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ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, УТРИМУВАНИХ 
ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ГРУП ВИБУТТЯ 

Розглянуто актуальні питання, пов’язані з тлумаченням поняття «необоротні активи», визнан-
ням та порядком обліку необоротних активів, що утримуються для продажу, та груп вибуття. 
Зроблено аналіз законодавчо-нормативних документів, що регламентують облік зазначеної групи 
об’єктів, порівняно з міжнародною практикою бухгалтерського обліку. Наведено методику ви-
знання та обліку необоротних активів, утримуваних для продажу, яка враховує зміни у нормати-
вних документах.  
Ключові слова: необоротні активи, групи вибуття. 
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Учет необоротных активов, удерживаемых 
для продажи и групп выбытия 

Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с толкованием понятия «необоротные активы», 
признанием и порядком учета необоротных активов, которые удерживаются для продажи, и 
групп выбытия. Проанализированы законодательно-нормативные документы, регламентирую-
щие учет указанной группы объектов в сравнении с международной практикой бухгалтерского 
учета. Приведена методика признания и учета необоротных активов, которые удерживаются 
для продажи, с учетом изменений в нормативных документах.  
Ключевые слова: необоротные активы, группы выбытия. 

Chystyakova L. I., teacher Donetsk branch USUFIT 

The Account of Long-Term Assets Held for Sale 
and Groups of Realisation 

Relevant issues concerned with the definition of the concept of “long-term assets”, recognition and pro-
cedure of account of long-term assets that are held for sale and groups of realisation are disclosed in the 
article. The legislative and normative documents regulating accounting of the specified group of objects 
in comparison with the international accounting standards are analyzed. The methodology of recognition 
and accounting of long-term assets that are held for sale, taking into account the changes in the regula-
tions is described. 
Keywords: long-term assets, groups of realisation. 
 
Постановка проблеми. Численні зміни в системі законодавчо-нормативних актів з обліку 

необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття в результаті операції про-
дажу, а також припинену діяльність, роблять актуальними дослідження питань з ведення бу-
хгалтерського обліку та подання фінансової звітності за цією групою облікових об’єктів. До 
таких об’єктів відносяться нематеріальні активи, основні засоби та інші види необоротних 
матеріальних активів. 

Методологічні основи формування інформації про необоротні активи, утримувані для 
продажу в бухгалтерському обліку, а також її розкриття у фінансовій звітності регламенто-
вані нормами П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяль-
ність», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2003 року № 
617 [8], який почав діяти з 1 січня 2008 року, а також НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінан-
сової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 
року № 73 [7]. До сьогодні у практичній діяльності вітчизняних підприємств все ще виника-
ють питання стосовно порядку визнання та обліку необоротних активів, утримуваних для 
продажу, та груп вибуття. Підприємства вважають за доцільне користуватися положеннями 
оновленої Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капі-
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талу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [3], яка розкриває нор-
ми відображення необоротних активів, утримуваних для продажу на рахунках бухгалтерсь-
кого обліку. Незважаючи на значні досягнення і напрацювання з цього напряму, ціла низка 
питань ще залишається невирішеною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміни до нормативно-правових актів з регулю-
вання бухгалтерського обліку відбуваються з метою приведення нормативної бази бухобліку 
та фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Науковці, які займаються дослідженням методології бухгалтерського обліку необоротних ак-
тивів, утримуваних для продажу, та груп вибуття, у своїх працях наводять інформацію стосовно 
особливостей їх обліку, у результаті чого й вносяться зміни до чинних нормативно-правових ак-
тів, що сприяє вдосконаленню обліку цієї специфічної групи об’єктів. За цим напрямом можна 
зазначити роботи С. В. Хоми [12], О. А. Нікуліна, Я. Д. Крупки, А. В. Максименко, З. В. Задоро-
жного, В. Б. Моссаковського [6], Л. В. Гнилицької [1], В. М. Пархоменко, Я. В. Cоколова [11]. 

Метою статті є аналіз сучасного стану нормативно-правових документів, що регламен-
тують формування інформації з обліку необоротних активів, зокрема необоротних активів, 
утримуваних для продажу, та груп вибуття, з метою їх пристосування до потреб управління. 

