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РОДУ КОВИЛА (Stipa L.) ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

БІОРІЗНОМАНІТНОСТІ ФЛОРИ В УМОВАХ

ПОСИЛЕНОГО АНТРОПОГЕННОГО ПРЕСУ

Розроблена концепція національної колекції видів роду Stipa. Проведені таксономічний, систематичний та созо-
логічний  аналізи родового комплексу Stipa в Україні. Розроблено та впроваджено проект колекції видів ковили. Роз-
глянуті методи та прийоми створення колекцій рідкісних та зникаючих рослин природної флори.

Обґрунтовано використання видів ковили для рекультивації техногенних ландшафтів Криворізького залізорудно-
го басейну.
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Збереження біорізноманіття фітобіоти та, 
зокрема, її раритетного елементу на сьогодні є 
одним із пріоритетних завдань ботанічних са-
дів, а збереження та відновлення рідкісних і 
зникаючих видів рослин зональних екосистем 
ex situ – одним із перспективних заходів ак-
тивної охорони фіторізноманітності [1, 2, 3]. 
Особливо гостро ця проблема постає у про-
мислово розвинених регіонах, де під дією ан-
тропогенних чинників відбулися значні зміни 
у структурі рослинних угруповань: аборигенні 
види витісняються адвентивними, а ендемічні, 
реліктові та рідкісні види зникають. У зв’язку 
з цим стає актуальним проведення хорологіч-
них, созологічних, еколого-ценотичних, попу-
ляційних досліджень рідкісних і зникаючих 
рослин та розробка ефективних методів збере-
ження і відновлення популяцій цих видів.

Починаючи від 2000 р., Рада ботанічних са-
дів і дендропарків України здійснює коорди-
наційну роботу по закріпленню за конкретним 
ботанічним закладом усіх видів судинних рос-
лин Червоної книги України, які будуть збері-
гатися в колекціях. Пріоритет надається тим 
видам, які зростають у регіоні розміщення бо-
танічного саду і умови вирощування яких в 
культурі найбільше відповідають екотопічним 
умовам зростання цих видів у природі.

Про необхідність створення на базі Криво-
різького ботанічного саду колекції видів кови-
ли наголошувалося на сесії Ради ботанічних 
садів та дендропарків України, яка проходила 
у 2004 р. у м. Харкові. Як результат наради пе-
редбачалося збереження видового різноманіт-
тя роду Stipa L. України, вивчення еколого-
біологічних особливостей видів ковили in situ  
та ex situ, створення банку насіння видів кови-
ли для подальшої її реінтродукції та репатріа-
ції у природні степові урочища та для рекуль-
тивації порушених земель, для обміну насін-
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нєвим матеріалом з ботанічними установами 
України та світу. У рамках цього проекту було 
виконано науково-дослідницьку роботу «Ви-
вчення сучасного стану, тенденцій змін та 
шляхів збереження флористичної та ценотич-
ної різноманітності ковилових степів Право-
бережного степового Придніпров’я». У резуль-
таті її виконання було підготовлене теоретич-
не та практичне підґрунтя для створення На-
ціональної колекції видів роду Stipa України. 
Тож у 2011 р. Криворізьким ботанічним садом 
Національної Академії наук України було ви-
конано інноваційний науково-технічний про-
ект зі створення Національної колекції видів 
роду Stipa як способу збереження біорізнома-
нітності флори в умовах посиленого антропо-
генного пресу.

Метою роботи було створення національної 
колекції видів роду Ковила (Stipa) як способу 
збереження біорізноманітності флори в умо-
вах ex situ.

Для досягнення зазначеної мети були по-
ставлені такі завдання:

1) провести критичний аналіз сучасного так-
сономічного складу роду Stipa в Україні;

2) опрацювати основні наукові принципи 
созологічного аналізу видів роду Stipa;

3) розробити блок-схему созологічної ха-
рактеристики видів роду Stipa;

4) опрацювати методи створення колекції 
видів роду Stipa;

5) розробити архітектурний план організа-
ції експозиції та колекції видів роду Stipa;

6) розробити дієву довгострокову систему 
збереження, вивчення, догляду та використан-
ня колекції видів роду Stipa;

7) створити Концепцію національної колек-
ції видів роду Stipa.

