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33. Экономическая жизнь Подолии. – 1915. - № 14. – ноябрь. 
34. Экономическая жизнь Подолии. – 1915. - № 4. – февраль. 
35. Экономическая жизнь Подолии. – 1915. - № 9. – май. 
36. Юго-Западный Край. – 1915. - № 86. 
 

М. Горбатюк 
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ А. НІКОВСЬКОГО 

У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
Перша світова війна без сумніву є однією із найбільших трагедій 

людства. Але ця війна була не лише зіткненням двох гігантських військово-
політичних блоків за економічну гегемонію у світі. Вона також подарувала 
багатьом народам Європи надію на здобуття власної незалежності та 
формування власної політичної нації. Багато громадських і політичних діячів 
Європи та України, які після 1917-1918 рр. почали відігравати непересічну 
роль у житті своєї держави і свого народу, формували свої політичні 
переконання та організаційні навички під час війни і завдяки їй. Одним із 
таких діячів був Андрій Васильович Ніковський. 

Різні аспекти діяльності А. Ніковського відображені у низці 
досліджень П. Дунай, Н. Миронець, Ю. Середенко та ін. [3; 10-11; 17]. Проте, 
у доволі об’ємній історіографії праць про діяча, все ще наявні незначні білі 
плями, а деякі питання потребують уточнення. Малодослідженим тривалий 
час залишалося і питання громадсько-політичної діяльності А. Ніковського у 
роки Першої світової війни, авторський погляд на яке подаємо нижче. 

Перша світова війна стала для А. Ніковського та значної частини 
українського громадянства великою несподіванкою. Принаймні у переддень 
війни у громадсько-політичних колах, що гуртувалися навколо Товариства 
українських поступовців та газети «Рада», не існувало єдиної позиції на 
випадок військового конфлікту між Антантою і Троїстим союзом. 
Аналізуючи тогочасну публіцистику у редагованій А. Ніковським «Раді», 
можна стверджувати, що реакція газети та її редактора на події світового 
масштабу була переважно ситуативною. Зокрема, у статті «Франц 
Фердинанд», що побачила світ 15 червня 1914 р. А. Ніковський намагався з 
нейтральних позицій аналізувати події, пов’язані з убивством спадкоємця 
австрійського престолу, але в його словах відчувався дух слов’янського 
єднання, симпатія до сербів і антипатія до австрійців [13]. 

Через кілька днів після цього відбулася нарада А. Ніковського, 
Є. Чикаленка та членів редакції з приводу ставлення «Ради» до майбутньої 
війни. Всі присутні визнали за неможливе вести газету в російсько-
патріотичному напрямку, оскільки вважали, що перемога Росії у війні 
призведе до посилення національного гніту, а її розгром – до визволення 
українців. Нарада вирішила, що газета повинна зайняти нейтральну позицію, 
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обмежитись поданням фактів про військові події та уникати будь-яких 
коментарів [23, с. 330-331]. 

Приблизно у цей же час А. Ніковський взяв участь у скликаній 
Є. Чикаленком позачерговій нараді ТУП, яка у зв’язку з літніми канікулами, 
була малочисельною. Під час обговорення основного питання про ставлення 
ТУП до війни, А. Ніковський та Є. Чикаленко виступили за поразку Росії, 
Л. Яновська відстоювала необхідність повного розгрому Австрії і приєднання 
Галичини до Росії, А. Вязлов та В. Леонтович – не зайняли чіткої позиції [23, 
с. 331]. 

Утім, стояти осторонь від подій державної ваги у Російській імперії 
було неможливо. Відчуваючи, що над газетою нависла серйозна загроза, 
А. Ніковський спробував продемонструвати лояльність редакції до імперської 
влади. 20 липня 1914 р. у «Раді» вийшла його стаття «Війну об’явлено», у якій 
автор поклав всю відповідальність за початок війни на Німеччину та закликав 
українців захищати Російську імперію [14]. Але, навіть такий крок не зміг 
врятувати газету, видання якої було заборонено 21 липня 1914 р. [19, арк. 42]. 

