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Проведено дослідження складу питної води з джерел децентралізованого водопостачання за 
окремими фізико-хімічними показниками, що дозволило оцінити рівень забруднення колодязної питної 
води. Результати показали відповідність аналізованої води нормам за всіма показниками, крім твер-
дості, що викликає необхідність пом’якшення води перед споживанням. 
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Вступ 

Вода — найважливіший елемент середовища проживання людини, без якого саме існування 
високоорганізованих форм життя неможливе. Тому що вода забезпечує проходження всіх процесів 
в живій клітині. Сьогодні прісна вода є найбільшим багатством на планеті. Прогнози вчених песи-
містичні: чиста питна вода уже сьогодні для багатьох країн, зокрема й України, є дефіцитною і 
незабаром стане такою на всій планеті [1]. 

Для використання води в конкретних цілях, вона проходить водопідготовку. Для правильного 
вибору технології очищення води, необхідно знати хімічний склад домішок, розчинених у воді, їх 
кількість, в якій формі вони існують і нормативні вимоги, яким має відповідати очищена вода. 

Вимоги, що висуваються до води різного призначення, регламентуються спеціальними норма-
тивними документами (ГОСТ, Санітарні правила і норми (СанПіН) та ін.) [2]. 

За даними ВООЗ, близько 80 % захворювань людей пов’язані з неякісною питною водою. Тому 
проблема забезпечення населення якісною питною водою є актуальною і надзвичайно гострою.  

У Вінницькій області експлуатується 26730 громадських колодязів, з них на контролі санепід-
служби знаходиться 8838. На сьогодні у понад 60 % колодязів громадського користування вода не 
відповідає санітарним нормам за бактеріологічними показниками. Причинами сучасного погір-
шення якості криничних вод є: неправильний вибір місця розташування колодязя, недотримання 
норм санітарної охорони, приплив забруднених вод з вигрібів, ферм, полів, доріг, незадовільний 
санітарний і технічний догляд за колодязями. Це значна проблема, яку необхідно вирішувати не-
гайно як на державному, так і на місцевому рівнях. 

Цю проблему досліджено у багатьох наукових працях. Наприклад, автори [3] провели оцінку 
якості питної води в джерелах децентралізованого водопостачання. На основі проведених ними 
досліджень встановлено, що ситуація з якісним станом води у джерелах децентралізованого водо-
постачання за хімічними та бактеріологічними показниками впродовж останніх років залишається 
незадовільною і має нестійкий характер. Встановлено, що основними причинами незадовільної 
якості питної води є господарська діяльність та гідрологічні і гідрохімічні характеристики водонос-
них горизонтів. Інші дослідження [4, 5] підтвердили, що ґрунтові води, як і джерела децентралізо-
ваного постачання, знаходяться в незадовільному стані, що може бути причиною для зараження 
людей інфекційними та неінфекційними хворобами. 
Метою роботи є визначення показників хімічного складу питної води з джерела децентралізо-

ваного водопостачання та встановлення її придатності до споживання за цими показниками. 

Матеріали і методи дослідження 

Для проведення дослідження отримано зразок колодязної води, відібраної в сільській місцевос-
ті, а саме в смт. Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області, об’ємом 2 л. 

У дослідженні зразку проведено визначення таких показників: 
— твердості води методом комплексонометричного титрування; 
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— каламутності води фотометричним методом; 
— забарвленості води фотометричним методом; 
— окисненості води перманганатним методом; 
— Fe3+ — іонів з використанням роданіду калію. 
Комплексонометричне титрування аналізованих проб води здійснювали в присутності мурекси-

ду. Для цього до аліквоти проби об’ємом 10 см3 , додали 0,2 см3 8 %-го розчину NаOH, 10—15 міліг-
рам індикатора мурексиду і протитрували розчином трилону Б до переходу забарвлення з рожевого 
в бузковий. За кількістю витраченого на титрування об’єму розчину визначили твердість води. 

Метод визначення перманганатної окисненості води ґрунтується на окиснені речовин-віднов-
ників у пробі води калій перманганатом у сульфатнокислому середовищі (метод Кубеля). У коніч-
ну колбу до досліджуваної проби води додавали 0,01 н розчин калій перманганату та розведену 
сульфатну кислоту. Отриманий розчин рожевого забарвлення кип’ятили протягом 10 хв., після 
чого додавали оксалатну кислоту (0,01 н). Знебарвлений розчин у гарячому стані (t ≈ 80 °С) титру-
вали стандартним розчином калій перманганату до появи блідо-рожевого забарвлення. Паралель-
но проводили порівняльний контрольний дослід: 100 мл дистильованої води обробляли так само 
як і пробу досліджуваної води. За отриманими результатами титрування розраховували перманга-
натну окисненість води. 

