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Я. Герасименко, молодший науковий 
співробітник НДІ державного будівни-
цтва та місцевого самоврядування АПрН 
України

Деякі проблеми юридичної відповідальності 
за порушення законодавства 

про природно-заповідний фонд України

Сучасні демократичні перетворення в нашій країні неминуче тор-
каються питань вирішення складних екологічних проблем, пов’язаних 
із частішими проявами заподіяння шкоди природі взагалі, окремим 
природним компонентам або життю і здоров’ю людини, зокрема, вна-
слідок забруднення довкілля у зв’язку з господарською діяльністю, або ж 
унаслідок стихійних явищ, викликаних значним техногенним впливом на 
довкілля.

Такі питання мають вирішуватися у межах рішучих кроків з про-
ведення виваженої правової реформи, спрямованої на ефективну адап-
тацію національних норм права до стандартів міжнародного та євро-
пейського екологічного законодавства.

Проблемам юридичної відповідальності за порушення екологічного 
законодавства присвятили свої дослідження В. І. Андрейцев, В. Д. Басай, 
С. Б. Гавриш, В. В. Костицький, І. А. Куян, В. Л. Мунтян, Б. Г. Розов-
ський, Н. І. Титова, Ю. С. Шемшученко та інші вчені.

Про наявність будь-якого правопорушення, у тому числі й еколо-
гічного, можна говорити лише тоді, коли є всі елементи, з яких воно 
складається: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторо-
на. Склад правопорушення являє собою систему ознак протиправної 
поведінки, необхідних і достатніх для притягнення до юридичної від-
повідальності.

Відповідальність за порушення екологічного законодавства — це 
різновид юридичної відповідальності, що полягає в накладенні на вин-
ну особу специфічного обов’язку зазнавати відповідних обмежень 
особистого або майнового характеру за вчинене правопорушення від-
повідно до санкції порушеної норми права. Так, згідно з Конституцією 
України (ст. 66) кожний зобов’язаний не заподіювати шкоду природі1. 

1 Конституція України : прийнята Законом України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР // 
Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
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Невиконання цього конституційного обов’язку спричиняє для винної 
особи несприятливі наслідки правового характеру.

Відповідальність за порушення екологічного законодавства є важ-
ливою складовою правового забезпечення екологічної безпеки, раціо-
нального природокористування, відтворення екологічних об’єктів і 
охорони навколишнього природного середовища. Шляхом її застосу-
вання реалізується державний примус до виконання екологічних вимог. 
Відповідальність за порушення екологічного законодавства завжди 
безпосередньо пов’язана з негативними правовими наслідками як 
результатом неправомірних дій винної особи.

Екологічне законодавство закріплює перелік земельних, водних, 
лісових, атмосфероповітряних, фауністичних, флористичних право-
порушень, порушень законодавства про надра, про режим територій 
та об’єктів ПЗФ, інших природних територій та об’єктів, що підлягають 
особливій охороні, тощо. Так, ст. 64 Закону України «Про природно-
заповідний фонд України» виділяє такі види порушень у цій галузі (за 
видами протиправної поведінки):

нецільове використання територій та об’єктів ПЗФ, порушення 1) 
вимог проектів створення та організації цих територій;

здійснення в межах територій та об’єктів ПЗФ, їх охоронних зон 2) 
забороненої господарської діяльності;

організація на територіях та об’єктах ПЗФ, в їх охоронних зонах 3) 
господарської діяльності без попереднього проведення екологічної 
експертизи або з порушенням її висновків;

невжиття заходів щодо профілактики і ліквідації екологічних на-4) 
слідків аварій та іншого шкідливого впливу на території та об’єкти ПЗФ;

порушення строків і порядку розгляду клопотань про створення 5) 
територій та об’єктів ПЗФ;

порушення вимог щодо використання територій та об’єктів ПЗФ;6) 
перевищення допустимих хімічних, фізичних, біотичних та 7) 

інших впливів і антропогенних навантажень, порушення вимог нада-
них дозволів на використання територій та об’єктів ПЗФ;

псування, пошкодження чи знищення природних комплексів 8) 
територій та об’єктів ПЗФ та зарезервованих для включення до його 
складу;

самочинна зміна меж, відведення територій та об’єктів ПЗФ для 9) 
інших потреб.

