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На даному етапі економічного розвитку в державі відсутня потужна 

захисна правова база для інвестора, а на місцевому рівні практично не ведеться 

процес переговорів з потенційними інвесторами. Така ситуація не сприяє довірі 

з боку не тільки великих, а й дрібних інвесторів. У зв'язку з цим, вітчизняні 

промислові підприємства відчувають брак інвестиційних ресурсів. Згідно даних 



Державного комітету статистики України за 2011р. рівень збиткових 

підприємств становить: у промисловості - 40,8% підприємств, в т.ч. у 

видобувній промисловості - 47,9%, в будівництві - 41,8%; у торгівлі - 34,2% [1], 

що робить неможливим акумуляцію власних ресурсів для здійснення 

ефективної інвестиційної діяльності. У рейтингу Doing Business складеному 

The World Bank Україна за зручністю ведення бізнесу займає 152 місце зі 183 

країн світу, щодо захисту прав інвестора - 111 місце, а за рівнем оподаткування 

- 181 місце [2]. В умовах сформованого несприятливого інвестиційного клімату 

в Україні в цілому (відповідно індексу економічної свободи, за яким 

визначається інвестиційна привабливість країни, Україна посідає 164 місце [3]), 

держава змушена вирішувати проблеми пошуку реальних джерел інвестицій і 

створення необхідних умов формування інвестиційної активності та 

інвестиційних ресурсів. 

Причини несприятливого інвестиційного клімату України пов'язані, 

насамперед, з нестабільністю політичної та економічної ситуації (непередбачені 

зміни в законодавстві, неузгодженість дії виконавчої влади), недосконалою 

системою оподаткування (Україна посідає одне з останніх місць по зручності 

сплати податків). Зокрема скарги бізнес співтовариств і іноземних інвесторів на 

вітчизняну податкову систему гальмує розвиток інвестиційної діяльності. 

У таких умовах актуальним є питання визначення впливу оподаткування 

на інвестиційну діяльність підприємства. 

Метою даної роботи є аналіз існуючих теоретичних і емпіричних 

досліджень в області визначення впливу оподаткування на інвестиційну 

діяльність підприємств. Актуальним є питання вивчення впливу податкового 

навантаження на діяльність підприємств. Частка ВВП, яка розподіляється в 

Україні через бюджет така ж, а іноді й менше показників розвинених країн. У 

той же час, показник ВВП на душу населення в Україні значно відстає від 

аналогічних показників в країнах Європи [4]. Тому навіть існуюче податкові 

навантаження є згубним для української економіки, оскільки лише держави, які 

домоглися вагомих успіхів у реформуванні економіки або демонструють стійкі 



темпи зростання, можуть дозволити встановлення вищих податкових 

коефіцієнтів. 

Більшість досліджень в області вивчення впливу оподаткування на 

інвестиційну діяльність зосереджені на визначенні оціночних показників 

ефективних ставок оподаткування, завдяки чому були отримані важливі 

теоретичні та емпіричні результати. Показники, що зустрічаються в літературі, 

можна розділити на дві загальні категорії: 

1) засновані на статистичних даних (національні рахунки, податкова 

статистика, дані бухгалтерського обліку) - імпліцитні податкові ставки 

(макроекономічні); 

2) отримані з теорії інвестиційних рішень (методологія King-Fullerton та її 

розширена версія Devereux-Griffith для дискретних варіантів інвестицій) - 

ефективні податкові ставки (мікроекономічні). 

Використання даних методик широко апробовано вченими при порівнянні 

ефективних податкових ставок в різних країнах, що дозволило зробити 

висновок про відсутність нейтральності оподаткування по відношенню до 

інвестицій (шляхом порівняння ефективних податкових ставок для інвестицій у 

різні активи, за різними типами інвесторів або в залежності від типу 

фінансування) . 

Для оцінки ефективності оподаткування на доходи від капіталу розроблені 

різні оціночні показники. Кожен вид показника має свої переваги і недоліки, 

будь-яка їх оцінка повинна бути заснована на чітких критеріях. Згідно з Gordon 

оціночні показники повинні відповідати наступним критеріям [6]: 

- бути forward-looking; 

- відображати всі особливості податкової системи; 

- об'єктивно відображати переміщення доходів між платниками податків та 

арбітражами; 

- не повинні залежати від економічних циклів в період розрахунку. 



