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ФУТБОЛ. ПРЕМ'ЄР�ЛІГА
Історична перемога, здобута у
меншості: "Динамо" – "Ворскла" – 1:2

АКТУАЛЬНО
COVID�сертифікат у Дії: як його
отримати мешканцям Полтавщини
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Зоря Полтавщини
e�mail: zoryapolt@gmail.comОБЛАСНА ГРОМАДСЬКО�ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

www.zorya.poltava.ua

Видається з 15 квітня 1838 року

Скарби й святині 
Козельщинського краю

ЧУДОДІЙНА ікона Божої Мате�
рі, сторожова козацька ве�

жа, таємничі артефакти Шар�
гори, цілюща криниця – це ли�
ше найвідоміші скарби Козель�
щинського краю. В історії ма�
льовничого куточка Полтавщи�
ни багато не просто цікавого, а
захопливого, неймовірного,
ексклюзивного і навіть містич�
ного. 

У цьому впевнилися учасники
другого виїзного засідання Пол�
тавської обласної організації
Національної спілки краєзнав�
ців України, яке нещодавно від�
булося в Козельщині. Очолює
організацію доктор історичних
наук, професор, ректор Полтав�
ського університету економіки і
торгівлі Олексій Нестуля. 

ІДЕЮ подорожі Козельщинською
землею запропонував та сприяв її
втіленню в життя меценат, депутат
обласної ради, уродженець села
Сушки Козельщинської територіаль1
ної громади Сергій Сушко. Він не
один рік активно підтримує місцевий
краєзнавчий рух, друковане слово і
людей, які присвятили своє життя од1
вічній справі пошуку зерен істини. 

Члени краєзнавчого осередку об1
ласті ознайомилися з історичними
перлинами Козельщинського краю.
Маршрут пізнавальної подорожі проліг
через пам'ятні й дорогі серцю тутешніх
жителів місця. Місію екскурсовода
блискуче виконав краєзнавець, ко1
зельщанин Іван Кравченко, чиї дослід1
ження та знахідки все більше й більше
дивують не лише місцевих істориків,
музейників, учителів, а й відомих в об1
ласті та навіть в усій Україні дослідників.

***
СЕЛО Пашенівка (у деяких джере1

лах – Пашенна, Пашене) Хорішків1

ського старостату вабить вічнозеле1
ною красою сосново1вільхового ма1
сиву. Він притулився до маленького
села з кількома десятками дворів. Тут
похований український математик,
механік і фізик Михайло Остроград1
ський, чиє ім'я ЮНЕСКО внесла до
переліку видатних математиків світу. 

Біля місця вічного спочинку вели1
кого вченого краєзнавці вшанували
його пам'ять хвилиною мовчання,
поклали на могилу квіти, нагадали
про його внесок у вітчизняну та світо1
ву науку. Почули й маловідомі факти,
які тривалий час замовчувалися: пе1
рекази свідків, тодішніх комсомоль1
ців, яких посилали на розбирання,
розгрібання, а точніше – знищення
родинного склепу Остроградських,
про перипетії особистого життя вче1
ного, про ставлення до релігії, крі1
пацтва....

Подальший маршрут овіяний незлі1
ченною кількістю переказів, легенд,
адже привів мандрівників до давньої

криниці між селами Костівка й Хоріш1
ки. Її історію взявся дослідити Іван
Миколайович Кравченко. Опираючись
на спогади старожилів, краєзнавець
припускає, що колись на цьому місці
проходив один із соляних шляхів – Ба1
каїв шлях, нерозорані залишки якого
видно на південь від криниці. На ночів1
лю чумаки розгортали укріплені табо1
ри, обставлені з усіх сторін валками
(возами з вантажем). У центрі місця
перепочинку й була викопана крини1
ця, воду з якої вважали цілющою. 

За іншою версією, "свячений коло1
дязь", як називають криницю жителі
прилеглих сіл, має більш давнє поход1
ження. Та як би там не було, найбільше
вражають будівельні тонкощі цього
об'єкта: кладка на вапні з міцної старо1
винної цегли, що йде під воду, дубові
бруси, дерев'яне, з отвором для стру1
муючого джерела дно, під яким – філь1
тровий настил, схожий на наш гравій. 

