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ОФІЦІЙНИЙОФІЦІЙНИЙ
РОЗДІЛРОЗДІЛ

 ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ 
ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
6 листопада 2019 року 

На засіданні Президії НАН України 6 листопада 2019 р. члени 
Президії HAH України та запрошені заслухали доповідь голо-
ви Науково-видавничої ради НАН України академіка НАН 
України Ярослава Степановича Яцківа про концептуальні за-
сади провадження видавничої діяльності в НАН України (сте-
нограму див. на с. 24).

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних техноло-
гій разом з посиленням та уніфікацією вимог до наукових пе-
ріодичних видань у світі зумовлює необхідність розроблення 
нових підходів до підтримки та розвитку наукових журналів 
Академії.

У НАН України на 2016–2020 рр. запроваджено цільову 
комплексну програму «Створення та розвиток науково-видав-
ничого комплексу НАН України» (постанова Президії НАН 
України від 10.07.2015 № 192), але на момент її розроблення 
вона передбачала забезпечення видавничої підготовки й тира-
жування наукових книг і періодичних видань, не враховуючи 
таких актуальних нині аспектів, як правові новації, підтримка 
вебресурсів видавців та періодичних видань та ін. 

Найактуальніші на сьогодні питання пов’язані з наказом 
МОН України «Про затвердження Порядку формування Пере-
ліку наукових фахових видань України» та європейською ініці-
ативою відкритої науки — Планом S. Чіткі вимоги до видавни-
чої продукції й способів її оприлюднення, cформульовані в цих 
документах, створюють проблеми для вітчизняних науковців 
і видавців. Серед цих проблем найважливішими є відсутність 
державної реєстрації електронних наукових періодичних ви-
дань; правового забезпечення ліцензій відкритого доступу та 
договорів, укладених не в письмовій формі; законодавчих ме-
ханізмів оплати закордонних публікацій вчених України і при-
йняття до друку платних публікацій вітчизняними виданнями; 
чіткого бачення заходів, необхідних для оновлення науково-

• Про концептуальні засади 
провадження видавничої 
діяльності в НАН України 
(доповідач — академік НАН 
України Я.С. Яцків)

• Математична теорія 
керування: нелінійна динаміка 
та інженерні застосування 
(доповідач — доктор фізико-
математичних наук О.Л. Зуєв)

• Про нагородження відзнаками 
НАН України та Почесними 
грамотами НАН України 
і Центрального комітету 
профспілки працівників НАН 
України (доповідач — академік 
НАН України В.Л. Богданов)

• Кадрові та поточні питання
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видавничої справи Академії відповідно до су-
часних світових стандартів; належної для цьо-
го інфраструктури та фінансування, а також 
єдиної установи-видавця для впровадження 
майбутньої стратегії.

Тому зараз постала потреба в розробленні та 
ухваленні сучасної стратегії розвитку видав-
ничої справи в НАН України.

В обговоренні взяли участь академік НАН 
України Б.Є. Патон; директор Видавничого 
дому «Академперіодика» НАН України кан-
дидат біологічних наук О.Г. Вакаренко; екс-
перт з інформаційно-аналітичних ресурсів 
міжнародної компанії Clarivate Analytics кан-
дидат біологічних наук І.О. Тихонкова; віце-
президент НАН України, голова Секції хіміч-
них і біологічних наук НАН України академік 
НАН України В.Г. Кошечко; завідувач відді-
лу Інституту загальної та неорганічної хімії 
ім. В.І. Вернадського НАН України академік 
НАН України А.Г. Білоус; академік-секретар 
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної 
біології НАН України, директор Інституту 
біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України ака-
демік НАН України С.В. Комісаренко; голо-
ва Північно-Східного наукового центру НАН 
України та МОН України, генеральний дирек-
тор Державної наукової установи «Науково-
технологічний комплекс «Інститут монокрис-
талів» НАН України» академік НАН України 
В.П. Семиноженко; перший віцепрезидент 

Доповідь академіка НАН України Ярослава Степано-
вича Яцківа

НАН України, голова Секції фізико-технічних 
і математичних наук НАН України академік 
НАН України А.Г. Наумовець.

