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Energy-economic analysis presumes complex account of 
structural and power-technological factors of energy effi-
ciency in sugar industry. Complex multivariable energy 
economic approach based on the optimization methods with 
the use of system analysis allows deciding the task of in-
creasing the energy efficiency of particular sugarplants. 

ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ — МЕТОДОЛОГІЧНА 
ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

Т.П. Василенко, Ж.К. Сіднєва, С.М. Василенко, В.В. Шутюк  
Національний університет харчових технологій 

Енергоекономічний аналіз передбачає комплексне врахування структурних 
та енерготехнологічних факторів енергоефективності підприємств цукрової 
галузі. Багатофакторний енергоекономічний підхід, в основу якого покладені 
методи оптимізації на основі системного аналізу, дасть змогу вирішити 
завдання підвищення енергоефективності окремих цукрових заводів.  

Ключові слова: енергоекономічний аналіз, цукрова промисловість, енергоефек-
тивність, фактори, оптимізація.  

У нинішніх умовах невиправдано великої енергоємності цукрової промис-
ловості, підвищення цін на енергоносії, збільшення їх частки в структурі 
собівартості цукру ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів 
(ПЕР) є суттєвим внутрішнім резервом, застосування якого надає можливість 
підвищити конкурентоспроможність вітчизняного цукрового виробництва [3]. 
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Світове підвищення цін на паливо в 70-х рр. ХХ ст. зумовило інтенсивне 
впровадження енерго- та ресурсоощадних технологій, що сприяло значному 
скороченню питомих витрат ПЕР у цукровому виробництві [1]. У країнах 
Західної Європи за останні 20 років питомі витрати палива скоротилися вдвічі, 
а на кращих бурякоцукрових заводах комплексна питома витрата умовного 
палива досягла 2,2…2,5 % до маси буряків (до м.б.) [5]. Цьому сприяли тверда 
державна законодавча та економічна політика держав у сфері енергозбере-
ження й охорони навколишнього середовища, а також наявність розвиненого 
машинобудування і приладобудування, висококваліфікованих технічних і нау-
кових кадрів, планове ведення господарства, стабільне фінансове становище 
підприємств, концентрація виробництва і широка міждержавна інтеграція [6]. 

В Україні та СНД нині питомі витрати умовного палива на технологічні по-
треби наближаються до рівня 3 % до м.б. лише на окремих провідних цукрових 
заводах [2]. 

Суттєвою складовою політики зниження витрат ПЕР на підприємствах 
галузі має стати проведення цілеспрямованої структурної перебудови вироб-
ництва на основі науково обґрунтованих підходів та інвестиційних проектів у 
контексті структурної перебудови економіки України з урахуванням комплек-
су соціально-економічних і науково-технічних проблем [4]. Лише збалансована 
державна політика може вберегти галузь від регулярних перманентних криз на 
кшталт цінових. Комплекс заходів щодо зниження витрати ПЕР окремих 
підприємств і галузі в цілому має складатися в чітку ієрархічну структуру, що 
відзначається відповідними факторами впливу (факторами енергозбереження). 

Варто зауважити, що на динаміку споживання енергоресурсів одночасно 
впливають як енерготехнологічні, так і структурні фактори. До енерготех-
нологічних факторів передусім слід віднести ті, які, зважаючи на дію фізико-
хімічного принципу перетворення сировини в готову продукцію, зменшують 
витрату енергетичних ресурсів на отримання однакового кінцевого результату. 
Тобто це фактори, що визначають можливі напрями підвищення енергоефек-
тивності виробництва на існуючому рівні розвитку техніки й технологій. 

Оскільки виробництво та споживання енергії на кожному цукровому 
заводі є одним із ключових факторів розвитку цукрової промисловості як 
складової промислово-економічного комплексу країни, то вплив структурних 
факторів на енергоефективність виробництва починається з макроекономічних 
підходів і підходів, які безпосередньо не пов’язані з виробництвом і споживан-
ням енергії окремими підприємствами в процесі кардинальної перебудови 
фінансово-економічних і соціальних відносин. На рівні конкретного виробниц-
тва діють такі фактори, як якість вихідної сировини та готової продукції, вико-
ристання нових технологій тощо. Структурні фактори умовно можна поділити 
на соціально-економічні, організаційно-правові, техніко-технологічні. 
Соціально-економічні фактори насамперед визначають стан системи сти-

мулювання розвитку виробництва, включаючи підвищення енергоефектив-
ності. Для оптимізації енергозбереження в цукровій галузі необхідне впро-
вадження адекватних фінансових, податкових і соціальних заходів. Низький 
рівень інфляції, збалансований бюджет, якісна загальнодоступна освіта — 



ЕКОНОМІКА І СОЦІАЛЬНІЙ РОЗВИТОК 

 Наукові праці НУХТ 2014. Том 20, № 1  48 

ключові чинники забезпечення позитивного інвестиційного та інноваційного 
клімату в цукровій промисловості. В умовах занадто малого ринку цукру 
України потрібна державна політика забезпечення широких привабливих пер-
спектив для внутрішніх і прямих зовнішніх інвестицій та розширення торгівлі. 

