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Розкрито категорію потенціалу соціальної конкурентоспроможності країни. Запропоновано підхо-
ди до визначення соціально-економічного потенціалу та загальну модель дослідження потенціалу 
соціальної конкурентоспроможності країни, розкрито основні її складові. Також проведено аналіз де-
мографічних показників України, показників бідності, рівня безробіття. Доведено, що забезпечення 
високого рівня потенціалу соціальної конкурентоспроможності країни можливе за умов поліпшення 
трудоресурсного потенціалу, а саме його інноваційного фактора. Розкрито головні індикатори яко-
сті життя. 
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Вступ 

В основі дослідження потенціалу соціальної конкурентоспроможності (ПСКС) країни лежить 
поняття соціального потенціалу суспільства, його визначення для різних рівнів господарювання. 
Саме тому сьогодні виникла необхідність обґрунтувати економічний зміст цієї категорії та довес-
ти, що потенціал соціальної конкурентоспроможності (ПСКС) країни є елементом соціальної кон-
курентоспроможності країни.  

Дослідженням проблем реалізації потенціалу соціальної конкурентоспроможності країни за-
ймалися такі вчені, як А. Гальчинський, В. Геєць, Я. Жаліло, О. Любченко, Н. Лебедева, О. Гріш-
нова, Е. Лібанова, В. Куценко, Ю. Привалов, С. Штирбул, Е. Каргаполова, Л. Ільчук, М. Портер.  

Традиційно сутність поняття «соціальний потенціал» можна розглядати як суму «суспільних та 
індивідуальних можливостей — демографічних, освітніх, професійних, соціально-інфраструк-
турних, працевлаштування тощо» [15], як характеристики населення, як носія «…демографічного, 
трудового, освітнього, інтелектуального потенціалів і потенціалу культури, які можуть бути оці-
нені за допомогою сукупності відповідних статистичних показників»  [13]. Це структурно-якісні 
характеристики соціально-демографічних ресурсів та умов життя.  

Сучасні підходи орієнтовані на використання названих характеристик для ефективного досяг-
нення соціальних цілей. Так, характеризуючи соціально-економічний потенціал регіону,  
О. М. Любченко визначає соціальний потенціал як «…сукупність соціально-економічних факто-
рів, джерел, стимулів, форм підвищення ефективності використання продуктивних сил, сукупність 
ресурсів і властивостей, що визначають можливості стійкого й ефективного функціонування соці-
ально-економічної системи в динамічних зовнішніх умовах»  [12].  

М. А. Бєлорусова розглядає соціальний потенціал регіону, з одного боку, як систему елементів, 
що безпосередньо визначають соціальну активність населення цього регіону і, відповідно, можли-
вості здобуття населенням регіону соціально значимих результатів у різних сферах суспільного 
буття — трудовою, соціально-політичною і духовною; а з іншого боку, як безпосередній потенціал 
людини — її здоров’я і довголіття, освіта, професіоналізм, духовно-етичні якості; умови для роз-
витку потенціалу і реалізації його (у тому числі матеріальна база і кадри, технології соціальної 
сфери; синергетична діяльність людини, окремої групи і всього співтовариства в суспільстві, що 
оновлюється) [3]. С. А. Штирбул пов’язує його із формуванням нових стимул-реакцій і мотивів 
економічного розвитку, інновацій, які забезпечують нові форми з’єднання чинників виробництва і 
ресурсів, що є синергетичним ефектом від суми його складових [18].  

Основний текст 

Доцільно наголосити на необхідності ширшого бачення потенціальних можливостей, що пред-
ставляють сутність соціального потенціалу, тому пов’язуємо його з необхідністю забезпечення між-
народних конкурентних переваг та високого соціального конкурентного статусу  країни.  Перш за 
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все зазначимо, що конкурентоспроможний розвиток країни у соціальному розумінні необхідно розг-
лядати як динамічний соціально-економічний процес, спроможний забезпечити членам суспільства 
матеріальний добробут та умови соціального розвитку на рівні світових стандартів.  

