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Abstract. The material is based on the results of a monitoring of the public opinion which
was executed jointly by the Ukrainian Institute of Social Research and the cen-
ter “Social monitoring” (July 2007).

Для під го тов ки ма те рі а лу ви ко рис та но ре зуль та ти мо ні то рин гу гро мад ської
дум ки, що про во дить ся спіль но Ук ра їн ським інс ти ту том со ці аль них дос лід жень 
ім. Олек сан дра Яре мен ка та Цен тром “Со ці аль ний мо ні то ринг”.

Тип дос лід жен ня: реп ре зен та тив не опи ту ван ня на се лен ня ме то дом ін ди ві ду -
аль но го ін терв’ю (“вічD наD віч”) за міс цем про жи ван ня рес пон ден та.

Опи ту ван ня про во ди ло ся з 10 по 18 лип ня 2007 ро ку.
Ге ог ра фія про ве ден ня: за галь но на ці о наль не, в усіх об лас тях Ук ра ї ни, АР

Крим, міс тах Ки є ві та Се вас то по лі. Опи ту ван ня про ве де но у 132 на се ле них
пун ктах Ук ра ї ни: 67 міс тах та 65 се лах. Всьо го опи та но 2014 рес пон ден тів ві -
ком від 18 ро ків і стар ше. Стан дар тні від хи лен ня при дос то вір них 95%  і спів від -
но шен ні змін них від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 ста нов лять 1,34–2,24 від сот ка. Рі вень
до сяг нен ня рес пон ден тів – 71,3%.

Ос нов ні вис нов ки

• Пе ре важ на біль шість опи та них (80%) вба ча ють що за раз ма ють міс це по ру -
шен ня Кон сти ту ції з бо ку  пев них дер жав них інс ти ту цій.

• За по руш ни ка Кон сти ту ції рес пон ден ти  час ті ше вва жа ють Пре зи ден та
(34%), ніж Вер хов ну Ра ду (28,5%) чи Уряд (11%).

• Біль ше чвер ті опи та них  (28,5%)  вба ча ють заг ро зу для се бе та сво єї ро ди ни
у то му, що по ру шу єть ся Кон сти ту ція.

• 41% опи та них вка за ли, що по ру шен ня Кон сти ту ції заг ро жує ці ліс нос ті та
су ве ре ні те ту кра ї ни.

• 44% вва жа ють мож ли ви ми ма со ві вис ту пи  на за хист сво їх прав, а 31% мо -
жуть осо бис то взя ти в них участь.

• 44,5% рес пон ден тів не під три му ють ідеї про ве ден ня дос тро ко вих ви бо рів.
• У сус пільс тві про дов жує пе ре ва жа ти про тис то ян ня що до всту пу до НА ТО

(57%), а ос нов ним зов ніш ньо по лі тич ним прі о ри те том вва жа єть ся збли жен ня з Ро сі -
єю. За га лом, вик люч но про ро сій ський век тор під три му ють 41–43% опи та них. 
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• Тре ти на на се лен ня (33,5%) вва жає, що не об хід но за ли ши ти без змін си ту а -
цію із ро сій ською мо вою,   чверть (26,6%)  – що ро сій ській мо ві не об хід но на да ти
ста тус дру гої дер жав ної; ще май же чверть (25%) про по нує  зро би ти ро сій ську мо ву
дру гою офі цій ною мо вою в тих об лас тях, де біль шість на се лен ня цьо го ба жає.

• Від по від но до ре зуль та тів про ве де но го дос лід жен ня, най біль шою до ві рою
на се лен ня за раз ко рис ту ють ся та кі по лі тич ні об’єд нан ня: Пар тія ре гі о нів (до ві ря ють
пар тії 43%), БЮТ (34%), бло ки “На ша Ук ра ї на” (31%) та “На род на са мо о бо ро на”
(29%), Ко му ніс тич на пар тія Ук ра ї ни (26%). Цим по лі тич ним си лам до ві ряє по над
чверть на се лен ня.

• Най ви щий рі вень неп рий нят тя мож на по ба чи ти що до Бло ку Ю. Ти мо шен ко
(43%). На дру го му міс ці у не га тив но му рей тин гу Пар тія ре гі о нів (32%), Блок “НУ”
(32%) та КПУ (31%).

• За більш ніж два мі ся ці до про го ло ше ної да ти дос тро ко вих ви бо рів май же
80% опи та них зби ра єть ся при хо ди ти на ви бор чі діль ни ці. Яв ку ви бор ців мож на
прог но зу ва ти на рів ні 70–75%.