Єдиною підставою юридичної відповідальності за порушення ре-
жиму охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду є 
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правопорушення у цій галузі, яке є різновидом екологічних правопо-
рушень.

Порушення правового режиму охорони територій та об’єктів ПЗФ 
України можна визначити як протиправне, вчинене право- та дієздат-
ним суб’єктом, як правило, винне діяння (дія чи бездіяльність), що 
посягає на порядок організації, охорони, ефективного використання 
ПЗФ України, відтворення його природних комплексів та об’єктів, 
унаслідок чого їм завдається шкода (або створюється реальна загроза 
її заподіяння), за вчинення якої законодавством передбачено юридичну 
відповідальність1.

Чинне екологічне законодавство України закріплює чотири «класич-
ні» види юридичної відповідальності: дисциплінарну, адміністративну, 
цивільно-правову і кримінальну відповідальність (ст. 68 Закону України 
«Про охорону навколишнього природного середовища»2, ст. 64 Закону 
України «Про природно-заповідний фонд України»3 та ін.).

Відповідальність за порушення екологічного законодавства полягає 
у застосуванні до порушників уповноваженими органами і посадови-
ми особами заходів примусового впливу4. Серед негативних правових 
наслідків розуміють також примусове припинення права власності на 
природні ресурси або права природокористування. Крім того, законом 
передбачені дисциплінарні стягнення, адміністративні і кримінально-
правові санкції, відшкодування збитків, заподіяних порушенням еко-
логічного законодавства.

Особливість цивільно-правової відповідальності за порушення за-
конодавства про природно-заповідний фонд України полягає насампе-
ред у тому, що вона трансформувалася в майнову (таксову) відпові-
дальність5. Це пояснюється тим, що «правовідносини з використання 
природних об’єктів, — як відзначала С. М. Кравченко, — не є тотож-

1 Див.: Ковтун О. М. Відповідальність у системі правових гарантій ефективності 
охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України / О. М. Ковтун // 
Проблеми права та правоохоронної діяльності. – № 1. – Донецьк, 2005. – С. 183–191.

2 Про охорону навколишнього середовища : Закон України від 25 червня 1991 р. 
// Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546. 

3 Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16 червня 1992 р. // 
Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502. 

4 Див.: Гетьман А. П. Екологічне право України в запитаннях та відповідях : навч. 
посіб. / А. П. Гетьман, М. В. Шульга, Г. В. Анісімова, А. К. Соколова. – Х., 2008. – 480 с.

5 Див.: Ковтун О. М. Деякі аспекти юридичної відповідальності за порушення 
законодавства про природно-заповідний фонд України / О. М. Ковтун // Вісн. Акад. 
праці та соц. відносин Федерації профспілок України. – 2001. – № 3. – 153–157.
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ними цивільно-правовим і мають суттєву специфіку, яка зумовлена 
особливим значенням природних об’єктів, неможливістю швидкого 
штучного їх відтворення, складністю факторів, що становлять зміст 
позитивної шкоди, віддаленістю прояву екологічної шкоди в часі і про-
сторі, неодержаних доходів від втрати або пошкодження об’єктів при-
роди, витрат на їх відновлення тощо»1.