Для визначення імпліцитних податкових ставок можна виділити два 

способи: (1) на основі національних рахунків і (2) на основі статистичної 

інформації [7]. 

Відповідно до першого способу, імпліцитна податкова ставка визначається 

як відношення надходжень від податку на прибуток до прибутку підприємств 

до оподаткування або брутто (нетто) операційного прибутку акціонерних 

підприємств. У знаменнику ми вибрали прибуток підприємства до 

оподаткування для забезпечення кращої порівнянності з номінальною ставкою 

податку на прибуток. Формула має вигляд [7]: 

днпнпи ППНПНС /= ,     (1) 

иНС  - імпліцитна податкова ставка; 

нпНП  - надходження від податку на прибуток; 

днпПП  - прибуток підприємств до оподаткування. 

Необхідно відзначити, що дана імпліцитна податкова ставка чутлива до 

економічних циклів. Збиткові підприємства не платять податку на прибуток, 

сума збитків зменшує значення в знаменнику. Чим більша сума збитків, тим 

вище буде імпліцитно податкова ставка без будь-яких змін у податковій 

політиці. 

Другий спосіб визначення імпліцитної податкової ставки на основі 

статистичних даних, що надаються податковими органами, не є чутливим до 

економічних циклів [7]. 

)/()( DeDNTBNWTТНС teис −+−= ,  (2) 

исНС - імпліцитна податкова ставка; 

Т – загальна сума податку; 

NWT - умовно утримані податки; 

NTB  - податкова база; 

teD - податкові витрати; 

De - амортизація. 



Даний спосіб застосовується тільки до підприємств з позитивною 

податковою базою. 

Необхідно відзначити, що методи визначення імпліцитних ставок є 

backward-looking. Дані методи дають інформацію про сукупні платежі, але вони 

дають уявлення про граничні податкових ставках, тому не розглядають 

інституціональні умови. 

При визначенні впливу оподаткування на інвестиційну діяльність 

підприємств розрізняють граничні ефективні податкові ставки (marginal 

effective tax rate - METR) і середні ефективні податкові ставки (average effective 

tax rate - AETR). Моделі AETR і METR можуть бути використані при аналізі 

проведених реформ або гіпотетичних. Наприклад, показники ефективних 

податкових ставок використані для інтерпретації результатів у дослідженнях 

про вплив податкового навантаження на економічне зростання [8], безробіття 

[9]. 

AETR - співвідношення всіх податкових зобов'язань до норми прибутку до 

оподаткування - вимірює спостережувані податкові зобов'язання на вже 

реалізований прибуток від капіталу і особливо не показує стимули для нових 

інвестицій. AETR розроблена Devereux і Griffith [10], визначається за 

формулою: 
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*R  - доход від інвестицій до оподаткування; 

tR  - доход від інвестицій після оподаткування; 

p - валовий реальної прибуток; 

r - реальна процентна ставка. 

King і Fullerton відзначають, що застосування підходу AETR особливо не 

показує стимули для нових інвестицій, тому податковий тягар вимірює 

спостережувані податкові зобов'язання на вже реалізований дохід від капіталу 

(на «старому доході від капіталу»). Ми поділяємо цю точку зору, даний підхід 

не вимірює стимулів для додаткових інвестицій (додаток «нового капіталу»), 



які є функцією граничної податкової ставки. Також не враховується взаємодія 

між особистим і корпоративним оподаткуванням. А це, в свою чергу, досить 

важливий факт у випадку з виплатами відсотків, що підлягають вирахуванню 

на корпоративному рівні, і оподатковуються в особистому секторі. Податкові 

стимули також залежать від комбінацій особистого й корпоративного 

оподаткування. 

 METR визначається як відношення податкового клину до норми прибутку 

до оподаткування, дозволяє оцінити вплив податкової системи на граничну 

(додаткову) одиницю інвестиції, вимірює стимули для «нових інвестицій» [11]. 

( )
p

spMETR −
= ,     (4) 

р – реальна норма прибутку до оподаткування; 

s – реальна норма прибутку після оподаткування. 

При відсутності оподаткування реальна норма прибутку після 

оподаткування дорівнює реальній нормі прибутку до оподаткування. З іншого 

боку, з урахуванням податків і пільг норми прибутку будуть різні. 