Виконанню проекту передували експеди-
ційні дослідження ковилових степів України, 
критичний аналіз видового складу роду Stipa 
та його созологічний аналіз, опрацювання 
основних наукових принципів та методів ство-
рення ботанічних колекцій, розробка плану 
експозиції і колекції та розробка на їх основі 

принципів функціонування колекцій, які ви-
кладені в Концепції національної колекції ви-
дів роду Stipa. Нижче зупинимося на основних 
положеннях Концепції.

Концепція базується на основних положен-
нях Конвенції про біорізноманіття [1], Гло-
бальної стратегії збереження рослин [4], Кон-
венції про охорону дикої флори і фауни та 
природних середовищ існування в Європі [5], 
Конвенції про міжнародну торгівлю видами 
дикої фауни і флори, що перебувають під за-
грозою знищення [6], Стратегії ботанічних са-
дів і збереження рослин [2], Міжнародної про-
грами ботанічних садів по охороні рослин [3] і 
на законах України «Про Червону книгу Укра-
їни» [7] та «Про рослинний світ» [8].

Рід Stipa належить до родини Poaceae Barn-
hart, підродини Pooidae, триби Stipeae Dumort., 
яка включає за даними різних авторів від 18 до 
28 родів та від 400 до 600 видів [9–16]. Види 
триби поширені у помірно теплих областях 
обох півкуль та в горах тропіків. Особливо ба-
гаті видами Stipa райони Центральної Азії, 
Північної та Південної Америки [17–19]. Про-
те остаточних даних щодо кількості видів роду 
Stipa ще не існує, оскільки продовжуються 
кри тико-систематичні дослідження роду. Так, 
лише останнім часом із роду Stipa виділені 
нові роди: Anatherostipa (Hack. ex Kuntze) Pe-
ñailillo; Hesperostipa (M.K. Elias) Barkworth; 
Na ssella (Trin.) E. Desv.; Pappostipa (Speg.) Ro-
ma schenko, P.M. Peterson et Soreng; Austrostipa 
S.W.L. Jacobs et J. Everett; Amelichloa Arriaga et 
Barkworth [12–16, 20–23].

Рід Stipa у флорі України нараховує за дани-
ми різних дослідників від 8 до 29 видів [9–11, 
24–33]. Ботанік та географ Є.М. Лавренко, який 
опрацював родину Gramineae Juss. для «Фло-
ри УРСР», наводив лише 8 видів роду Stipa для 
території України: Stipa capillata L.; S. lessi n-
giana Trin. et Rupr.; S. joannis Celak; S. ucrainica 
P. Smirn.; S. rubens P. Smirn.; S. dasyphylla Czern.; 
S. pulcherrima C. Koch.; S. stenophylla Czern. 
[24]. Згодом М.В. Клоков, за матеріалами з те-
риторії України, описує ще три нових види, 
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споріднених з S. joannis: S. disjuncta Кlokov; S. 
borysthenica Klokov ex Prokudin; S. graniticola 
Кlokov [30]. Пізніше Ю.М. Прокудiн у другому 
виданні «Визначника рослин України» [27] 
доповнює список видів ковили ще чотирма 
кримськими видами: S. sabulosa (Pacz.) Sljus sa-
renko; S. pontica P. Smirn.; S. lithophila P. Smirn.; 
S. paradoxa (Junge) P. Smirn., проте не визнає 
описані М.В. Клоковим види: S. borysthenica, S. 
graniticola, які, на його думку, не мають сталих 
ознак для їх розмежування і становлять собою 
один вид, відзначений у свій час Й. К. Пачоським 
як особлива піщана раса: S. pennata subsp. joannis 
f. sabulosa Pacz. [34, 35]. Згодом Ю.М. Про кудін 
в оновленому «Определителе выс ших расте-
ний Украины» [28] визнав описаний М.В. Кло-
ковим S. borysthenica, проте щодо інших описа-
них видів висловив припущення, що вони є 
лише «формами існування виду», відрізняю-
ться дуже несталими кількісними ознаками і 
не піддаються визначенню. За результатами 
багаторічних комплексних досліджень видо-
вого складу злаків флори України, проведених 
під керівництвом Ю.М. Прокудіна, ботаніка-
ми Харківського університету був складений 
конспект видів роду Stipa, згідно з яким в 
Україні росте 13 видів ковили [26]. Окрім ви-
щезгаданих видів, наводиться S. sareptana A. 
Beck., знайдений М.І. Котовим біля с. Старо-
ласпа Тельманівського р-ну, Донецької обл. 
Проте, як показали пізніші дослідження, цей 
вид був указаний помилково. У монографічно-
му зведенні «Флора Европейской части СССР» 
[9] М.М. Цвєльов для флори України наводить 
10 видів та 5 підвидів ковили.