Уряд має ухилятися від прямого управління ринками цукру і енергоносіїв та 
обмежити свою роль встановленням стабільних твердих правил, що впровад-
жуються відповідними регуляторами. Ключові слова: лібералізація, торгівля та, 
в більш загальному розумінні, вибір постачальника та замовника. Необхідним є 
відповідний збалансований комплекс правил, впроваджуваний незалежно від 
короткотермінових політичних втручань. 

Стан стимулювання інвестицій є одним із найважливіших структурних 
факторів. В Україні треба створити такий податковий і фінансово-економічний 
клімат, який би заохочував інвестувати в масштабні проекти, наприклад, у про-
екти з підвищення енергоефективності. Девальвація національної валюти, 
постійні зміни в податковій політиці створюють до того ж політичні ризики, 
що збільшують вартість капіталу, роблять іноземні та вітчизняні інвестиції 
більш дорогими. В умовах, коли ринкові реформи відіграватимуть позитивну 
роль у створенні сприятливого клімату для інвестування, існуючі фінансові 
схеми для розв’язання проблеми некомерційних ризиків надто слабкі для 
покриття масштабів ризиків, пов’язаних з інвестиціями у високовартісні 
проекти з підвищення енергоефективності. 

Важливим фактором є проблема цін на енергоносії. Ціни кінцевого спожива-
ча — це ключова рушійна сила енергоспоживання та, відповідно, енергоефек-
тивності. Разом з об’єктивними цінами для споживачів енергоносіїв важливе 
впровадження працюючої адекватної системи обліку та розрахунків за них. 

Енерготехнологічним комплексам цукрових заводів властиві висока вар-
тість і насичення складним обладнанням, їх адаптація до нових реалій ціно-
утворення на ринку енергоносіїв відбувається повільно та з високою ціною. 
Відповідними стратегіями є диверсифікація джерел енергії як на державному, 
так і на галузевому рівнях, інтенсифікація торгівлі енергоносіями, впровад-
ження альтернативних джерел енергії. 

До організаційно-правових факторів належать система менеджменту 
енергоефективності, починаючи від державного рівня до підприємства, та 
комплекс законодавчих та адміністративних заходів. Саме впровадження цієї 
групи факторів забезпечить створення відповідної нормативно-правової бази 
для реалізації комплексу енергоощадних заходів. 

Хоч інтенсивність споживання енергії підприємствами безпосередньо 
пов’язана з ціновими відгуками, енергетична ефективність більшою мірою 
залежить від впровадження найефективніших технологій, тому надзвичайно 
важливим є питання введення мінімальних юридичних стандартів енерго-
ефективності для технологічного й енергетичного обладнання і технологій. 
Техніко-технологічні фактори визначають загальний сучасний техніко-

технологічний стан виробництва, якісні та кількісні характеристики сировин-
ної бази, нормативно-правові вимоги до експлуатаційних характеристик 
виробництва, включаючи вимоги до якості цукру та впливу виробництва на 
навколишнє середовище. 
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Важливим техніко-технологічним фактором є питання розроблення вітчиз-
няного енергоефективного обладнання для цукрової промисловості. Настав час 
покінчити з порочною практикою масового впровадження застарілого імпорт-
ного обладнання зарубіжного виробництва, що заганяє галузь у безвихідь, по-
глиблюючи її відставання від сучасного світового рівня розвитку техніки й 
технологій. Оскільки окремі вітчизняні цукрові підприємства неспроможні 
самостійно фінансувати масштабні проекти з дослідження, розроблення та 
впровадження новітнього устаткування, то адекватне фінансування має надхо-
дити з боку держави. Проте фінансування має обмежуватись базовими дослід-
женнями, не пов’язаними з комерційними інтересами та партнерством. На 
національному рівні контроль за розміщенням коштів на науково-технічні роз-
робки та їхнім використанням повинен здійснюватись неурядовими структу-
рами, що об’єднують вчених, представників промисловості та громадськості. 

Конкуренція — найважливіший стимул створення та розвитку нових тех-
ніки й технологій. Потрібно створити умови, що сприяють змагальності в 
розробці та впровадженні енергоощадних техніки й технологій, і пропонувати 
інші стимули через фінансові механізми. Адекватні стимули, податки та інші 
економічні інструменти мають враховувати зовнішні фактори (негативні, 
наприклад, забруднення, чи позитивні, наприклад, дослідження, розроблення 
та впровадження нових техніки й технологій). 

Впровадження високоефективного обладнання й технологій потребує 
комплектування підприємств-розробників новітніх техніки і технологій, а 
також підприємств цукрової галузі кадрами вищої кваліфікації, що вимагає 
реформування систем їх підготовки на державному рівні та фінансування цієї 
підготовки. 

