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•Філателія 3Щастя не в нагороді за доблесть, а в самій доблесті.
Бенедикт СПІНОЗА

•НОВІ ВИПУСКИ

•СПЕЦПОГАШЕННЯ

Хрест як символ свободи і віри був об�
раний за форму військових нагород

ще при гетьмані Павлові Скоропадсько�
му. Так, у 1918 р. комісія з виготовлення
військових нагород запропонувала за�
провадити кілька орденів, зокрема 
Залізний Хрест, хрест святого рівно�
апостольного князя Володимира, хрест і
зірку «Слава і відродження України».

Першою з реалізованих нагород був ор�
ден Залізного Хреста Армії УНР «За зимо�
вий похід і бої». Орден затверджено у жовт�
ні 1920 р. Головним отаманом військ УНР
Симоном Петлюрою для всіх учасників
першого зимового походу. У 1919–1920 рр.
українська армія на чолі з генералом Ми�
хайлом Омельяновичем�Павленком про�
вела вдалий бойовий рейд тилами біль�
шовицьких і білогвардійських військ. 

Період визвольних змагань і станов�
лення української держави символізує
ще одна цінна військова відзнака – Га�
лицький хрест з написом «За Україну, її
волю, за честь і славу», заснований у
1928 р. Колегією Старшин.

З 1930�х рр. уряд Української Народ�
ної Республіки в еміграції продовжував
нагородотворчі спроби задля вшануван�
ня учасників визвольних змагань
1918–1920 рр. Після загибелі Голови
Директорії УНР та Головного отамана
Армії УНР Симона Петлюри, у 1932 р.
засновано відзнаку (хрест) на його
честь. У 1947 р. перший президент Укра�
їнської Народної Республіки в екзилі
Андрій Лівицький затвердив статут
Хреста українського козацтва. 

У новітні часи Державний Центр УНР
в екзилі також упровадив низку військо�
вих нагород, орденів, медалей, пам’ятних
знаків для відзначення учасників націо�
нально�визвольних змагань. Були вста�
новлені військовий хрест «60�ліття відро�
дження Українських Збройних Сил»
(1977) та хрест «40�ліття Української Націо�
нальної Армії» (1985). Нагороди Україн�
ської Народної Республіки отримували як
видатні представники закордонного україн�
ства, так і особи інших держав за особисті
заслуги в розвитку суспільства, активну по�
зицію щодо державотворення України та
правозахисну діяльність за кордоном. 

Чимало десятиліть поборники укра�
їнської державності зарубіжжя несли
символічний хрест із вірою у свободу
своєї Батьківщини. Вони спрямовували
свої зусилля на здобуття Україною са�
мостійності та вірили, що колись цей
день настане. У постанові УНРади з гри�
фом «Цілком таємно» щодо напрямів
української зовнішньої політики від 
11 травня 1957 р. зазначається, що за умов
створення в Україні національно�держав�
ного центру, «екзильний уряд УНР мусів би
негайно ввійти з ним у зв’язок… передати
йому свої уповноваження» [ЦДАЗУ, ф. 35,
оп. 1, спр. 22, арк. 2зв].

Це сталося через тридцять п’ять років –
24 серпня 1992 р., коли останній Президент
ДЦ УНР в екзилі Микола Плав’юк у Києві
урочисто передав атрибути влади (грамоту,
президентські відзнаки (клейнод�хрест
гетьмана Івана Мазепи), президентську пе�
чатку й прапор) першому Президенту неза�
лежної України Леоніду Кравчуку. З цього
часу вітчизняне нагородотворення отрима�
ло новий державний статус. З відновлен�
ням української державності та затвер�
дженням її основних символів з’явилися й
нові нагороди незалежної України, якими
відзначалися її найкращі сини.

У 2008 р. впроваджено орден Свободи,
що є вищим орденом України. Ним мо�
жуть бути нагороджені українці, іноземці
та особи без громадянства «…за видатні
та особливі заслуги в утвердженні сувере�
нітету та незалежності України, консолі�
дації українського суспільства, розвитку
демократії, соціально�економічних та 
політичних реформ, відстоюванні консти�
туційних прав і свобод людини і громадя�
нина». За вісім останніх років орден Сво�
боди отримали сорок осіб, серед них гла�
ви іноземних держав, видатні українські
громадські й культурні діячі, а також відо�
мі дисиденти Євген Сверстюк, Степан

За Україну, її волю,
за честь і славу!
Випуском марки «Орден Свободи. Нагороди України» Укрпошта 
відзначила 25%ту річницю з Дня незалежності. Ця нагорода у формі
хреста уособлює славу й становлення української нації. 
Саме із заснування сто років тому державно%вояцьких відзнак 
почалася історія вітчизняного нагородотворення.