Виклад основного матеріалу. Ефективне управління необоротними активами підприємс-
тва неможливе без чіткого тлумачення їх економічної сутності. В українському законодавст-
ві відсутнє змістовне визначення терміну «необоротні активи». Спробуємо розглянути ви-
значення поняття «необоротні активи», що надаються в нормативно-правових актах, які рег-
ламентують формування інформації про необоротні активи для потреб бухгалтерського облі-
ку (табл. 1). Розглянувши визначення необоротних активів, можна дійти висновку, що відпо-
відно до законодавства їхніми складовими є основні засоби, інші необоротні матеріальні ак-
тиви та нематеріальні активи. 

Таблиця 1 
Визначення поняття «необоротні активи» 

у різних нормативно-правових документах 
Закон України «Про бухгалтерський об-
лік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р. №996-ХІV [2], 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінан-
сової звітності», затверджене наказом 
МФУ від 07.02.2013р. №73 [7] 

Необоротні активи – усі активи, що не є оборотни-
ми 

Інструкція з бухгалтерського обліку ос-
новних засобів і нематеріальних активів 
банку України, затверджена постановою 
НБУ від 20.12.2005р. № 480  

Необоротні активи – основні засоби (необоротні 
матеріальні активи) та нематеріальні активи 

Порядок бухгалтерського обліку, збере-
ження та використання необоротних ак-
тивів у Федерації профспілок України, 
затверджений наказом ФПУ від 
13.11.2006р. №180 

Необоротні активи – це матеріальні та нематеріа-
льні ресурси, які є на балансі ФПУ та надані у роз-
порядження структурним підрозділам для їх екс-
плуатації і строк корисної експлуатації яких, як 
очікується, становить більше одного року 

 
Необоротні активи ФПУ складаються з: 
- основних засобів; 
- інших необоротних матеріальних активів; нема-
теріальних активів (програмне забезпечення) 

Положення про порядок віднесення 
майна до такого, що включається до 
складу цілісного майнового комплексу 
державного підприємства затверджене 
наказом Фонду державного майна Укра-
їни від 29.12.2010р. № 1954 

Необоротні активи – матеріальні та нематеріальні 
ресурси, які закріплюються за підприємством на 
праві господарського відання чи праві оперативно-
го управління і забезпечують провадження його 
основної діяльності та строк корисної експлуатації 
яких становить більше одного року або операцій-
ного циклу, якщо він більший ніж рік 

МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності» 
[5]  

Термін «непоточні активи» включає матеріальні, 
нематеріальні та фінансові активи довгострокового 
характеру 
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Така деталь, як довгострокові фінансові активи, у тлумаченні необоротних активів в чин-
них нормативно-правових документах не згадується. Тоді як у додатку до Національного по-
ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [7] 
«Баланс (Звіт про фінансовий стан) необоротні активи розшифровуються як матеріальні, не-
матеріальні та фінансові активи довгострокового характеру.  

Слід звернути увагу на визначення терміну «необоротні активи», який сприймається як 
активи, що не беруть участь у господарському обороті. Російський учений Я.В. Соколов за-
значав, що поділ активів на оборотні та необоротні є досить умовним, ще «з часів Л. фон Мі-
зеса стало зрозуміло, що всі засоби, вкладені в господарство, знаходяться в обороті, і вся різ-
ниця лише в часі обороту» [11]. Оскільки в чинному законодавстві дефініції бухгалтерських 
термінів наводяться відповідно до норм МСФЗ, термін «необоротні активи» більш ґрунтовно 
визначити як «непоточні активи».  

Отже, визначення «необоротні активи» потребує конкретизації у чинних нормативно-
правових актах. Точніше цю групу облікових об’єктів слід визначити як «непоточні активи».  

Визначення групи необоротних активів, що призначені для продажу, та групи вибуття, та-
кож потребує уточнення. Більш ґрунтовно було б визначення цієї групи облікових об’єктів як 
«Непоточні матеріальні та нематеріальні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття». 

Окремого розгляду потребують діючі норми визнання та обліку необоротних активів, 
утримуваних для продажу, та груп вибуття, регламентовані П(С)БО 27 «Необоротні активи, 
утримувані для продажу, та припинена діяльність». 

Відповідно до п. 4 р. І П(С)БО 27 «група вибуття – сукупність активів, які плануються до 
продажу або відчуження в інший спосіб однією операцією, та зобов’язання, які прямо 
пов’язані з такими активами, що будуть передані (погашені) в результаті такої операції». До 
складу групи вибуття також може бути включено гудвіл, придбаний у результаті операції 
об’єднання бізнесу, за умови, що така група являє собою групу активів, яка генерує грошові 
кошти та на яку було розподілено гудвіл відповідно до вимог інших положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку (п.5 р. ІІ). 