• Ос нов ни ми проб ле ма ми, що хви лю ють на се лен ня, за ли ша ють ся пи тан ня
на дан ня доброякіс них ме дич них пос луг, за без пе чен ня ро бо чи ми міс ця ми та  зрос -
тан ня  цін.

> Оцін ки по лі тич ної си ту а ції

o Став лен ня на се лен ня до Кон сти ту ції та її оцін ки  

По руш ни ками Кон сти ту ції рес пон ден ти  час ті ше заз на ча ють Пре зи ден та (34%)
та Вер хов ну Ра ду (28,5%). Про те різ ни цю за цими ва рі ан тами від по ві ді не мож на ін -
тер пре ту ва ти як пе ре ва гу од ні єї по зи ції над ін шою. Ско рі ше, та ка си ту а ція ще раз
зас від чує роз кол сус пільс тва на два та бо ри. Ли ше 7% вва жа ють, що по ру шень Кон -
сти ту ції не бу ло. 

Таб ли ця 1
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як Ви вва жа є те, 

чи ма ють на да ний час міс це по ру шен ня Кон сти ту ції 
з бо ку пев них дер жав них інс ти ту цій?”, % 

(Су ма від по ві дей пе ре ви щує 100% то му, 
що рес пон дент міг вка за ти біль ше од но го ва рі ан та від по ві ді)



Біль ше чвер ті опи та них вба ча ють заг ро зу для се бе та сво єї ро ди ни у то му, що 
по ру шу єть ся Кон сти ту ція. 

Таб ли ця 2
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як Ви вва жа є те, 

чи заг ро жу ють вза га лі мож ли ві або ре аль ні по ру шен ня Кон сти ту ції Ук ра ї ни 
з бо ку пев них дер жав них інс ти ту цій Ва шій осо бис тій без пе ці 

та без пе ці Ва шої ро ди ни?”, % 

Оці ню ю чи заг ро зи, які спричиняються по ру шен нями Кон сти ту ції, опи та ні бу ли
більш сві до мі і вже біль ша їх час тка (41%) вка за ла, що від чу ває заг ро зу ці ліс нос ті та
су ве ре ні те ту кра ї ни. Від по відь на це за пи тан ня по ді ляє на се лен ня на два про ти леж -
них та прак тич но рів но ве ли ких та бо ри (крім п’ятої час ти ни тих, хто не виз на чив ся). 

Таб ли ця 3
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як Ви вва жа є те, 

чи заг ро жу ють вза га лі мож ли ві або ре аль ні по ру шен ня Кон сти ту ції Ук ра ї ни 
з бо ку пев них дер жав них інс ти ту цій су ве ре ні те ту та ці ліс нос ті кра ї ни?”, %

o Про тес тний по тен ці ал на се лен ня: оцін ки ві ро гід нос ті ма со вих вис ту пів та 
ак тив нос ті на се лен ня

Про ве де не опи ту ван ня зас від чи ло до во лі ви со кий рі вень про тес тно го по тен ці а -
лу: 44,3% опи та них вва жа ють мож ли ви ми ма со ві ак ції, а 31,1% при пус ка ють свою
участь в них. Звіс но, біль шість із тих, хто ска зав, що візьме участь, насправ ді нав ряд
чи вдас ться до цьо го, але от ри ма ний по каз ник зас від чує ви со кий рі вень три вож ності
на се лен ня та йо го налаш то ва ність щодо учас ті в по лі тич но му жит ті кра ї ни. 

Таб ли ця 4
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як Ви вва жа є те, 

нас кіль ки мож ли ві ма со ві вис ту пи на се лен ня на за хист сво їх прав 
у Ва шо му міс ті/ра йо ні, ре гі о ні?”, %
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Таб ли ця 5
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як що та кі мі тин ги, 

де монс тра ції про тес ту від бу дуть ся, 
Ви осо бис то бу де те в них бра ти участь чи ні?”, %

o Став лен ня на се лен ня до ідеї роз пус ку ді ю чої Вер хов ної Ра ди та про ве ден ня 
дос тро ко вих пар ла мент ських ви бо рів

На сьо год ніш ній день став лен ня до ука зів Пре зи ден та про роз пуск Вер хов -
ної Ра ди  фак тич но пов ніс тю від дзер ка лює елек то раль ні сим па тії. При хиль ни ки
опо зи цій них сил біль шою мі рою під три му ють про ве ден ня дос тро ко вих ви бо рів, а
при хиль ни ки по лі тич них сил пар ла мент ської ко а лі ції біль шою мі рою не га тив но
став лять ся до ці єї ідеї.

