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Зразкове діловодство Зразкове діловодство 

У результаті виконавчої, виробничої, корпоратив-
ної та іншої діяльності органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій усіх форм власності (далі — підприєм-
ства) створюється величезний масив службової, тех-
нічної і технологічної документації. 

Роботу з таким масивом службових документів ор-
ганізовують залежно від прийнятої на підприємстві 
форми загального діловодства.

Форму організації діловодства на будь-якому під-
приємстві обирають з урахуванням масштабу діяль-
ності цього підприємства, складу й територіального 

Сьогодні ознайомимося з існуючими формами організації 

діловодства на підприємствах, в установах та організа-

ціях. Детально розглянемо переваги й недоліки кожної 

з них. Навчимося правильно обирати форму діловодства 

з урахуванням специфіки діяльності конкретного підпри-

ємства
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розташування його структурних підрозділів, а також обсягу 
документообігу.

Форми діловодства представлено на схемі.

Зразкове діловодство

Форма діловодства

Централізована Децентралізована Змішана

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ФОРМА 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА

Централізована форма організації діловодства передба-
чає, що на підприємстві функціонує спеціалізована служба ді-
ловодства і всі технологічні процеси з документами (як-от, прий-
мання і надсилання, реєстрація і облік, контроль за виконан-
ням документів, формування справ, інформаційно-довідкова 
робота з документами, а також їх поточне зберігання і підго-
товка до передавання в архів) зосереджено переважно в цій 
службі. Централізація організації діловодства дає можливість 
працівникам структурних підрозділів підприємства працюва-
ти з управлінськими документами, так би мовити, творчо. Це 
означає, що вони отримують для виконання технологічно опра-
цьовані документи, розглядають та аналізують їх зміст, готу-
ють на їх підставі інші документи. При цьому нема потреби у 
самому структурному підрозділі реєструвати ці документи та 
здійснювати інші діловодні операції, виконання яких покладе-
но на єдину службу діловодства. Отже, при такій організацій-
ній формі діловодства у структурних підрозділах не передба-
чено посади секретаря.

У структурних підрозділах зберігаються лише документи, 
потрібні працівникам для виконання повсякденної роботи. Так 
само серед них можуть бути копії вже закінчених у діловодстві 
документів, які виконавці зберігають для власних потреб. При 
цьому працівники обирають будь-який зручний для них спо-
сіб зберігання виконаних документів, оскільки вся важлива ін-
формація, що міститься в оригіналах документів, зберігаєть-
ся централізовано у службі діловодства.

З погляду організації діловодства централізована фор-

ма роботи з документами найефективніша, оскільки за-
безпечує повний цикл опрацювання документів в одному під-
розділі підприємства — службі діловодства. 

ВАЖЛИВО!
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Централізована форма організації діловодства засто-

совується на підприємствах із незначним або середнім 

обсягом документообігу — до 40–60 тис. управлінських 

документів на рік. На підприємствах з великим обсягом до-
кументообігу, які мають складну структуру або територіально 
роз’єднані структурні підрозділи, така форма організації діло-
водства застосовується рідко, оскільки потребує значних фі-
нансових витрат і додаткових організаційних заходів.

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА ФОРМА 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА

Децентралізована форма організації діловодства, як свід-
чить її назва, є повною протилежністю централізованій. При 
децентралізованій формі кожний структурний підрозділ під-
приємства самостійно організовує діловодство, виконує весь 
комплекс технологічних процесів і операцій з опрацювання 

Треба знати!

При впровадженні централізованої форми роботи з документами служ-
ба діловодства має бути повноцінним структурним підрозділом з до-
статньою чисельністю кваліфікованих працівників і сучасним технічним 
обладнанням.

Зразкове діловодство

ШІСТЬ ПЕРЕВАГ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ ФОРМИ ДІЛОВОДСТВА  

Єдина система електронного діловодства 

Раціональне використання засобів комп’ютерної та оргтехніки

Скорочення обсягу документообігу

Надійне збереження документаційного фонду підприємства

Кваліфіковане проведення експертизи цінності документів

Єдиний порядок відбору та обліку документів, що підлягають 
постійному та тривалому (понад 10 років) зберіганню
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Треба знати!

Децентралізована форма організації діловодства доцільна лише тоді, 
коли підприємство має територіально роз’єднані структурні підрозді-
ли або певну специфіку діяльності (як-от, робота з документами обме-
женого доступу).

Зразкове діловодство

документів, включаючи приймання, реєстрацію, відправку до-
кументів, а також формування справ, їх зберігання, переда-
вання в архів тощо. Для того щоб належно виконати цю ро-

боту, в кожному структурному підрозділі має бути влас-

на, хоча б невелика, служба діловодства або секретар 

(особа, яка відповідає за роботу з документами). А якщо 
такої служби або такого працівника нема, виконання діловод-
них функцій у структурному підрозділі покладається на фахів-
ців, що спричиняє необґрунтовані витрати часу на виконання 
не властивих їм операцій.