Для визначення впливу, які податкова система створює для інвестиції 

важливо враховувати вплив податків на граничні або покрокові інвестиційні 

рішення (тобто рішення використовувати більше однієї одиниці капіталу і т.п.). 

Для стимулювання інвестиційної діяльності важливі в першу чергу граничні 

податкові ставки, тобто оцінка зміни прибутковості граничної інвестиції під 

впливом оподаткування. Граничні ефективні ставки податку роблять вплив на 

обсяг і характер інвестицій в реальні активи. 

METR зазвичай включає інвестиційний податковий кредит, ставку податку, 

амортизацію, історичну вартість, яка зменшується з урахуванням інфляції. 

Також модель може містити як податок на прибуток, так і прибутковий податок 

і податок на нерухомість [13,14]. Таким чином, METR - прогнозна величина яка 

підсумовує стимули для інвестицій у той чи інший актив з урахуванням 

чинного податкового законодавства. 



H. Immervoll зазначає: «Середні ефективні ставки податку (AETRs) 

відображають отримані нетто-виплати у вигляді частки доходів, з яких вони 

стягуються. Тому вони корисні при оцінки розмірів державних трансфертів з 

урахуванням доходів і положень на даний момент часу. Граничні ефективні 

ставки податку (METRs), визначають коефіцієнт, згідно якого додатковий дохід 

буде обкладатися податком в майбутньому. Отже, METRs, можу 

використовуватися при оцінки фінансових стимулів для здійснення діяльності 

спрямованої на створення та збільшення доходів.» )[12]. 

Відзначимо, що AETR охоплює всі податки, прямі і непрямі, які 

стягуються з суб'єкта підприємницької діяльності (внутрішнього інвестора), але 

не враховує тягар зовнішнього інвестора. Тим не менш, рішення про 

інвестування залежить від METR. Так, AETR дає інформацію щодо придатності 

власних потенційних інвестиційних ресурсів, тому в кінцевому підсумку 

податки сплачує підприємство, а METR містить інформацію, для рішення про 

додаткові інвестиції, тобто як податкова система на корпоративному рівні 

спотворює кінцевий результат інвестиційної діяльності. Різниця між середньою 

та граничною ефективною ставкою податку було б неістотним, якщо податкова 

система була б пропорційна, або якщо параметри мають аналогічні результати. 

На практиці це далеко не так. І граничні і середні ефективні податкові ставки 

несуть корисну інформацію. Середні ставки визначають частину доходу, яка 

сплачена платником податків у формі податків. Але, в роботі, ми прагнемо 

визначити в якій мірі податкова система впливає на стимули до інвестицій, то 

доцільно розглядати граничні ефективні податкові ставки, тому вони 

визначають які стимули або антистимулом створює податкової системи та 

безповоротні втрати в результаті оподаткування. 

Модель METR дозволяє побудувати результуючі кількісні показники, які 

підсумовують основні положення податкової системи, дозволяючи тим самим 

проводити співставлення податкових режимів, показує яка частка реальної до 

оподаткування норми прибутку буде сплачена у вигляді податків на компанію 

та особисті доходи інвестора. Дана ставка є прогнозною. Однак, в основному 



через гіпотетичних конструкцій і простоти підходу, методологія King-Fullerton 

має деякі недоліки. 

Серед таких недоліків Каразнова, Griffith відзначають наступні [10]: 

- модель не бере до уваги можливість збитків у процесі інвестування, а 

також не розглядає проблему неможливості скористатися дозволеними 

відрахуваннями через недостатність податкової бази; 

- обчислені податкові навантаження залежать від зроблених припущень 

про значення економічних параметрів, таких як рівень інфляції, ринкова ставка 

відсотка, структура активів в інвестиціях, значимість різних типів 

фінансування; 

- не приймаються до уваги ризик і невизначеність у процесі інвестування; 

- у моделі King-Fullerton передбачається, що на рішення про інвестування 

впливає в основному оподаткування капіталу, а тягар інших податків несуть 

інші економічні агенти; 

- правила оподаткування передбачаються незмінними протягом 

інвестиційного проекту, також як і темпи інфляції, норми економічного зносу 

активів. [10] 

Фактична оцінка METR залежать від численних припущень про параметри. 