Таб ли ця 6
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: 

“Як Ви ста ви тесь до ука зів Пре зи ден та Ук ра ї ни 
про роз пуск ни ні ді ю чої Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни 

та про ве ден ня дос тро ко вих  ви бо рів?”, % 

Від по від но, ре гі о наль ні та ін ші со ці аль но� де мог ра фіч ні  особ ли вос ті під трим -
ки/непід трим ки пре зи дент ських ука зів ви яв ля ють ся пов ніс тю за леж ни ми від елек -
то раль них пре фе рен цій, що  де тер мі ну ють  став лен ня до цьо го пи тан ня.    

> Ма те рі аль не ста но ви ще та са мо по чут тя на се лен ня
o Суб’єк тив на  оцін ка змін со ці аль ноX е ко но міч но го ста но ви ща кра ї ни та 

влас но го ма те рі аль но го ста но ви ща різ них верств на се лен ня

За галь ний пе си мізм що до змін по ши рю єть ся на біль шу час ти ну на се лен ня. Хо -
ча 47,8%  рес пон ден тів вва жа ють, що сут тє вих змін  не від бу ло ся, більш ніж тре ти на
опи та них заз на ча ють по гір шен ня си ту а ції.   
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Таб ли ця 7
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: 

“Як Ви осо бис то оці ню є те змі ни со ці аль ноX е ко но міч ної си ту а ції 
в кра ї ні за ос тан ній час?”, %

До во лі схо жі на по пе ред ні і оцін ки змін влас но го еко но міч но го ста но ви ща. 

Таб ли ця 8
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: 

“Як змі ни ло ся ос тан нім ча сом еко но міч не ста но ви ще Ва шої ро ди ни?”, %

Час тка рес пон ден тів, які вва жа ють, що їх нє ста но ви ще не змі ни ло ся, де що ви ща
за час тку тих, хто так са мо оці нив і змі ни в еко но мі ці кра ї ни в ці ло му. 

> Зов ніш ньо по лі тич ні орі єн та ції на се лен ня 

o Став лен ня на се лен ня що до всту пу Ук ра ї ни до НА ТО

Пе ре важ на біль шість на се лен ня про дов жує вис ту па ти про ти всту пу до НА ТО та
орі єн ту ва ти ся зде біль шо го на участь у со ю зі з Ро сі єю та Бі ло ру сі єю. До во лі по пу -
ляр ною  за раз є і дум ка про те, що не об хід но “ви бу до ву ва ти рів ні сто сун ки з ЄС та
Ро сі єю”. 

Таб ли ця 9
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня:  

“Як би най ближ чої не ді лі про во див ся ре фе рен дум 
з пи тан ня всту пу Ук ра ї ни до НА ТО, як би Ви про го ло су ва ли?”, %
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o По рів няль ні оцін ки при ваб ли вос ті Єв ро пей сько го Со ю зу та со ю зу з 
Ро сі єю  і Бі ло ру сі єю

Таб ли ця 10
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “На Ваш пог ляд, 

у яко му со ю зі дер жав бу ло б кра ще жи ти на ро ду Ук ра ї ни: 
у Єв ро пей сько му Со ю зі чи в со ю зі з Ро сі єю та Бі ло ру сі єю?”, %

Таб ли ця 11
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Що, на Ваш пог ляд, 
є кра щим: щоб у ке рів ниц тві Ук ра ї ни бу ли по лі ти ки, 
які орі єн ту ють ся в пер шу чер гу на збли жен ня ...”, %

o Мов не пи тан ня: оцін ки ста ту су ро сій ської мо ви

Тре ти на на се лен ня вва жає, що не об хід но за ли ши ти без змін си ту а цію із ро сій -
ською мо вою, та кою, як во на є за раз, біль ше чвер ті вва жає, що ро сій ській мо ві не об -
хід но на да ти ста тус дру гої дер жав ної, ще май же чверть – зро би ти ро сій ську мо ву
дру гою офі цій ною мо вою в тих об лас тях, біль шість на се лен ня яких цьо го ба жає. Ли -
ше 12% опи та них вва жа ють, що не об хід но ви лу чи ти ро сій ську мо ву з офі цій но го
спіл ку ван ня по всій Ук ра ї ні. 

Таб ли ця 12
Роз по діл від по ві дей на на зи ван ня: “Як Ви вва жа є те, 

якою по вин на бу ти дер жав на по лі ти ка сто сов но ро сій ської мо ви в Ук ра ї ні?”’, %
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> Дос тро ко ві ви бо ри:

o Рі вень до ві ри по лі тич ним пар ті ям та об’єд нан ням

Від по від но до ре зуль та тів про ве де но го дос лід жен ня най біль шою до ві рою на се -
лен ня за раз ко рис ту ють ся та кі по лі тич ні об’єд нан ня: Пар тія ре гі о нів (до ві ря ють
пар тії 43,3%), БЮТ (34,0%), бло ки “На ша Ук ра ї на” (30,6%) та “На род на са мо о бо ро -
на” (29,4%), Ко му ніс тич на пар тія Ук ра ї ни (25,9%). Цим по лі тич ним си лам до ві ряє
по над чверть на се лен ня. У реш ти по лі тич них сил рі вень до ві ри ниж чий. 