Підсумовуючи обговорення, академік НАН 
України Б.Є. Патон зазначив, що у доповіді 
порушено деякі гострі питання видавничої ді-
яльності і публікаційної активності, а також її 
централізованого забезпечення. Ця діяльність 
повинна мати чітку стратегію для спрямуван-
ня зусиль і ресурсів на підвищення якісних по-
казників видавничої продукції та на входжен-
ня періодичних видань Академії до рейтинго-
вих баз даних. Стратегія має спиратися на нові 
актуальні підходи до підтримки та розвитку 
наукових журналів НАН України.

На сьогодні з НАН України пов’язано по-
над 300 назв періодичних видань, і це потребує 
детального аналізу їх діяльності. Цю функцію 
слід покласти на Науково-видавничу раду з 
активним залученням відділень і секцій НАН 
України. За результатами цієї роботи потрібно 
провести оптимізацію мережі періодичних ви-
дань Академії задля збереження найперспек-
тивніших і найвпливовіших з них. Зазначені 
заходи доцільно здійснити в межах оновленої 
цільової комплексної програми «Створення 
та розвиток науково-видавничого комплексу 
НАН України».

*  *  *
Далі учасники засідання заслухали науко-

ву доповідь завідувача відділу Інституту при-
кладної математики і механіки НАН України 
доктора фізико-математичних наук Олексан-
дра Леонідовича Зуєва на тему «Математич-
на теорія керування: нелінійна динаміка та 
інженерні застосування» (докладніше див. на 
с. 29).

У доповіді було розглянуто отримані в Ін-
ституті вагомі фундаментальні результати за 
цим напрямом досліджень, який є сучасним 
розвитком тематики наукової школи з ана-
літичної механіки, заснованої членом-корес-
пондентом НАН України П.В. Харламовим. 
Зокрема, запропоновано новий метод синтезу 
нестаціонарних функцій зворотного зв’язку 
для широкого класу нелінійних математич-
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них моделей керованих процесів, що дозволяє 
конструктивно обчислювати стратегії керу-
вання для багатьох суттєво нелінійних дина-
мічних систем, для яких задача стабілізації 
не розв’язується раніше відомими методами. 
Універсальність запропонованого методу під-
тверджується його застосуваннями до задач 
планування руху механічних систем із загаль-
ними класами потенціальних функцій, зокре-
ма навігаційних. Про практичну цінність та-
ких результатів свідчать отримані розв’язки 
задач стабілізації і навігації мобільних роботів 
у середовищах з перешкодами, зокрема й для 
багатоагентних робототехнічних систем.

Сформовано новий підхід до дослідження 
проблем часткової асимптотичної стійкості 
траєкторій абстрактних динамічних систем із 
розподіленими параметрами у термінах функ-
ціоналів Ляпунова у метричних та банахових 
просторах. Його використано при дослідженні 
проблем стабілізації та часткової стабілізації 
математичних моделей супутників з пружни-
ми елементами. Теоретично обґрунтовано за-
стосовність модального аналізу в розв’язанні 
двоточкових задач керування у гільбертовому 
просторі. Одержані аналітичні формули до-
зволяють конструктивно обчислювати функ-
ції керування для механічних систем з пруж-
ними оболонками, пластинами та балками, 
виходячи з потрібної точності апроксимації 
нескінченновимірних систем.

Міждисциплінарний характер мають засто-
сування одержаних результатів у дослідженні 
задач керованості та стабілізації для матема-
тичних моделей неізотермічних хімічних ре-
акцій, процесів хроматографії та кристалізації 
у хімічній індустрії. Розв’язано клас ізопе-
риметричних задач оптимального керування 
для нестаціонарних рівнянь балансу маси та 
енергії з метою підвищення продуктивності 
хімічних реакторів. На прикладі модельних хі-
мічних реакцій строгими математичними ме-
тодами обґрунтовано можливість підвищення 
продуктивності реактора майже на 5 %. 

