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The XVIII Theriological school-seminar «Morphological variability of mammals and protection of 
their diversity» (Kazantyp, 2011). — Tovpinets M. — Detailed report about main items of XVIII 
theriological workshop in Kazantyp Natural Reserve (Crimea, Ukraine), scientific reports and round tables 
that took place during this annual meeting of Ukrainian Theriological Society. 

 
Загальна інформація 

Школа-семінар Українського теріологічного товариства НАН України 2011 року була 
присвячена темі «Морфологічна мінливість ссавців та збереження їх різноманіття». Місце і 
дата проведення були обговорені та затверджені Радою Товариства заздалегідь, а саме напри-
кінці вересня в одному з куточків Криму. Весь тиждень, з 26.09 по 01.10.2011 р. робота і про-
живання всіх учасників Теріошколи пройшли в затишному комплексі «Дзеркало», що розта-
шований поряд із Казантипським заповідником, над однією з бухт Азовського моря. Офіцій-
ними організаторами ХVIII Теріологічної школи виступили Українське теріологічне товарис-
тво НАН України, Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, Казантипський 
природний заповідник та Кримська республіканська санепідстанція. 
 

Учасники 
На другу Кримську школу загалом з’їхалося трохи більше 30 учасників з різних областей 

України, з Естонії та Білорусії. Однією з особливостей 18 Теріошколи стало те, що впродовж 
кожних 2 днів поспіль участь в роботі школи приймало 15–18 чоловік. Кожного дня якась 
кількість учасників прибувала на школу, а якась — від’їжджала. Така кількість учасників дала 
змогу організаторам Школи запропонувати більше часу кожному доповідачу. Загалом у робо-
ті ХVIII Теріошколи взяли участь представники 19 організацій та установ України.  

Перш за все це зоологи провідних науково-дослідницьких інститутів — Інституту зооло-
гії ім. І. Шмальгаузена (Київ), Національного науково-природничого музею НАНУ (Київ), 
Інституту ядерних досліджень НАНУ (Київ). Також широко були представлені навчальні за-
клади України, а саме Луганський національний університет ім. Т. Шевченка (Луганськ), 
Львівський національний університет ім. І. Франка (Львів), Харківський національний універ-
ситет ім. В. Каразіна (Харків), Ужгородський національний університет (Ужгород), Одеський 
національний університет ім. І. Мечникова (Одеса), Таврійський національний університет ім. 
В. Вернадського (Сімферополь). Традиційно в роботі Теріошколи взяли участь зоологи із за-
повідників, у тому числі Чорноморського біосферного заповідника (Гола Пристань), Дніпров-
сько-Орільського природного заповідника (Дніпропетровськ), Казантипського природного 
заповідника (Щолкіне), Опукського природного заповідника (Феодосія) та національних при-
родних парків (НПП) — Карпатського НПП (Яремче), НПП «Святі Гори» (Святогірськ), НПП 
«Бузький Гард» (м. Первомайськ).  

Інші організації і установи, в яких працюють зоологи-теріологи, були представлені спеці-
алістами Одеського протичумного інституту ім. І. Мечникова (Одеса) та Кримської республі-
канської санепідстанції (Сімферополь), Київського міського зоопарку (Київ). Закордонні уча-
сники прибули на ХVIII Теріошколу з Естонії (Тартуський університет), а один з теріологів з 
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Білорусії — Олександр Саварін (Гомельський національний університет ім. Ф. Скорини), брав 
заочну участь, надіславши для ознайомлення свою презентацію «Об одонтологической из-
менчивости у обыкновенного крота на юго-востоке Беларуси».  
 