Під потенціалом соціальної конкурентоспроможності (ПСКС) країни розуміється сукупність 
зовнішніх і внутрішніх у порівнянні з іншими країнами соціальних можливостей, реалізація яких 
створює конкурентні переваги в процесі реалізації соціальних цілей сталого розвитку і забезпечує 
високий конкурентний статус та стійкі конкурентні позиції у загальносвітовому рейтингу. ПСКС 
країни тісно пов’язується зі стратегічними цілями розвитку суспільства і включає низку показни-
ків, які визначають реальний стан, джерела, можливості, засоби, запаси, здібності, ресурси, соціа-
льний та людський капітал на макро-, мета- і мікроекономічному рівнях, які разом можуть забез-
печити реалізацію соціальної стратегії розвитку суспільства у довгостроковій перспективі. Загаль-
ну модель дослідження ПСКС показано на рис. 1.  

Рис. 1. Загальна модель дослідження потенціалу соціальної конкурентоспроможності країни 
Примітка. Складено автором самостійно 

 

Об’єктивною детермінантою соціального потенціалу є демографічна складова. Вона характеризу-
ється загальною чисельністю населення, його віково-статевою структурою, контингентом жінок 
плідного віку, показниками народжуваності і смертності, природного приросту, захворюваності, 
тривалості життя та іншими характеристиками. Хоч Україна посідає сьоме місце серед європейських 
країн за чисельністю населення, вона має негативні тенденції розвитку демографічних процесів.  

Протягом 2000-х років чисельність населення в Україні скоротилася більш ніж на 3 млн осіб 
(табл. 1) 
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Таблиця 1  
Основні демографічні показники України у січні—квітні 2007—2013 рр. [14] 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Чисельність наявного  
населення на 1 травня (осіб) 46533710 46263079 46061403 45888365 45706126 45573607 45495252 

Середня чисельність  
наявного населення  
за січень—квітень (осіб) 

46589878 6317872 46102559 45925656 45742330 45603622 45524150 

Природний приріст,  
скорочення (–) 
населення (осіб) 

–117016 –114997 –87479 –80476 –77761 –69035 –73166 

Кількість народжених (осіб) 147705 154007 167550 160101 157200 164263 157798 

Кількість померлих (осіб) 264721 269004 255029 240577 234961 233298 230964 

Кількість померлих дітей  
у віці до 1 року (осіб) 1610 1629 1600 1498 1465 1444 1305 

Міграційний приріст,  
скорочення (–) населення 
(осіб) 

4680 5412 5168 5894 5353 9005 15371 

Загальний коефіцієнт  
природного приросту,  
скорочення (–) (на 1000 осіб1) 

–7,6 –7,5 –5,8 –5,3 –5,1 –4,6 –4,9 

Загальний коефіцієнт наро-
джуваності (на 1000 осіб1) 9,7 10,1 11,0 10,6 10,5 10,9 10,5 

Загальний коефіцієнт  
смертності (на 1000 осіб1) 17,3 17,6 16,8 15,9 15,6 15,5 15,4 

Коефіцієнт смертності  
дітей у віці до 1 року  
(на 1000 живонароджених) 

10,4 10,3 9,4 8,9 8,9 8,6 7,6 

Загальний коефіцієнт  
міграційного приросту, ско-
рочення (–) (на 10000 осіб1) 

3,1 3,5 3,4 3,9 3,6 6,0 10,3 

Примітка.  1  —  розраховано на наявне населення. 

На сьогодні рівень тривалості життя в Україні на 15 років нижчий, ніж у Японії, на 14,5 років ниж-
чий, ніж у Швейцарії, на 14 — ніж в Італії. Згідно з даними національного демографічного прогнозу 
Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України чисельність населення 
країни до кінця 2025 р. становитиме 43,5 млн осіб, а до кінця 2050 р. — 39 млн, при цьому депопуля-
ційні втрати у 2025 р. наблизяться до 217 тисяч, а у 2050-му становитимуть понад 242 тис. осіб [10].  

