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Інструкція 
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження  

№1-теп “Звіт про постачання теплоенергії” 
 
 

1. Загальні положення 
1.1. Державне статистичне спостереження про постачання теплоенергії складають енергопостачальні підприємст-

ва, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ДРЕС, АЕС, підприємства теплових мереж, а також підприємства і організації незалежно від виду 
діяльності, які мають на балансі котельні та теплові мережі і відпускають тепло та гарячу воду населенню та на кому-
нально-побутові потреби. Звіт складається незалежно від того, на своєму чи орендованому тепловому обладнанні (ко-
тельня, окремі котли, енергоустановки, теплові мережі) здійснюється відпуск тепла. При цьому про наявність тепло-
вого обладнання (розділи 1 і 2) звітує той респондент, у використанні якого на кінець року знаходилось це обладнан-
ня. 

1.2. Державне статистичне спостереження про роботу опалювальних котелень та теплових мереж подається органу 
державної статистики за місцем знаходження підприємства, організації, установи не пізніше терміну, вказаного на 
бланку форми. 

1.3. Не подають звіт підприємства, які виробляють теплоенергію і гарячу воду та відпускають їх лише на виробни-
чо-технологічні потреби підприємств та організацій. 

1.4. Підприємство (організація, установа), на балансі якого знаходяться котельні і тепломережі, що відпускають 
тепло та гарячу воду на комунально-побутові потреби та населенню декількох населених пунктів (як у сільській, так і 
у міській місцевості), складає і подає окремі звіти по кожному населеному пункту міської місцевості та зведений по 
усіх населених пунктах сільської місцевості і до останнього додає перелік сільських населених пунктів. Крім того, 
якщо такі населені пункти знаходяться на території різних областей, то у звітах кожного населеного пункту міської 
місцевості слід обов’язково вказати найменування області, а зведені звіти по населених пунктах сільської місцевості 
слід надати по кожному регіону окремо. 

 
2. Порядок складання звіту 

Над таблицею звіту необхідно підкреслити тип джерела теплопостачання: 
1) котельні; 2) окремі котли (умовні котельні); 3) енергоустановки; 4) інше джерело (вказати яке); 5) змішані (енерго-
установки, котельні, окремі котли, інші). До типів 1–4 належать підприємства (організації, установи), на балансі яких 
перебуває лише одне із названих типів джерел теплопостачання, до типу 5 – декілька типів джерел. 

До типу “котельні” відносяться підприємства (організації, установи), на балансі яких перебувають котельні. 
До типу “окремі котли” відносяться підприємства, на балансі яких перебувають окремі котли (не об’єднані в коте-

льню): водогрійні, парові, газові, електрокотли, котли-утилізатори. 
До енергоустановок відноситься теплогенеруюче обладнання атомних та теплових електростанцій. 
До інших джерел теплопостачання належать теплові насоси, охолоджувальне устаткування, підігрівачі води, теп-

лові мережі і т.ін. з використанням наступних енергоресурсів: а) тепло, що відводиться від системи охолодження ви-
робничих агрегатів (доменних та мартенівських печей, колчеданних печей, газогенераторів та нагрівальних печей і 
т.ін.); б) фізичне тепло продуктів виробництва, що відбирається на проміжних етапах технологічного процесу (тепло 
розпеченого коксу, нагрітого металу, продуктів нафтоперероблення, хімічних продуктів і т.ін.); в) фізичне тепло гаря-
чих газів, що відходять від промислових печей і котельних агрегатів, та тепло відвальних шлаків і т.ін.; г) тепло пари, 
відпрацьованої в теплових установках – в пресах, в парових приводах насосів і компенсаторів і т.ін. 

Підприємства першого, другого і п’ятого типів заповнюють усі розділи звіту, підприємства інших типів – рядок 14 
розділу 1 та інші розділи при наявності відповідних даних. 

Підприємства теплових мереж, які не мають на своєму балансі котелень (енергоустановок), заповнюють 2 і 3 роз-
діли звіту. 

