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НАДІЙНІСТЬ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ, 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОНАД УСЕ
До 80-річчя академіка НАН України О.І. Амоші

4 серпня 2017 р. виповнилося 80 років видатному вченому-економісту, 
організатору науки в галузі економіки та соціальної політики, заслуже-
ному діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України 
в галузі науки і техніки, лауреату премій НАН України ім. О.Г. Шліхтера, 
М.І. Туган-Барановського, М.В. Птухи, відміннику освіти України, доктору 
економічних наук, професору, академіку НАН України Олександру Івано-
вичу Амоші.

Олександр Іванович Амоша народився у м. Горлівка Донецької 
області 4 серпня 1937 р. в робітничій сім’ї, в якій було п’ятеро ді-
тей. Мрією батьків було дати дітям вищу освіту, і їхньому сину 
це вдалося — він закінчив Донецький політехнічний інститут. 
Ще в студентські роки у нього проявився хист до творчої ро-
боти, але бажання здобути виробничу загартованість привело 
спочатку до вугільної шахти, де він і розпочав свій трудовий 
шлях. А потім амбіційні бажання молодої душі, прагнення до 
особистої самореалізації зумовили вибір на користь науки. 
У 1961 р. його запросили на роботу в Інститут гірничої справи 
ім. М.М. Федорова АН УРСР, який нещодавно було переведе-
но з Києва до Донецька, але через подальше реформування сис-
теми Академії наук у 1963 р. Олександр Іванович продовжив 
свою наукову діяльність у Донецькому науково-дослідному 
вугільному інституті. Саме у цьому відомому своїми науково-
практичними здобутками галузевому інституті він достроково 
закінчив аспірантуру і в 1966 р. захистив кандидатську дисер-
тацію. Однак невгамовна душа жадала академічних наукових 
звершень, і ці прагнення не можна було реалізувати в галузе-
вому інституті. 

Високо цінуючи О.І. Амошу за його інноваційне мислення, 
його перший науковий керівник член-кореспондент АН УРСР 
Костянтин Іванович Татомир запропонував йому повернутися 
до роботи в системі Академії наук і запросив до Інституту еко-
номіки промисловості, підпорядкованого нещодавно створено-
му Донецькому науковому центру НАН України. 
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Інститут тоді очолював академік НАН Укра-
їни Олександр Миколайович Алимов, який 
був першим директором-організатором цієї 
установи, створеної на базі добре матеріально і 
кадрово забезпеченого Відділення економіко-
про мислових досліджень Донецького раднар-
госпу (на відміну від інших інститутів науко-
вого центру, що організовувалися практично 
з нуля). Відділення було передано в систему 
Академії наук УРСР як практичний внесок 
Донбасу у створений за ініціативи місцевої 
влади та за підтримки керівництва держави 
перший в Україні Донецький науковий центр. 
Взірцем для нього стало Сибірське відділення 
АН СРСР, відоме своїми фундаментальними 
дослідженнями прикладного характеру. До ро-
боти в інститутах наукового центру були запро-
шені сотні науковців з інших регіонів країни, 
для їх проживання виділили понад 400 нових 
квартир. Вихованець Донбасу О.М. Алимов 
очолював Інститут з 1965 по 1973 р., до від’їзду 
в Київ на високу посаду голови Ради по ви-
вченню продуктивних сил України при Прези-
дії АН УРСР. Разом із заступником директора 
академіком НАН України Валентином Карло-
вичем Мамутовим О.М. Алимов провів непро-
сту роботу з перетворення багатогалузевого 
нау ко во-аналітичного підрозділу раднаргоспу 
на академічний інститут, здатний виконувати 
фундаментальні дослідження і забезпечувати 
вагому практичну віддачу економічної науки. 
Інститут став важливою складовою Донецько-
го наукового центру (до того ж О.М. Алимов 
був незмінним заступником голови центру 
академіка АН УРСР Леоніда Михайловича 
Литвиненка), забезпечуючи ефективний зв’я-
зок донецької академічної науки з владою і ке-
рівниками підприємств.

