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ХОДАМИ НАПРЯМКУ ЗНАМ’ЯНКА–ОДЕСА 

Вступ: Обґрунтування оптимізації перевізної роботи на напрямку Знам’янка–Одеса пов’язане з розподі-
лом процесу перевезень по паралельним ходам та впровадженням технологій енергозбереження. Аналіз ди-
наміки змін вантажопотоків та поїздопотоків на адресу портів Одеського регіону: Аналіз основних но-
менклатурних вантажів, які відправляються з портів Одеського регіону на експорт. Організація вагонопото-
ків у вантажні поїзда визначає рівень завантаження технічних засобів транспорту, розподіл сортувальної та 
маневрової роботи між станціями і пунктами відправлення. Організація пропуску вагонопотоків характери-
зується нерівномірним співвідношенням пробігу порожніх вагонів до загального вантажного руху. Аналіз 
густоти вагонопотоків. Аналіз залізничної інфраструктурі на напрямку з паралельним ходам Знам’ян-
ка–Одеса: Інфраструктура залізничного напрямку Знам’янка–Одеса дозволяє організовувати рух поїздів 
сумісно по ділянці Знам’янка–Помічна з подальшим розділенням на два паралельних напрямках: Помічна–
Колосівка–Одеса-Сортувальна та Помічна–Котовськ–Роздільна–Одеса-Застава-1. Проведений аналіз розмі-
рів руху пасажирських та вантажних поїздів по паралельним ходам напрямку за період з 2000 по 2011 роки. 
Висновок: Виявлена необхідність перерозподілу поїздопотоків з основного напрямку на допоміжний, що 
дозволить виділити резерв пропускної спроможності для організації руху швидкісних пасажирських поїздів 
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Вступ 

Основними завданнями залізниці на напря-
мку Знам’янка–Одеса є своєчасне і якісне здій-
снення перевезень пасажирів, вантажів, ванта-
жобагажу та пошти, а також надання послуг з 
користування спорудами та пристроями для за-
безпечення потреб у перевезенні вантажів та 
пасажирів, організація та забезпечення руху по-
їздів за графіком при  безумовному забезпечен-
ні безпеки і здоров’я громадян, які користують-
ся послугами залізничного транспорту, охорони 
праці працівників та охорони навколишнього 
природного середовища від забруднення та ін-
ших шкідливих впливів, розвиток та розширен-
ня сфери транспортних послуг споживачам, без 
обмеження за ознаками форм власності та видів 
діяльності, забезпечення чіткої взаємодії всіх 
підрозділів та ланок, що беруть участь в переві-
зному процесі. 

Необхідність посилення пропускної спро-
можності дільниці Знам’янка–Помічна–Коло-
сівка–Одеса наведено в [10]. Техніко-еконо-
мічне обґрунтування оптимізації перевізної ро-
боти на напрямку Знам’янка–Одеса, пов’язане з 
розподілом процесу перевезень по паралельним 
ходам та впровадженням технологій енергозбе-
реження [5].  

В умовах економічного зростання країни 
найбільш актуальним є розвиток  пропускної та 
провізної спроможності залізничних ліній [6] з 
паралельними ходами з забезпеченням  реалі-
зації максимальної провізної спроможності  на-

прямку Знам’янка – Одеса при раціональному 
співвідношенні маси і швидкості вантажних по-
їздів в умовах швидкісного руху пасажирських 
поїздів. 

Залізничний напрямок Знам’янка–Одеса має 
два паралельних хода, мають різною інфра-
структурою: 

– Знам’янка–Помічна–Колосівка–Одеса; 
– Знам’янка–Помічна–Котовськ–Одеса. 

Аналіз динаміки змін вантажопотоків та  
поїздопотоків на адресу портів Одеського 

регіону 

Україна є державою, яка експортує свою 
продукцію через морські торгівельні порти. На 
експорт з портів відвантажується метал, зерно, 
вугілля, мінеральні та хімічні добрива, залізна 
руда та концентрат, який добувається та пере-
робляється в східному та центральному регіо-
нах України. 

В Одеському регіоні розташовані шість ста-
нцій, які працюють з морськими портами.  Діа-
грама основних номенклатурних вантажів, які 
відправляються з портів Одеського регіону, на-
ведено на рис. 1. 

Робота станцій з портами організована на 
основі єдиних Технологічних процесів роботи 
(ЕТП) порту і станції . 