Відразу ж після закриття газети А. Ніковський направив 
командувачу військами Київського військового округу «Прохання видавців і 
співробітників газети “Рада”» у якому запевнялося, що “Рада” займає 
абсолютно лояльну позицію щодо цілісності і безпеки Російської імперії, і 
наводилися приклади критики Австро-Угорщини [6, арк. 1]. В умовах 
посилення боротьби з національними рухами, це звернення не могло мати 
жодних наслідків. Переконавшись, що продовжувати видавати газету 
неможливо, її видавець Є. Чикаленко доручив усі справи по ліквідації 
редакції А. Ніковському, який успішно їх завершив наприкінці 1914 – у 
перші місяці 1915 рр. 

Проте А. Ніковський був категорично незгодний з Є. Чикаленком і 
вважав видання щоденної газети одним з найважливіших завдань 
українського руху, яке мало бути здійсненим за будь-яких умов. Мотивував 
він це тим, що сам факт існування щоденної української газети і мова її 
видання будуть значним чиником впливу на масову свідомість суспільства та 
на російську політичну еліту [7, арк. 1 зв.]. Восени 1914 р. А. Ніковський 
спробував організувати в Києві видання нової щоденної україномовної газети 
«Вісти», де передбачалося друкувати статті присвячені питанням 
внутрішньої і зовнішньої політики Російської держави, історії, науки, 
мистецтва і літератури [20, арк. 1-1 зв.]. 

Зазнавши невдачі в цій справі А. Ніковський впродовж вересня – 
листопада 1914 р. редагував часопис «Літературно-науковий вісник» [4, 
с. 95]. Але курс царської влади, орієнтований на знищення усього 
українського, не залишив ЛНВ жодних шансів і 2 січня 1915 р. видання цього 
часопису, який виходив 18 років, було заборонено військовою цензурою [8, 
арк. 1]. 
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Припинення випуску згаданих українських часописів позбавило 
А. Ніковського можливості заробляти на життя звичною для нього 
літературно-публіцистичною працею. Щоб утримувати сім’ю він був 
змушений займатися тимчасовими підробітками (зокрема, виконував на 
замовлення статистичні звіти), а також з осені 1914 до листопада 1915 рр. 
готував до навчання у 4-му класі гімназії сина В. Леонтовича – Віктора. 

Але навіть такі труднощі не відбили у нього бажання до громадських 
справ. Уже з лютого 1915 р. А. Ніковський брав активну участь в організації 
часопису «Основа», що мав компенсувати зникнення ЛНВ. Видавати його 
вирішили в Одесі. Редагувати та вести усі фінансові справи доручили 
А. Ніковському. Через постійний жандармський нагляд видавати часопис під 
своїм іменем він не міг, тому запросив до співпраці своїх давніх одеських 
знайомих: на редакторську посаду І. Гаврилюка та В. Буряченка за 
секретаря [18, арк. 426-427]. 

Долаючи цензурні, фінансові перешкоди та нестачу матеріалів для 
публікації А. Ніковському вдалося випустити всього три номери «Основи». 
Найбільш цікавим, за відгуками читачів, був останній, третій випуск. І саме у 
ньому одеська цензура помітила ознаки українського сепаратизму, за що 
2 лютого 1916 р. постановою одеського генерал-губернатора видання 
часопису було припинено [21, арк. 193 зв.]. На час закриття «Основи» уже 
було набрано декілька аркушів наступного номеру. Із готових матеріали було 
вирішено видати альманах «Степ». Редагував його також А. Ніковський. 
Альманах побачив світ у середині 1916 р. і був логічним завершенням 
«Основи». 