При децентралізованій формі організації діловод-

ства ускладнюються пошук документів, контроль за їх ви-
конанням і довідково-інформаційна робота, недостатньо за-
безпечується збереженість документів, адже на підприємстві 
нема єдиного документаційного фонду.

Разом з тим чимало невеликих і середніх підприємств, на 
яких діловодство здійснюється стихійно, працюють за систе-
мою, подібною до децентралізованої. У багатьох сучасних ком-
паніях діловодство децентралізоване настільки, що навіть такі 
технологічні операції, як вкладення вихідних документів у кон-
верти й написання адрес кореспондентів на них виконують 
фахівці структурних підрозділів. На таких підприємствах за-
звичай нема не лише служби діловодства, яка б виконувала ці 
функції, а навіть працівника, на якого покладається відпові-
дальність за роботу з документами.

ЗМІШАНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА

Змішана форма організації діловодства передбачає част-
кову централізацію. Зазвичай в одному підрозділі — службі ді-
ловодства — здійснюються операції з опрацювання вхідних і 
вихідних документів, реєстрації та обліку документів, контро-
лю їх виконання на підставі резолюції керівництва, а також збе-
рігання справ. Таким чином, при змішаній формі організації 

діловодства у службі діловодства опрацьовуються докумен-
ти, що надходять на адресу керівництва підприємства, та ті 

ВАЖЛИВО!
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Треба знати!

Важливою умовою ефективності змішаної форми діловодства є 
організаційно-методичне керівництво з боку служби діловодства (з пи-
тань роботи з документами) та постійний контроль за станом докумен-
тів у інших структурних підрозділах.

Зразкове діловодство

документи, які безпосередньо розглядає й підписує керівни-
цтво. Документи, що надходять на адресу структурних підроз-
ділів або їх керівників, у службі діловодства не опрацьовують-
ся, реєстрацію і облік цих документів структурні підрозділи 
здійснюють самостійно. Так само вирішуються питання фор-
мування справ, що фіксуються в номенклатурі справ, та орга-
нізації їх оперативного зберігання, а також користування ними. 
Отже, документи, які надходять безпосередньо до структур-
них підрозділів, у цих же підрозділах опрацьовуються, реєстру-
ються і обліковуються, а також формуються у справи й збері-
гаються до передавання на архівне зберігання або до закін-
чення строків їх тимчасового зберігання.

Отже, вдаючись до змішаної форми організації діло-

водства, керівництво підприємства має подбати про ство-

рення служби діловодства (спеціалізованого підрозділу або 
секретаря, який здійснює централізоване опрацювання час-
тини документів), а також організацію діловодства в кожному 
структурному підрозділі. 

Тобто в кожному структурному підрозділі має бути се-

кретар, який виконуватиме діловодні функції, або праців-

ник, на якого поряд з основними обов’язками поклада-

тиметься виконання цих функцій. Лише тоді забезпечува-
тиметься повний порядок у роботі з документами.

Якщо на підприємстві вибір зроблено на користь змішаної 
форми організації діловодства, слід також визначитися, який 
варіант доцільніший: з більшим чи меншим ступенем центра-
лізації. Враховуючи те, що централізована форма діловодства 
має низку переваг, завжди треба прагнути до більшої центра-
лізації роботи з документами. За структурними підрозділами 
слід залишати лише ті процеси й операції, які неможливо чи 
недоцільно централізувати з технічних або інших причин.

Пам’ятайте, що правильний вибір форми організації ді-
ловодства дає можливість досягти раціонального використан-
ня трудових і технічних ресурсів, сприяє створенню оптималь-
них організаційних умов, а також забезпечує ефективне функ-

ВАЖЛИВО!
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А ЯК У ЗАКОНОДАВСТВІ...

Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої вла-
ди, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах вико-
навчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
30 листопада 2011 року № 1242

«Ефективна організація документообігу передбачає:
проходження документів в установі найкоротшим шляхом;
скорочення кількості інстанцій, до яких повинні надходити документи 

(наприклад, під час погодження);
одноразовість операцій з опрацювання документів, уникнення дублювання 

під час роботи з ними;
централізацію, зосередження здійснення однотипних операцій з докумен-

тами в одному місці;
раціональне розташування в установі структурних підрозділів і робочих 

місць» (п. 141).

Зразкове діловодство

ціонування й координацію роботи служби діловодства та ін-
ших структурних підрозділів, правильний розподіл обов’язків 
між працівниками підприємства.

РЕКЛАМА



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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