Наприклад, Fullerton [15] розраховує загальні граничні ефективні податкові 

ставки для 36 активів в 18 галузях промисловості, але ці розрахунки 

припускають, що актив впроваджується на весь термін експлуатації. Gordon та 

співавтори [6] припускають, що інвестори можуть продати актив, платити 

податок на приріст капіталу, збільшувати базу амортизації для нових власників, 

платити меншу суму податку. Це призводить до зниження ефективної 

податкової ставки, зближенню показників METR за деякими активами (зокрема 

будівлі та обладнання), і, отже, до зниження вигоди від більш рівних умов. Тим 

не менш, Gravelle вказує [16], що вплив чистого доходу на вартість капіталу не 

значно і залежить від трансакційних витрат. Модель припускає, що фірми 

можуть використовувати всі пільги і вирахування. Вплив невизначеності і 

недосконалість компенсації збитків обговорюється в Auerbach [17]. Summers 



припускає [18], що пільгове оподаткування активів призведе до скорочення 

виручки після скасування пільг, але Fullerton та Lyon [5], показують 

підвищення ефективності за рахунок зниження ефективної ставки податку на 

інші активи, такі як будівлі, земля і оборонні фонди. 

Величина податкових ставок на граничні інвестиції залежить від галузі 

інвестування, від конкретного активу, від типу фінансування інвестицій і від 

категорії інвестора. Положення податкового законодавства, такі як ставки 

податку на прибуток, правила і норми амортизації матеріальних активів, 

різного роду податкові відрахування і інші деталі податкового законодавства 

визначають ставлення реальної норми прибутку до та після оподаткування. 

Отже, оцінка граничних ефективних податкових ставок для різних 

комбінацій факторів, перерахованих вище, буде відображати відносні стимули 

інвестування, створювані сучасною податковою системою.  

 

Література 

1. Фінансові результати підприємств до оподаткування за 

видами промислової діяльності  за 2011 рік. – Повідомлення Державного 

комітету статистики України. - http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Doing business in a more transparent world. Economy profile: Ukraine // 

Materials «The World Bank». – 2012. - http://www.doingbusiness.org/Rankings 

3. Index of economic freedom 2012/ Материалы сайта “The heritage 

foundation”. - http://www.heritage.org/index/ranking 

4. Соколовська А. Податкові пільги в Україні: міфи та реальність // 

Вісник НБУ. – 2005. – № 9. – С. 7-12. 

5. Fullerton D., Andrew B. Lyon. Tax Neutrality and Intangible. Capital Tax 

Policy and the Economy: Volume 2 / edit Summers Lawrence H. - MIT Press, 1988. 

– pp.63-88 

6. Gordon, Roger H., James R. Hines, Lawrence H. Summers. Notes on the 

Tax Treatment of Structures. In The Effects of Taxation on Capital Accumulation. – 

Chicago: University of Chicago Press, 1987. -  pp. 223 – 258. 



7. Valenduc C. Corporate income tax and the taxation of income from capital / 

Working paper №6. – Belgium, 2004. – 32p. 

8. Agell, Jonas & Persson, Mats. Tax arbitrage and labor supply // Journal of 

public Economics. – Elsevier, 2000. – vol. 78(1-2). – pp. 3-24. 

9. Daveri F., Tabellini G. Unemployment, growth and taxation in industrial 

countries // Economic Policy. – CEPR & CES & MSH, 2000. - vol. 15(30). – pp. 47-

104. 

10. Devereux M., Griffith R. The Taxation of Discrete Investment Choice. – 

Working Paper № W98/16.. – London.  The Institute for Fiscal Studies, 1998. – 56p. 

11. M. King, D. Fullerton. The Taxation of Income from Capital: A 

Comparative Study of the United States, United Kingdom, Sweden, and West 

Germany. – Chicago: University of Chicago Press, 1984. – 346p. 

12. H. Immervoll. The Distribution of Average and Marginal Effective Tax 

Rates in European Union Member States. EUROMOD Working Paper EM 2/02. – 

University of Cambridge, European Centre for Social Welfare Policy and Research, 

Vienna. - 63 p. 

13. Jorgenson D.W., Kun-Young Yun Tax Reform and the Cost of Capital - 

Oxford: Clarendon Press, 1991. – 200р. 

