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ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ РІЗНОГО 

ПІДПОРЯДКУВАННЯ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
(представлено д-ром техн. наук. Прохачем Е.Ю.) 

 
Для аналізу пріоритетних напрямків взаємодії при ліквідації на-
слідків конкретного класу надзвичайних ситуацій запропонована 
математична модель, яка будується за допомогою ігрових методів 
теорії гри та статистичних рішень 
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Постановка проблеми. Відповідно [1] забезпечення реалі-

зації державної політики у сфері цивільного захисту здійснюється 
єдиною державною системою цивільного захисту (ЄДСЦЗ), яка 
складається з функціональних і територіальних підсистем та їх 
ланок. Тобто ЄДСЦЗ є організаційною системою, в рамках якої 
взаємодіють і координують свою роботу відповідні органи управ-
ління. Ця система повинна забезпечити комплексне використання 
сил і засобів органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування та організацій, в тому числі і громадських, до компетенції 
яких входить вирішення питань захисту населення і територій від 
НС.  

Якщо розглядати процес організації ліквідації НС як поєд-
нання організаційно-управлінських, інженерно-технічних та опе-
ративно-тактичних рішень, що забезпечують успіх оперативних 
дій по її ліквідації, то ефективність виконання задач підрозділами 
різного підпорядкування буде залежати, насамперед, від органі-
зації взаємодії щонайменше двох суб�єктів при відпрацюванні та 
реалізації цих рішень.  

Організація спільних заходів складається з етапів попере-
дньої і безпосередньої (оперативної) підготовки до їх проведення. 
Основною проблемою в організації спільних заходів є визначення 
пріоритетних напрямів взаємодії та найбільш ефективного меха-
нізму взаємодії всіх структурних елементів суб�єктів взаємодії. Ви-
значення пріоритетних напрямів взаємодії між різними форму-
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ваннями цивільного захисту у разі виникнення НС має відбува-
тись в процесі розробки організаційно-управлінських рішень ще 
на попередньому етапі під час розроблення планів взаємодії. Це 
потребує науково обґрунтованих пропозицій і рекомендації щодо 
прийняття таких рішень.  

Сучасні наукові праці присвячені, перш за все, вирішенню 
проблем удосконалення службової та оперативної діяльності під-
розділів різних міністерств і відомств як окремих систем, і поки ще 
не достатньо досліджені організаційні проблеми взаємодії рятува-
льних сил з підрозділами інших міністерств і відомств при підго-
товці до НС і ліквідації їх наслідків, що стримує наукове забезпе-
чення розробки нормативно-правових та оперативних документів 
у цій сфері. З огляду на це, стає необхідним розглянути методоло-
гічні аспекти наукових досліджень, основна задача яких - удоско-
налення організаційного забезпечення взаємодії шляхом розробки 
механізму взаємодії між підрозділами різного підпорядкування 
при виникненні НС.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для реалізації 
цього завдання в роботі [2] розглянуто комплекс базисних прин-
ципів, методів, методик, способів і засобів їх реалізації в організа-
ції та побудові науково-практичної діяльності в галузі забезпечен-
ня ефективної системи взаємодії при ліквідації НС на прикладі 
дослідження спільної діяльності внутрішніх військ МВС України 
та рятувальних сил МНС України. В роботі [3] сформований кін-
цевий варіант математичної моделі, яка буде описувати структур-
но-функціональні складові як окремої організаційної системи так і 
їх угруповання та організацію взаємодії структурних підрозділів 
такого угруповання. Це дозволяє провести структурно-
функціональний аналіз системи взаємодії та визначити пріорите-
тні напрямки її організації при вирішенні відповідних задач серед 
множини НС, визначених Класифікатором надзвичайних ситуа-
цій ДК019:2010. Але під час подальшого аналізу пріоритетних на-
прямків взаємодії при ліквідації наслідків конкретного класу НС 
з�являється ряд факторів, параметри яких невідомі, і відсутні дан-
ні, які дозволяють визначити які з них більше, а які менше ймові-
рні. 

Постановка завдання та його вирішення. Для подальшо-
го аналізу пріоритетних напрямків взаємодії при ліквідації нас-
лідків конкретного класу НС пропонується застосувати ігрові ме-
тоди обґрунтування рішень [4], які дозволять глибше проаналізу-
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вати ситуацію і на основі цього прийняти якщо не оптимальне, то, 
принаймні, до кінця продумане рішення. Щоб зробити можливим 
математичний аналіз взаємодії двох суб�єктів, доцільно побудува-
ти відповідну математичну модель (гру) [4]. 