Норма вивантаження на кожну добу встано-
влюється змінно-добовим планом, у випадку 
коли середньодобовий план завозу перевищує 
максимальну переробну спроможність, норма 
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вивантаження дорівнює середньодобовому 
плану завозу з дати його встановлення [9].  

 

 
Рис. 1. Діаграма експорту вантажів на адресу  
портів Одеського регіону за 2007-2011 роки 

Об’єми і структура перевезень на розрахун-
ковий період визначені, виходячи із планів роз-
витку портів, а також запланованого будівниц-
тва нових перевантажувальних комплексів до 
2015 року. Порти Одеського регіону спеціалі-
зуються на переробці основних генеральних 
вантажів: металу, вугілля, руди, зерна та хіміч-
них добрив, однак в ринкових умовах, могутні 
промислові підприємства для експорту ванта-
жів приймають порти, що мають глибини у 
причалів від 8 до 12 метрів, що дозволяє заван-
тажувати судна від 60 до 100 тис. тонн, які ма-
ють нижчу вартість фрахту перевезення у Ки-
тай та східну Азію. 

Порядок направлення і організації вагоно-
потоків є важливою технологічною задачею 
експлуатаційної роботи залізничного транспор-
ту [8]. Організація вагонопотоків у вантажні 
поїзда визначає рівень завантаження технічних 
засобів транспорту, розподіл сортувальної та 
маневрової роботи між станціями і пунктами 
відправлення, а також призначення вантажних 
поїздів [9]. З цією метою порядок направлення 
вагонопотоків і організація їх в вантажні поїзда 
орієнтується на: 

– зниження витрат залізниці, пов’язаних з 
підводом порожніх вагонів в пункти наванта-
ження, переробкою і простоями вагонів на ста-
нціях, виконання технічних і вантажних опера-
цій, пропуск поїздів по дільницям, утримання 
технічної інфраструктури та штату; 

– підвищення доходів за рахунок зниження 
штрафних виплат за несвоєчасну доставку ван-
тажів, не подачу порожніх вагонів та не збере-
жені перевезення.  

Організація пропуску вагонопотоків на на-
прямку Знам’янка–Одеса характеризується не-
рівномірним співвідношенням пробігу порож-
ніх вагонів до загального вантажного руху [11]. 
В непарному напрямку перевезення завантаже-
них вагонів складають 95 % проти 5 % порож-
ніх, в парному напрямку перевезення порожніх 
вагонів складає – 92…93 % проти 7…8 % зава-
нтажених вагонів. Дуже важливо визначити гу-
стоту вантажопотоків, необхідних для оцінки 
потужностей вагонопотоків, їх розподілення за 
напрямками слідування, а також визначення за-
ходів щодо задоволення попиту в перевезені 
вантажів. Густота вантажопотоків дозволяє ви-
значити якість використання вагонного парку 
по статичному та динамічному навантаженню. 
Співвідношення густоти вантажопотоку по ді-
лянкам напрямку Знам’янка–Одеса наведено на 
рис. 2, 3. 

 
Рис. 2. Густота руху вантажопотоку  

на 1 км/млн тонн, на адресу морських портів  
Одеського регіону для парного напрямку 

 
Рис. 3. Густота руху вантажопотоку  

на 1 км/млн. тонн, на адресу морських портів 
Одеського регіону для непарного напрямку  

Як видно з наведених на рис. 2 та 3 діаграм, 
найбільш відрізняється співвідношення пропу-
щеного вантажу в парному-непарному напрям-
ках на дільниці Помічна–Чорноморська в 3,12 
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рази, Колосівка–Помічна в 2,91 рази, Чорно-
морська–Колосівка в 2,81 рази.  

Аналіз залізничної інфраструктурі на на-
прямку 

 з паралельним ходам Знам’янка–Одеса 

Інфраструктура залізничного напрямку 
Знам’янка – Одеса дозволяє організовувати рух 
поїздів сумісно по ділянці Знам’янка–Помічна з 
подальшим розділенням на два паралельних 
напрямках: Помічна–Колосівка–Одеса-Сорту-
вальна та Помічна–Котовськ–Роздільна–Одеса-
Застава-1. 

Загальна довжина дільниці Знам’янка–
Помічна–Колосівка–Одеса-Сортувальна стано-
вить 385 км. Залізничні перевезення на ділянці 
Знам’янка – Помічна довжиною 136,1 км здійс-
нюються по двоколійній лінії з одноколійними 
ділянками, на ділянці Помічна–Колосівка по 
двоколійній лінії з одноколійними ділянками 
довжиною 142,7 км, на ділянці Колосівка–Оде-
са двоколійній лінії довжиною 106,2 км. 