На ве де ні по каз ни ки заз ви чай ін тер пре ту ють ся як мак си маль ний ви яв під трим -
ки, на який мо же роз ра хо ву ва ти по лі тич на си ла. Для більш точ но го ро зу мін ня за -
галь но го сприй нят тя на се лен ням по лі тич них сил до ціль но звер ну ти ува гу на ба ланс
тих, хто до ві ряє і не до ві ряє. З на яв но го ба лан су мож на по ба чи ти, що у всіх без
винятку по лі тич них сил час тка тих, хто не до ві ряє, пе ре ви щує по каз ни ки до ві ри.
Найменш “від’ємний” ба ланс, у по рів нян ні із ін ши ми, у ПР (� 8,9%). 

Таб ли ця 13
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Я бу ду на зи ва ти пар тії, 

а Ви ска жіть, якою мі рою Ви до ві ря є те їм?”, %*

*     На ве де ні да ні по пар ті ях та бло ках, пред став ле них фрак ці я ми у ВРУ.
**   Важко відповісти.

o Ан ти рей тинг по лі тич них сил: за які пар тії та бло ки не го ло су ва ти муть

Про ве де не дос лід жен ня вка зує на до во лі ви со кий рі вень по ля ри за ції на се лен ня
за елек то раль ною оз на кою. Фак тич но, час тка тих, хто не бу де го ло су ва ти за ту чи ін -
шу пар тію, зав жди пе ре ви щує по каз ни ки прихильності до неї. Та ка си ту а ція свід -
чить про те, що біль шість ви бор ців ке ру єть ся у сво є му ви бо рі тим, що во ни  про ти
чо гось(ко гось), і то му го ло су ють за на йяс кра ві шо го, на їх ню дум ку, опо нен та.
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Таб ли ця 14
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: 

“За які з пар тій Ви б не про го ло су ва ли в жод но му ра зі?”, % 
(Су ма від по ві дей біль ше 100%, то му що рес пон дент 

міг об ра ти кіль ка ва рі ан тів від по ві ді)

Най ви щій рі вень неп рий нят тя за фік со ва ний що до Бло ку Ю. Ти мо шен ко, не га -
тив не став лен ня до яко го при та ман не 43% опи та них. На дру го му міс ті у не га тив но -
му рей тин гу –  Пар тія ре гі о нів, час тка суп ро тив ни ків якої май же до рів нює  чи сель -
нос ті її при хиль ни ків.  

o Го тов ність бра ти участь у дос тро ко вих ви бо рах

За більш ніж два мі ся ці до про го ло ше ної да ти дос тро ко вих ви бо рів май же 80%
опи ту ва них зби ра єть ся при хо ди ти на ви бор чі діль ни ці та го ло су ва ти від по від но до
зроб ле но го ви бо ру. От же яв ку ви бор ців мож на прог но зу ва ти на рів ні 70–75%.

Таб ли ця 15
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як що во се ни цьо го ро ку від бу дуть ся

дос тро ко ві ви бо ри до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни, 
чи бу де те Ви бра ти в них участь?”, %

МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ



> Мак ро по каз ни ки до ві ри со ці аль ним інс ти ту ці ям та рей тинг 
ос нов них со ці аль ноX е ко но міч них проб лем

o Рі вень до ві ри со ці аль ним інс ти ту ці ям та ор га нам дер жав ної вла ди

Таб ли ця 16
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Ска жіть, будьX лас ка, 

якою мі рою Ви до ві ря є те на ве де ним ниж че ор га ні за ці ям, 
сус піль ним інс ти ту там?”, % 
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Таб ли ця 17
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як Ви оці ню є те ді яль ність ....?”, %

o Які со ці аль ноX е ко но міч ні проб ле ми пот ре бу ють ско рі шо го ви рі шен ня

Таб ли ця 18
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня:  

“Які зі зга да них ниж че со ці аль ноX е ко но міч них проб лем по вин на, 
на Ва шу дум ку, пер шо чер го во ви рі ши ти вла да?”, %  

(Су ма від по ві дей пе ре ви щує 100%, 
то му що рес пон дент міг об ра ти до 4 ва рі ан тів від по ві ді)

МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 true
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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.)
  >>
  /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