З того часу Олександр Іванович працює в Ін-
ституті економіки промисловості (ІЕП) НАН 
України вже 47 років, упевнено піднімаючись 
сходинками наукового й кар’єрного зростання. 
Спочатку він був старшим науковим співробіт-
ником, а в 1976 р. очолив створений ним відділ 
економічних проблем охорони праці. Рішен-
ня про організацію в Інституті такого відділу 
було прийнято Президією АН УРСР за кілька 

років до того на виконання спільного доручен-
ня президента АН СРСР М.В. Келдиша та пре-
зидента АН УРСР Б.Є. Патона про розвиток 
науково-практичних досліджень в інститутах 
Академії наук України з метою підвищення 
безпеки праці шахтарів вугільних шахт, які 
звернулися з відкритим листом до науковців. 
Ці дослідження були комплексними і стали 
прикладом ефективної співпраці вчених різних 
спеціальностей не лише на благо шахтарів — 
людей тяжкої і шкідливої праці, а й на велику 
користь для промисловості та економіки Укра-
їни в цілому. Відділ економічних проблем охо-
рони праці був унікальним, єдиним у системі 
Академії наук на території Радянського Союзу 
та на пострадянському просторі. Завдяки цьо-
му Україна вирізнялася інноваційністю науко-
вих результатів, спрямованих на економічне 
стимулювання досягнення соціальних цілей зі 
збереження життя та здоров’я працівників ву-
гільного виробництва. 

Для О.І. Амоші та його колег по відділу в 
цей період наукова істина була понад усе. Коли 
критерієм оцінки роботи науковця стає корис-
ність для суспільства, країни та промислового 
виробництва, а тим більше — безпека життя та 
здоров’я працівників, запобігання виробничим 
аваріям, тоді бажання плідно працювати і від-
чувати себе переможцем над реальними ризи-
ками, небезпеками та загрозами на вугільних 
шахтах породжує особливе задоволення і при-
ходить розуміння, що ти недаремно живеш і 
працюєш у науці. 

Упродовж 5 років Олександр Іванович по-
єднував наукову роботу в Інституті з відпо-
відальною посадою вченого секретаря Доне-
цького наукового центру, потім протягом 10 
років очолював громадські організації ІЕП 
НАН України. У 1983 р. він захистив доктор-
ську дисертацію.

Робота з людьми сприяла зміцненню управ-
лінських рис Олександра Івановича: прагнен-
ня до справедливості, вміння дослухатися до 
проблем людей, запобігати конфліктам, сти-
мулювати наукову активність колективу тощо. 
Тому в 1985 р. посада заступника директора Ін-
ституту з наукової роботи природно стала чер-
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говою сходинкою у його особистому зростанні. 
Бути співорганізатором наукових досліджень 
в Інституті, який тоді очолював академік НАН 
України Микола Григорович Чумаченко, ста-
ло його почесною, відповідальною і вдячною 
справою. Роки роботи під керівництвом ака-
деміків О.М. Алимова і М.Г. Чумаченка ви-
явилися для Олександра Івановича цікавим, 
корисним і натхненним періодом. Науковий та 
життєвий досвід, здобутий під час спільної ро-
боти, дозволив сформуватися управлінському 
потенціалу керівника академічного інституту, 
піднятися на щабель науково-організаційної 
зрілості і згодом (у1995 р.) очолити Інститут 
економіки промисловості НАН України.

На посаді директора О.І. Амоша продовжив 
славні традиції наукового пошуку, практичної 
реалізації інноваційного мислення та відда-
ності науковому життю Інституту, закладені 
попередніми керівниками. Відчувати вимоги 
часу, йти з ним у ногу, задавати правильний 
вектор наукового процесу, враховувати специ-
фічні особливості колективу, безперервно на-
дихати його на пошук і реалізацію нових ідей, 
підвищувати ефективність наукових резуль-
татів, забезпечувати їх впровадження — все 
це характеризує О.І. Амошу як досвідченого 
керівника академічної установи. Водночас 
креативність і особисті риси характеру в по-
єднанні з демократичним стилем управління 
зумовили відповідне позитивне ставлення до 
нього співробітників Інституту — у колективі 
Олександра Івановича називають «народним 
директором». Підтвердженням визнання люд-
ських та управлінських якостей О.І. Амоші 
стало те, що трудовий колектив неодноразово 
в 1995—2017 рр. переобирав його директором. 
Завдяки його плідній праці, здатності до поро-
зуміння, конструктивної взаємодії, створення 
сприятливого соціального клімату в Інституті 
та зважаючи на його особистий внесок у роз-
виток науки, в 1997 р. О.І. Амошу було обра-
но членом-кореспондентом НАН України, а у 
2003 р. — академіком НАН України.

Високі академічні звання свідчать не лише 
про заслуги Олександра Івановича як науков-
ця, а й про здобутки всього очолюваного ним 

колективу. Розробки Інституту добре відомі в 
Україні та за її межами. Вони спрямовані на 
соціально-економічний і науково-технічний 
розвиток країни, промислових регіонів держа-
ви, на створення концептуальних засад сучас-
ної модернізації промисловості, її підприємств, 
поліпшення умов життєдіяльності людей, роз-
роблення відповідних наукових рекомендацій 
для центральних органів влади, а також для 
виробничого, галузевого і регіонального рівнів 
управління в державі. 

Головним завданням науково-дослідної ро-
боти Інституту завжди було сприяння ефек-
тивному соціально-економічному розвитку 
промисловості та економіки України загалом. 
Крім виконання досліджень бюджетної тема-
тики, в яких О.І. Амоша був керівником бага-
тьох фундаментальних тем, він неодноразово 
очолював і був відповідальним виконавцем 
важливих госпдоговірних науково-дослідних 
робіт. Поряд зі значною кількістю моногра-
фій та наукових статей, результатами цих до-
сліджень стали програми науково-технічного 
та промислового розвитку, довгострокові і се-
редньострокові стратегії і галузеві концепції, 
наукові доповіді, прогнозні оцінки розвитку 
провідних галузей промисловості, регіональ-
ного розвитку. Були підготовлені і направлені 
до Верховної Ради України проекти законів 
України, пропозиції до чинного законодав-
ства стосовно Господарського та Податкового 
кодексів, Законів України «Про охорону пра-
ці», «Про оплату праці», «Про стимулювання 
розвитку регіонів», «Про основи національної 
безпеки», «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб» тощо. Ці та ба-
гато інших результатів наукових досліджень 
колективу Інституту є конкретним прикладом 
і підтвердженням активної конструктивної 
участі Національної академії наук України у 
проведенні особливо важливих для економіки 
та соціальної політики держави перспектив-
них міждисциплінарних досліджень, викорис-
тання механізмів реалізації заходів з виходу з 
кризових ситуацій.

Внесок О.І. Амоші у спільну скарбничку на-
укових результатів Інституту відзначено ви-
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сокими званнями та нагородами. Він заслуже-
ний діяч науки і техніки України, лауреат Дер-
жавної премії в галузі науки і техніки, премій 
НАН України ім. О.Г. Шліхтера, М.І. Туган-
Барановського, М.В. Птухи, відмінник освіти 
України. За вагомі наукові результати його на-
городжено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, 
Почесною грамотою Верховної Ради України, 
неодноразово почесними грамотами Президії 
НАН України, Донецької обласної ради, До-
нецької обласної державної адміністрації, До-
нецької, Макіївської та інших міських та ра-
йонних рад. Його роботу оцінено подяками і 
грамотами, нагрудними знаками Міністерства 
фінансів України, Мінпаливенерго та Мінву-
глепрому України, Мінекоресурсів, Служби 
безпеки, Держтурадміністрації України та ін. 
О.І. Амошу неодноразово обирали головою 
або членом авторитетних академічних асоціа-
цій і клубів, редакційних колегій наукових ви-
дань. З 2010 р. він є президентом ГО «Академія 
економічних наук України». 

Свою наукову діяльність Олександр Івано-
вич вдало поєднує з діяльністю з підготовки 
кадрів. Тривалий час він очолював кафедри 
у Донецькому національному університеті, 
Донецькому національному технічному уні-
верситеті, Донбаській національній академії 
будівництва та архітектури. Зараз О.І. Амо-
ша — директор Навчально-наукового інститу-
ту економіки промислового розвитку НАН та 
МОН України при Національному гірничому 
університеті та ІЕП НАН України. Під його 
керівництвом підготовлено численну плеяду 
докторів та кандидатів наук.

Останні події на Сході України зумовили 
серйозні зміни у житті та науковій діяльності 
Інституту. Ці роки стали найтяжчим випробу-
ванням для всього колективу ІЕП НАН Укра-
їни. Власність установи та робочі місця було 
втрачено. Завдяки ініціативі керівництва НАН 
України та активності О.І. Амоші і сам Інсти-
тут, і його співробітники змогли переселитися з 
Донецька. Залишивши домівки в зоні конфлік-
ту, більшість співробітників ІЕП НАН України 
переїхали до Києва, а два сектори Інституту 
було переведено до Дніпра і Краматорська. 

На новому місці знадобилися значні зусил-
ля для налагодження наукової роботи та забез-
печення проживання працівників Інституту. 
Проте за дієвої допомоги Президії НАН Украї-
ни, керівництва Відділення економіки та Відді-
лення механіки НАН України, завдяки плідній 
співпраці з колегами вдалося вирішити питан-
ня із забезпеченням робочими приміщеннями 
в Києві. Спочатку ІЕП НАН України розміс-
тився в Інституті економіки та прогнозування 
НАН України, а потім, з 2015 р. — в Інституті 
механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України. 
Бажання допомогти ще недавно головному 
на Сході України економічному інституту, на-
укова солідарність, підтримка і дружні стосун-
ки відіграли велику роль у наданні народним 
депутатом України, доктором технічних наук, 
професором Юхимом Леонідовичем Звягіль-
ським фінансової допомоги для капітального 
ремонту приміщень, придбання меблів і облад-
нання в корпусі на вул. Желябова, 2, де зараз 
розміщується Інститут. У результаті вдалося 
зберегти основний працездатний кадровий 
склад Інституту як активний структурний під-
розділ Відділення економіки НАН України, а 
міста Дніпро і Краматорськ мають тепер, хоч 
поки що й невеликі, академічні економічні 
підрозділи, які розмістилися в робочих при-
міщеннях, розташованих у Придніпровському 
науковому центрі та Донецькому науковому 
центрі НАН та МОН України.

Багато життєвих сил, енергії, інтелекту-
ального потенціалу знадобилося О.І. Амоші 
та співробітникам Інституту для розв’язання 
наукових і побутових проблем, пов’язаних зі 
збройним конфліктом на Донбасі та його на-
слідками. Крім планової традиційної науко-
вої тематики з економіки промисловості, 
О.І. Амоша разом з провідними вченими очо-
лив наукові дослідження, присвячені віднов-
ленню та розбудові мирного життя у східних 
регіонах України. І тут Олександр Іванович 
проявив себе як справжній патріот рідного 
краю. За його ініціативою було розпочато 
цикл робіт з відновлення інфраструктури, 
відбудови на новій технологічній основі 
основних галузей виробничої сфери Донба-
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су. Монографія співробітників ІЕП НАН 
України «Внутрішньо переміщені особи: від 
подолання перешкод до стратегії успіху», у 
який здійснено аналіз проблем соціально-
економічного розвитку Донбасу, причин і на-
слідків воєнного конфлікту, масштабів виму-
шеного переселення мешканців Донецької та 
Луганської областей, визначено довгостро-
кові завдання щодо вирішення проблем вну-
трішньо переміщених осіб, цього року здобу-
ла диплом переможця щорічного Конкурсу 
на краще наукове видання НАН України су-
спільно-гуманітарного напряму. 

Мабуть, не було б цих та багатьох інших зна-
чних наукових успіхів колективу Інституту, 

якби доля так щедро не обдарувала його дирек-
тора О.І. Амошу притаманною йому людяніс-
тю, толерантністю, скромністю, вимогливістю 
і одночасно розумінням ситуації, доброзичли-
вим ставленням до людей, з якими він працює 
і спілкується. Його життєва мудрість і талант 
управлінця стали запорукою для реалізації 
гасла переселенців — науковців Інституту: від 
подолання перешкод до стратегії успіху.

Побажаємо ж ювіляру на цьому шляху 
якомога сприятливіших умов для збережен-
ня Інституту та його творчого колективу. Хай 
щастить йому в наукових пошуках і реалізації 
наукових здобутків задля розвитку та процві-
тання України.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