У структурі ПСКС країни важливу роль відіграє трудоресурсний потенціал, який визначається 
як сукупність реальних та потенційних якісних та кількісних характеристик працездатного насе-
лення (або трудових ресурсів), які використовуються або можуть бути використані в процесі пра-
ці. Кількісні характеристики визначаються чисельністю працездатного населення, економічно 
активного населення, трудових ресурсів, обсягом приросту трудових ресурсів. Якісні характерис-
тики робочої сили — це передусім освіта, професійна підготовка, кваліфікація, культурний рівень, 
стан здоров’я та фізіологічний стан, морально-психічні якості, відношення до праці та інші. Пока-
зники трудоресурсного потенціалу визначають певні характеристики ПСКС країни, оскільки 
впливають на рівень продуктивності та обсяги і структуру виробництва, технологічний рівень і 
якість продукції, а також характеризують конкурентоспроможність робочої сили, можливості фо-
рмування та використання людського і соціального капіталу.  

За даними Держслужби зайнятості (ДСЗ) сьогодні в Україні 20,4 млн осіб зайнятого населення, у 
тому числі 10,6 млн найманих працівників. У 2011 р. серед зайнятих у віці 15—70 років кожен 5-й 
(тобто 20 %) працював в АПК або в промисловості, кожен 6-й — в торгівлі, 12-й — в освіті [5].  

У забезпеченні високого рівня ПСКС країни через поліпшення характеристик трудоресурсного 
потенціалу, зростання його інноваційності необхідно враховувати як соціального-демографічні, 
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так соціально-культурні механізми. Сьогодні в середньому по Україні фактично кожна шоста еко-
номічно активна особа має вік більше 50 років, висока частка працюючих осіб пенсійного віку. 
Зростання рівня зайнятості (67,2 %) на фоні скорочення чисельності працездатного населення сві-
дчить про збільшення частки працюючих пенсіонерів. Старіння населення зумовлене збільшенням 
частки осіб пенсійного віку та формуванням регресивної вікової структури (частка осіб пенсійного 
віку становить зараз в середньому в країні  майже 24 % у загальній структурі населення, частка 
дітей — 15,5 %). Деформація вікової структури веде до зростання рівня демографічного наванта-
ження на працюючих, не дає можливості підвищити соціальні стандарти життя пенсіонерів та 
працюючих, є причиною зубожіння та бідності (демографічне навантаження на працюючих стано-
вить 1,4 особи непрацюючих, що майже вдвічі більше, ніж у країнах ЄС). 

Певною мірою географічні та низка інших (економічних, технологічних, соціально-політичних, 
історико-культурних) чинників визначають причини та умови міграції робочої сили. Для сучасної 
України найтиповішим залишається відплив населення за кордон. Його основна причина полягає в 
системній кризі перехідного періоду, гальмуванні реформ, що можуть покращити умови життя. 
Економічні негаразди супроводжувалися падінням доходів населення, збільшенням безробіття, яке 
наприкінці 1990-х років становило 11—12 % працездатного населення, згодом скоротилося, однак 
на початку 2013 р. зафіксовано на рівні 8,6 % за методологією МОП. Тобто, без роботи перебували 
1755 тис. громадян [14]. 