Необоротний актив та група вибуття визнаються утримуваними для продажу у разі (п.1 р. 
ІІ), якщо:  

– економічні вигоди очікується отримати від їхнього продажу, а не від їх використання за 
призначенням; 

– вони готові до продажу у їх теперішньому стані; 
– їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що 

утримуються для продажу; 
– умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів; 
- здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема, якщо керівництвом підприємст-

ва підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, здійснюється 
їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості. 

Період завершення продажу може бути продовжено на строк більше одного року в разі, 
якщо це обумовлено обставинами, які перебувають поза контролем підприємства, яке продо-
вжує виконувати план продажу.  

Якщо необоротні активи відповідають одночасно всім п’яти критеріям визнання, їх перево-
дять зі складу відповідних груп необоротних активів (основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів, нематеріальних активів) до складу оборотних (поточних) матеріальних 
активів (товарів) з умовною назвою «необоротні активи, утримувані для продажу, та групи ви-
буття», при цьому на такі необоротні активи припиняється нараховуватися амортизація. 

Первісне визнання необоротних активів та групи вибуття, як утримуваних для продажу, 
проводиться: 

– на дату, коли щодо активів, групи вибуття задовольняються умови, наведені в п.1 р. ІІ; 
– на дату оприбуткування активів, придбаних з метою продажу.  
Підприємство продовжує визнавати фінансові витрати та інші зобов’язання, що належать 

до зобов’язань групи вибуття, утримуваної для продажу. 
Порядок формування первісної вартості необоротних активів, утримуваних для продажу, 

та групи вибуття, залежно від способу надходження відповідно до вимог нормативно-
законодавчих актів наведений у табл. 2. 
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Необоротні активи та група вибуття, утримувані для продажу, й пов’язані з ними зо-
бов’язання, а також результати їх продажу (вибуття) відображаються у фінансовій звітності 
окремо від інших активів, зобов’язань та результатів інших видів діяльності за найменшою з 
двох величин – балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації. 

Таблиця 2 
Формування первісної вартості необоротних активів, 

утримуваних для продажу, та групи вибуття 
Спосіб надходження 

необоротних 
активів, утримуваних 

для продажу 
Складові первісної вартості 

Положення 
(стандарт) 

бухгалтерського
обліку 

Переведені зі складу необо-
ротних активів 

Залишкова вартість на момент переведення не-
оборотного активу до складу запасів визначена як 
різниця між їх первісною вартістю та сумою нара-
хованого зносу 

П(С)БО 7, п. 4 
П(С)БО 8, п. 4 

Придбання за грошові кошти Собівартість запасів, яка складається з фактичних 
витрат на придбання  П(С)БО 9, п. 9 

Отримання безоплатно Справедлива вартість запасів П(С)БО 9, 
пп. 9, 12 

Отримання в обмін на поді-
бний актив 

Балансова вартість переданих запасів. Якщо вона 
перевищує їх справедливу вартість, то первісною 
вартістю отриманих необоротних активів, утриму-
ваних для продажу, є справедлива вартість, а різ-
ниця включається до витрат звітного періоду 

П(С)БО 9, 
п. 13 

Отримані в обмін на неподі-
бний актив Справедлива вартість запасів П(С)БО 9, 

п. 13 
Отримані як внесок до ста-
тутного капіталу 

Погоджена засновниками (учасниками) підприєм-
ства їх справедлива вартість з урахуванням факти-
чних витрат на придбання  

П(С)БО 19 

У разі підвищення корисності необоротного активу, що утримується для продажу, тобто пе-
ревищення чистої вартості його реалізації (можливої ринкової вартості) над первісною вартіс-
тю проводять дооцінку такого активу, а в разі зменшення його корисності – уцінку. Основни-
ми причинами, що відповідно до П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» призводять до 
зниження можливої ринкової вартості необоротних активів, утримуваних для продажу, є: 

- моральне старіння чи фізичні пошкодження активу; 
- суттєві негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному чи правовому сере-

довищі, в якому діє підприємство; 
- інші свідчення, що ефективність активу гірша чи буде гіршою ніж очікувалося. 
Відобразимо порядок обліку необоротних активів, утримуваних для продажу на прикладі 

окремого об’єкта основних засобів, за яким прийняте рішення про його реалізацію та укла-
дено угоду про це з покупцем, у табл. 3 (див. наступну сторінку). 