(Закінчення на 31й стор.). 
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“Зорю Полтавщини” – 
в кожну родину

Шановні наші передплатники і чи1
тачі!

Триває передплата громадсько1
політичної газети «Зоря Полтавщи1
ни» на 2022 рік.

Друковане видання – найнадійні1
ше джерело новин, і життя в черго1
вий раз підтвердило справедливість
вислову про те, що Інтернет – для
кожного, а газета – для вдумливого
читача, якому орієнтирами у медіа1
просторі є об’єктивність, аналітика,
публіцистика. Тож будьмо разом!

Зважаючи на різке підвищення та1
рифів на усі послуги «Укрпошти»,
особливо на доставку газет, а також
здорожчання паперу, інших складо1
вих технологічного процесу, ми зму1
шені були підвищити вартість перед1
плати. Це – вкрай вимушений крок,
тож сподіваємося на ваше розуміння
і підтримку, шановні передплатники.
Разом з тим запевняємо, що основ1
ний тягар інфляції та росту цін наш
колектив, як і в попередні роки, бере
на себе, щоб дати можливість вам
передплатити «Зорю Полтавщини».

Передплатний індекс для перед1
платників пільгових категорій –
49211.

Вартість передплати:
– на 1 місяць – 51 гривня;
– на 3 місяці – 153 гривні;
– на 6 місяців – 306 гривень;
– на 9 місяців – 459 гривень;
– на 12 місяців – 612 гривень.
Передплатний індекс для інших пе1

редплатників, установ та організацій
– 61131.

Вартість передплати:
– на 1 місяць – 55 гривень;
– на 3 місяці – 165 гривень;
– на 6 місяців – 330 гривень;
– на 9 місяців – 495 гривень;
– на 12 місяців – 660 гривень.
Передплатний індекс лише п’ят1

ничного номера – 60256.
Вартість передплати:
– на 1 місяць – 33 гривні;
– на 3 місяці – 99 гривень;
– на 6 місяців – 198 гривень;
– на 9 місяців – 297 гривень;
– на 12 місяців – 396 гривень.
Ми проводимо таку акцію, врахо1

вуючи низький рівень доходів біль1
шості громадян. Це найменша вар1
тість серед громадсько1політичних
та інформаційних видань.

Водночас нагадуємо, що, врахову1
ючи численні побажання читачів ча1
сопису, редакція і надалі проводить
передплату на електронну версію
«Зорі Полтавщини». Заявку на таку
передплату треба направити безпо1
середньо в редакцію «Зорі Полтав1
щини» на поштову адресу: 36000, 
м. Полтава, вул. Пушкіна, 115, або 
e1mail: zorya1polt@gmail.com. 

Передплативши громадсько1полі1
тичну газету «Зоря Полтавщини», ви
матимете надійний орієнтир в інфор1
маційному просторі, видання для всі1
єї родини.

«Зоря Полтавщини» береже тра1
диції і йде в ногу з часом.

Залишайтеся із «Зорею Полтавщи1
ни» – газетою рідного краю.

Редколегія. 

Ми працюємо для ВАС,
шановні читачі!

Олександр Білоусько передає місцевій бібліотеці свої видання.
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(Закінчення. Початок на 1й стор.).

З ініціативи Івана Кравченка група
ентузіастіводнодумців розчистила
криницю, встановила зруб із колово
ротом. Пам'ятку позначили таблич
кою з написом про походження, спо
рудили вхідну арку та альтанку для
туристів. Робітники із благоустрою та
учні Хорішківського ліцею впорядку
вали прилеглу територію, висадили
дерева та кущі.

Тож учасники виїзного засідання
скуштували джерельної води, зігрі
лися чаєм, настояним на травах
Припсілля.

***
ПОНОВОМУ дивувала й предко

вічна, овіяна козацькою славою Шар
гора біля північносхідної околиці се
ла Приліпка. Тут знову згадували про
сліди середньовічних укріплень, під
земні ходи і кургани. Найчастіше в іс
торичних довідниках цю місцину на
зивають форпостом Київської Русі на
південносхідних рубежах. Проте
знахідки наших днів дають право ро
бити припущення про більш древню
історію гори. 