Місце проведення 
Робота ХVIII Теріошколи проходила на Керченському півострові на березі Арабатської 

затоки Азовського моря, неподалеку від одного з найменших природних заповідників Кри-
му — Казантипського, на території бази відпочинку «Дзеркало», в околицях села Заводське. 
Учасники школи-семінару розмістилися в доволі затишних дерев’яних двоповерхових буди-
ночках. Робочі засідання проходили у кафе, яке мало вигляд кільця, що надавало роботі шко-
ли дуже теплу, навіть камерну атмосферу. База відпочинку розташована на відстані 50 м від 
берега моря, а на самому березі знаходиться дуже зручна площадка для танців відпочиваю-
чих, на якій відбулася перша зустріч колег-зоологів, що приїхали напередодні і в перший день 
роботи школи. Тепла, спокійна погода, смачне кримське сухе вино дали можливість зразу ж 
відчути всім учасникам школи — вони в Криму, а тому в перший вечір всі, досхочу намилу-
вавшись заходом сонця, не розходилися до півночі. І кожного ранку майже всі учасники зно-
ву збиралися на цьому ж місці, щоб випити кави чи гарячого чаю і далі продовжити роботу. 
Були й такі, що встигали до початку засідань ще й пірнути в тепле море… 
 

Тематика 
Тема ХVIII Теріошколи обговорювалася на форумі школи і ще задовго до її початку була 

затверджена Радою школи і більшістю учасників форуму. Основною темою було запропоно-
вано питання морфологічної мінливості ссавців та збереження їх різноманіття. Тому впро-
довж 5 днів доповіді учасників школи були присвячені саме мінливості різних груп ссавців, 
пов’язаних з нею проблем діагностики видів-двійників, особливостям онтогенезу окремих 
видів ссавців, морфологічним ознакам, які маркують різні вікові і популяційні угруповання 
видів-жертв в харчуванні хижих птахів, тощо.  

Крім того, протягом семінару теріологи обговорювали завжди актуальні питання охорони 
тваринного світу, а також результати поточних досліджень. В зв’язку з цим дуже емоційним 
було обговорення позапланового питання — про реакцію теріологів України на звернення 
В. Борейка до ректорів університетів з вимогою заборони проведення польових практик сту-
дентів з застосуванням різних не гуманних знарядь відлову дрібних ссавців. Оскільки частина 
зоологів України за різними причинами не прибула на ХVIII Теріошколу, то кількість круглих 
столів була скорочена, а їх тематика дещо змінена. Але все ж такі традиційні круглі столи як 
«SICISTA» (Обліки та ідентифікація дрібних ссавців) та «HELP» (Моніторинг та охорона ве-
ликих хижих ссавців) відбулися і пройшли на високому рівні. 
 

Хроніка роботи Теріошколи 
Робота Школи як зазвичай проходила в традиційному режимі трьох щоденних сесій — 

дообідньої, післяобідньої та вечірньої. Один з днів було присвячено екскурсії на територію 
Казантипського природного заповідника, де учасники Школи познайомилися з ландшафтами, 
флорою та частково з фауною справжніх степів півдня України. 
 

Перший день (26 вересня) 

Перший день по традиції розпочався зустрічами перших учасників Школи, реєстрацією 
та розміщенням колег. Всіх учасників з радістю й щиро зустрічали організатори Теріошколи, 
які приїхали заздалегідь і вже в перший день потурбувалися про різні побутові речі — харчу-
вання, добробут колег. Перша пообідня сесія вже зібрала близько 17 учасників. І як завжди 
розпочалася зі вступного слова Голови Теріологічної школи Ігоря Загороднюка, оголошення 
головної теми школи і попередньої програми нашої роботи на тиждень, а також коротким на-
рисом з історії Теріошколи. А ввечері, зібравшись на березі моря, з захопленням і радісними 
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емоціями від зустрічей з колегами, в теплій, дружній атмосфері спостерігали захід сонця і 
знайомилися з учасниками нашого семінару, які вперше брали в ньому участь. 
 