Майже одночасно зі зведеннями по роду Sti-
pa М.М. Цвєльова [9] та Л.П. Слюсаренка [26] 
вийшла критико-систематична обробка видів 
роду Stipa України М.В. Клокова та В.В. Осич-
нюка [31]. Проте з технічних причин ні один із 
названих вище  авторів у своїх розробках не 
мав можливості використати результати до-
сліджень М.В. Клокова та В.В.Осичнюка. Ос-
танні автори для флори України загалом наво-
дять 29 видів ковили, з них 15 видів описані 

ними: Stipa adoxa Klokov et Ossycznjuk; S. as-
perella Klokov et Ossycznjuk; S. brachyptera Klo-
kov; S. disjuncta Klokov; S. fallacina Klokov et 
Ossycznjuk; S. glabrinoda Klokov; S. heterophylla 
Klokov; S. karadagensis Klokov; S. majalis Klo-
kov; S. maeotica Klokov et Ossycznjuk; S. mar-
tinovskyi Klokov; S. oreades Klokov; S. poёtica 
Klo kov; S. setulosissima Klokov; S. transcarpatica 
Klokov. Згодом М.М. Цвєльов, ознайомив-
шись з роботою М.В. Клокова та В.В. Осичню-
ка, повертається до українських видів ковили 
[10]. У своїй роботі він піддає критичному ана-
лізу види, описані цими авторами [31]. Деякі з 
них він визнає за види, а деякі – вважає варіа-
ціями або синонімами раніше описаних ви дів 
або різновидностей. Так, S. maeotica М.М. Цвє-
льов вважає лише різновидністю S. zalesskii Wi -
lensky; S. setulosissima – S. majalis; S. karadagen-
sis – S. pulcherrima. А види S. disjuncta  вважає 
синонімом S. joannis Celak. var. okensis (P. Smirn.) 
Tzvel.; S. glabrinoda та S. oreades – S. pulcherrima 
C. Koch var. pulcherrima; S. poёtica – синонімом 
S. pontica P. Smirn. 

До наведених у праці М.В. Клокова та В.В. Оси-
чнюка видів ковили України можна додати 
лише один вид — S. donetzica Czupryna з Прова-
льського степу, описаний Т.Т. Чуприною [36].

Повний конспект видів роду Stipa з осно-
вною синонімікою та критичними нотатками 
наведений у номенклатурному чеклісті «Vascu-
lar plants of Ukraine» [29]. Згідно з ним у флорі 
України на сьогодні відомо 27 видів роду Stipa. 
Автори [29] визнають майже всі види, наведе-
ні у роботі М.В. Клокова та В.В.Осичнюка, 
проте не визнають S. karadagensis як такий, що 
відповідає S. pulcherrima, і до того ж не описа-
ний згідно з правилами Кодексу ботанічної но-
менклатури; S. setulosissima вважають варіацією 
S. majalis, а S. glabrinoda – S. oreades.