Ще одна пов’язана із якістю людського капіталу характеристика ПСКС країни — це якість соціа-
льного капіталу. Як стверджує Л. Поліщук,  «…успіх будь-якої країни все більшою мірою визнача-
ється якістю соціального капіталу. Запаси соціального капіталу можуть помітно відрізнятися між 
суспільствами, регіонами і країнами і ці коливання суттєво впливають на стан економіки і суспільс-
тва» [17]. Сутність соціального капіталу визначається як «своєрідний ресурс, який дозволяє людям 
завдяки соціальним зв’язкам одержувати певні переваги та нові можливості для розширення вибору 
та задоволення своїх потреб» [6], як сукупність господарських взаємодій, традиційних норм і пра-
вил, формальних та неформальних обмежень, які визнаються суб’єктами господарської діяльності 
[11], як відносини солідарності, взаємодопомоги, колективізму [4]. Його формування відбувається 
тривалий період, має національні особливості та може стимулювати розвиток соціально-
економічних процесів й сприяти реалізації найважливіших цілей суспільства. Цим він виступає якіс-
ною характеристикою ПСКС країни. Важливість довіри в соціальних процесах високо цінує Ф. Фу-
куяма: «… Добробут країни, а також її конкурентоздатність на фоні інших країн визначаються одні-
єю універсальною культурною характеристикою — притаманним її суспільству рівнем довіри» [19].  

Економічні чинники дуже сильно впливають на рівень ПСКС країни, адже визначають умови та 
соціальну ефективність соціально-економічного розвитку, рівень життя суспільства, рівень соціа-
льної безпеки, розвиток соціальної інфраструктури, умови вдосконалення та розвитку людського, 
соціального, інтелектуального капіталу.  

Одним із таких чинників виступає безробіття. Воно негативно впливає на економіку країни та 
приводить до таких наслідків, як скорочення обсягів виробництва валового національного продук-
ту; зниження податкових надходжень до державного бюджету; зростання витрат на соціальну до-
помогу безробітним; знецінення отримання вищої освіти; посилення соціальної напруженості; 
зниження трудової активності, поглиблення соціальної диференціації, погіршення криміногенної 
ситуації, зростання кількості психічних захворювань тощо.  

В Україні рівень безробіття населення зберігається на рівні, близькому до 9 % (рис. 2), що, у свою 
чергу, свідчить про негативний стан низки інших взаємопов’язаних показників ПСКС країни.  

 
Рис. 2. Рівень безробіття населення (за методологією МОП)  

у 2012—2013 рр. (у % до економічно активного населення відповідного віку) [14] 

40  
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До таких показників належить показник рівня якості життя. Якість життя як базис для розвитку 
людського капіталу є одним із ключових чинників національної конкурентоспроможності. Загаль-
новизнано, що зміцнення і утримання конкурентних позицій країни в глобальному світі залежить 
від таких параметрів якості життя, як рівень охорони здоров’я і початкової освіти; якість послуг 
вищої освіти та професійного вдосконалення; рівень розвитку соціальної інфраструктури, іннова-
ційна активність тощо. 

До сукупності головних індикаторів якості життя, які істотно послаблюють конкурентні позиції 
нашої країни відносяться:  

1. Рівень охорони здоров'я та якості початкової освіти. За цими критеріями Україна помітно ві-
дстає від розвинених держав з рейтинговою позицією (за винятком системи вищої освіти та про-
фесійного вдосконалення).  

2. Фінансування розвитку людського капіталу. Видатки на охорону здоров’я та освіту в Україні є 
незначними у порівнянні з країнами з високим рівнем розвитку людського капіталу та низкою інших 
країн (3,7 % від номінального ВВП) [2]. За оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я (ВООЗ) за рівня витрат на охорону здоров’я нижчого 5 % обсягу ВВП економіка стає неефек-
тивною. Для порівняння: витрати на охорону здоров’я становлять: у Німеччині — 8,7 %, у  
Норвегії — 8,6 %, у Великобританії — 6,9 %, у США — 6,8 %, у Португалії — 6,7 %, у Польщі — 
6,2 %. Видатки на освіту у нашій країні у 1991 р. становили 6,2 % обсягу ВВП, а у 2013 р. знизилися 
до 4 % [1]. У той же час, як в інших постсоціалістичних країнах вони сягають 7—8 %. 