У роки Першої світової війни А. Ніковський не стояв осторонь і від 
політичних подій. Як активний діяч ТУП він брав участь у низці переговорів 
із представниками російської політичної еліти демократичного спрямування. 
Зокрема, восени 1914 р. А. Ніковський спільно із М. Василенком та 
В. Науменком деякий час перебував у Москві з метою проінформувати 
московські ліберальні кола про становище української культури на 
окупованій російськими військами території Галичини. У Москві згадана 
делегація вела переговори з російськими автономістами-федералістами, 
редакцією «Русских ведомостей», Товариством слов’янської культури, 
В. Обнінським та І. Кістяківським [1]. Проте українська делегація не знайшла 
спільної мови з росіянами, оскільки представники російської інтелігенції – 
П. Мілюков, С. Прокопович, П. Новгородцев, І. Кістяковський,як писав 
А. Ніковський, «ставляться цілком позитивно до окупації і прилучення 
Галичини, хочуть війни за всяку ціну і дуже мало опікуються долею 
галицьких “руських”» [2, арк. 601]. Між іншим, саме під час цієї поїздки 
А. Ніковський вперше зустрівся з С. Петлюрою та О. Саліковським, з якими 
раніше лише листувався. 
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На початку жовтня 1914 р. А. Ніковський за дорученням Ради ТУП 
вирушив в Італію на пошуки М. Грушевського, щоб разом з ним вести акцію 
проти самодержавної Росії. Але через військові дії на морі його подорож 
закінчилась в Одесі і невдовзі він повернувся до Києва [2, арк. 601]. 

Наприкінці листопада 1914 р. А. Ніковський спільно з іншими 
представниками ТУП – М. Грушевським та М. Василенком – взяв участь у 
переговорах з В. Обнінським, який намагався переконати українську 
інтелігенцію змінити свою позицію до війни і продемонструвати «волю до 
перемоги над Німеччиною» [2, арк. 601]. 

А. Ніковський послідовно відстоював свою позицію щодо Російської 
імперії як учасника війни. Він негативно оцінював діяльність Союзу 
визволення України, мотивуючи це ставлення розбіжностями у поглядах на 
майбутнє України та засуджував лідерів СВУ за прийняття відповідальних 
політичних рішень, які стосувалися всього українського народу, без 
попередньої наради із представниками Наддніпрянської України [9, арк. 1-
1 зв.; 15]. 

У грудні 1916 р Рада ТУП (членом якої був і А. Ніковський) 
випустила декларацію під назвою «Наша позиція», в якій зазначалося, що 
українські поступовці визнають війну «чужою для себе справою, шкідливою 
українському та й усім іншим народам імперії», ставляться до неї негативно і 
займають нейтральну позицію щодо сторін у цій боротьбі [12, с. 129-130]. Як 
свідчив сам Ніковський, у грудні 1916 р. він взяв участь в ініційованому 
О. Керенським і проведеному київськими поступовцями зборі коштів на 
організацію і проведення «двірцевого перевороту» в Петербурзі [2, арк. 602]. 

Ще одним важливим напрямком діяльності А. Ніковського у роки 
війни, поряд із редакторсько-публіцистичною і політичною, була праця у 
Комітеті Південно-Західного фронту Всеросійського союзу міст 
(КПЗФ ВСМ) – організації, створеної для опіки над хворими і пораненими 
російськими солдатами та допомоги населенню окупованої Галичини. Ця 
організація, діяльність якої мала значний суспільний резонанс, в роки війни 
об’єднала багато представників української інтелігенції, які проходили тут 
своєрідну школу організаторської праці. 

«Українізація» КПЗФ ВСМ розпочалася у листопаді 1915 р. після 
призначення особливим уповноваженим по Південно-Західному фронту 
відомого українського громадсько-політичного діяча барона Ф. Штейнгеля. 
При його посередництві на працю до комітету потрапило чимало українських 
громадсько-політичних діячів, зокрема і А. Ніковський [16, с. 283]. Як 
свідчила дружина А. Ніковського – Наталія, він вступив на службу до 
КПЗФ ВСМ 25 листопада 1915 р, за два тижні став членом бюро комітету, 
16-17 грудня 1915 р. – обраний уповноваженим ВСМ по відділу постачання, 
складів і військових магазинів [5, арк. 2-2 зв.]. Як уповноважений він керував 
заготівлею фуражу і провіанту для армій Південно-Західного фронту, а також 
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підготовкою білизни для військових і санітарних лазень і пралень [22, арк. 
36 зв.]. 