Отже, провівши критичний аналіз таксоно-
мічного складу роду Stipa в Україні, ми визна-
ємо видову самостійність за 27-ма видами, на-
веденими у чеклісті, але за назвою S. pulcherrima 
залишаємо назву S. grafiana Steven, а за S. pon-
tica – S. poёtica.
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Для прийняття рішення щодо включення 
того чи іншого виду до категорії рідкісних чи 
таких, що знаходяться під загрозою зникнен-
ня, надання созологічного статусу та категорії 
рідкісності фітосозологією розроблені прин-
ципи та критерії созологічного аналізу, які 
зведені у блок-схемі (рис. 1).

У номенклатурному блоці наводяться ла-
тинська, українська та російська назви виду, 
автор, родина, секція. Крім того, блоки містять 
інформацію:

 географічний блок — про тип ареалу, його 
структуру, об’єм, характер поширення, ін-
фор мацію про ендеміки, релікти;

 хорологічний блок — про місцезнаходжен-
ня видів у межах регіону дослідження, час-
тоту трапляння, карти;

 екологічний блок — про екологічну валент-
ність, відношення видів до типу ґрунтів, ос-
вітлення, вологості, про стан місцезростань, 
відношення до середовища життя;

 фітоценотичний блок – про ценотичну 
структуру, екоценоморфу;

 популяційний блок – про чисельність, віко-
ву структуру, динаміку чисельності, тип по-
пуляцій;

 біологічний блок – про тривалість життєво-
го циклу, характер вегетації, структуру над-
земних пагонів, тип підземних пагонів, тип 
життєвих форм;

 прагматичний блок – про практичне вико-
ристання видів;

Рис. 1. Блок-схема созологічного аналізу видів роду 
Stipa L.

Рис. 2. Схема експозиції видів роду Stipa L. у Криворізькому ботанічному саду



83ISSN 1815-2066. Наука та інновації. T. 8, № 5, 2012

Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України

 естетичний блок – про культурне значен-
ня видів, використання їх у фольклорі, мис-
тецтві тощо.
Провівши созологічний аналіз видів роду 

Stipa та опрацювавши великий масив інформа-
ції, ми визначили фітосозологічні категорії ви-
дів ковили. Під загрозою зникнення в Україні 
знаходяться два види: Stipa anomala та S. tran-
scarpatica. До категорії вразливих віднесено 9 
видів: S. borysthenica; S. dasyphylla; S. di s juncta;  S. 
grafiana; S. pennata; S. poëtica; S. sy reistschikowii P. 
Smirn.; S. tirsa Steven; S. zalesskii Wilensky. Види, 
про які відомо, що вони можуть належати до ка-
тегорії зникаючих, вразливих або рідкісних, але 
не віднесені до цих категорій у зв’язку із відсут-
ністю інформації, проте більш-менш широко 
розповсюджені в різних регіонах України, вклю-
чені до категорії неоцінені: S. brauneri (Pacz.) 
Klokov; S. capillata; S. lessingiana; S. lithophila; S. 
ucrainica. Решта ви дів: S. adoxa; S. asperella; S. 
brachyptera; S. do netzica; S. fallacina; S. graniticola; 

S. heterophylla; S. maeotica; S. majalis; S. mar ti nov-
kyi; S. oreades віднесені до категорії недостат-
ньо відомі. Во ни потребують подальших гли-
боких досліджень, їх не можна віднести до 
жодної із вищезазначених категорій через від-
сутність необхідної достовірної інформації.

