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Учнівсь	ий�та�бать	івсь	ий
	оле	тиви�ш	оли,� педа�о�ічні
працівни	и,�жителі�с.�Павлів-
	и�з�перших�днів�підтрим�ва-
ли�не�лише�своїх�односельчан-
�часни	ів�АТО,�а�й�через�різно-
манітні�а	ції�надавали�бла�о-
дійн��допомо���зовсім�незнай-
омим�людям.�Лише�за�мин�-
лий� тиждень� �� ш	олі� б�ло
зібрано�15�міш	ів�	артоплі,12
міш	ів�мор	ви,�7�–�б�ря	ів,�4
–�циб�лі,�1�мішо	�часни	�,�	а-
п�ст�,� 	онсервацію�для� то�о,
щоб�передати�бійцям�та�меш-
	анцям�зони�АТО.

Ще� одним� проявом� зви-
чайно�о�людсь	о�о�обов’яз	�
взаємодопомо�и� стала� по-
їзд	а��чнів�ш	оли�до�війсь	о-
во�о� медично�о� 	лінічно�о
центр��м.�Вінниці.�Разом�із�за-
ст�пни	ом�з�навчально-вихов-

ної�роботи�Світланою�К��ай�та
педа�о�ом-ор�анізатором�О	-
саною� Біло�с� діти� передали
війсь	овим,� я	і� знаходяться
там�на�лі	�ванні,�26�листів��та
152�малюн	и.

-Передати�емоції�від�поба-
чено�о�не�зможе�ніхто�й�ні	о-
ли,�-�зазначає�Світлана�К��ай,-
стіль	и� болю� �� тих�ще� дитя-
чих� очах,� що� виставчить� на
ві	и.

Та�найбільше�вразила�пав-
лічан�історія�24-річно�о�хлоп-
ця�з�Кременця�Тернопільсь	ої
облості�Р�слана�Карпця.�Сол-
дат� переніс� вже� 9� с	ладних
операцій.�Першо�о�серпня�а	-
тивіст�поїхав�добровольцем��
зон�� АТО.�П’ятнадцято�о� ве-
ресня� �� бою� з� російсь	ими
найманцями�під�Дебальцевим
він�потрапив�під�обстріл�та�от-

римав� важ	і� поранення.� Від
смерті� йо�о� врят�вав� броне-
жилет.� Ос	ол	ами� снаряда
Р�слан�� по� плече� відірвало
лів��р�	�,�розбило�сте�но�і�лів�
но��,�він�втратив�ба�ато�	рові.
Родина�сподівається,�що�Р�с-
лан��вдасться�врят�вати�но��.
Зараз� рідні� посилено� збира-
ють� 	ошти� на� лі	�вання� �
Німеччині.� Зовсім� невели	�
с�м�� передали� Р�сланові� і
наші��чні,�трохи�більше�тисячі
�ривень,� проте� нехай� ця�ма-
лень	а� 	рихіт	а� дасть� йом�
вір��в�те,�що�йо�о�страждання
розділяє� 	ожен�щирий� �	раї-

Життя�-�це�обов’язо,�вионай�йо�о!

Ці� слова� належать� всесвітньо
відомій��атолиць�ій�черниці,�засновниці
доброчинних�місій,�ла�реат��Нобелівсь-
�ої�премії�мир��Матері�Терезі.�Маб�ть,
саме�час�сьо одні��ожном��при адати,�що�тепер�ми�має-
мо�обов’яз�и�не�лише�перед�своєю�родиною,� а� пере-
д�сім�-�перед�державою,�перед��ожним�юна�ом�чи�чоло-
ві�ом,�я�і�сьо одні�знаходяться��там�на�території,�я�а�от-
римала��ривав��назв��на��арті�У�раїни�–�територія�АТО.

НАРОД	І	АРМІЯ�
нець.

Президент� ш	оли� Ганна
Панасю	,� �чениця� 10� 	лас�,
с	азала:� «Зателефон�йте� до
своїх�др�зів,�я	і�там,�на�пере-
довій,�і�с	ажіть,�що�ми�моли-
мось�за�них�і�серцем�завжди
з�ними!�Хай�віра�переможе!»�-
і� в� цих� дитячих� словах� все:
надія,співч�ття,� роз�міння
обов’яз	�� зробити� зараз� все
заради�держави�і…,�і�безсмер-
тна�віра���щасливе�майб�тнє.