Вибір одного з варіантів дій суб�єктами взаємодії будемо 
вважати змішаними стратегіями гравців А і В та, відповідно, ви-
значимо ( )1 2, ,....,A mS p p p= , ( )1 2, ,....,B nS q q q= , де 1 2, ,...., mp p p - ймо-
вірності застосування гравцем А стратегії 1 2, ,...., mA A A ; 1 2, ,...., nq q q - 
ймовірності застосування гравцем В стратегій 1 2, ,...., nB B B . 

Тоді, відповідно до основної теореми теорії ігор [4], люба кін-
цева гра двох суб�єктів з нульовою сумою має, як найменше, одно 
рішення � пару оптимальних стратегій, в загальному випадку змі-
шаних ( * *,A BS S ), і відповідну ціну ν. Властивості пари оптимальних 
стратегій ( * *,A BS S ), що утворюють рішення гри, дають можливість 
стверджувати, що при 0ν =  гра стає вигідною для обох учасників. 

Застосування відповідного математичного апарату під час 
аналізу структурно-функціональної моделі організації взаємодії 
[3] дозволяє сформувати гру mхn з матрицею A 
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Якщо всі виграші ija позитивні, то і ціна гри, тобто середній 

виграш при оптимальної стратегії, теж позитивний: 0ν > . Рішен-
ням такої гри будуть дві оптимальні стратегії 

( )*
1 2 ....A mS p p p= + + + , ( )*

1 2 ....B nS q q q= + + + , які дають кожній сто-
роні максимально можливий виграш (мінімальний програш). 

Знайдемо спочатку 
*
AS . Якщо гравець А застосує свою оптималь-

ну стратегію, то в любому випадку його виграш буде не менше, ніж ν  
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Розділимо нерівності (2) на величину ν  і введемо позначення 
 

 1 2
1 2, ,....., m

m
pp px x x

ν ν ν
= = =  (3) 

 
Тоді умови (2) приймуть вигляд 
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де 1 2 .... 0mx x x+ + + ≥   

З урахуванням значень (3) і того, що 1 2 .... 1mp p p+ + + = , змін-
ні 1 2, ,...., mx x x задовольняють умовам 

 
 1 2

1.... mx x x
ν

+ + + =  (5) 

 
Так як ν  - гарантований виграш, то, природно, гравець хоче 

зробити його максимальним, тобто значення 
1
ν

 мінімальним. 

Таким чином, задача рішення гри приведена до математич-
ної задачі: знайти невід�ємні значення змінних  1 2, ,...., mx x x , які бу-
дуть задовольняти лінійним нерівностям (4) та звертати в мінімум 
лінійну функцію цих змінних 

 
 1 2 .... minmL x x x= + + + ⇒  (6) 

 
Таким чином, задача рішення гри mхn звелась до задачі лі-

нійного програмування. Геометрична інтерпретація умови 

minL ⇒  дозволяє побудувати область допустимих рішень та ви-
значити оптимальне рішення. 

Оптимальна стратегія гравця В знаходиться аналогічно, з 
тою різницею, що В буде мінімізувати виграш. 

Запропонований підхід дозволить удосконалити організацій-
не забезпечення розробки оперативних документів у сфері взаємо-
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дії , а також може бути використаний під час розробки відповідних 
систем підтримки прийняття рішень. 
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Неклонский И.М.  
Игровые методы обоснования решений при организации взаи-

модействия подразделений разного подчинения при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Для анализа приоритетных направлений взаимодействия при ликви-
дации последствий конкретного класса чрезвычайных ситуаций предложена 
математическая модель, которая составляется с помощью игровых методов 
теории игр и статистических решений 

Ключевые слова: взаимодействие, структурно-функциональный ана-
лиз, игровые методы 
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action of different departments subordination in liquidation of emer-
gency situations 

For the analysis of priority areas of cooperation in the aftermath of a par-
ticular class of emergency mathematical model, which is made by means of game 
theory methods of games and statistical decisions 

Key words: interaction, structural and functional analysis, gaming meth-
ods 



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