Діаграма середньодобових розмірів руху па-
сажирських поїздів напрямку наведено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Середньодобові розміри руху  
пасажирських поїздів на ділянках  

Знам’янка–Помічна–Колосівка–Одеса 

Аналізуючи динаміку зміни пасажирських 
поїздопотоків, робимо висновок про те, що з 
2000 по 2011 рік суттєво не змінилась динаміка 
пасажирських перевезень на дільниці Знам’ян-
ка–Помічна 15 пар (+2 пари до 2000–2002 ро-
ку), збільшилась кількість пар пасажирських 
поїздів на дільниці Помічна–Колосівка 17 пар 
(+9 пар до 2000 року), на дільниці Колосівка–
Одеса 17 пар (+5 пар до 2000 року).  

Середньодобову діаграму розмірів руху ван-
тажних поїздів непарного напрямку наведено 
на рис. 5. 

Аналізуючи динаміку по ділянках непарних 
вантажних поїздопотоків відзначаємо: 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Знам’янка–Помічна: 
41 пара в 2008 році проти 26 пари в 2000 році 
(+5 пар на добу); 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Помічна–Колосівка: 
39 пар в 2008 році проти 23 пар в 2000 році 
(+16 пар на добу); 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Колосівка–Одеса: 41 
пари в 2011 році проти 23 пар в 2000 році (+18 
пар на добу). 

 
Рис. 5. Середньодобові розміри руху непарних  

вантажних поїздів на ділянках  
Знам’янка–Помічна–Колосівка–Одеса 

Середньодобову діаграму розмірів руху ван-
тажних поїздів непарного напрямку наведено 
на рис. 6.  

 
Рис. 6. Середньодобові розміри руху парних  

вантажних поїздів на ділянках 
Знам’янка–Помічна–Колосівка–Одеса 

Аналізуючи динаміку по ділянках парних 
вантажних поїздопотоків на напрямку Знам’ян-
ка–Помічна–Колосівка–Одеса відзначаємо: 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Знам’янка–Помічна: 
14 пар в 2008 році проти 35 пар в 2000 році 
(+24 пара на добу); 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Помічна – Колосівка: 
40 пар в 2008 році проти 18 пар в 2000 році 
(+22 пари на добу); 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Колосівка–Одеса: 40 
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пар в 2011 році проти 19 пар в 2000 році (+21 
пара на добу). 

Загальна довжина дільниці Знам’янка–Помі-
чна–Котовськ–Одеса-Застава-1 становить  
459,3 км. Залізничні перевезення на ділянці  
Знам’янка–Помічна довжиною 136,1 км здійс-
нюються по двоколійній лінії з одноколійними 
ділянками, на ділянці Помічна–Котовськ по од-
ноколійній лінії з двоколійними вставками до-
вжиною 149,2 км, на ділянці Котовськ–
Роздільна по двоколійній лінії довжиною 110,6 
км, на ділянці Роздільна–Одеса-Застава-1 по 
двоколійній лінії довжиною 63,4 км.  

На залізничній інфраструктурі напрямку 
Знам’янка–Помічна–Котовськ–Роздільна–Оде-
са сумісно виконується пасажирський та ван-
тажний рух.  

Діаграма середньодобових розмірів руху па-
сажирських поїздів напрямку наведено на  
рис. 7.  

 
Рис. 7. Середньодобові розміри руху  
пасажирських поїздів на напрямку 

Помічна–Підгородня–Котовськ–Роздільна–Одеса 

Аналізуючи динаміку зміни пасажирських 
поїздопотоків, робимо висновок про те, що з 
2000 по 2011 рік суттєво  не змінилась динаміка 
пасажирських перевезень на дільниці Помічна–
Підгородня та Підгородня–Котовськ – 2 пари, 
кількість пар пасажирських поїздів на дільниці 
Котовськ–Роздільна та Роздільна–Одеса 33 па-
ри пасажирських поїздів. 

Ділянки Помічна–Підгородня та Підгород-
ня–Котовськ залізничного напрямку Знам’ян-
ка–Помічна–Котовськ–Одеса мають відповідно 
3 та 2 пари пасажирських поїздів на добу, та-
ким чином можливо зробити висновок про те, 
що ці ділянки умовно можливо розглядати як 
вантажні з паралельним графіком руху поїздів. 