Бачили краєзнавціекскурсанти й
імовірні сліди великого льодовика,
місце надгробного каменя вождя гу
нів, інші не менш захопливі й диво
вижні знаки прадавнини. 

Особливою частиною краєзнавчої
подорожі стало відвідання в Козель
щині собору Різдва Пресвятої Богоро
диці, ознайомлення зі "свіжими" свід
ченнями про цілющу силу ікони Ко
зельщинської Богоматері, історія якої
переплітається із родинами Козель
ських, Остроградських, Капністів.

***
ВДАЛО доповнили уявлення про

Припсільський край, Козельщинську
громаду та її сьогодення відвідини
Smart Простору – сучасного громад
ського освітньокультурного центру,
відкритого Благодійним фондом Ми

коли Сушка (сина згаданого уже Сер
гія Сушка) Smart Foundation. Гості діз
налися, що раніше в будівлі була зви
чайна бібліотека, тепер же це – зак
лад із надсучасними можливостями
для навчання, роботи й дозвілля.
Оновився також фонд бібліотеки, у
якому належне місце відведено і ви
данням краєзнавчої тематики. 

Спілчанам розповіли про напра
цювання команди ентузіастів з орга
нізації молодіжної волонтерської ді
яльності при Smart Просторі, реалі
зації окремих проєктів та програм,
про перші кроки з 3Dмоделювання
та друку (заклад має 3Dпринтер).

Теоретичну частину виїзного засі
дання краєзнавці провели в лекційній
залі. Приємною подією стало вручен
ня Почесної грамоти Національної
спілки краєзнавців України члену об
ласної організації, бреусянину Григо
рію Сердюку. А також – одностайне
голосування за поповнення обласно
го осередку краєзнавців новими од
нодумцями. Серед них – ентузіаст,
патріот і дослідник минувшини рідно
го краю, козельщанин Іван Кравчен
ко, кандидат філологічних наук, до
цент, завідувач кафедри української
літератури Полтавського національ
ного педагогічного університету іме
ні В. Г. Короленка (а для мене осо
бисто – колишня викладачка літера
тури) Віра Мелешко. 

Директор Центру з дослідження іс
торії Полтавщини, уродженець Ко
зельщинського краю, заслужений
учитель України Олександр Білоусь
ко подарував місцевій книгозбірні
кілька своїх видань.

"Зерна істини важко шукати, – за
значила, підсумовуючи зібрання і за
галом насичений враженнями день,
член правління обласної спілки крає
знавців, доктор історичних наук Люд
мила Бабенко. – Ці глибинні дослід
ження під силу лише справжнім
подвижникам, патріотам".

Тетяна БРАЖНИК.

Скарби й святині 
Козельщинського 

краю

Іван Кравченко.

Григорія Сердюка відзначено Почесною грамотою Національної спілки
краєзнавців України.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ КУР'ЄР

• АКТУАЛЬНО

COVID�сертифікат у Дії: як його 
отримати мешканцям Полтавщини

В УКРАЇНІ, на жаль, все більше
областей стають "червоними

зонами", де діють жорсткі прави&
ла. До кафе чи спортзалів можуть
потрапити тільки ті, хто має серти&
фікат. Як отримати COVID&сертифі&
кат, перевірити його дійсність у Дії
та сформувати без ID&картки? На ці
та інші запитання відповів керівник
із цифрової трансформації Полтав&
ської області Ігор ПАНЧЕНКО.

– Нещодавно Мінцифра спрос�
тило процес генерації COVID�сер�
тифікатів. Що змінилося? 

– Спрощено процес генерації
COVIDсертифікатів без використання
електронного підпису. Раніше у засто
сунку потрібно було підписувати запит
на сертифікат Дія. Підписом – техно
логія фото ID. На порталі використову
вали електронний ключ. Тепер ви за
ходите в застосунок чи портал, натис
каєте "Отримати сертифікат" і все.
Сертифікат генерується. Підписувати
"обличчям" запит на сертифікат не
потрібно.

– Як згенерувати сертифікат у
застосунку? 