Вагомі результати отримано також у спів-
праці з іноземними колегами з Технічного 
університету Відня (Австрія), Технічного уні-

верситету Ільменау (Німеччина), Університе-
ту Штутгарта, Інституту динаміки складних 
технічних систем ім. Макса Планка (Німеч-
чина), Інституту математики ПАН (Польща) 
тощо. Дослідження виконували в рамках робо-
чої програми з науково-технічного співробіт-
ництва між Україною і Республікою Австрія, 
Угоди про наукове співробітництво між НАН 
України та Польською академією наук, Спіль-
ного конкурсу наукових проєктів Державного 
фонду фундаментальних досліджень, а також 
за підтримки Фонду ім. Олександра фон Гум-
больдта та Наукового товариства ім. Макса 
Планка.

В обговоренні доповіді взяли участь ака-
демік НАН України Б.Є. Патон; завідувач 
відділу Інституту механіки ім. С.П. Тимо-
шенка НАН України академік НАН України 
А.А. Мартинюк; завідувач відділу Інституту 
кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 
академік НАН України А.О. Чикрій; провід-
ний науковий співробітник Інституту матема-
тики НАН України доктор фізико-математич-
них наук О.Г. Мазко; заступник академіка-се-
кретаря Відділення математики НАН України 
член-кореспондент НАН України А.Г. Нікітін; 
академік-секретар Відділення фізики і астро-
номії НАН України академік НАН України 
В.М. Локтєв; перший віцепрезидент НАН 
України, голова Секції фізико-технічних і ма-
тематичних наук НАН України академік НАН 
України А.Г. Наумовець; голова Наукового 

Доповідь доктора фізико-математичних наук Олек-
сандра Леонідовича Зуєва
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комітету Національної ради України з питань 
розвитку науки і технологій, завідувач відді-
лу Інституту загальної та неорганічної хімії 
ім. В.І. Вернадського НАН України академік 
НАН України А.Г. Білоус.

Президія НАН України наголосила, що ре-
зультати досліджень методів математичної 
теорії керування і стійкості для оптимізації та 
стабілізації руху складних інженерних систем 
є актуальними на сьогодні та відповідають су-
часному науковому рівню. Зокрема, у рамках 
спільних досліджень з німецькими фахівцями 
розроблено математичні методи, які реалізо-
вано в алгоритмах керування наддовгими по-
жежними драбинами, пружними оболонками, 
лабораторними хімічними реакторами. Роз-
виток досліджень у галузі конструктивного 
синтезу функцій керування дозволяє також 
розв’язувати задачі стабілізації та навігації мо-
більних роботів і робототехнічних систем у се-
редовищах з перешкодами.

Водночас Президія НАН України зазна-
чила, що поряд з успішним розвитком фун-
даментальних досліджень в Інституті слід по-
ліпшити взаємодію з іншими установами щодо 
розв’язання сучасних прикладних задач керу-
вання для застосування в різних галузях на-
уки і техніки. Висловлювалося переконання, 
що міжнародні контакти потрібно розвивати 
й надалі, а також слід активізувати співробіт-
ництво на регіональному рівні із закладами ви-
щої освіти та промисловими підприємствами 
Донеччини, передусім з Донбаською держав-
ною машинобудівною академією та Новокра-
маторським машинобудівним заводом.

*  *  *
Члени Президії НАН України розглянули 

також низку поточних питань:

• заслухали виступ першого віцепрезидента НАН 
України академіка НАН України В.П. Горбуліна про 
засідання Національної ради України з питань роз-
витку науки і технологій, яке відбулося 5 листопада 
2019 р.; 

• підтримали рішення щодо присвоєння звання 
«Почесний доктор Національної академії наук Украї-
ни» відомому китайському вченому, директору Інсти-

туту урології Шеньчженьського університету профе-
сору Цай Чжіміну за вагомий внесок у розвиток науки, 
суспільний прогрес, забезпечення миру, взаєморозу-
міння й співробітництва між народами; 

• затвердили оновлені склади Науково-редакцій-
ної ради та Головної редакційної колегії «Великої 
української енциклопедії», основними завданнями 
яких є координація роботи зі створення Енциклопедії 
та науково-методичне керівництво процесом її підго-
товки і видання; 

• постановили припинити діяльність Центру па-
м’ят ко знавства Національної академії наук України і 
Українського товариства охорони пам’яток історії та 
культури шляхом реорганізації, увівши його до складу 
Інституту археології НАН України; 

• призначили головним редактором журналу 
«Процеси лиття» директора Фізико-технологічного 
інституту металів та сплавів НАН України члена-ко-
респондента НАН України А.В. Нарівського; 

• схвалили пропозицію щодо зміни назви науко-
вого журналу НАН України «Вестник зоологии» на 
«Zoodiversity».