Географічне походження зразків видів ковили в колекції Криворізького ботанічного саду

Пор.
№

Назва виду
Кількість

зразків
Географічне

походження зразків

  1 Stipa asperella Klokov et Ossycznjuk   14 2, 3, 5, 6
  2 Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin     4 7, 8
  3 Stipa brauneri (Pacz.) Klokov   16 9
  4 Stipa capillata L.     3 5
  5 Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv.   27 2, 3, 5
  6 Stipa donetzica Czupryna     6 2, 4
  7 Stipa grafiana Steven 100 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
  8 Stipa graniticola Klokov   11 5
  9 Stipa heterophylla Klokov     1 9
10 Stipa lessingiana Trin. et Rupr.   30 2, 3, 4, 5, 6
11 Stipa lithophila P. Smirn.     6 10
12 Stipa martinovskyi Klokov     1 10
13 Stipa  oreades Klokov  var. glabrinoda (Klokov) Dubovik     1   9
14 Stipa pennata L.     4 1, 2
15 Stipa tirsa Steven     7 2, 5
16 Stipa ucrainica P. Smirn.   55 2, 3, 4, 5, 6

Примітка. У четвертій колонці: 1 – відроги Середньоруської височини; 2 – Донецький кряж; 3 – Приазовська висо-
чина; 4 – Приазовська низовина; 5 – Придніпровська височина; 6 – Причорноморська низовина; 7 – Причорномор-
ська низовина (Нижньодніпровські піски); 8 – Причорноморська низовина (коса Арабатська стрілка); 9 – Крим 
(передгір’я); 10 – Гірський Крим.

Рис. 3. Види роду Stipa L. у колекції Криворізького бота-
нічного саду
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В основу побудови колекції нами були по-
кладені фітоценотичний, флористичний, попу-
ляційний, систематичний, екологічний, есте-
тичний принципи та використані такі методи 
та прийоми, розроблені для збереження рідкіс-
них та зникаючих рослин природної флори:

 метод монокультур;
 метод створення модельованих штучних це-
нозів, який базується на флорогенетичній та 
фітоценотичній основі та екологічному прин-
ципі диференціації екологічних ніш і взаєм-
ній доповнюваності видів у фітоценозах;

 метод введення зникаючих видів в природ-
ну рослинність ботанічних садів;

 метод створення та інтродукції рослинних 
угруповань, що базується на екологічному 
принципі відповідності еколого-ценотичній 
конструкції угруповань, які створюються, 
зональним типам біогеоценотичних струк-
тур [37, 38]. 
При розміщенні споріднених видів, аби за-

побігти міжвидовому схрещуванню, викорис-
товувався принцип просторової ізоляції.  Про-
ектне рішення колекції виконане з урахуван-
ням розглянутих екологічних принципів та 
методів збереження рідкісних та зникаючих 
видів рослин (рис. 2). Колекція площею 0,7 га 
розміщена серед деревних насаджень Tilia cor-

data Mill, T. platyhyllos Scop., T. tomentosa Mo-
ench та видів роду Ribes L. З північного боку 
вона обмежена представниками роду Celtis L.: 
Celtis caucasica Willd., C. occidentalis L., C. re-
ticulata Torr., C. mississippiensis Bosc. та видами 
роду Berberis L.; зі східного – колекцією грун-
топокривних рослин; з південного – лісоза-
хисною смугою з наявністю Robinia pseu-
doacacia L. Територія колекції розбита стежка-
ми з твердим покриттям на сектори. Спорідне-
ні види роз’єднані просторово та куртинами 
високорослих кущів роду Ribes та Chamaecytisus 
Link. (рис. 3).

Для підтримки внутрішньо-популяційного 
генетичного різноманіття інтродукційних по-
пуляцій видів ковили збір насіннєвого матері-
алу проводили в межах популяцій не менше 
ніж зі 100 особин та не менше ніж з 5 популя-
цій різних географічних регіонів України. На 
даний час колекція налічує 16 видів ковили, 
які представлені 286-ма зразками з різних ре-
гіонів України (див. таблицю).

У наступних розділах Концепції викладені 
питання функціонування колекції: ведення 
нау кової документації, обґрунтована структу-
ра колекції, наявність наукового персоналу, 
з’ясовані питання використання та збережен-
ня колекції.