Активна праця А. Ніковського у КПЗФ ВСМ тривала до початку 
1917 р., коли він поступово відійшов від справ з одного боку через 
наростання бюрократичних перешкод у діяльності комітету, а з іншого – 
через активізацію українського національного руху, пов’язаного із Лютневою 
революцією в Росії. 

Вивчення діяльності А. Ніковського з лютого 1917 р. ми свідомо 
залишаємо за межами цієї статті, хоч хронологічно Перша світова війна 
тривала до листопада 1918 р. Події 1917-1918 рр. в Україні настільки 
насичені, а участь у них А. Ніковського настільки об’ємна, що їх вивчення 
вимагає ще не одного дослідження. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
1. Василенко Н. П. Академик Богдан Александрович Кистяковский // 
Социологическое наследие. – 1994. – № 5. – [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/205/199/1217/017_vasilenko.pdf. 
2. Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), 
спр. 67098 ФП, т. 59, ч. 3. 
3. Дунай П.О. Ідейно-естетичні засади літературно-критичної діяльності 
Андрія Ніковського: дис... канд. філол. наук: 10.01.01. – К., 2006. – 202 арк. 
4. Життєпис А. В. Ніковського // Записки історико-філологічного відділу 
Всеукраїнської академії наук. – К., 1923. – Кн. 2–3. – С. 94-96. 
5. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 
ф. 3, № 60483. 
6. ІР НБУВ, ф. 44, № 13. 
7. ІР НБУВ, ф. 44, № 568. 
8. ІР НБУВ, ф. 44, № 578. 
9. ІР НБУВ, ф. 44, № 583. 
10. Листування А. Ніковського та Є. Чикаленка за 1917 р. / [упоряд. 
Н. Миронець] // Пам’ять століть. – 1997. – №5. – С. 28–43. 
11. Листування А. Ніковського з Є. Чикаленком за 1920-1921 рр. / [упоряд. 
Н. Миронець] // Український археографічний щорічник. Нова серія. – 
Вип. 8/9. – Т. 11/12. – К.; Нью-Йорк, 2004. – С. 675–680. 
12. Наша позиція: [декларація ТУП] // Наше минуле. – 1918. – Ч. 3. – С. 128-
132. 
13. [Ніковський А.] Франц Фердинанд // Рада. – 1914. – 17 червня. – С. 2. 
14. [Ніковський А.] Війну об’явлено // Рада. – 1914. – 20 липня. – С. 3. 
15. Ніковський А. Нова позиція Союзу Визволення України // Нова рада. – 
1917. – 15 червня. – С. 1. 
16. Свод постановлений Главного Комитета и Исполнительного Бюро за 
ноябрь 1915 г. // Известия Всероссийского Союза Городов. – М., 1915. – 15 
декабря. – № 21–22. – С. 281-310. 



 
 

292

17. Середенко Ю. В. Творча спадщина А. В. Ніковського як джерело 
дослідження громадсько-політичного та культурного життя України першої 
третини ХХ ст.: дис… канд. іст. наук: 07.00.06. – К., 2008. – 282 арк. 
18. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІАК 
України), ф. 274, оп. 5, спр. 42. 
19. ЦДІАК України, ф. 295, оп. 1, спр. 51. 
20. ЦДІАК України, ф. 295, оп. 1, спр. 513. 
21. ЦДІАК України, ф. 385, оп. 2, спр. 2. 
22. ЦДІАК України, ф. 721, оп. 3, спр. 6467. 
23. Чикаленко Є. Щоденник: у 2-х т. / Євген Чикаленко. – К.: Темпора, 
2004. – (Vita Memoriae). – Т. 1: 1907–1917. – 2004. – 428 с. 