Діаграму середньодобових розмірів руху 
вантажних поїздів непарного напрямку наведе-
но на рис. 8.  

Аналізуючи динаміку зміни розмірів руху 
по ділянках непарних вантажних поїздопотоків 
на напрямку Знам’янка–Котовськ–Роздільна–
Одеса-Застава, відзначаємо: 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Помічна–Підгородня: 
16 пар в 2008 році проти 8 пар в 2000 році (+16 
пар на добу); 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Підгородня–Котовськ: 
18 пар в 2007 році проти 13 пар в 2000 році 
(+10 пар на добу); 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Котовськ–Роздільна: 
20 пар в 2007 році проти 13 пар в 2000 році  
(+7 пар на добу). 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Роздільна–Одеса-
Застава-1: 18 пар в 2011 році проти 10 пар в 
2000 році (+8 пар на добу). 

 
Рис. 8. Середньодобові розміри руху непарних  

вантажних поїздів на напрямку  
Помічна–Підгородня–Котовськ– 

Роздільна–Одеса-Застава 1 

Середньодобову діаграму розмірів руху ван-
тажних поїздів парного напрямку наведено на 
рис. 9.  

 
Рис. 9. Розміри руху парних вантажних поїздів в сере-
дньому за добу на напрямку: Помічна–Підгородня–

Котовськ–Роздільна–Одеса-Застава-1 

Аналізуючи динаміку по ділянках непарних 
вантажних поїздопотоків на напрямку 
Знам’янка–Помічна–Колосівка–Одеса, відзна-
чаємо: 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Знам’янка–Помічна: 
41 пара в 2008 році проти 26 пари в 2000 році 
(+5 пар на добу); 
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– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Помічна–Колосівка: 
39 пар в 2008 році проти 23 пар в 2000 році 
(+16 пар на добу); 

– збільшення кількості пар пропущених по-
їздів на добу на дільниці Колосівка–Одеса: 41 
пари в 2011 році проти 23 пар в 2000 році (+18 
пар на добу). 

Висновок 

Обсяги руху пасажирських поїздів на протя-
зі останніх п’яти років на всіх ділянках напрям-
ку Знам’янка–Одеса залишаються без змін.  

Вагонопотоки, які слідують на адресу мор-
ських портів мають значні коливання [3]. 

У вантажному русі обсяги перевезення за 
останні сім років по ділянках також залиша-
ються без змін, за винятком періоду з 2008 по 
2009 роки, під час якого була всесвітня еконо-
мічна криза.  

Одноколійна ділянка з двохколійними вста-
вками Помічна–Колосівка щодобово пропускає 
до 40 пар вантажних поїздів та має завантажен-
ня 95…98 %, тому необхідно вводити жорсткий 
графік руху вантажних поїздів [2]. 

Одноколійні ділянки з двохколійними вста-
вками Помічна–Підгородня та Підгородня–
Котовськ залізничного напрямку Знам’янка–
Помічна–Котовськ–Одеса щодобово пропускає 
від 7 до 9 пар вантажних поїздів та має заван-
таження 15…25 %. Перерозподіл поїздопотоків 
з основного напрямку на допоміжний дозво-
лить зменшити завантаження основного напря-
мку та виділити резерв пропускної спроможно-
сті для організації руху швидкісних пасажирсь-
ких поїздів [4]. 

Крім того слід відмітити, що паралельний 
напрямок Помічна–Котовськ–Одеса має легкий 
повздовжній профіль ніж основний напрямок 
Помічна–Колосівка–Одеса, що знижує витрати 
електроенергії на пересування поїздів [7]. Ви-
конані у дослідженнях тягові розрахунки дове-
ли, що просування одного вантажного вагону 
по допоміжному напрямку зменшує витрати за-
лізниці на 118,64 грн. 