– Доволі просто. Авторизуйтесь,
натисніть "Послуги" та виберіть пункт
"COVIDсертифікати" – "Отримати
сертифікат". Поставте "галочку", щоб
дати згоду на передачу даних з Елек
тронної системи охорони здоров'я
(ЕСОЗ) у Дію.

– Як згенерувати сертифікат на
порталі? 

– Авторизуйтеся на порталі. У меню
"Послуги" натисніть пункт "Здоров'я",
а потім – "COVID19сертифікат про
вакцинацію". Дайте згоду на передачу
даних з Електронної системи охорони
здоров'я у Дію.

– Чи можна отримати міжнарод�
ний COVID�сертифікат в застосунку
Дія  без біометричного паспорта та
ID�картки?

– Українці, які мають паспорткни
жечку, зможуть згенерувати міжна
родний COVIDсертифікат у застосун
ку Дія. Але при цьому паспорткни
жечка у застосунку Дія відображатися
не буде. 

Для цього потрібно авторизуватись
у застосунку через BankID. Натисніть
"Послуги" та виберіть пункт "COVID
сертифікати" – "Отримати сертифі
кат". Поставте "галочку", щоб дати
згоду на передачу даних з Електрон
ної системи охорони здоров'я у Дію.
Згенерувати без IDкартки або біо
метричного закордонного паспорта
можна буде лише міжнародний
COVIDсертифікат. 

– Як перевірити дійсність СOVID�
сертифіката в Дії?

– Кожен може самостійно перевіри
ти дійсність COVIDсертифіката в Дії.
Це можна зробити через свій смарт
фон. У застосунку є зчитувач, яким
можна просканувати QRкод іншого

користувача Дії. Це принцип people to
people, який Мінцифра впроваджує
під час запуску всіх наших послуг.

Натисніть на іконку зчитувача у пра
вому верхньому кутку та наведіть ка
меру смартфона на QR – сертифікат
перевіриться автоматично. Якщо до
кумент фейковий, сканер або засто
сунок його не зчитають – відобразить
ся повідомлення про помилку. Завдя
ки цьому підробити, викрасти чи забу
ти цифровий сертифікат неможливо. 

– Чи можна отримати дитячий
СOVID�сертифікат у Дії?

– Так. Дітям від 12 років після однієї
дози чи повного курсу вакцинації
батьки можуть генерувати COVIDсер
тифікат у застосунку Дія. Для цього
одному з батьків потрібно зайти в
оновлений застосунок і додати сві
доцтво про народження дитини. Для
цього авторизуйтесь у Дії. Додайте в
Дію свідоцтво про народження дити
ни. У меню "Послуги" виберіть "CO
VIDсертифікати". Сертифікати дити
ни з'являться в застосунку разом із
вашими. Із 14 років підлітки можуть
самостійно авторизуватися у Дії за
допомогою чипа NFC на IDкартці або
біометричному паспорті. Як це зроби

ти – дивіться у відеоінструкції
https://youtu.be/&h6FKJx0qoQ 

– Що робити, якщо COVID�серти�
фікат не знайдено?

– Потрібно заповнити форму за по
силанням https://issue.covid19.
gov.ua/. Лікарі все перевірять та змо
жуть виправити дані в реєстрі. Потім
ви зможете згенерувати ваш COVID
сертифікат.

Для зручності громадян Міністерс
тво цифрової трансформації України
розробило відеоінструкції з відповідя
ми на найпоширеніші запитання про
COVIDсертифікат:

Як перевірити COVIDсертифікат у Дії?
– ttps://www.youtube.com/

watch?v=9hgTuyWcSkc
Як отримати СOVIDсертифікат без

Дія.Підпису?
– https://www.youtube.com/

shorts/clNhx62X3Ps
Як з паспортомкнижечкою отрима

ти COVIDсертифікат на порталі Дія?
– https://www.youtube.com/

watch?v=n9Xh1Ablqaw&t=7s
Як увійти на портал Дія?
– https://www.youtube.com/

watch?v=VVIfqBmOI4w
Як отримати "жовті" COVIDсерти

фікати? 
– https://www.youtube.com/

watch?v=vG0iqFSHQus
Як продовжити термін дії COVIDсер

тифіката з пів року до 365 днів? –
https://www.youtube.com/watch?v=
LS7M&ZqgfLw

Не підтягується COVIDсертифікат у
Дії; 10 найпопулярніших запитань: 

– https://www.youtube.com/
watch?v=wUmHjVNwXm0

Проєкт реалізований Мінцифрою
спільно з МОЗ України, НСЗУ та за
підтримки Представництва Європей
ського Союзу в Україні, проєкту
EU4DigitalUA і Програми EGAP, що ви
конується Фондом Східна Європа та
фінансується Швейцарією.