 
В. А. Косаківський,В. С. Рудь 

СПОГАДИ М. З. ЖУКА ПРО ПОДІЇ ЧАСІВ ПЕРШОЇ 
СВІТОВОЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВОЄН В С. КОМАРІВКА 
Мирон Захарович Жук народився 20 серпня 1908 р. в с. Комарівка 

колишньої Теплицької волості Гайсинського повіту Подільської губернії 
(нині – Теплицький район Вінницької області). Закінчив Комарівську 
церковно-приходську школу, Уманську агропрофшколу, Уманський 
педтехнікум, Ленінградський педінститут, а з 1938 по 1949 рр., за 
виключенням років війни, працював у Вінницькому педінституті. Згодом і до 
виходу на пенсію – інспектором шкіл Вінницького району. 

Про найстарішого освітянина Вінниччини писала краєзнавець 
Л. Семенко [1, с. 345-349]. Про роки роботи на історичному факультеті 
педінституту М. З. Жука знаходимо відомості в книзі «Інститут історії, 
етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського: від витоків до сьогодення» [2, с. 31-33]. А особова 
справа колишнього викладача і до сьогодні зберігається в архіві 
педуніверситету [3]. 

У квітні 2010 р. авторам, за сприяння А. А. Шевчука (племінника 
М. З. Жука), вдалось зустрітись з Мироном Захаровичем і взяти у нього 
інтерв’ю, яке було записане на відео. Нижче подаємо розшифровку частини 
відеозапису спогадів, які стосуються подій часів Першої світової і 
громадянської війни в рідному селі респондента:  

«Шо Ви з 15 року запам’ятали? Шо Ви пам’ятаєте з 15 року? 
Шо я пам’ятаю? 
Да. Де Ви народились скажіт? 
Я багато пам’ятаю. С п’ятнацятого я вже пам’ятаю, бо мені було сім 

років. Я вчився в церковно-приходській школі. Тоді всі сільські школи 
називались церковно-приходські. Всі. И-и. Трохлітки в силі. Три групи 
говорили. То вони називались всі церковно-приходської. Це не обов’язково 
шоб там ти йшов десь після цього, мол, в церкву там, священни[ка]ми. Ні. 



Міністерство освіти і науки України 
Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського 
Інститут історії, етнології і права 

Кафедра всесвітньої історії 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАРОДИ СВІТУ І ВЕЛИКА ВІЙНА 
1914-1918 РР. 

 

Матеріали Всеукраїнської  

наукової конференції 

3-4 квітня 2015 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця – 2015 



УДК 94(100)«1914/1918»(06) 
ББК 63.3 (0) я 43 
       Н30 

Рекомендовано до друку вченою радою інституту історії, етнології і права 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (протокол № 4 від 10 грудня 2014 р.). 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 
Ю.А. Зінько (відповідальний редактор), О.А. Коляструк, 

П.М. Кравченко, О. М. Кравчук (відповідальний секретар) О.А. Мельничук, 
О.П. Реєнт, І.М. Романюк, І.І. Поп. 

Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр.: матеріали Всеукраїнської 
наукової конференції 3-4 квітня 2015 р. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 
2015. – 350 c. 

      У збірнику представлено статті й матеріали учасників Всеукраїнської наукової 
конференції «Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр.». Автори статей 
досліджують різні проблеми першого глобального конфлікту у ХХ ст. та його 
регіональний вимір. 
      Видання призначено для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто 
цікавиться історією початку ХХ ст. 

      Автори вміщених статей та матеріалів висловлюють власну думку, що не 
завжди збігається з поглядами членів редколегії. Відповідальність за 
достовірність матеріалів, фактів і висновків несуть автори публікацій. 

УДК 94(100)«1914/1918»(06) 
ББК 63.3 (0) я 43 

ISBN 978-617-7212-86-6 



<<
  /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