 
2.1. Джерела теплопостачання, їх теплова потужність та кількість котлів 

2.1.1. У рядках 01–05 наводиться кількість котелень на кінець звітного року, у тому числі кількість котелень поту-
жністю до 3 Гкал/год (рядок 02), потужністю від 3 до 20 Гкал/год (рядок 03), від 20 до 100 Гкал/год (рядок 04), від 100 
Гкал/год і більше (рядок 05). Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02–05. 

У випадку, коли на підприємстві (в організації, установі) встановлено окремі котли (газові, водогрійні, електрокот-
ли), то умовно приймається наявність котельні і заповнюються дані по усіх відповідних рядках звіту, починаючи з 01. 
Наприклад, в одній з організацій встановлено 4 газові котли потужністю 3 Гкал/годину. У звіті слід відобразити по 
рядку 01 – 1 котельня, у тому числі по рядку 03 – 1, по рядку 08 – 1, по рядку 11 – 12 Гкал/годину, по рядку 14 – 4 кот-
ли і так далі. 



Якщо котел на кінець року експлуатується на умовах оренди, то незалежно від того, знаходиться він в котельні 
орендодавця чи встановлений у орендатора, останній у своєму звіті показує “умовну котельню” і заповнює звіт на за-
гальних підставах, а орендодавець показує у своєму звіті дані без врахування котла, зданого в оренду. 

2.1.2. У рядку 06 наводиться кількість котелень, які працюють на твердому паливі, по рядку 07 – на рідкому паливі, 
по рядку 08 – на газоподібному паливі. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 06–08 або бути більши-
ми за рахунок електрокотлів. 

2.1.3. У рядку 09 наводиться сумарна теплова потужність котелень на кінець звітного року, яка визначається за су-
мою номінальних паспортних потужностей усіх встановлених в них котлів в Гкал/год, в тому числі показується теп-
лова потужність котелень до 3 Гкал/год (рядок 10), від 3 до 20 Гкал/год (рядок 11), від 20 до 100 Гкал/год (рядок 12), 
від 100 Гкал/год і більше (рядок 13). Дані рядка 09 повинні дорівнювати сумі даних рядків 10–13. Якщо по якомусь з 
котлів не відома паспортна потужність, то допускається експериментальна оцінка за максимальною погодинною ви-
тратою води або (за винятком) погодинною витратою палива. 

Примітка: обладнання бойлерних не слід відносити до теплового обладнання з виробництва теплоенергії і включа-
ти до теплової потужності котелень. 

2.1.4. У рядку 14 наводиться загальна кількість встановлених на кінець звітного року котлів усіх видів, утилізацій-
них установок, енергоустановок, встановлених в котельнях, на електростанціях, в окремих приміщеннях (в умовних 
котельнях), а також взятих в оренду, незалежно від того, чи знаходяться вони у роботі, резерві, ремонті, очікуванні 
ремонту або простоюють з інших причин. 

2.1.5 У рядку 14.1 відображається кількість котлів із загальної кількості, показаних по рядку 14 (лише котлів), які 
за паспортними даними експлуатуються більше 20 років. 
 

2.2. Протяжність теплових мереж 
2.2.1 Протяжність теплових та парових мереж розраховується за довжиною траси каналу з вкладеними в ній двома 

трубопроводами (прямим і зворотним) без включення дворових мереж. 
2.2.2. У рядку 15 наводиться вся протяжність теплових і парових мереж у двотрубному обчисленні на кінець звіт-

ного року, а у рядку 16 – лише та частина мереж, яка знаходиться у ветхому та аварійному стані. 
 

2.3. Виробництво та відпуск теплової енергії 
2.3.1. У рядку 17 наводиться вся вироблена теплоенергія, включаючи тепло, використане на власні виробничі пот-

реби котельні, електростанції і т.ін. Кількість виробленого тепла визначається за кількістю та теплоутриманням від-
пущеної пари та гарячої води: для пари – по парометрах, для гарячої води – по водолічильниках та термометрах. Із 
рядка 17 виділяється теплоенергія, вироблена у котельнях потужністю до 3 Гкал/год (рядок 18), від 3 до 20 Гкал/год 
(рядок 19), від 20 до 100 Гкал/год (рядок 20), 100 Гкал/год і більше (рядок 21). Дані рядка 17 повинні дорівнювати або 
бути більшими (у випадку некотельного виробництва тепла – електростанціями, тепловими насосами, котлами-
утилізаторами, охолоджувальними установками, підігрівачами води і т.ін. з використанням тепла від системи охоло-
дження виробничих агрегатів, технологічних процесів, продуктів виробництва тепла пари, відпрацьованої в теплових 
установках) суми даних рядків 18–21. 