Хмара, Микола Горбаль. У 2015 р. по�
смертно ним нагородили Бориса Нємцова.

Цікава історія створення цього ордену,
адже вперше задля його розробки було
проведено творчий конкурс. «З 1990�х рр.
розробка ескізів для орденів відбувалася
за замовленням. 2005�го після Помаран�
чевої революції було оголошеного конкурс.
Обрали ескіз ордена Свободи саме у фор�
мі хреста, що є традиційним для україн�
ських державно�вояцьких символів. До
того ж орден Свободи – нашийний. Тако�
му роду нагород, зазвичай, була прита�
манна саме хрестоподібна форма, – роз�
повідає доктор історичних наук, голова
Українського геральдичного товариства
Андрій Гречило. – Щодо оздоблення, то,
чим вище в ієрархії орденів нагорода, тим
вона має виглядати коштовнішою. Тому
може бути прикрашена й дорогоцінним
камінням, виготовлена із золота чи сріб�
ла. Тобто нагорода декорується для забез�
печення її вартості й краси».

Орден Свободи виготовлено з позо�
лоченого срібла. Він має форму рівно�
стороннього хреста. Його сторони
вкрито білою емаллю та прикрашено

прямокутними штучними кристалами
«Сваровські». У центрі хреста – круглий
емалевий медальйон синього кольору із 
золотим зображенням Знака Княжої
Держави Володимира Великого, обрам�
леного лавровим вінком. Медальйон об�
лямований подвійною декоративною
пружкою. Сторони кутів хреста обрамле�
но стилізованим рослинним орнаментом.

У 1997 р. Укрпошта розпочала серію
марок «Нагороди України». Побачили
світ 11 поштових мініатюр, авторами
яких були художники Володимир Таран
і Олександр Харук. Випущена 24 серпня
2016 р. марка «Орден Свободи. Нагоро�
ди України» є продовженням цієї серії.
Дизайн марки розробив Сергій Лук’я�
ненко. «Добре, що ця серія продовжена.
Система державних нагород значно біль�
ша, і в ній є низка нагород, які однозначно
треба відобразити на марках. Серію
«Нагороди України» можна розвивати і
надалі, адже це гарна перспектива 
для вітчизняної філателії на наступні
роки», – вважає Андрій Гречило. �

Тетяна НІКОЛАЄВА

Двадцять четвертого серпня на маркованому художньому
конверті  «375 років від часу заснування м. Охтирка» 
відбулося спеціальне погашення  «м. Охтирка. 375 років.
42706, Охтирка, Сумська обл.». Тираж конверта – 400 тис.
прим. Дизайн Тетяни Нестерової 

Двадцять шостого серпня на маркованому художньому конверті з
оригінальною маркою «Герцог Арман�Емманюель  дю   Плессі.
1766–1822»  відбудеться спецпогашення «До  250�річчя  від дня
народження. Арман�Емманюель дю Плессі. 1766–1822. 65001,
Одеса». Тираж конверта – 400 тис. прим. Художник Георгій Варкач

Двадцять четвертого серпня на немаркованому художньо�
му конверті «200�річчя з часу заснування м. Арциз» відбу�
лося спеціальне погашення «200�річчя з часу заснування
м. Арциз. 68401, Арциз, Одеська обл.». Тираж конверта –
35 тис. прим. Художниця Тетяна Нестерова

Орден Свободи.
Нагороди України

Номінал марки – 7,65 грн.
Кількість марок в аркуші – 10 (2 х 5).

Формат марки – 30 х 40,5 мм. 
Формат маркового аркуша – 170 х

118,5 мм.
Тираж марки – 130 тис. прим.
Дизайн марки та штемпелів –

Сергія Лук’яненка.
Марка – багатоколірна; спосіб дру�

ку – офсет, тиснення фольгою  та ви�
біркове лакування.

Марку надруковано на ДП «Полі�
графічний комбінат «Україна» з ви�
готовлення цінних паперів».

На полях маркового аркуша надруко�
вано штриховий код – 4823027141107.
Зам. 16–3390. 23.06.2016; напис: «Наго�
роди України».

Кількість маркових аркушів в дру�
кованому аркуші – 9. Спецпогашення
штемпелями «Перший день» відбули�
ся у Києві (01001) та Одесі (65001). �

Двадцять четвертого серпня введена в обіг та вважається 
дійсною для оплати послуг поштового зв’язку в усіх ВПЗ 
поштова марка №1521 «Орден Свободи. Нагороди України».

Президент України Петро Порошенко 
нагородив орденом Свободи українського
поета, громадсько�політичного діяча 
Дмитра Павличка (2015 р.)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /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 false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /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 true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