Шкода, яка завдається порушенням екологічного законодавства, як 
справедливо зазначає В. Д. Басай, із цивільно-правовим поняттям 
«збитків» не збігається, є складнішою, більшою за розміром2. До її 
структури входять і такі негативні майнові наслідки, як невикористані 
витрати, які раніше були вкладені в об’єкти природи, та необхідні ви-
трати на відновлення об’єкта довкілля. За нормами цивільного зако-
нодавства стягнути їх неможливо, бо підрахунок цих витрат можливий 
лише за допомогою спеціальних такс або методик, характерних для 
екологічного законодавства. Ю. С. Шемшученко вважає, що розмір 
такс значною мірою визначається на основі емпіричних рішень і вищий 
за реальні збитки3.

Адміністративна відповідальність пов’язана із застосуванням упо-
вноваженими органами і посадовими особами адміністративних стяг-
нень до суб’єктів, винних у вчиненні адміністративного проступку у 
сфері екологічної безпеки, природокористування й охорони навколиш-
нього природного середовища. Ця відповідальність застосовується в 
адміністративному, а іноді у судовому порядку і її застосування не 
пов’язане із підрахунком збитків, вона покладається на винних осіб 
лише за ті проступки, що не є суспільно небезпечними і передбачені 
чинним адміністративним законодавством. Адміністративні заходи 
впливу на правопорушників стимулюють дотримання ними природо-
охоронних вимог і правил.

Порядок притягнення до адміністративної відповідальності вста-
новлений КУпАП, який екологічним адміністративним проступкам 
присвячує окрему главу.

Відповідно до адміністративного законодавства за вчинення еко-
логічного правопорушення застосовується одне з таких стягнень: 

1 Кравченко С. Н. Имущественная ответственность за нарушение природоохра-
нительного законодательства / С. Н. Кравченко. – Львов, 1979. – С. 63–64.

2 Басай В. Д. Відшкодування шкоди, заподіяними екологічними правопорушен-
нями : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 / В. Д. Басай. – Львів, 1996. – С. 5.

3 Шемшученко Ю. С. Правовые проблемы экологии / Ю. С. Шемшученко. – Киев, 
1989. – С. 194.
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штраф; попередження; конфіскація предметів, що були знаряддям 
правопорушення, або безпосередніх об’єктів правопорушення; по-
збавлення права займатися діяльністю, пов’язаною з деякими видами 
використання природних ресурсів і охорони довкілля.

Адміністративним правопорушенням у галузі охорони природи, 
використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культу-
ри присвячена 7 глава КУпАП. Ця глава містить 53 статті, лише одна 
з яких (ст. 91) має безпосереднім об’єктом протиправного посягання 
території та об’єкти природно-заповідного фонду. Ще три статті (ч. 2 
ст. 771, ч. 2 ст. 881 і ч. 2 ст. 85) вчинення протиправних діянь на тери-
торіях та об’єктах природно-заповідного фонду розглядають як квалі-
фікуючі ознаки правопорушення.

За порушення екологічного законодавства можлива й кримінальна 
відповідальність, яка передбачена чинним Кримінальним кодексом 
України і застосовується тільки судами за здійснення суспільно небез-
печних екологічних правопорушень, тобто злочинів. Відповідні статті, 
якими встановлено кримінальну відповідальність за конкретні пору-
шення екологічного законодавства, зосереджені у розділі 9 «Злочини 
проти навколишнього середовища» Кримінального кодексу України. 
Серед них розрізняють, зокрема, злочини проти екологічної безпеки, 
злочини у сфері землекористування, охорони надр, атмосферного по-
вітря, водних ресурсів, лісокористування, охорони рослинного і тва-
ринного світу та ін.

Об’єктом злочину, передбаченого ст. 252 КК України, є суспільні 
відносини з приводу охорони, збереження та використання територій, 
взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду. 
Зі змісту цієї статті зрозуміло, що предметом злочинного посягання є 
території та об’єкти природно-заповідного фонду, які є головною скла-
довою у системі природних територій та об’єктів, що підлягають особ-
ливій охороні.