2.3.2. Для окремих підприємств та організацій, які не мають вимірювальних приладів для систематичного визна-
чення виробництва теплоенергії, при незначному споживанні останньої допускається, за винятком, визначення цього 
показника розрахунково – за витратою палива і середнім коефіцієнтом корисної дії (ККД) котельні. Середньозваже-
ний ККД котельні визначається на основі періодичних теплотехнічних випробувань. 

Для визначення виробництва теплоенергії за відповідною витратою палива користуються приведеною нижче таб-
лицею: 

 
ККД 

котельні брутто, % 
Витрати умовного палива  
на відпущену 1 Гкал, кг 

60,0 238,10 
62,0 230,41 
64,0 223,21 
66,0 216,45 
68,0 210,08 
70,0 204,08 
72,0 198,41 
74,0 193,05 
76,0 187,97 
78,0 183,15 
80,0 178,57 
82,0 174,22 
84,0 170,07 
86,0 166,11 
88,0 162,34 
90,0 158,73 
92,0 155,28 
94,0 151,96 
95,0 150,38 



 
Маючи дані про витрату палива у котельні за звітний рік і знаючи ККД котельні, є можливість розрахунково ви-

значити виробництво теплоенергії. 
Так, наприклад, якщо котельня заводу, яка відпускає теплоенергію населенню і на комунально-побутові потреби, 

витратила за звітний рік 812 тонн донецького вугілля з калорійним еквівалентом 0,814 при ККД котельні брутто 72%, 
то витрати умовного палива становлять 650 тонн (812·0,814), при ККД котельні 72% на виробництво 1 Гкал буде пот-
рібно відповідно до наведеної вище таблиці 198,41 кг умовного палива, тоді кількість виробленої теплоенергії стано-
вить 3276 Гкал (650·1000 : 198,41). 

Якщо облік теплоенергії ведеться у тоннах пари, то перерахунок кількості виробленої пари в Гкал проводиться на 
підставі теплоутримання виробленої пари, що відповідає її середньому тиску і температурі. Так, наприклад, якщо ко-
тельня виробляє насичену пару при середньому тиску 4 атм, то за довідниками такому тиску відповідає тепломісткість 
пари 653,90 Ккал/кг. При цьому необхідно врахувати температуру споживаної води. Якщо температура споживаної 
води, наприклад, була 10°С, то кількість тепла, отриманого з одним кілограмом пари, становить 643,9 Ккал/кг  
(653,9–10). Припустимо, що котельня виробила за місяць 1500 тонн пари при вказаному вище середньому тиску 4 атм 
та температурі споживаної води 10°С, тоді кількість виробленого тепла становить 965850000 Ккал  
(1500·1000· (653,9–10)) або приблизно 966 Гкал. 

Як виняток, коли відсутня можливість оцінки ККД котла, дозволяється для котлів малої потужності (менш як  
0,1 Гкал/год) приймати витрати умовного палива на відпуск 1 Гкал тепла в середньому рівним 222,2 кг (тобто вважа-
ючи, що з однієї тонни умовного палива на таких котлах можна отримати 4,5 Гкал теплоенергії). 

Для переводу потужності водонагріваючих котлів, вимірюваної в МВт, в Гкал/год треба користуватися співвідно-
шенням: 1 МВт=0,86 Гкал/год. 

2.3.3. У рядку 22 вказується теплова енергія, одержана (куплена) зі сторони за весь звітний період, яка визначаєть-
ся за даними рахунків постачальників тепла, пред’явлених для оплати на основі показників приладів (або розрахунко-
во). 