3. Стан нормативно-правової урегульованості проблеми. В Україні прийнято «Стратегію демо-
графічного розвитку України на 2006—2015 роки», основним завданням якої є подолання демо-
графічної кризи, поліпшення якості життя населення та збереження духовного потенціалу. Проте 
слід зауважити, що проблему якості життя не визнано пріоритетом соціально-економічного розви-
тку України у стратегічних загальнодержавних планах та регіональних програмах соціально-
економічного розвитку.  

4. Стан розвитку інформаційного суспільства. Україна має власну історію розвитку базових за-
сад інформаційного суспільства: діяльність всесвітньо відомої школи кібернетики; розроблення на 
початку 90-х років минулого століття концепції та програми інформатизації; створення різномані-
тних інформаційно-комунікаційних технологій і загальнодержавних електронних інформаційно-
аналітичних систем різного рівня та призначення. Разом з тим, основними чинниками, які призве-
ли до гальмування розвитку інформаційного суспільства в Україні, є відсутність дієвого механізму 
виконання завдань розвитку інформаційного суспільства, неефективність роботи Міжгалузевої 
ради з питань розвитку інформаційного суспільства, зменшення обсягу фінансування робіт у рам-
ках виконання Національної програми інформатизації, внаслідок чого зменшився вплив Програми 
на процеси інформатизації в державі та посилилася децентралізація підходів до здійснення заходів 
з розбудови інформаційного суспільства відповідними державними органами [16]. 

5. Інноваційна активність. За Глобальним інноваційним рейтингом, складеним агентством 
Bloomberg, Україна входить до 50 країн-лідерів світу за рівнем інноваційного розвитку (42 місце за 
підсумками 2012 року). Найсильнішими сторонами України з точки зору інноваційності визнаються: 
охопленність населення вищою освітою (6 місце в світі), патентна активність (17 місце), інтенсивність 
НДДКР (39 місце), технологічні можливості промисловості (34 місце). Згідно з оцінками Всесвітнього 
економічного форуму в Давосі Україна належить до держав із середнім рівнем інноваційності (79 по-
зиція за Фактором інноваційності та досвідченості бізнесу за підсумками 2012 року).  

Негативною характеристикою якості життя виступає бідність населення.  
Бідність в Україні вважається однією з найскладніших соціальних проблем, яка свідчить про 

низький рівень ПСКС країни. Основні її показники подано в табл. 2. 
Таблиця 2 

Основні показники бідності в Україні за 2002—2011 рр. [7] 

Показники бідності 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Рівень бідності, % 27,2 26,6 27,3 27,1 28,1 27,3 27,0 26,4 24,1 24,3 

Рівень злиденності, % 13,7 13,7 14,2 14,4 14,8 13,8 13,6 13,0 11,2 10,7 
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Продовження табл.2

Показники бідності 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Рівень злиденності серед 
бідного населення, % 50,6 51,4 51,9 53,1 52,5 50,6 50,6 49,1 46,6 43,8 

Глибина бідності, % 23,9 22,9 24,0 23,8 23,8 23,1 23,4 22,3 20,9 20,6 

Сукупний дефіцит доходів  
бідного населення  
(млн грн на місяць) 

597,2 618,4 821,9 1079,5 1303,0 1491,6 2198,6 2184,1 2108,0 2338,0

 
З даних табл. 2. видно, що відносні показники бідності за досліджуваний період незначно зме-

ншилися, однак сукупний дефіцит доходів бідного населення  весь час збільшувався.  
У забезпеченні розв’язання соціальних проблем велика роль належить державі. Соціальна полі-