Т.Ш�мансь�а,
дире�тор

за альноосвітньої�ш�оли
�І-ІІІ�ст.�с.Павлів�а

-Ми�не�вперше�допома�ає-
мо�нашим�війсь	овим,�-�	аже
павлівсь	ий�сільсь	ий��олова
Ві	тор�Кособ�ць	ий.�–�Раніше
ми� збирали� прод�	ти� харч�-
вання�для�нашо�о�«Я��ар�»�і�от
знов��меш	анці�села�виявили
бажання� допомо�ти� нашим
війсь	овим.�Люди�діляться� із

Гостинця�із�Павліви
отримають
�часни�и
АТО
від
жителів

Павлівсь�ої
територіальної
�ромади
Більше�двох�тонн�допомо и�відправили�жителі�Павлів-

сь�ої�територіальної� ромади�війсь�овосл�жбовцям,�я�і
бер�ть��часть���АТО.�Цьо о�раз��вантаж,�я�ий�збирали
�сім�селом,�на�схід�У�раїни�повез�ть�самі�ж�павлівчани
Оле �Урбансь�ий,�та�брати�Оле�сандр�і�Сер ій�Табач�и.

солдатами��сім�–�прод�	тами
харч�вання,�одя�ом,�засобами
�і�ієни.�У�та	і�моменти�і��сві-
домлюєш�нас	іль	и�ми�силь-
на�та�з��ртована�нація.

Павлівчани� ділилися� із
війсь	овосл�жбовцями�овоча-
ми,�вирощеними�на�власном�
�ороді,�прод�	тами�харч�ван-

ня,� я	і� за	�пов�вали� ��ма�а-
зині,� приносили� теплі�ш	ар-
пет	и,� 	овдри.� На� підтрим	�
�	раїнсь	о�о�війсь	а�від��	н�-
лися� й� місцеві� приватні
підприємці� -� родини�Ксенічів
та�Швеців.�Андрій�та�Ві	торія
Швеці,� напри	лад,� передали
на�схід�шість�ящи	ів� із�печи-
вом,�засобами��і�ієни,�прод�	-
тами,�а�та	ож�портативн��пли-
т�,�ліхтари	и,�і,�навіть,�д�блян-
	�.

Із��остинцями�для�війсь	о-

вих�поспішали�люди�з�різних
	�точ	ів�села.�Ми	ола�Перч�	
наладн�вав�стіль	и��остинців,
що� донести� �� р�	ах� не� мав
сили,�том���сі�пожит	и�заван-
тажив� �� дитячий� візочо	� та
привіз�до�за�ально�о�збор�.

Коли�старші�жителі��рома-
ди�дбали�про�те,�щоб�на�од�-
вати� та� зі�ріти� наших� захис-
ни	ів,� найменші� вирішили
підтримати� їхній� моральний
д�х.�Вихованці�старшої��р�пи
дитячо�о�садоч	а�намалювали
малюн	и,�я	і�та	ож�передали
нашим� війсь	овим.� Ті� дитячі
малюн	и�та�побажання�зі�ріва-
тим�ть�їх�д�ш�,�додаватим�ть
сили�та�витрим	и.�Адже���	ож-
но�о�із�них�вдома�та	ож�зали-
шилися�діти,�брати�і�сестри.

С.�Осаволю�

На� свято� По	рови� Божої
Матері�та�Дня��	раїнсь	о�о�	о-
зацтва�	оманда,�до�с	лад��я	ої
�війшли� ст�денти� Калинівсь-
	о�о�техноло�ічно�о�техні	�м�
Оле	сандр�Осаволю	,�Оле	-
сандр� �Пенделя,�Дмитро�Ч�-
лю	,�Сер�ій�Самолю	,�Владис-
лав� Мілафєтнов,� Оле	сій
Бень	о�під�	ерівництвом��оло-
ви��ромадсь	ої�ор�анізації�Ка-
линівсь	о�о� районно�о� спор-
тивно�о�	л�б��«Еней»�Михай-
ла�Г�нь	а,�боролася�за�пере-
мо�����патріотичних�	озаць	их
і�рах.�Юна	ам�довелося�зма-
�атися� на� сил�,� вл�чність� та
витривалість.�І�хоча�нашим�	о-
за	ам�довелося�вперше�прой-
ти�та	е�непросте�випробов�-
вання�-�метання�пі	и,�ножа,�бо-
ротьб��на�поясах,�фехт�вання
на�шаблях�та�мистецтво�воло-
діння�шаблею,� 	озаць	е� �ар-
цювання�на�	онях,�вони��ідно
представили� на� зма�аннях
Вінниць	��область�та�виборо-
ли�третє�місце.