Об’єктивна сторона розглядуваного злочину включає різні засоби 
впливу, які ведуть до знищення або пошкодження територій, взятих 
під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду. 
Суб’єктивна сторона передбаченого ст. 252 КК України злочину харак-
теризується умислом (прямим і непрямим). Окремі природні ресурси, 
що знаходяться в межах територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, є предметом злочинних посягань згідно з ч. 1 ст. 240 (корисні 
копалини, крім загальнопоширених), ст. 246 (дерева і чагарники у лісах, 
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захисних та інших лісових насадженнях), ч. 1 ст. 248 (мисливські тва-
рини, що знаходяться у стані природної волі або утримуються за на-
піввільних умов). Порушення встановлених правил охорони надр, якщо 
це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також 
незаконне видобування корисних копалин, крім загальнопоширених, 
на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду КК України 
відносить до кваліфікуючих ознак злочину (ч. 2 ст. 240).

Порушення тих самих правил природокористування й охорони на-
вколишнього середовища або здійснення аналогічних протиправних 
дій тягнуть в одних випадках кримінальну, в інших — адміністратив-
ну відповідальність. Розмежувальним критерієм злочинів і адміністра-
тивних проступків виступає ступінь суспільної небезпеки. Крім того, 
враховуються також конкретні обставини правопорушень: вид і розмір 
заподіяної шкоди, конкретні наслідки і т. ін.

Законодавством України не зовсім вдало трактується розмежуван-
ня за об’єктивною стороною адміністративно і кримінально караного 
незаконного полювання. Наприклад ч. 2 ст. 85 КУпАП встановлюється 
відповідальність за полювання в «заборонених місцях», а ч. 1 ст. 248 
КК України — за полювання в «заповідниках або на інших територіях 
та об’єктах природно-заповідного фонду» (які є одним із видів «за-
боронених місць»). Це призводить до того, що незаконне полювання 
на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду розцінюється 
на практиці як адміністративний проступок і тягне за собою адміні-
стративну відповідальність за ч. 2 ст. 85 КУпАП.

У тих випадках, коли за екологічні правопорушення не настає ні 
кримінальна, ні адміністративна відповідальність, можливе настання 
дисциплінарної відповідальності. Вона застосовується на підставі за-
гальних норм трудового законодавства за дисциплінарні проступки 
екологічного характеру. Суб’єктами такої відповідальності виступають 
працівники підприємств, установ і організацій, а також відповідні по-
садові особи.

Однією із проблем юридичної відповідальності за порушення за-
конодавства про природно-заповідний фонд є відсутність чіткого узго-
дження гіпотез і диспозицій норм про відповідальність, що містяться у 
Законі України «Про природно-заповідний фонду України», із санкціями, 
що містяться в КУпАП та КК України. Так, ні КУпАП, ні КК України не 
передбачають санкцій за порушення строків і порядку розгляду клопо-
тань про створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
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(ст. 64 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»), від-
ведення територій та об’єктів природно-заповідного фонду для інших 
потреб.

На мою думку, доцільно, щоб термін «екологічна відповідальність» 
відповідав би галузевій належності такого виду відповідальності, яка 
за своєю суттю, характером державно-правових санкцій визнавалася б 
превентивною та цивільно-правовою, компенсаційною. Термін «еко-
логічна шкода» враховував би наслідки правопорушення (забруднення 
навколишнього природного середовища; знищення, пошкодження, 
нераціональне використання природних ресурсів; руйнування при-
родних екологічних систем тощо), якими може заподіюватися шкода 
навколишньому природному середовищу чи його компонентам, а через 
них — життю і здоров’ю громадян чи їх майну.