тика держави є важливим напрямом впливу на ПСКС країни, оскільки являє собою систему захо-
дів правового, економічного та організаційно-адміністративного характеру, спрямованих на регу-
лювання соціальних відносин у суспільстві; забезпечення стимулів для високопродуктивної суспі-
льної праці і надання соціальних гарантій населенню, на створення умов самореалізації особистіс-
ного потенціалу людини і забезпечення стратегічних пріоритетів та умов соціального розвитку 
відповідно до сучасних світових стандартів. Основні напрями діяльності сучасної соціальної дер-
жави включають: заходи із заохочення економічного зростання (стимулювання попиту на ринку 
праці, політика цін і доходів тощо); перерозподіл національного доходу на користь соціально вра-
зливих верств (за ознакою віку — молодь та пенсіонери, за ознакою статі — жінки, за ознакою 
фізичних вад — інваліди тощо); розвиток доступних для всіх охорони здоров'я, освіти, культури. 
Головне завдання соціальної держави зумовлює визначення основних принципів, які мають усві-
домлюватись громадянами і реалізуватись через діяльність державних та недержавних інституцій, 
а саме: принцип загального добробуту, принцип соціальної справедливості; принцип солідарності; 
принцип субсидіарності; принцип соціальної безпеки [8]. 

Висновки 

Аналіз великої кількості пов’язаних між собою чинників впливу на потенціал соціальної кон-
курентоспроможності зумовлює необхідність згрупувати їх за сферами впливу та дає можливість 
визначити головні характеристики потенціальних можливостей: 

— на мікрорівні: підтримувати конкурентоспроможність людського капіталу та управлінського 
персоналу організацій; формувати та підтримувати соціальний капітал; стимулювати соціальні 
інновації; впроваджувати у господарську діяльність принципи соціальної відповідальності бізнесу; 

— на метарівні: підтримувати регіональну зайнятість та ефективність ринку праці; забезпечу-
вати належний рівень соціальної інфраструктури, задоволення зростаючого рівня потреб громадян 
в освіті, медичній допомозі тощо; створювати умови для зростання реальних доходів та добробуту 
населення; стимулювати розвиток громадянського суспільства; забезпечувати ефективність меха-
нізмів узгодження економічних інтересів бізнесу та місцевих органів влади; забезпечувати сприя-
тливий психологічний клімат як в суспільстві, так і в окремих структурних утвореннях; гарантува-
ти правовий захист населення від адміністративного свавілля, свободу  духовного життя, захист 
від ідеологічного тиску; 

— на макрорівні: забезпечувати високий рівень і відповідну сучасним вимогам якість життя та 
здоров’я населення, сприятливі умови праці, захист від негативних дій індустріального виробниц-
тва; надійну систему соціального захисту населення; стабільність суспільного життя; екологічну 
безпеку; міжнародні соціальні стандарти життя усім членам суспільства, захист цивільних і полі-
тичних прав і свобод, відповідних принципам правової держави; високий конкурентний статус 
країни у політичній, економічній та соціокультурній сферах. 
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The category of potential of social competitiveness of country is exposed in the article. The approach to determination of 
socio-economic potential is offered. The general model of potential research of social competitiveness of country is offered 
and the basic constituents of this model are exposed. The analysis of demographic indicators of Ukraine, indexes of poverty, 
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и торговли Украины, Киев 
Раскрыта категория потенциала социальной конкурентоспособности страны. Предложены подходы к опре-

делению социально-экономического потенциала, и общая модель исследования потенциала социальной конку-
рентоспособности страны, раскрыты основные её составляющие. Также проведен анализ демографических 
показателей Украины, бедности, безработицы. Доказано, что обеспечение высокого уровня потенциала соци-
альной конкурентоспособности страны возможно при условии улучшения трудоресурсного потенциала, а имен-
но его инновационного фактора. Раскрыты главные индикаторы качества жизни.  

Ключевые слова: потенциал социальной конкурентоспособности страны, социальный потенциал, безработица, 
социальный капитал, человеческий капитал. 

Чорнодид Игорь Степанович — канд. экон. наук, доцент, докторант, e-mail: Chornodid@ukr.net 
 

mailto:Chornodid@ukr.net
mailto:Chornodid@ukr.net


<<
  /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