-Д�же� ба�ато� приємних
вражень�залишилося�після�по-
їзд	и���Запоріжжя,�-�розпові-
дають� �часни	и� зма�ань,� -
особливо�запам’яталися�вис-
т�пи�	оза	ів,�вони�та	�вправ-
но� демонстр�вали� свою� 	о-
заць	�� майстерність,� �міння
володіти� зброєю,� � 	озаць	а
�ра�«Лава�на�лав�»,���я	ій�ми
брали��часть.

На�вр�чення�Почесних��ра-
мот�призерам��Все�	раїнсь	ої

патріотичної�молодіжної� а	ції
«Запорізь	а�слава»�до�Калині-
всь	о�о�техноло�ічно�о�техні-
	�м�� завітали� начальни	
відділ����справах�сім’ї,�молоді
і� спорт�� Калинівсь	ої� РДА
Ірина�Коваль,�отаман�Вінниць-
	о�о� 	озаць	о�о� пол	�� ім.Бо-
��на�Володимир�Воловодю	,
юна	ів� прийшли� підтримати
др�зі,�ви	ладачі�техні	�м�.

О	рім�почесних��рамот�та
	�б	ів�призерів�зма�ань,�	али-
нівсь	а�	оманда�отримала�від
ор�анізаторів�зма�ань�подар�-
но	�–�саджанець�д�ба,�я	ий�ви-
ростили�із�жол�дя�знаменито-
�о� Запорізь	о�о� д�ба.� 700-
річний�д�б� знаходиться� в� се-
лищі�Верхня�Хортиця.�Діаметр
стовб�ра�-�6�метрів�32�санти-
метри,� висота� дерева� -� 36
метрів.�Навіть�зараз�йо�о�сто-
вб�р� мож�ть� охопити,� взяв-
шись�за�р�	и,�6�дорослих�лю-
дей.�Під�ним�збиралися�війсь	а
Бо�дана�Хмельниць	о�о�перед
почат	ом� Визвольної� війни
1648�ро	�.�За�ле�ендою�саме
під�цим�д�бом���1675�році�за-
порожці�на�чолі�з�	ошовим�ота-
маном� Іваном� Сір	о� писали
свій�знаменитий�лист�т�рець-
	ом��с�лтанові.�Тепер�часточ-
	а�	озаць	ої�слави�зростатиме
й�набиратиметься�сили� ��Ка-
линівці,�і�наші�юна	и�	ріпн�ти-
м�ть� разом� із� цим� д�бом� та
своїми� здоб�т	ами� й� надалі
прославлятим�ть�рідний�	рай.

С.Осаволю�

Нащад�а
Запорізь�о�о�д�ба

висадили���Калинівці

Тепер�на�території�Калинівсь�о о�техноло ічно о�тех-
ні��м�� б�де� рости�молодий� д�бо�,� я�о о� виростили� із
жол�дя�знаменито о�Запорізь�о о�д�ба.�Саджанець�д�ба
привезли�до�Калинів�и�призери�Все��раїнсь�ої� патріо-
тичної�молодіжної�а�ції�«Запорізь�а�слава».

ВАРТО	ЗНАТИ�

Відповідальність�за�події
в� Іловайсь���Донець�ої� об-
ласті,�я�і�призвели�до�тра і-
чної�за ибелі�ба атьох���раї-
нсь�их�бійців,�мають�понес-
ти� е�с-міністр� оборони�Ва-
лерій� Гелетей� і� начальни�
Генерально о�штаб��Ві�тор
М�жен�о.

Про�це�заявив��олова�ТСК
Верховної�Ради�щодо�Іловайсь-

	а,� народний� деп�тат� Андрій
Сенчен	о,� передає� 	ореспон-
дент�У	рінформ�.

У�рез�льтаті�тра�едії�під�Іло-
вайсь	ом�за�ин�ло�біля� тисячі
осіб.�Про�це�під�час�засідання
ТСК�щодо�тра�едії�під�Іловайсь-
	ом�с	азав��олова�	омісії�Андрій
Сенчен	о,�передає�УНН.

“За�альна� 	іль	ість� за�иб-
лих,�в�том��числі�за�иблих�від
ран�по�всім�епізодам�Іловайсь-
	ої�тра�едії,�с	ладає�біля�тисячі

осіб”,�-�с	азав�А.Сенчен	о.

Верховна�Рада�не�змо ла
в�лючити�до�поряд���денно-
 о�жоден�із�трьох�запропоно-
ваних� за�онопрое�тів�щодо
заборони�трансляції�російсь-
�их� серіалів� про� подви и
війсь�овосл�жбовців�РФ.

Для�роз�ляд��не�вистачило
�олосів�–�за�перший�про�олос�-
вали�165�деп�татів,� др��ий�–
172,�третій�–�161.