Також слід враховувати маршрути дотри-
мання призначення поїздів по напрямках сліду-
вання в порти та години роботи локомотивних 
бригади [1]. При слідуванні поїздів по основ-
ному ходу виникає необхідність змінювати ло-
комотивну бригаду по станції Одеса-Сорту-
вальна. 
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Р. В. ВЕРНИГОРА, А. Ю. ПАПАХОВ, Н. А. ЛОГВИНОВА 

АНАЛИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ХОДАМИ НАПРАВЛЕНИЯ  
ЗНАМЕНКА–ОДЕССА 

Введение: Обоснование оптимизации перевозочной работы на направлении Знаменка – Одесса связано с 
распределением процесса перевозок по параллельным ходам и внедрением технологии энергосбережения. 
Анализ динамики изменений грузопотоков и поездопотоков в адрес портов Одесского региона: Анализ 
основных номенклатурных грузов, которые отправляются из портов Одесского региона на экспорт. Органи-
зация вагонопотоков в грузовых поездах определяет уровень загрузки технических средств транспорта, рас-
пределение сортировальной и маневровой работы между станцией и пунктами отправления. Организация 
пропуска вагонопотоков характеризуется неравномерным соотношением пробега порожних вагонов к об-
щему грузовому пробегу. Анализ густоты вагонопотоков. Анализ железнодорожной инфраструктуры на 
направлении с параллельным ходом Знаменка–Одесса: Инфраструктура железнодорожного направления 
Знаменка–Одесса позволяет организовывать движение поездов совместно по участку Знаменка–Помошная с 
последующим разделением на два параллельных направления: Помошная–Колосовка–Одесса-
Сортировочная и Помошная–Котовск–Раздельная–Одесса-Застава-1. Проведен анализ размеров движения 
пассажирских и грузовых поездов по параллельным ходам направления за период с 2000 по 2011 годы. Вы-
вод: Обоснована необходимость перераспределения поездопотоков из основного направления на вспомога-
тельное, что позволит выделить резерв пропускной способности для организации движения скоростных пас-
сажирских поездов. 

Ключевые слова: перевозки, пропускная способность, размеры движения поездов 

 

R. V. VERNYHORA, O. Yu. PAPAKHOV, N. O. LOGVINOVA 

ANALYSIS OF RAILWAY INFRASTRUCTURE WITH PARALLEL 
COURSES FOR DIRECTION ZNAMYANKA–ODESSA 

Introduction. A ground for optimization of vehicular work on direction Znamyanka–Odessa is related to dis-
tributing the transportation process over parallel courses and introducing the energy saving technology. Analysis of 
dynamics of changes in flows of goods and trains directed to ports of the Odessa region: Analysis of basic top-
level loads which leave ports of the Odessa region for export. Organization of car traffic volumes in freight trains 
determined by the level of load of transport technical means, distributing the sorting and marshalling work among 
the station and points of departure. Organization of passing the car traffic volumes is characterized by uneven corre-
lation of run of empty cars to the general freight run. Analysis of density of car traffic volumes. Analysis of railway 
infrastructure on direction with parallel courses Znamyanka–Odessa: Infrastructure of railway direction Zna-
mya–Odessa allows organizing the traffic of trains jointly on the track section Znamyanka–Pomoshnaya with the 
subsequent dividing into two parallel directions: Pomoshnaya–Kolosovka–Odessa-sorting and Pomoshnaya–
Kotovsk–Razdelnaya–Odessa-Zastava-1. The analysis of traffic amounts of passenger and freight trains is con-
ducted on parallel courses of direction for period 2000–2011. Conclusion: The necessity of redistribution of train 
traffic volumes from the basic direction to auxiliary one is grounded that will allow selecting the reserve of carrying 
capacity for organization of motion of high-speed passenger trains. 

Keywords: transportation, carrying capacity, train traffic amounts 
 

REFERENCES 
1. Baturin A.P., Borodin A.F., Panin V.V. Organizatsiya vagonopotokov v odnogruppniye poyezda [Organization 

of wagon traffic flows in single-group trains]. Mir transporta [World of Transport], 2010, vol. 5,  
pp. 72-77. 

2. Butko T.V., Lomotko D.V., Prokhorchenko A.V., Oliynyk K.O. Formuvannya logіstychnoyi tekhnologіyi pro-
suvannya vantazhopotokіv za zhorstkymy nytkami grafіka ruhu poyizdіv [Formation of logistic technology of 
moving freight flows by rigid threads of train traffic schedule]. Zbіrnyk naukovykh prats UkrDAZT [Collection 
of scientific papers of UkrDAZT], Kharkiv, UkrDAZT Publ., 2009, vol. 11, pp. 23-31. 

3. Buyanova V.K., Smetanin A.I., Arkhangel’skiy Ye.V. Systema organizatsii wagonopotokov [Sytems of or-
ganization of car traffic flows]. Moskva, Transport Publ., 1988. – 224 p. 

79



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