2.3.4. У рядку 23 відображаються витрати теплоенергії, пов’язані з технологічним процесом виробництва теплое-
нергії в котельнях. Загальні витрати тепла на власні виробничі потреби котельні дорівнюють сумі витрат тепла чи па-
ри на окремі елементи витрат: втрати тепла (пари) на підігрів води, що видаляється з котла з продувкою; витрати пари 
на підігрів мазуту в залізничних цистернах, сховищах мазуту, видаткових ємностях; витрати пари на розпилювання 
рідкого палива в парових форсунках; витрати гарячої води і тепла на технологічні процеси, що беруть участь у вироб-
ництві тепла. Витрати тепла на власні виробничі потреби не входять в загальну кількість відпущеної теплоенергії (ря-
док 24). 

2.3.5. У рядку 24 відображається фактично спожите тепло за звітний період усіма категоріями абонентів, визначене 
на підставі даних вимірювальних приладів, а при їх відсутності – за діючими нормами споживання. Дані рядка 24 по-
винні дорівнювати сумі даних рядків 25 та 29. 

2.3.6. У рядку 25 вказується кількість теплоенергії, відпущеної своїм споживачам. Термін “свої споживачі” вклю-
чає в себе як підприємство, на балансі якого знаходиться котельня (електростанція та інше джерело теплопостачання), 
так і споживачів теплоенергії, з якими підприємство-виробник (постачальник) уклало угоду про постачання їм тепло-
енергії. 

Із загальної кількості тепла, відпущеного своїм споживачам, виділяється кількість теплової енергії, відпущеної: 
1) населенню (безпосередньо або через ЖЕК) – рядок 26; 
2) на комунально-побутові потреби, які включають в себе відпуск теплової енергії таким підприємствам, устано-

вам та організаціям: середнім закладам освіти (школам, школам-інтернатам, дитячим будинкам, гімназіям, ліцеям, 
колегіумам, професійно-технічним училищам), вищим закладам освіти (технікумам, коледжам, інститутам, консерва-
торіям, академіям, університетам), лікувальним (лікарням, поліклінікам, амбулаторіям, медпунктам, санаторіям, бу-
динкам відпочинку і т.ін.), спортивним (спортклубам, стадіонам і т.ін.), торговельним (магазинам, кіоскам і т.ін.), ви-
довищним (театрам, кіно, клубам і т.ін.), підприємствам громадського харчування (ресторанам, буфетам, столовим, 
кафе і т.ін.), дитячим дошкільним закладам освіти (дитячим яслам, дитячим садкам), будинкам для престарілих та ін-
валідів, комунальним (готелям, будинкам і гуртожиткам для приїжджих), робочим і студентським гуртожиткам, вій-
ськовим частинам, підприємствам служби побуту, які виконують невиробничі види побутових послуг населенню, та-
кож на комунальні та культурно-побутові потреби усіх підприємств, установ і організацій – рядок 27; 

3) на виробничо-технологічні потреби відноситься теплоенергія, відпущена як на виробничо-технологічні потреби 
підприємства-власника джерела теплопостачання, так і підприємства, з яким укладено угоду на постачання теплоене-
ргії і яке не віднесене до таких, що перелічені в підпункті 2 пункту 2.3.6 – рядок 28. 

2.3.7. У рядку 29 вказується кількість теплоенергії, відпущеної підприємствам-перепродавцям. 
2.3.8. У рядку 30 наводяться усі втрати теплової енергії, які мали місце в звітному періоді. Загальна кількість втрат 

теплової енергії визначається як різниця між кількістю тепла, поданого в мережу (включаючи кількість виробленого 
тепла і придбаного зі сторони з відрахуванням тепла, витраченого на власні виробничі потреби котелень), і кількістю 
тепла, спожитого усіма споживачами (абонентами) (ряд.30=ряд.17–ряд.23+ряд.22–ряд.24). 

 
2.4. Витрати палива (в перерахунку на умовне) 

2.4.1 Витрати умовного палива за нормою і фактично на відпуск теплової енергії (власного виробництва) визнача-
ються за даними журналу обліку витрат палива у натуральному та умовному обчисленні. 

До витрати палива на відпуск тепла електростанцією включається лише паливо, що витрачається для виробництва 
і відпуску тепла, і не слід включати усе паливо, яке витрачено по електростанції в цілому. 