Другий день (27 вересня) 

Дообідня сесія розпочалася з виступу директора Казантипського природного заповідника 
Рими Бондаренко. Вона докладно розповіла про нелегкий шлях та історію створення Казан-
типського природного заповідника, познайомила учасників Школи з основними характерис-
тиками заповідника, його структурою і планами на майбутня. Наприкінці свого виступу Рима 
Борисівна щиро запросила учасників Теріошколи відвідати заповідник з екскурсією. Далі всі 
присутні заслухали доповідь Дениса Вишневського «Великі хижі ссавці Чорнобильської зони 
відчуження». В своїй доповіді Денис докладно розповів про фауну крупних хижих ссавців, 
особливості динаміки їх чисельності, відносини між ними та людиною. Наступним доповіда-
чем був Лобков Володимир, який презентував доповідь «Принципы и методы сохранения 
биоразнообразия». Його виступ викликав певну дискусію, бо у слухачів виникли запитання з 
приводу деяких постулатів автора з питань збереження біорізноманіття. За ним свою доповідь 
«Изменчивость морфологических признаков восточноевропейской полевки в ДОПЗ» презен-
тувала Надія Антонець. Її доповідь стосувалася мінливості морфологічних ознак екстер’єру в 
залежності від статевовікової структури виду і його біотопного розподілу на території Дніп-
ровсько-Орільського заповідника 

Пообідня сесія розпочалася з виступу Зої Селюніної на тему «Історія антропогенних змін 
Нижньодніпровських плавнів». Як завжди, Зоя дуже змістовно розповіла про історію антро-
погенної трансформації нижнього Подніпров’я, а ілюстрації наочно показали слухачам які 
саме зміни відбулися, і чому саме був організований Чорноморський біосферний заповідник. 
Дуже близькою за темою була наступна доповідь Євгенії Улюри «Збереження різноманіття 
наземних хребетних на антропогенно змінених територіях», в якій Женя докладно розглянула 
основні механізми збереження різноманіття фауни в залежності від глибини антропогенних 
трансформацій. Завершився другий день роботи Теріошколи круглим столом «HELP» (Моні-
торинг та охорона великих хижих ссавців), де ще раз доповідачем був Денис Вишневський, 
який презентував в якості основної доповіді по темі столу спільну з Мариною Шквирею ро-
боту «Конфлікт "людина – хижак" на території України». А ось чи не головною подією кінця 
цього дня став приїзд наших колег зі Львова і Карпат — Ігоря Дикого та Олександра Киселю-
ка, яких всі учасники з нетерпінням чекали.  
 

Третій день (28 вересня) 

На третій день зранку більшість присутніх учасників ХVIII Теріошколи, зібравши з со-
бою «сухий» пайок, вирушила на автобус щоб доїхати до с. Мисове, де їх зустрічала Наталія 
Литвинюк, науковий співробітник Казантипського природного заповідника, щоб провести 
екскурсію по заповіднику. Практично для всіх присутніх зустріч із заповідником відбувалася 
вперше. Учасники екскурсії вже на початку ознайомилися з ландшафтом і краєвидами Казан-
типу, а побачивши красу невеличких бухт, були в захваті від побаченого. Слухаючи розповідь 
Наталії про рослинний і тваринний світ Казантипу, про його історію, екскурсанти пройшли 
половину шляху. Підкріпившись і відпочивши на тлі прекрасних краєвидів, слухачі продов-
жили свою подорож вздовж північного побережжя Казантипу і завершивши її на східній час-
тині півострова, знову вийшли на автобусну зупинку в с. Мисове. До головної бази проведен-
ня Школи всі повернулися з купою емоційних вражень, трошки втомлені, але приємно засма-
глі – цілий день над ними було яскраве сонце.  