Колекція призначена для виконання науко-
вої, созологічної, естетичної, освітянсько-ви-
хов ної та прагматичної функцій. Остання пе-
редбачає використання отриманого насіннє-
вого матеріалу для відновлення ковилових 
сте пів, рекультивації порушених гірничоруд-
ною промисловістю земель, озеленення та об-
міну насіннєвим матеріалом з ботанічними ус-
тановами. Пріоритетним є відновлення кови-
лових степів та рекультивація порушених зе-
мель як один із елементів сталого розвитку 
Криворізького залізорудного басейну. Опра-
цьований на залізорудних відвалах Криворіж-
жя метод створення рослинних угруповань шля-
хом висівання суміші домінантних видів зональ-
них степів показав можливість використання ви-
дів роду Stipa для їх рекультивації (рис. 4). 

Рис. 4. Stipa ucrainica (ковила українська) на рекуль-
тивованому відвалі Першотравневого рудоуправління 

(м. Кривий Ріг)
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Насіння ковили у суміші з іншими злаками – 
Festuca valesiaca Gaudin; Koeleria cristata (L.) Pers.; 
Melica transsilvanica Schur – та різнотрав’ям – 
Crambe pontica Steven ex Rupr.; Hyssopus officinalis 
L.; Gypsophila sco rzo nerifolia Ser.; Securigera varia 
(L.) Lassen тощо – висівалося восени або навесні. 
Створені цим методом ковилові угруповання у 
подальшому самостійно поширюються і викону-
ють протиерозійну функцію.

Отже, в результаті виконання проекту була 
розроблена Концепція національної колекції 
видів ковили та створена колекція видів роду 
Stipa, а також розроблена методика викорис-
тання видів ковили для рекультивації поруше-
них залізорудною промисловістю земель.
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А.Е. Мазур, В.В. Кучеревский, Г.Н. Шоль,
Т.А. Провоженко, Н.А. Баранец, Т.В. Сиренко

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ВИДОВ РОДА КОВЫЛЬ (STIPA L.) КАК СПОСОБ 

СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
ФЛОРЫ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕННОГО

АНТРОПОГЕННОГО ПРЕССА

Разработана концепция создания национальной кол-
лекции видов рода Stipa. Проведены таксономический, 

систематический и созологический анализы родового 
комплекса Stipa Украины. Разработан и внедрен про-
ект коллекции видов ковыля. Рассмотрены методы и 
приемы создания коллекций редких и исчезающих 
видов растений природной флоры. Обосновано ис-
пользование видов ковыля для рекультивации тех но-
генных ландшафтов Криворожского железорудного 
бассейна.

Ключевые слова: концепция, фитосозология, ковыль, 
национальная коллекция, рекультивация.

A.Yu. Mazur, V.V. Kucherevskyi, H.N. Shol,
T.A. Provozhenko, M.O. Baranets, T.V. Sirenko

CREATION OF NATIONAL COLLECTION
OF SPECIES OF FEATHER-GRASS (STIPA L.)

GENUS AS METHOD OF FLORA BIODIVERSITY 
MAINTENANCE IN THE CONDITIONS

OF INCREASED ANTHROPOGENIC PRESS

The concept of national collection of species of the genus 
Stipa is developed.

Taxonomical, systematic and sozological analyses of ge-
neric complex Stipa of Ukrainewas carried out. The project 
of collection of feather-grass species was designed and im-
plemented. The methods and techniques to create collec-
tions of rare and vanishing plants species of natural flora are 
considered. The use of feather-grass species for recultivation 
of technogenic landscapes of the Kryvyi Rih iron-ore basin 
is grounded.

Key words: conception, phytosozology, feather-grass, 
national collection, recultivation.

Надійшла до редакції 29.02.12



<<
  /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 false
  /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 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /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 (None)
  /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>
    /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.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /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