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю ОДА.

НЕЩОДАВНО завершилися реконструкція та впорядку
вання Полтавського дендропарку. На ці роботи було спря
мовано понад 1 мільйон гривень з міського бюджету. Кому
нальники заасфальтували доріжку для прогулянок вздовж
першого ставка, встановили зручні лавки та викорчували
пеньки. Крім цього, для занять спортом облаштували спор
тивний майданчик, а також велодоріжку, повідомили у прес
службі міськради.

Громадські екоактивісти наголошують, що й інші місцеві
парки також потрібно осучаснювати. А для цього конче не
обхідні не лише кошти, а й пріоритетність, систематичність
і чітка програма розвитку зелених оаз.

***
ВІДЗНАЧЕНО найкращі заклади освіти, які активно впро

ваджують інклюзивне навчання, повідомили в департаменті
освіти і науки Полтавської ОДА. Конкурс проходив у рамках
обласної програми "Розвиток освітнього простору Полтав
щини на 2021–2025 роки". Директорам закладів, які пере
могли у конкурсі, вручили дипломи і сертифікати: за I місце –
150 тис. грн, за II місце – 100 тис. грн, за III місце – 50 тис. грн.

"Ми вітаємо перших переможців цього конкурсу. Разом з
вами ми формуємо умови, щоб наша освіта давала можли
вості навчатись усім дітям, незалежно від особливостей роз
витку чи здібностей. У кожному навчальному закладі форму
ють навчальні плани згідно з цінностями інклюзії. Бо саме
інклюзія дає можливість формувати повагу й увагу до різно
маніття,  особливостей усіх дітей", – зазначила директор де
партаменту освіти і науки Полтавської ОДА Віта Ковальська.

У номінації "Заклад дошкільної освіти з інклюзивним на
вчанням" кращим став Дошкільний навчальний заклад яс

ласадок "Ромашка" Решетилівської міської ради, у номіна
ції "Заклад загальної середньої освіти з інклюзивним на
вчанням" – згальноосвітня школа I–III ступенів №6 Горіш
ньоплавнівської міської ради, у номінації "Заклад професій
нотехнічної освіти з інклюзивним навчанням" – Державний
навчальний заклад "Полтавське вище міжрегіональне про
фесійне училище".

***
ДЕВ'ЯТЬ старост із семи територіальних громад Полтав

щини взяли участь у Всеукраїнському семитижневому на
вчальному циклі семінарів і практикумів "Кроки для старост
2021" від Програми "ULEAD з Європою".

Як розповіла керівниця Регіонального офісу Програми
"ULEAD з Європою" у Полтавській області Ірина Балибіна,
учасники опанували практичні навички, які зможуть засто
совувати для вирішення завдань на території своїх старос
тинських округів. Навчальний цикл передбачав семінари
щодо правового статусу старост, антикорупційних обме
жень, повноважень та інструментів, які допоможуть їх ефек
тивно виконувати. Старостиучасники мали змогу попрак
тикуватись у формуванні навичок, працюючи в мінігрупах
над ситуативними прикладами.

Своїми враженнями від навчання поділився староста По
токівського старостинського округу Кременчуцької терито
ріальної громади Юрій Зоря:

– Навчання дало колосальний досвід. Під час семінарів
експерти просто і доступно пояснили особливості норма
тивноправових актів та останні законодавчі зміни, які по
трібно знати старості, щоб ефективно виконувати свої
обов'язки. 


	1
	3


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /RUS ()
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /RUS ()
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2948.031 2267.717]
>> setpagedevice