14. Jorgenson D.W., Ralph Landau. Tax Reform and the Cost of Capital: An 

International Comparison. – Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1993. – 

500р. 

15. Fullerton D. The Indexation of Interest, Depreciation, and Capital Gains and 

Tax Reform in the United States // Journal of Public Economics. -  32 (February 

1987). -  pp.25-51. 

16. Gravelle, Jane G. Tax Policy and Rental Housing: An Economic Analysis. -  

Congressional Research Service Report No. 87 536E. -  Washington DC: Library of 

Congress., 1987 – 36p. 

17. Auerbach Alan J. The Dynamic Effects of Tax Law Asymmetries //  Review 

of Economic Studies. -  Oxford, 1986.  - April 53. -  pp. 205-225. 



18. Summers Lawrence H. Should Tax Reform Level the Playing Field? – 

Proceedings of the National Tax Association-Tax Institute of America, meetings of 

November 1986. – pp. 119-125. 
 

References 

1. Financial results before tax for industrial activities for 2011 Post State 

Statistics Service of Ukraine. - http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Doing business in a more transparent world. Economy profile: Ukraine // 

Materials «The World Bank». – 2012. - http://www.doingbusiness.org/Rankings 

3. Index of economic freedom 2012/ Материалы сайта “The heritage 

foundation”. - http://www.heritage.org/index/ranking 

4. Sokolovskaya A. Tax Incentives in Ukraine: Myths and Reality // Bulletin of 

the NBU. - 2005. - № 9. - pp. 7-12. 

5. Fullerton D., Andrew B. Lyon. Tax Neutrality and Intangible. Capital Tax 

Policy and the Economy: Volume 2 / edit Summers Lawrence H. - MIT Press, 1988. 

– pp.63-88 

6. Gordon, Roger H., James R. Hines, Lawrence H. Summers. Notes on the Tax 

Treatment of Structures. In The Effects of Taxation on Capital Accumulation. – 

Chicago: University of Chicago Press, 1987. -  pp. 223 – 258. 

7. Valenduc C. Corporate income tax and the taxation of income from capital / 

Working paper №6. – Belgium, 2004. – 32p.  

8. Agell, Jonas & Persson, Mats. Tax arbitrage and labor supply // Journal of 

public Economics. – Elsevier, 2000. – vol. 78(1-2). – pp. 3-24. 

9. Daveri F., Tabellini G. Unemployment, growth and taxation in industrial 

countries // Economic Policy. – CEPR & CES & MSH, 2000. - vol. 15(30). – pp. 47-

104. 

10. Devereux M., Griffith R. The Taxation of Discrete Investment Choice. – 

Working Paper № W98/16.. – London.  The Institute for Fiscal Studies, 1998. – 56p. 



11. M. King, D. Fullerton. The Taxation of Income from Capital: A Comparative 

Study of the United States, United Kingdom, Sweden, and West Germany. – 

Chicago: University of Chicago Press, 1984. – 346p. 

12. H. Immervoll. The Distribution of Average and Marginal Effective Tax Rates 

in European Union Member States. EUROMOD Working Paper EM 2/02. – 

University of Cambridge, European Centre for Social Welfare Policy and Research, 

Vienna. - 63 p. 

13. Jorgenson D.W., Kun-Young Yun Tax Reform and the Cost of Capital - 

Oxford: Clarendon Press, 1991. – 200р. 

14. Jorgenson D.W., Ralph Landau. Tax Reform and the Cost of Capital: An 

International Comparison. – Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1993. – 

500р. 

15. Fullerton D. The Indexation of Interest, Depreciation, and Capital Gains and 

Tax Reform in the United States // Journal of Public Economics. -  32 (February 

1987). -  pp.25-51. 

16. Gravelle, Jane G. Tax Policy and Rental Housing: An Economic Analysis. -  

Congressional Research Service Report No. 87 536E. -  Washington DC: Library of 

Congress., 1987 – 36p. 

17. Auerbach Alan J. The Dynamic Effects of Tax Law Asymmetries //  Review 

of Economic Studies. -  Oxford, 1986.  - April 53. -  pp. 205-225. 

18. Summers Lawrence H. Should Tax Reform Level the Playing Field? – 

Proceedings of the National Tax Association-Tax Institute of America, meetings of 

November 1986. – pp. 119-125. 

 



<<
  /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