На�адаємо,�раніше�	оман-
дири��	раїнсь	их�батальйонів,
я	і�воюють�на�Донбасі,�зверн�-

лися�до�Президента�Петра�По-
рошен	а�з�проханням�заборони-
ти�на�ТБ�російсь	і�серіали,�«де
�ероями�роблять�воро�ів».

Цьо о� тижня� в� У�раїн�
прийде�холодна�осіння�по о-
да.

Похолодає� настіль	и,�що
вже� на� найближчих� вихідних
вдарять�перші�с�ттєві�морози.�І
та	а� холодна� похода� протри-
мається�вже�до� 	інця�жовтня.
Про�це�розповів�дире	тор�У	р-
�ідрометцентр��Ми	ола�К�льбі-
да.

�На�спортивних�майдан-
чи	ах�зма�алися�ф�тболісти,
хо	еїсти� та� волейболіст	и.
О	рім� 	алинівчан� �часть� �
т�рнірі�брали�юні�спортсме-
ни�з�Вінниці� та�Вінниць	о�о
район�,�Білої�Цер	ви,�Краси-
лова.

-Вадим�Нестерч�	� –� при-
	лад� � для� наслід�вання� не
тіль	и�для�дітей,�але�й�для�до-
рослих,� -� 	аже� ініціатор� зма-
�ань�підприємець�з�Калинів	и
Володимир�Павлю	.�–�Він�б�в
�спішною� людиною� �� житті,
бізнесі,�спорті,�допома�ав�лю-
дям,� прославляв� У	раїн�.
Ор�анізов�ючи� зма�ання,� ми
хотіли�засвідчити,�що�земля	и

Пам’яті��Вадима��Нестерч��а
Впродовж	трьох	днів	�	Калинівці	проходили	спортивні		зма�ання,	присвячені	пам’яті	нашо�о	земля-

�а,	відомо�о	авто�онщи�а,	бізнесмена	та	мецената	Вадима	Нестерч��а.	Я�	відомо,	В.Нестерч��	б�в
�часни�ом	ба�атьох	престижних	ралі,	�	том�	числі	і	найпрестижнішо�о	�	світі	ралі	Да�ар.	Він	б�в	зас-
новни�ом	премії	імені	сво�о	бать�а,	я��	вр�чав	обдарованим	дітям	Калинівщини.

Важ�і�часи�переживає�зараз�наша�У�раїна.�Саме�сьо-
 одні�їй�потрібні�наші�добрі�і�люблячі�серця.�Том���чні�Напа-
дівсь�ої�ш�оли� дол�чилися� до� низ�и� добрих� справ� для
підтрим�и�воїнів�АТО�та�дітей�східних�ре іонів,�я�і�опинилися
��зоні��онфлі�т�.

Наша�ш	ола�-�невели	а,�всьо�о���ній�навчається�50��чнів,�але
всі�вони�з�вели	ою�добротою�і�любов’ю�збирали�теплі�речі,�і�раш-
	и,�ш	ільні�приладдя�для�дітей�Донець	а�та�Л��ансь	а.�Та	ож��діти
провели�ярмаро	�і�отримані�	ошти�(740��ривень)�ви	ористали�для
придбання�теплої�	�рт	и�для�солдата�АТО,�та	ож��чні�нашої�ш	оли
підтримали�а	цію�«Обі�рій�солдата»� і�зібрали�49�пар�ш	арпето	,
я	і�передали�для�війсь	ової�частини�«Я��ар».

�Хай�наша�невелич	а�	рапля�доброти�зі�ріє�серця�н�жденних.
Поспішайте�робити�добро�сьо�одні,�адже�завтра�може�б�ти�запіз-
но!

С.Ковальч��,
заст�пни��дире�тора�Нападівсь�ої�ш�оли

Поспішайте�робити�добро!

пам’ятають� Вадима,� йо�о
добрі�справи.��Першо�о�листо-
пада���ньо�о�день�народження
і� ми� наблизили� зма�ання� до
цієї� дати.� Наш�� ініціатив�
підтримала�др�жина�Вадима,
співробітни	и� 	омпанії� SIXT,
засновни	ом� я	ої� б�в�В.Нес-
терч�	.

Призери� та� переможці
зма�ань�отримали��	�б	и�со-
лод	і� призи� та� пам’ятні� ме-
далі,� а� один�е	земпляр�ме-
далей� б�де� передано� Ка-
линівсь	ій� за�альноосвітній
ш	олі�№1,� �� майб�тню� м�-
зейн�� 	імнат�� Вадима� Не-
стерч�	а.

Вл.інф.

�

�



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