Якщо для виробництва теплоенергії паливо безпосередньо не витрачається, то рядки 31 і 32 не заповнюються (на-
приклад, тепло відбирається на проміжних етапах технологічного процесу). 



Перерахунок натурального палива в умовне (7000 Ккал/год), як правило, повинен проводитися підприємством на 
підставі періодичного визначення теплоти згорання палива у лабораторіях (особистих або сторонніх – на замовлення), 
обладнаних відповідними приладами, і при обов’язковому виконанні вимог державних стандартів з відбору і аналізу 
проб. 

При відсутності можливості безпосереднього лабораторного визначення теплоти згорання палива допускається ви-
значення її розрахунковим шляхом, згідно з даними лабораторного аналізу елементарного складу палива або аналізу 
на зольність і вологість, з застосуванням загальновизнаних розрахункових формул і таблиць теплотворної здатності 
пальної маси. Так, при наявності даних про найменшу теплотворну здатність пальної маси, зольності і вологості робо-
чого палива найменша теплотворна здатність натурального палива визначається за формулою: 
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де     АР – зольність робочого палива, %; 

WP – вологість робочого палива, %; 
г
нQ  – найменша теплотворна здатність пальної маси, Ккал/кг. 

 
Усі види натурального палива перераховуються в умовне, як правило, за їх фактичними калорійними еквівалента-

ми, що визначаються як відношення найменшої теплотворної здатності робочого палива даного виду до теплотворної 
здатності 1 кг умовного палива, тобто 7000 Ккал/кг. 

Калорійний еквівалент (К) визначається за формулою: 
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де р
нQ  – найменша теплотворна здатність натурального палива, Ккал/кг. 

 
Перерахунок натурального палива в умовне визначається шляхом множення кількості натурального палива на від-

повідний калорійний еквівалент. 
Приклад. За рік витрачена така кількість різного палива, перерахунок якої в умовне приведено у таблиці: 
 

 Одиниця  
виміру 

Витрачено в нату-
ральному виразі 

Середній калорій-
ний еквівалент 

Кількість умов-
ного палива, тонн 

Підмосковне вугілля на тонну 500 0,345 172,5 
Донецьке вугілля --"-- 100 0,814 81,4 
Дрова на щільний м3 100 0,266 26,6 
Газ природний (включаючи 
попутний) тис. м3 100 1,182 118,2 
Газ природний --"-- 100 1,16 116,0 
Газ підземної газифікації --"-- 100 1,1 110,0 
Моторне паливо на тонну 100 1,43 143,0 
Дизельне паливо --"-- 100 1,45 145,0 
Бензин --"-- 100 1,49 149,0 
Гас --"-- 100 1,47 147,0 
Газ зріджений --"-- 100 1,57 157,0 
Деревні обрізки, стружка, тирса на складський м3 100 0,36 36,0 
Деревні обрізки --"-- 100 0,11 11,0 
Вугілля деревне на тонну 100 0,93 93,0 

Всього    1505,7 
 
На підставі цих розрахунків визначаються витрати умовного палива, які у даному прикладі складають 1505,7 тонн. 
2.4.2. У рядку 31 вказуються витрати палива (у перерахунку на умовне) за діючими нормами на виробництво теп-

ла, а у рядку 32 – фактичні витрати палива. 
2.4.3. У рядку 33 приводяться питомі витрати умовного палива на виробництво 1 Гкал теплоенергії, які розрахову-

ються шляхом ділення фактичних витрат палива в кілограмах на кількість виробленої теплоенергії без витрат на влас-
ні виробничі потреби котельні, електростанції, теплоутилізаційних установок (ряд.33=ряд.32·1000 : (ряд.17–ряд.23)). 
Дані рядка 33 можуть бути в межах 160–250 кг у.п. на 1 Гкал. Значні відхилення від зазначених або даних поперед-
нього року необхідно пояснити. 

 
 
Управління комунальної теплоенергетики 

Держжитлокомунгоспу України 
Управління статистики промисловості 
департаменту статистики виробництва 

Держкомстату України 



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

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