При складанні Балансу інформація про необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття, відображається в підсумку ІІІ розділу активу «Необоротні активи, утримувані 
для продажу, та групи вибуття» в спеціально відведеному для цього рядку 1200 паралельно із 
сумою зобов’язань, пов’язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття, які показуються в ІV розділі пасиву Балансу у рядку 1700. 

У Примітках до річної фінансової звітності здійснюється конкретизація інформації про 
стан необоротних активів, утримуваних для продажу, в розрізі наступних даних: 

- характеристика необоротних активів, що утримуються для продажу; 
- опис обставин продажу необоротних активів (спосіб реалізації та час); 
- сегмент діяльності, до якого відносяться необоротні активи та група вибуття відповідно 

до П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами». 
Висновки. Порівняльний аналіз понять «необоротні активи», що визначені у чинних за-

конодавчо-нормативних документах та у МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для про-
дажу, та припинена діяльність» дав змогу встановити, що, оскільки у чинному законодавстві 
дефініції бухгалтерських термінів наводяться відповідно до норм МСФЗ, термін «необоротні 
активи» більш ґрунтовно визначити як «непоточні активи».  
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Таблиця 3 
Кореспонденції рахунків з обліку груп вибуття 

Кореспонденція
рахунків № Зміст господарської операції 

Д-т К-т 
1 Прийняте рішення про переведення основних засобів до групи об’єктів, 

які утримуються для продажу х х 

1.1. Списано залишкову вартість основних засобів внаслідок переведення до 
групи вибуття  286 10 

1.2. Списаний знос основних засобів, нарахований за період експлуатації 
об’єкта  13 10 

1.3. У сумі отриманих коштів визнане зобов’язання, прямо пов’язане з необо-
ротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 311 680 

1.4. Відображене податкове зобов’язання з ПДВ у сумі отриманого авансу 643 641 
1.5. Передано об’єкт продажу до покупця 680 712 
1.6. Зараховане податкове зобов’язання з ПДВ 712 643 
1.7. Списана вартість реалізованого об’єкта основних засобів, що утримувався 

для продажу 943 286 

2 Відображене підвищення корисності необоротних активів, що утримують-
ся для продажу, на суму дооцінки  286 742 

3 Відображене зменшення корисності необоротних активів, що утримуються 
для продажу, на суму уцінки 946 286 

Визначення групи необоротних активів, що призначені для продажу, та групи вибуття, та-
кож потребує уточнення. Більш ґрунтовно було б визначення цієї групи облікових об’єктів, як 
«Непоточні матеріальні та нематеріальні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття». 

Наведена в даній статті методика визнання та обліку необоротних активів, утримуваних для 
продажу, буде корисною для використання у практичній діяльності вітчизняних підприємств. 

Перспективою подальших досліджень є вивчення особливостей змістовного тлумачення у 
бухгалтерському обліку поняття «необоротні активи», шляхів вдосконалення обліку опера-
цій з необоротними активами в Україні та порівняння з практикою обліку провідних зарубі-
жних країн для виявлення ефективніших процедур з формування інформації про них з метою 
запровадження у вітчизняну практику. 

Література 
1. Гнилицька Л.В. Особливості визнання та порядок обліку необоротних активів, утримуваних для продажу / 
Л.В. Гнилицька [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/258/1/15_26.pdf  
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХІV (у ред. 
від 24.10.2013 №663-VІІ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14  
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і госпо-
дарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 
30.11.1999 р. №291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99  
4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена дія-
льність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/document/92417/МСФЗ_5.pdf.  
5. Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 «Подання фінансової звітності». [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_004  
6. Моссаковський В.Б. Невирішені питання обліку непоточних активів / В.Б. Моссаковський // Бухгалтерський 
облік і аудит. – 2010. – № 5. – С. 17–28.  
7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затв. 
наказом МФУ № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13  
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена 
діяльність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р.№ 617 (у редакції наказу 
МФУ 27.06.2013 №627) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03  
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінан-
сів України від 27.04.2000 р. № 92 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27.06.2013 №627) [Еле-
ктронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00 
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», затверджене наказом 
Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. № 817 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 
09.12.2011 №1591) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05  
11. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Уч. пос. / Я.В. Соколов. – М.: ЮНИТИ, 1996. – 638 с. 
12. Хома С.В. Особливості обліку необоротних активів, утримуваних для продажу / С.В. Хома // Бухгалтерсь-
кий облік і аудит. – 2009. – № 4. – С. 20–24. 

Стаття надійшла до редакції 17.04.2004 р. 



<<
  /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