Важливого значення в аспекті юридичної відповідальності набуває 
також компенсація шкоди за порушення законодавства про природно-
заповідний фонд. У спеціальній літературі «компенсація» розглядаєть-
ся, по-перше: як сукупність дій, спрямованих на зниження негативно-
го ефекту господарської або іншої діяльності на той чи інший вид 
природного ресурсу та, по-друге, як складова частина природоохорон-
них заходів, обсяг і зміст яких планують на стадії підготовки такої 
господарської чи іншої діяльності1. Таке значення дозволяє розглядати 
компенсацію шкоди у регулятивних екологічних правовідносинах як 
відповідний процес, у межах якого здійснюються природоохоронні 
заходи зобов’язаними на це суб’єктами, сфера діяльності яких пов’язана 
з негативними впливами на навколишнє природне середовище. Таким 
суб’єктом виступає й держава, особливо у сфері забезпечення еколо-
гічної безпеки від природних стихійних явищ, або у випадках заподі-
яння шкоди навколишньому природному середовищу, життю і здоров’ю 
громадян від небезпечних аварій, катастроф, що відбулися на держав-
ному чи іншому підприємстві за умови, коли само підприємство фі-
нансово не здатне компенсувати усі заподіяні збитки і втрати.

У такому значенні компенсація шкоди є основною ознакою так зва-
ної компенсаційної екологічної відповідальності, у межах якої перед-
бачається залік попередження екологічної шкоди в ринковій діяльності. 
На відміну від мети загальної матеріальної відповідальності, яка має 
справу з претензіями (заявами) постраждалої від незаконної дії особи, 
врівноважити матеріальний стан потерпілого, метою компенсаційної 
екологічної відповідальності є мінімізація заподіяння майбутньої шкоди2. 

1 Экологический энциклопедический словарь. – М., 1990. – Ст. 325. 
2 Там само. – Ст. 324.
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Застосування такої відповідальності передбачає досягнення чотирьох 
результатів: а) гарантування постраждалій особі компенсації економіч-
ної шкоди; б) збереження навколишнього середовища шляхом відшко-
дування шкоди винною особою; в) стимулювання відповідальної сто-
рони здійснювати превентивні і передбачувані заходи, такі як аналіз 
ризику, екоаудит, системи природоохоронного управління, з тим, щоб 
уникнути надмірних витрат; г) забезпечення принципу «забруднювач 
платить»1. Такі правові ідеї відповідають і міжнародним та європей-
ським принципам2, а їх актуальність правового опосередкування є 
беззаперечною.

Закон Німеччини про екологічну відповідальність від 10 грудня 
1990 р. у ст. 3 визначає, що шкода, яка може виникати внаслідок впли-
ву на навколишнє середовище, — це така шкода, яка спричиняється 
речовинами, вібраціями, шумами, тиском, випромінюванням, газами, 
парами, теплом, які поширюються у ґрунті, повітрі або воді. Така шко-
да може включати смерть особи, тілесні ушкодження чи завдання 
шкоди здоров’ю або її майну.

Закон не встановлює інші характеристики шкоди, лише вказує, що 
власник такого об’єкта зобов’язаний компенсувати потерпілій особі 
шкоду, якої вона зазнала. Можна припустити, що потерпіла особа 
вправі вимагати як відшкодування заподіяних майнових збитків, так і 
компенсувати моральну шкоду.

На рівні Європейського Союзу для визначення поняття та обсягів 
компенсації екологічної шкоди важливо враховувати положення Ди-
рективи ЄП і РЄ від 21 квітня 2004 р. № 2004/35/СЕ «Про екологічну 
відповідальність за попередження та ліквідацію заподіяної навколиш-
ньому середовищу шкоди»3.

Отже, ця Директива спрямована на охорону виключно навколиш-
нього середовища як основи життєдіяльності, тобто біологічного різно-
маніття, вод і ґрунтів.

Положення зазначеної Директиви ЄС доцільно було б адаптувати 
у правову систему України4, що, з одного боку, наблизило б процедури 

1 Экологический энциклопедический словарь. – М., 1990. – Ст. 753–754.
2 Право Европейского Союза : учеб. для вузов / под ред. С. Ю. Кашкина. – М., 

2004. – Ст. 756.
3 Offi  cial journal of the European Union. 30.4.2004. L 143/56-143/74
4 Про затвердження Загальнодержавної Програми адаптації законодавства Укра-

їни до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 р. // 
Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.
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входження нашої країни до європейської спільноти, з другого — до-
зволило б найбільш цивілізованими та ефективними засобами забез-
печувати систему попередження й ліквідації шкоди, заподіяної навко-
лишньому середовищу.