Визначення Fe3+-іонів з використанням роданіду калію ґрунтується на взаємодії в сильнокис-
лому середовищі оксиду заліза і роданіду калію (або амонію) з утворенням забарвленої в червоний 
колір комплексної сполуки роданіду заліза. Інтенсивність забарвлення пропорційна концентрації 
заліза. 

Результати дослідження 

Твердість води зумовлена наявністю в ній розчинених солей кальцію та магнію. Як відомо, роз-
різняють загальну і тимчасову твердість води. Загальна твердість води складається з карбонатної, 
яка зумовлена наявністю гідрокарбонатів, і некарбонатною, зумовленою солями кальцію та маг-
нію з аніонами сильних  кислот — в основному хлоридами та сульфатами. Карбонатної твердості 
води можна позбутися кип’ятінням, тому її ще називають тимчасовою, а  некарбонатну — постій-
ною. Проби води, відібрані для визначення твердості, не консервують.  

Загальна твердість води з колодязів не повинна перевищувати 10  ммоль/л. Твердість досліджу-
ваної води рівна 12,5 ммоль/л, тобто перевищує прийняту норму. Основними методами усунення 
твердості є: кип’ятіння, содовий метод, додавання гашеного вапна, фосфатний метод. 

Залізо складає приблизно 5 % всієї твердої земної кори планети. Цей метал можна зустріти 
практично у всіх водоймах. В природних водах залізо найчастіше зустрічається у вигляді іонів Fe2+ 
і Fe3+, а також у вигляді органічних і неорганічних сполук. У поверхневих водоймах залізо, як до-
мішка, міститься в органічних комплексах, а також утворює колоїдні і високодисперсні суспензії. 
У підземних водах, якщо там немає кисню, залізо в основному знаходиться у вигляді іонів Fe2+. 

У воді залізо може бути у декількох формах. При нагріванні, окисненні чи хлоруванні залізо 
переходить з однієї форми в іншу та випадає в осад. Тривалентне залізо (Fe3+) залізо має вигляд 
суспензії — не розчинне та не осідає. В цю форму переходить двовалентне залізо після окислення. 
Ця форма заліза найкраще придатна до видалення. Найкраще видаляється на фільтрах із марганце-
вим зеленим піском. Якщо вміст заліза у воді незначний, його можна видаляти за допомогою зви-
чайних пісочних фільтрів. 

Надлишок Fe3+ різко стимулює пероксидні процеси в цілому, зокрема і ті, що руйнують цито-
хром Р-450-залежну систему. Залізо допомагає виробляти та підтримувати імунітет організму у 
більшості захворювань, приймає участь у кровотворенні. При його дефіциті з’являється втома, 
болі в області серця, дискомфорт шлунково-кишкового тракту. Також при високому вмісті у пит-
ній воді заліза порушується процес кровотворення, можливий цироз печінки, гострі отруєння ді-
тей, рак прямої кишки, цукровий діабет. Відноситься до ІІІ класу небезпечності. Саме тому над-
лишок заліза у питній воді є небезпечним. Вміст заліза у досліджуваній воді становить 0,007 мг/л, 
при гранично допустимій концентрації 0,3 мг/л, тобто вода є безпечною за цим показником. 

Забарвленість — природна властивість води, зумовлена наявністю в ній гумінових речовин, які 
вимиваються в воду з ґрунту. Гумінові речовини утворюються в ґрунті внаслідок мікробіологічно-
го руйнування чужорідних органічних сполук і синтезу ґрунтовими мікроорганізмами нових орга-
нічних речовин, які властиві ґрунту і називаються гумусом.  
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Каламутність — природна властивість води, обумовлена наявністю в ній завислих речовин ор-
ганічного і мінерального походження (глини, мулу, органічних колоїдів, планктону і т. п.). Причи-
ною каламутності води можуть бути як органічні, так і неорганічні зважені речовини. Ці речовини 
потрапляють у воду в результаті розмиву твердих їх частин (глина, пісок). Збільшення рівня кала-
мутності води викликано виділенням деяких карбонітів, гідроксидів, алюмінію, марганцю, висо-
комолекулярних органічних гумусових сполук, появою фіто- і зоопланктону, окисленням сполук 
заліза, викидом неочищених промислових вод. В більшості випадків каламутність осідає на дні у 
вигляді осаду. 

За ДСанПін № 383 «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води господарсько-питного водопо-
стачання» встановлено такі нормативи для якості питної води: каламутність — не більше 0,5 НОМ, 
забарвленість — 20  град. Досліджувана нами вода є придатною за цими показниками, оскільки 
каламутність її становить 0,156 НОМ, а забарвленість — 2,85 град. 