*  *  *
Крім того, Президія НАН України ухвалила 

низку організаційних і кадрових рішень.

Погоджено призначення:
• кандидата геологічних наук Черниш Дарії Сер-

гіївни на посаду завідувача відділу регіональної та ге-
нетичної мінералогії Інституту геохімії, мінералогії та 
рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України;

• доктора геологічних наук Возняка Дмитра Кос-
тянтиновича на посаду головного наукового співробіт-
ника Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення 
ім. М.П. Семененка НАН України.

Відзнакою НАН України «За професійні здобут-
ки» нагороджено:

• провідного наукового співробітника Інституту 
теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН Укра-
їни доктора фізико-математичних наук Василевсько-
го Віктора Семеновича за багатолітню плідну науко-
ву працю та вагомі особисті здобутки в дослідженні 
структури атомних ядер і ядерних реакцій;

• провідного наукового співробітника Інститу-
ту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 
доктора технічних наук Гайворонського Олександра 
Анатолійовича за багатолітню плідну наукову працю 
та вагомі здобутки в галузі технологій зварювання ле-
гованих сталей;

• завідувача групи науково-організаційного відді-
лу Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН 
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України Маряхіну Тетяну Василівну за багаторічну 
плідну і сумлінну працю, вагомі здобутки у науково-
організаційній роботі та особистий внесок у розвиток 
наукових досліджень в Інституті;

• заступника директора з наукової роботи Наці-
онального ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН 
України доктора сільськогосподарських наук, профе-
сора Рахметова Джамала Бахлул огли за багаторічну 
плідну наукову і науково-організаційну працю, вагомі 
професійні здобутки у галузі інтродукції і селекції рос-
лин та особистий внесок у справу збереження й збага-
чення рослинного різноманіття України.

Подякою НАН України відзначено:
• завідувача відділу Інституту металофізики 

ім. Г.В. Курдюмова НАН України доктора фізико-ма-
тематичних наук, професора Котречка Сергія Олек-
сійовича за багаторічну плідну наукову, науково-ор-
ганізаційну і педагогічну працю та вагомий особистий 
внесок у розвиток досліджень з проблем міцності й 
механізмів руйнування металів і сплавів;

• генерального директора Національної історичної 
бібліотеки України Скорохватову Аллу Віталіївну за 
багаторічну плідну високопрофесійну працю на біблі-
отечній ниві, активне сприяння розвитку вітчизняної 
історичної науки, вагомий внесок у підвищення інфор-
маційної культури суспільства та з нагоди 80-річчя від 
часу заснування бібліотеки.

Почесною грамотою Президії НАН України і Цен-
трального комітету профспілки працівників НАН 
України нагороджено:

• старшого наукового співробітника Інституту те-
оретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України 
кандидата фізико-математичних наук Жохіна Анато-
лія Сергійовича за багатолітню плідну наукову працю 
та особисті здобутки у розробленні комп’ютерних ал-
горитмів дослідження моделей природничих і еконо-
мічних процесів;

• старшого наукового співробітника Інституту іс-
торії України НАН України кандидата історичних 
наук Доніка Олександра Миколайовича за вагомий 
внесок у розвиток наукових досліджень історії Укра-
їни ХІХ — початку ХХ ст. та плідну працю на посаді 
заступника головного редактора «Українського істо-
ричного журналу»;

• співробітників Національної історичної бібліо-
теки України — завідувача відділу Мусіну Зейтуну 
Хамзяївну; завідувача сектору Стегній Дарію Сергіїв-
ну — за багаторічну плідну високопрофесійну працю 
на бібліотечній ниві, активне сприяння розвитку ві-
тчизняної історичної науки, вагомий внесок у підви-
щення інформаційної культури суспільства та з нагоди 
80-річчя від часу заснування бібліотеки.

За матеріалами засідання
підготувала О.О. Мележик



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Uncoated FOGRA29 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /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>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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