Із викладеного вище слід зробити висновок, що інститут відпові-
дальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд 
потребує удосконалення.


	ЗМІСТ
	Доповідь Президента Академії правових наук України В. Я. Тація на загальних зборах Академії, що відбулися 21 грудня 2009 р. 
	ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ НАУКИ
	Рабінович П. Ефективність юридичних гарантій законності: до методики її виявлення 
	Данильян О., Петришин О. Проблема взаємовпливу правового виховання і державотворчого процесу: українські реалії
	Лемак В. Соціально-економічні права людини в контексті верховенства права: вітчизняний досвід закріплення та застосування 
	Хаустова М. Структура правової системи суспільства 
	ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
	Колісник В. Правовий механізм трансформації української Конституції 
	Любченко П. Засоби масової інформації як структурний елемент громадянського суспільства та їх вплив на місцеве самоврядування 
	Ковальчук В. Органи конституційної юстиції в механізмі легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід 
	Онупрієнко А. Правове регулювання функціонування місцевої влади: світовий і вітчизняний досвід 
	ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
	Єрмолаєв В. Про двопалатний парламент: з історії парламентаризму в Україні
	Селіхов Д. Загальноімперський характер переселенського закону від 13 липня 1889 року в губерніях Наддніпрянської України 
	ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
	Жилінкова І. Конструкції заміни боржника у цивільному зобов’язанні 
	Крат В. Нетиповість у цивільному праві: історія та сучасність 
	Кухарєв О. Поняття та юридична природа заповідального покладення
	Джунь В. Методологічні питання дослідження господарського права 
	Ломака В. Відповідальність вантажовідправника та вантажоодержувача за несвоєчасну оплату перевезення вантажів залізничним транспортом 
	ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА
	Демченко С. Системний аналіз ефективності господарського судочинства 
	ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА
	Бойко І. Забезпечення права громадян на вільний доступ до інформації про якість харчових продуктів: адміністративно-правовий аспект 
	Кузьменко О. Теоретико-методологічні засади визначення місця інституту міжбюджетних відносин у системі фінансового права 
	ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
	Семчик В., Подоляк С. Реституція в українському та європейському договірному праві 
	Макаруха З. Гармонізація процесуального права притулку в рамках ЄС 
	ПРОБЛЕМИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА
	Мошак Г. Каральні елементи у приватному праві ФРН 
	Дашковська О. Референдум як інститут безпосередньої демократії: досвід зарубіжних країн .
	ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
	Гаращук В., Мухатаєв А. Нове антикорупційне законодавство України: переваги та недоліки 
	Головкін Б. Мотивація корисливих насильницьких злочинів 
	НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
	Гончаров В. Методологія тлумачення юридичних норм у світлі граматології 
	Левіна Ю. Інститути демократії в умовах розвитку громадянського суспільства 
	Герасименко Я. Деякі проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України 
	РЕЦЕНЗІЇ
	Нове теоретичне дослідження державного ладу України (О. Дашковська, В. Колісник) 
	Корисне науково-навчальне видання в галузі конституційного права (М. В. Цвік, Ю. М. Грошевий, Ю. Г. Барабаш) 
	НАУКОВЕ ЖИТТЯ
	XXIV Конгрес із філософії права і соціальної філософії «Глобальна гармонія та верховенство права» 
	П’ятий «круглий стіл» з антропології права у Львові 
	Звіт Академії правових наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2009 рік 
	НАШІ ЮВІЛЯРИ
	Вячеславу Васильовичу Комарову — 60 років 


<<
  /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 false
  /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 false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /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 (None)
  /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