Окисненість води є її важливою гігієнічною характеристикою. Це величина, що характеризує 
вміст у воді органічних і мінеральних речовин, що окислюються одним із сильних хімічних окис-
лювачів за певних умов. Величина окисненості природних вод змінюється в межах від часток мілі-
грамів до десятків міліграмів в літрі в залежності від загальної біологічної продуктивності водойм, 
ступеня забрудненості органічними речовинами і сполуками біогенних елементів, а також від 
впливу органічних речовин природного походження, що надходять з боліт, торфовищ і т. п. По-
верхневі води мають вищу окисненість в порівнянні з підземними. Підвищена окисненість — 
ознака забруднення води. Оскільки для аналізу малозабруднених та питних вод проби титрують 
розчином перманганату калію, цей вид окисненості називається перманганатною. Перманганатна 
окисненість — величина, яка характеризує наявність у воді органічних і неорганічних речовин, що 
легко окислюються (норматив — 5 мг/л). По суті, цей показник є комплексним і не дає уявлення 
про хімічний склад забруднювачів, але при цьому дуже корисний для загального уявлення про 
насиченість води органічними сполуками. Органічні речовини, що зумовлюють підвищене зна-
чення перманганатної окисненості, негативно впливають на печінку, нирки, репродуктивну функ-
цію, а також на центральну нервову і імунну системи людини. Окисненість досліджуваної питної 
води — 0,64 мг/л, що не перевищує вказану норму. 

Дослідження води за такими ж показниками проведено авторами [5] в м. Комсомольськ (Полтавсь-
ка обл.). Аналіз води проведено відповідно до нормативних документів [2]. Таке дослідження прово-
дилось для зразків води із чотирьох джерел водопостачання в межах міста. Аналіз зовнішнього вигля-
ду, кольоровості, смаку та присмаку, запаху, 
мутності показав, що якість води, відібраної з 
колонок, відповідає встановленим нормам і 
має достатньо високу якість. Що ж стосується 
фізико-хімічних показників, досліджених 
гравіметричним, титриметричним, колоримет-
ричним і спектрофотометричним методами, то 
всі результати досліджень знаходяться в межах 
норми, лише значення забарвленості в дослі-
джуваній воді незначно перевищує нормоване 
значення.   

На рис. показано порівняння виміряних 
нами значень показників з результатами дос-
ліджень інших авторів [5] та з значеннями, 
нормованими законодавством (державними 
санітарними правилами і нормами) [2]. 

Порівняння виміряних значень показників з  
результатами досліджень інших авторів  

та з їх нормованим значенням 
 

Висновки 

Високий рівень забруднення джерел питного водопостачання призвів до низької якості питної 
води, що стало серйозною загрозою для здоров’я людей. Проаналізувавши отримані в ході дослі-
дження дані, можна зробити висновок, що досліджуване джерело води містить розчинені речовини 
в межах норми, її каламутність, забарвленість, вміст заліза та окисненість також не перевищують 
нормоване значення, але  твердість є завищеною. Це може бути викликане як природними проце-
сами (підвищений природний вміст солей), так і антропогенним фактором, наприклад, викорис-
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танням добрив і пестицидів у сільському господарстві (досліджуваний колодязь знаходиться на 
незначній відстані від сільськогосподарських угідь). Перед використанням таку воду рекоменду-
ється пом’якшувати. 
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Study of Composition of Drinking Water from Sources  
of Decentralized Water Supply 

1Vinnytsia National Technical University 
The study of composition of drinking water from the sources of decentralized water supply by certain physical and chem-

ical parameters has been conducted, allowing estimating the level of well drinking water contamination. The results have 
showed the compliance of analyzed water with water standards by all the parameters except hardness. That requires the 
water softening before consumption. 
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Исследование состава питьевой воды с источников 
децентрализованного водоснабжения 

1Винницкий национальный технический университет 
Проведено исследование состава питьевой воды из источников децентрализованного водоснабжения по от-

дельным физико-химическим показателям, что позволило оценить уровень загрязнения колодезной питьевой 
воды. Результаты показали соответствие анализируемой воды нормам по всем показателям, кроме жестко-
сти, что вызывает необходимость смягчения воды перед употреблением. 

Ключевые слова: вода, жесткость, мутность, окраска, окисляемость. 

Чернега Алина Николаевна — студент Института экологической безопасности и мониторинга окру-
жающей среды, e-mail: alina.chernega@gmail.com; 

Ищенко Виталий Анатолиевич — канд. техн. наук, доцент, и. о. директора Института экологической 
безопасности и мониторинга окружающей среды, e-mail: ischenko.v.a@vntu.edu.ua 

mailto:alina.cherneha@gmail.com
mailto:ischenko.v.a@vntu.edu.ua
mailto:alina.cherneha@gmail.com
mailto:ischenko.v.a@vntu.edu.ua
mailto:alina.chernega@gmail.com
mailto:ischenko.v.a@vntu.edu.ua


<<
  /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 false
  /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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice


