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ПОДІЇПОДІЇ

 ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
КОСМІЧНИЙ ФОРУМ

17 вересня 2018 р. у Великому конференц-залі НАН України відкрився 
І Український космічний форум, присвячений 100-річчю Національної ака-
демії наук України. У наступні дні в рамках заходу відбулися XVIII Україн-
ська конференція з космічних досліджень, VI конференція GEO-UA, між-
галузевий семінар «Інформаційно-ефемеридне забезпечення космічних 
проектів», бізнес-форум, а також виставка «Космос та інновації». 21 ве-
ресня було проведено Загальні збори учасників Української асоціації висо-
котехнологічних підприємств та організацій «Космос».

З 17 по 20 вересня 2018 р. в Києві відбувся І Український кос-
мічний форум, організований НАН України, Інститутом кос-
мічних досліджень НАН України та ДКА України, ДП «КБ 
«Південне» ім. М.К. Янгеля» і присвячений 100-річчю Націо-
нальної академії наук України. Програма заходу включала 
проведення XVIII Української конференції з космічних до-
сліджень, VI конференції GEO-UA, міжгалузевого семінару 
«Інформаційно-ефемеридне забезпечення космічних проек-
тів», бізнес-форуму, а також виставки «Космос та інновації». 
Загалом у роботі Форуму взяли участь близько 200 фахівців з 
провідних установ НАН України, закладів вищої освіти та під-
приємств космічної галузі, було заслухано понад 150 допові-
дей, проведено робочі засідання з пріоритетних космічних про-
ектів, а також відбулася українсько-білоруська нарада в рамках 
тристороннього співробітництва академій наук цих країн та 
КБ «Південне». Бізнес-форум було присвячено чотирьом на-
прямам розробок, створення яких в ініціативному порядку роз-
горнуто в різних установах космічної галузі та НАН України. 
На виставці експонувалися новітні розробки підприємств кос-
мічної галузі та академічних інститутів, які планується впрова-
дити в перспективних проектах.

Робота Форуму розпочалася з пленарного засідання, під час 
якого було виголошено оглядові доповіді, присвячені страте-
гічним цілям розвитку космічної галузі в рамках обговорення 
концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної кос-
мічної програми України на 2018–2022 роки, окресленню пріо-
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ритетів сучасної космічної діяльності, а також 
конкретним напрямам роботи, проектам та іде-
ям, які визначатимуть на майбутнє космічний 
потенціал України.

Перший віце-президент НАН України акаде-
мік НАН України В.П. Горбулін у своїй допові-
ді запропонував обговорити питання, якою має 
бути сучасна космонавтика в нашій країні, чи 
має перспективи Україна як космічна держава 
і чи зможе космічна галузь стати локомотивом 
інноваційного розвитку. Він зазначив, що в 
сучасному світі саме космічну діяльність роз-
глядають як найважливішу частину інновацій-
ної моделі розвитку суспільства. Відсутність 
такої моделі в Україні зумовлює ставлення до 
ракетно-космічної галузі з боку певних кіл ке-
рівників, експертів, журналістів як до витрат-
ної сфери. Певною мірою така точка зору свід-
чить про недостатню їх поінформованість щодо 
стану справ у галузі та фінансово-економічних 
результатів її діяльності. При цьому лише в 
першій половині поточного року підприєм-
ства галузі випустили продукції на суму понад 
1,5 млрд грн (62,2 % продукції постачається на 
експорт) і перерахували до бюджету 630 млн 
грн, що в 7 разів більше, ніж було виділено на 
космічну програму.

З огляду на динамічний розвиток космічної 
діяльності у світі та появу нових видів ракетно-
космічної техніки, на думку доповідача, Украї-
ні потрібно постійно й інтенсивно працювати у 
цій сфері, щоб залишатися в «тренді» і витри-
мувати напружений ритм «космічного змаган-
ня». Передусім НАН України і ДКА України 
слід глибоко проаналізувати зміст нової За-
гальнодержавної науково-технічної програми 
щодо її інноваційного наповнення та внести 
відповідні корективи, спрямовані на зміну па-
радигми космічної діяльності.

Космічні програми США, РФ, Китаю, Індії 
ґрунтуються на глобальних проектах створен-
ня космічних станцій, освоєння Місяця. Менш 
амбітні проекти є в Японії, Великій Британії, 
Південній Кореї, Ізраїлі. Їх поєднує прагнення 
вивести свої країни на якісно новий науково-
технологічний рівень. Україна за своїм науко-
вим, кадровим і виробничим потенціалом, за 

затребуваністю її розробок на міжнародному 
ринку може входити як до першої, так і до дру-
гої групи, однак через те, що й досі не завер-
шено процес трансформації економіки, немає 
чітко визначеної стратегії розвитку держави, 
космічні програми залишаються лише в пла-
нах. Прийнято вважати, що є близько 40 клю-
чових макротехнологій, які визначають рівень 
технологічного розвитку країн. За багатьма з 
них потенціал України досить високий, зокре-
ма в галузі радіолокації, легких та жароміцних 
сплавів, композиційних матеріалів, оптики, 
систем керування, навігаційних систем, дви-
гунобудування тощо. І дуже важливо для нас 
знайти свою нішу на світовому ринку ракетно-
космічної техніки й закріпитися там.

За прогнозами, до 2025 р. у світі буде запу-
щено близько 1500 космічних апаратів вагою 
понад 50 кг і близько 10 000 з меншою вагою. 
Відповідно, ринок пускових послуг зросте на 
18–20 % і потребуватиме носіїв легкого кла-
су, двигунів до цих ракет, нових видів пали-
ва. У нас є пропозиції щодо створення нових 
ракет-носіїв легкого класу, в тому числі і для 
так званого повітряного старту. До того ж кра-
їни, які прагнуть створити власні ракети-носії, 
найчастіше намагаються придбати для них го-
тові двигуни, що пройшли повний цикл відпра-
цювання. І тут для України відкриваються пер-
спективи, оскільки ми входимо до невеликого 
числа країн, що мають повний цикл створення 
ракетних рідинних двигунів. У КБ «Південне» 
розроблено понад 40 рідинних двигунів різно-
го призначення, деякі з яких вважаються най-
кращими у світі у своєму класі. Так, у 2010 р. 
Європейське космічне агентство замовило 16 
двигунів РД-843 для ракети-носія «Вега», а в 
2017 р. — ще 20.

Дивлячись у майбутнє, вітчизняні підприєм-
ства космічної галузі разом з інститутами НАН 
України розробляють інноваційні проекти, які 
можуть стати затребуваними у найближчій 
перспективі: це проект «Пастух з іонним про-
менем» для боротьби з космічним сміттям, 
«Аерозоль» і «КластерІОН» для моніторингу 
атмосфери нашої планети, проект будівництва 
місячної науково-виробничої бази та сервіс-
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ного «хаба» для міжпланетних місій. В ініціа-
тивному порядку ведуться роботи зі створення 
космічних апаратів «Южсат», «Дніпросат-1», 
«Гравісат». 

Розвиток космічної діяльності певною мі-
рою змінив пріоритетність чинників, які ви-
значають впливовість держав у галузі оборони 
і національної безпеки. Розроблення засобів 
оборони і безпеки відбувається в умовах осо-
бливої секретності, і часто справжній рівень 
цих досягнень залишається недоступним для 
широкої наукової громадськості. Втім, такий 
стан справ відкриває для вчених, інженерів, 
конструкторів широкий простір для пошуку 
нестандартних рішень.

На завершення доповіді академік В.П. Гор-
булін зазначив, що космічні технології з кож-
ним роком усе глибше проникають у всі сфери 
суспільного життя. Чи зможе Україна відпові-
сти на виклики сучасності? На його думку, — 
зможе. Незважаючи на складну економічну 
ситуацію, напружену міжнародну обстановку, 
незадовільне фінансування космічних про-
грам, учені, інженери та конструктори здатні 
забезпечити інноваційний розвиток економіки 
і гідне місце нашої держави серед високороз-
винених країн світу.

Огляд основних пріоритетів, закладених у 
концепцію Загальнодержавної цільової нау-
ко во-технічної космічної програми України на 
2018–2022 роки, було наведено у доповіді го-
лови Державного космічного агентства Украї-
ни П.Г. Дегтяренка. 

По-перше, протягом десяти років передбаче-
но створення власного угруповання супутни-
ків дистанційного зондування Землі (СІЧ-2-1 
до 2020 р., СІЧ-2-2 до 2021 р., СІЧ-2М і СІЧ-
3О до 2024 р., Sat4EO до 2022 р.) з метою отри-
мання оперативної, якісної, не відредагованої 
інформації. По-друге, Україна обов’язково по-
винна мати хоча б один, а краще 2-3 власних 
супутники зв’язку, насамперед для задоволен-
ня потреб уряду, військових, силових структур. 
Під державні завдання буде задіяно не більш 
як 7–8% ресурсів апарата, решту можна спря-
мувати на комерційні послуги — телебачення, 
інтернет, обробку великих масивів даних. По-

третє, це провадження космічної діяльності в 
інтересах національної безпеки та оборони, 
розроблення супутникових навігаційних тех-
нологій. Важливим завданням є виготовлення 
серійної та створення перспективної ракетно-
космічної техніки: ракет-носіїв, ракетних дви-
гунів. Окремим пунктом у Програмі перед-
бачено створення супутників для космічних 
експериментів в інтересах української науки. 
І нарешті, стратегічним завданням для Укра-
їни має бути максимально активна участь у 
міжнародних проектах з освоєння космосу.

За словами очільника ДКА України, загаль-
ні обсяги фінансування Програми на 2018–
2022 рр. становлять приблизно 27 млрд грн. 
При цьому з держбюджету передбачено виді-
лення трохи більш як 4 млрд грн, які передусім 
спрямовуватимуться на створення супутників 
ДЗЗ, щоб мати на орбіті власні «очі й вуха», 
особливо для контролю на українських кордо-
нах. З бюджету також має фінансуватися при-
наймні частина наукових досліджень та участь 
вітчизняних організацій у спільних проектах з 
Європейським космічним агентством. Решту 
коштів підприємства космічної галузі мають 
залучити на світовому ринку. 

Цікаві дані навів П.Г. Дегтяренко щодо фі-
нансових результатів діяльності космічної 
галузі України у 2017 р. За Загальнодержав-
ною цільовою науково-технічною косміч-
ною програмою на 2013–2017 роки минуло-
го року галузь мала б отримати від держави 
225,2 млн грн, проте фактично було виділено 
80,1 млн грн. Водночас у 2017 р. підприємства 
галузі сплатили до держбюджету податків і 
зборів на суму 1 159,7 млн грн. 

Директор Головної астрономічної обсерва-
торії НАН України академік НАН України 
Я.С. Яцків розповів про результати виконання 
цільової комплексної програми НАН Украї-
ни з наукових космічних досліджень у 2017 р. 
У проектах програми брали участь 9 академіч-
них інститутів із 7 відділень НАН України. 
Зокрема, створено пілотну версію інформацій-
ної системи збирання, оброблення та розпо-
всюдження даних іоносферних супутникових 
спостережень для проекту «Іоносат-Мікро» з 
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вивчення динамічних процесів в іоносфері для 
пошуку взаємозв’язку іоносферних збурень 
з процесами на Сонці, в магнітосфері, атмо-
сфері і внутрішніх оболонках Землі; розробле-
но компоновку для виготовлення габаритно-
динамічної моделі єдиного блоку інструментів 
для проекту «Аерозоль-UA» на платформі КА 
«Южсат»; у рамках міжнародного астробіоло-
гічного проекту Biomex розроблено та випро-
бувано згідно з нормативами Європейського 
космічного агентства комплекс мікроорганіз-
мів на гірській породі для подальшого експо-
нування у відкритому космосі на платформі 
EXPOSE-R2 на міжнародній космічній станції 
з метою підтвердження гіпотези поширення 
живої матерії на мінеральних носіях; прове-
дено конкурс перспективних космічних моло-
діжних проектів та конкурс проектів корисно-
го навантаження платформи «Южсат» тощо.

Доповідь заступника Генерального конструк-
тора ДП «КБ «Південне» з наукової і навчаль-
ної роботи О.Е. Кашанова було присвячено 
співробітництву КБ «Південне» і НАН Укра-
їни задля вирішення проблемних питань кос-
мічної галузі. Історія співпраці підприємства 
з Академією сягає своїм корінням у далеке ми-
нуле, і досягнення славетного КБ у створенні 
ракетно-космічних комплексів світового рівня 
багато в чому завдячують широкій ко операції з 
науковими установами НАН України. З 2012 р. 
спільні проекти реалізуються в рамках Гене-
ральної угоди про науково-технічне співро-
бітництво між КБ «Південне» і НАН України 
в галузі створення ракетно-космічної техніки. 
У їх виконанні задіяно 45 академічних установ, 
з 2013 по 2017 р. з боку КБ роботи профінансо-
вано на суму майже 59 млн грн. 

Серед основних результатів цієї співпраці 
О.Е. Кашанов відзначив розроблення техно-
логії прокатки нового порошкового жароміц-
ного сплаву на основі Ni-Cr-Al, технології та 
устаткування для лазерного зварювання і на-
плавлення блоків рідинних ракетних двигунів, 
промислової технології модифікування рідких 
каучуків для використання в рецептурах сумі-
шевих твердих палив, комп’ютерної технології 
для чисельного аналізу механічного стану кон-

струкцій ракет і елементів кріплень, створен-
ня нового жаростійкого дисперсно-зміцненого 
сплаву на основі Nb зі зниженою щільністю; 
ерозиційностійкого вуглець-вуглецевого ком-
позиційного матеріалу на основі армуваль-
них каркасів 3D-структури; діючих макетів 
датчиків для проведення іоносферних дослі-
джень для супутників «Січ-2М», «Січ-2-1», 
«Мікросат-М», «Аерозоль-UA» та ін.

Директор Інституту космічних досліджень 
НАН України та ДКА України О.П. Федоров 
присвятив свій виступ міжнародному спів-
робітництву НАН України в рамках програ-
ми «ERA-Planet-UA». Метою цієї програми 
є створення Європейського дослідницького 
простору у сфері дослідження Землі. Україн-
ські вчені беруть участь у цій програмі за таки-
ми напрямами, як розумні міста та адаптоване 
суспільство; надзвичайні ситуації, зростання 
міст, здоров’я та якість життя; ефективне ви-
користання ресурсів, вода, енергія, продоволь-
ча безпека, біорізноманіття; глобальні зміни 
та виклики природного характеру, сценарії їх 
розвитку, реакція екосистеми. Координатором 
цієї програми від України є Інститут космічних 
досліджень НАН України та ДКА України.

З іноземних гостей з доповіддю виступив 
представник від НАН Білорусі Іван Буча. 
У рамках XVIII Української конференції з 
космічних досліджень провідні вчені предста-
вили також оглядові доповіді в галузях косміч-
ної радіоастрономії (академік НАН України 
О.О. Коноваленко), космічного приладобуду-
вання (проф. В.Є. Корепанов), досліджень гео-
космосу (проф. Л.Ф. Черногор), сучасної кос-
мології (проф. С.Л. Парновський), космічної 
біології (академік НАН України Я.Б. Блюм).

Фокус VI конференції GEO-UA зосереджу-
вався на інноваціях — передопераційній та 
операційній реалізації новітніх наукових ре-
зультатів для GEOSS, державного та приват-
ного секторів у сільському господарстві та ін-
ших галузях. Зокрема, наведено результати ви-
конання проекту Світового банку «Підтримка 
прозорого управління земельними ресурсами 
в Україні» для Київської, Миколаївської та 
Львівської областей, обговорено виконання 
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проекту ERA-Planet європейської програми 
«Горизонт-2020», який підтримується відпо-
відною програмою НАН України. 

Під час проведення бізнес-форуму «Космос 
та інновації» було обговорено такі теми, як 
створення малих космічних апаратів, ракети-
носія надлегкого класу «Мальва», розглянуто 
ідеї та розробки для програм освоєння Місяця, 
технології та перспективи реалізації орбіталь-
ного сервісу.

Велике зацікавлення викликала виставка 
інноваційних розробок підприємств косміч-
ної галузі та установ НАН України, на якій, 
зокрема, КБ «Південне» продемонструвало 
габаритно-динамічний макет космічного апа-
рата «Южсат-1», призначеного для проведен-
ня експерименту «Аерозоль-UA» з досліджен-
ня атмосферних аерозолів.

21 вересня 2018 р. відбулися Загальні збо-
ри учасників Української асоціації високотех-
нологічних підприємств та організацій «Кос-
мос». Головною метою Асоціації є об’єднання 
промислових підприємств і наукових органі-
зацій, зацікавлених у сталому розвитку, роз-
робленні якісно нових технологій, впрова-
дженні інноваційних підходів і процесів задля 
створення національної висококонкурентної 
наукомісткої продукції в ракетно-космічній 
та суміжних галузях промисловості. До числа 

її учасників входять 10 установ НАН України, 
3 університети, 4 підприємства ДКА України, 
4 підприємства Укроборонпрому, 17 акціо-
нерних та приватних підприємств. На зборах 
було обговорено основні напрями діяльнос-
ті Асоціації та обрано її Раду, до складу якої 
від НАН України увійшли, зокрема, акаде-
міки НАН України В.П. Горбулін, Я.С. Яц-
ків, Л.М. Лобанов, член-кореспондент НАН 
України О.П. Федоров. 

За основними напрямами діяльності Асоці-
ації запропоновано створення трьох комітетів: 
космічної політики та законодавства; спільних 
проектів у ракетно-космічній сфері; науково-
технічної та промислової кооперації. Серед 
першочергових заходів Асоціації передбачено: 
обговорення змін до Закону України «Про кос-
мічну діяльність» та проекту Закону України 
«Про супутникову навігацію»; розроблення 
проекту Програми партнерства учасників Асо-
ціації в рамках спільних ракетно-космічних 
проектів; підготовка пропозицій щодо розши-
рення кооперації для виробництва складових 
ракетно-космічної техніки; визначення пере-
ліку критичних технологій для організації 
імпортозаміщення; визначення пріоритетів 
технологічного оновлення та переоснащення 
виробництв учасників Асоціації.

Олена Мележик



<<
  /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