Після невеликого перепочинку всі учасники знову зібралися на вечірню сесію, яку розпо-
чала доповідь Євгена Скоробогатова «Возможности и перспективы использования собаки при 
мониторинге выхухоли (Desmana moshata)». Учасники школи з захопленням слухали Євгена і 
роздивлялися слайди презентації, на яких показано роботу собаки в різних обставинах з по-
шуку сховищ хохулі, в якій могли бути тварини. За ним цікаву доповідь про використання 
собак при вивченні екології ссавців зробила Марія Палкіна.  
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Дуже цікаву доповідь про особливості екології видри в на р. Буг зробив Андрій Андрусе-
нко, презентувавши свою роботу «Дослідження популяції видри річкової на території НПП 
«Бузький Гард». Учасники семінару дуже тепло сприйняли його виступ і підтримали Андрія, 
помітивши хвилювання доповідача. Далі доповідь про природні осередки різних інфекцій, 
роль дрібних ссавців в функціонуванні таких осередків, про необхідність дотримуватись тех-
ніки безпеки при проведенні теренових досліджень зробив Олександр Овчаров.  

Завершилася сесія круглим столом «SICISTA» (Обліки та ідентифікація дрібних ссавців), 
на якому розгорнулася дискусія щодо ситуації, пов’язаної з листом В. Борейка, в якій взяли 
участь більшість учасників Школи-семінару. Надійшла значна кількість пропозицій щодо 
звернення в різні державні установи з проханням про роз’яснення законодавчої колізії, що 
склалася в освітніх, науково-дослідницьких закладах, санітарно-епідеміологічних організаці-
ях та інших установах з питанням обліку дрібних ссавців пастками. За результатами обгово-
рення підготовано Протокол зібрання і проект відповідного пункту Резолюції.  
 

Четвертий день (29 вересня) 

Сесія розпочалася з двох фундаментальних доповідей, першу з яких на тему «Новые вея-
ния в макросистематике млекопитающих» зробив наш давній товариш з Тартуського універ-
ситету (Естонія) Андрій Мілютін. Далі була презентована лекційна доповідь Павла Гольдіна 
про використання сучасних методів геометричної морфометрії для досліджень мінливості, 
діагностики ссавців на прикладі викопних китів. Наступну доповідь про результати спосте-
режень за дельфінами Чорного моря презентувала Олена Гладиліна, показавши і прокоменту-
вавши відеоролик, в якому продемонстровано різні риси поведінки дельфінів, від групової до 
індивідуальної. Потім учасники Школи заслухали виступ Ігоря Загороднюка «Відмінності 
близьких видів ссавців: топографія екоморфологічних ознак черепа». Закінчилася ця сесія 
доповіддю Заїки Сергія «Міжвидова вибірковість живлення сов на Луганщині». 

Післяобідня сесія розпочалася з виступу Ігоря Сікорського, який розповів про історію 
створення та сучасний стан екосистем Опукського природного заповідника, ознайомив при-
сутніх з фауною хребетних заповідника, акцентувавши увагу на фауні ссавців. Виступ Олек-
сандра Киселюка був присвячений угрупуванням дрібних ссавців корінних лісів Карпатсько-
го НПП, їх різноманіттю та чисельності. Юлія Зізда розповіла присутнім учасникам семінару 
про різні форми забарвлення вивірки в різних частинах мешкання цього виду на території За-
карпаття. Дуже цікавою була доповідь Арпада Крона про вплив електромагнітного випромі-
нювання на фауну безхребетних і хребетних тварин в залежності від потужності і відстані від 
високовольтних ліній електропередач. 

Завершився четвертий день традиційним Теріологічним бенкетом, на якому всі присутні, 
не зважаючи на дуже різке погіршення погоди і шторм на морі, в теплій дружній атмосфері 
бажали один одному тепла і благополуччя і висловлювали надію на обов’язкову зустріч на 
наступній Школі. Всі учасники ХVIII Теріошколи висловлювали подяку кримчанам за теплий 
прийом і гарну організацію роботи, пристойний побут і задовільне харчування.  
 

П’ятий день (30 вересня) 

Останній робочий день Теріошколи був присвячений підведенню підсумків роботи, до-
опрацюванню Резолюції, остаточному розрахунку з власниками бази відпочинку, відправкою 
колег, у яких були білети чи то за межі Криму, чи до Сімферополя….   
 

Шостий день (1 жовтня) 

Шостого дня, в суботу зразу після сніданку невелика кількість учасників Теріошколи, го-
ловним чином кримчан, організовано залишила базу відпочинку «Дзеркало» і рейсовим авто-
бусом «Щолкіне-Сімферополь» відбула з Керченського півострова, щоб остаточно розпроща-
тися в Сімферополі до наступного року, до наступної Теріошколи, яку попередньо домовили-
ся провести на базі Чорноморського біосферного заповідника.  
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Резолюція 
Учасники XVIII Теріологічної школи-семінару «Морфологічна мінливість ссавців та збе-

реження їх різноманіття», що проходила з 26.09 по 01.10.2011 р. на базі Казантипського запо-
відника в окол. смт Щолкіне, ухвалили таку резолюцію: 
 

1. Про основну тему Школи. Продовжити розвиток порівняльно-морфологічних досліджень, 
застосовуючи новітні методи, такі як геометрична морфометрія, з метою вдосконалення 
морфологічної діагностики ссавців, особливо двійникових комплексів.  Проводити моніто-
рингові спостереження стану регіонального і загальнодержавного біорізноманіття ссавців і 
вдосконалювати методи прогнозування змін фауни і можливості управління цими проце-
сами. 

2. Про круглі столи. Визнати важливою роботу семінару у формі щоденних вечірніх круглих 
столів і підведення підсумків за кожен з них, у тому числі традиційних круглих столів що-
до проблем діагностики морфологічно близьких видів, наукової термінології та номенкла-
тури, методів обліку окремих груп та ведення баз даних щодо обліку.  

3. Керівництву Українського теріологічного товариства звернутися у відповідні інстанції Ка-
бінету Міністрів України (Міністерство екології, Міністерство освіти та науки, тощо) з 
проханням надати роз’яснення з приводу доповнення до ст. 52 «Закону про тваринний 
світ» про правомірність використання засобів відлову тварин (давлячих пасток, капканів, 
кротоловок, монониткових сіток) в наукових, учбових, санітарно-епідеміологічних цілях.  

4. Про українську теріологічну номенклатуру. Ухвалити нову редакцію українських назв ро-
дів та видів ссавців фауни України та українських назв родин ссавців світової фауни. Реко-
мендувати розмістити цю інформацію на сайті товариства. 

5. Про Казантипський заповідник. Підтримати зусилля керівництва Казантипського заповід-
ника в подальшому відстоюванні цілісності території і удосконаленню охорони фауни сса-
вців, як наземної, так і морської.  

6. Схвалити роботу з розвитку веб-сайтів Українського теріологічного товариства «Теріологі-
чна школа» та «Український центр охорони кажанів» та підготовки чергових випусків ви-
дання «Праці Теріологічної школи» та бюлетеню «Novitates Theriologicae». 

7. Головою Теріошколи перезатвердити Ігоря Загороднюка, головою Ради школи за традиці-
єю обрати співголову Оргкомітету поточної школи — Миколу Товпинця; Раду школи за-
твердити у складі: О. Годлевська, І. Дикий, І. Євстаф’єв, І. Загороднюк, О. Киселюк, 
В. Лобков, З. Селюніна, В. Тищенко, М. Товпинець. 

8. Висловити подяку організаторам XVIII Теріологічної школи-семінару за створення і забез-
печення сприятливих робочих та побутових умов, зокрема членам оргкомітету від Ради 
школи І. Євстаф’єву, П. Гольдіну, М. Товпинцю, членам оргкомітету від приймаючої сто-
рони Н. Калініній, Н. Литвинюк, директору Казантипського заповідника Р. Бондаренко. 

9. Про наступну школу та її основну тематику. Вітати пропозицію колег з Чорноморського 
біосферного заповідника НАН України провести ХIX Теріологічну школу-семінар на їх ба-
зі. Співголовою школи обрати постійного учасника теріошкіл, старшого наукового співро-
бітника ЧБЗ Зою Володимирівну Селюніну. Основною темою наступної школи рекоменду-
вати «Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців». 



<<
  /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