Нині до найважливіших факторів, що впливають на розвиток енерго-
збереження, є захист навколишнього середовища, зокрема зменшення викидів 
діоксиду вуглецю. Але ініціативи з обмеження викидів будуть підтримані лише 
у разі введення відповідних стимулів на державному рівні. 

Отже, вплив соціально-економічних, техніко-технологічних та організацій-
но-правових факторів є взаємозалежним, тому наведений поділ досить умов-
ний і визначається передусім системою пріоритетів державної і галузевої полі-
тики, а також виробничої політики на рівні компаній, що виробляють цукор. 

Аналізуючи вплив енерготехнологічних факторів на енергоефективність 
цукрового виробництва, слід відзначити, що сучасний цукровий завод — це 
єдиний енерготехнологічний комплекс (ЕТК), до складу якого входять 
взаємопов’язані системи виробництва і споживання теплової й електричної 
енергії. Система виробництва являє собою когенераційну установку зі спільно-
го виробництва теплової й електричної енергії (ТЕЦ), а система енергоспо-
живання безпосередньо підприємства являє собою складну ієрархічну структу-
ру, що включає в себе елементи технологічного, теплообмінного, механічного 
обладнання, пов’язані між собою складною схемою різнорідних зв’язків, в 
яких тісно взаємодіють складні фізико-хімічні процеси. Саме ця складність 
внутрішніх взаємозв’язків елементів, процесів, їхніх параметрів і характе-
ристик визначає потребу комплексного аналізу реального функціонування ЕТК 
та оцінки його ефективності. Відповідно, вирішення техніко-економічного 
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завдання оптимізації структури, параметрів і режимів роботи ЕТК цукрового 
заводу з метою підвищення ефективності використання ПЕР вимагає систем-
ного підходу. При цьому основними факторами, що впливають на енергоефек-
тивність виробництва, виступають технологічна й енергетична досконалість 
структури ЕТК, обладнання та його елементів, якими устаткована ЕТК, а також 
відповідність проектних і фактичних експлуатаційних характеристик системі 
чинних норм, вимог, стандартів. 

Отже, енерготехнологічне завдання підвищення енергоефективності 
цукрового виробництва (далі — енергозбереження) є завданням ієрархічним і 
науково-технічним. 

Враховуючи непростий синтетичний характер цукрового виробництва, слід 
відзначити, що завдання енергозбереження вирішується за допомогою прак-
тично всіх розвинених наукових напрямів енерозбереження, в тому числі: ство-
рення системи показників, характеристик, норм; розроблення адекватних син-
тетичних та аналітичних енергетичних і економічних балансів; оцінка 
енергетичної та економічної ефективності; аналіз втрат при генерування тепло-
вої й електричної енергії та їх передавання; забезпечення заданих технічних 
рівнів технологічних процесів тощо. 

Нині реалізуються два основні енерготехнологічні методи вирішення 
завдання підвищення ефективності використання ПЕР: удосконалення існую-
чого ЕТК та інноваційний метод. Перший не вимагає значних витрат техніко-
економічних ресурсів, проте виключає можливість оптимізаційного підходу 
до підвищення енергоефективності й не може забезпечити системного по-
глибленого зниження витрати ПЕР. 

Водночас, інноваційний метод, що передбачає впровадження новітніх 
техніки й технологій, надає можливість провести структурну енерготехно-
логічну реконструкцію існуючих підприємств із застосуванням оптимізацій-
них підходів, в тому числі із збільшенням їхньої продуктивності. 

Оптимальне інноваційне проектування енерготехнологічної системи озна-
чає модифікацію її структури та параметрів з метою мінімізації сумарної вар-
тості продукції, що виробляється системою, включаючи вартість витрачених 
паливно-енергетичних ресурсів, при граничних умовах, пов’язаних з доступні-
стю фінансових ресурсів, матеріалів, захистом навколишнього середовища, 
включаючи вимоги безпечності, надійності, зручності використання, ремонто-
придатності тощо. Це означає, що під час оптимізації ЕТК цукрових заводів 
слід застосовувати основні принципи, які б враховували потребу отримання 
інтегрованого проектного рішення, що було б не тільки енергетично оптималь-
не, а й економічно і технічно прийнятне. Оскільки процедура проектування ви-
магає застосування методів системного аналізу, комплекс заходів щодо оптимі-
зації енерговикористання слід вибудувати у відповідну ієрархію інноваційних 
заходів, пов’язаних з вибором оптимальної структури й окремих елементів си-
стеми. Тобто для побудови оптимальної структури ЕТК необхідне її матема-
тичне оформлення та моделювання. 

Оптимізація вимагає комплексного аналізу таких інноваційних завдань, як 
завдання синтезу й оцінювання альтернативних структур енерготехнологіч-
них схем і завдання вибору апаратів та параметрів схеми в межах кожної 
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синтезованої структури. При цьому попередньо слід враховувати досвід, який 
засвідчує, що економічний ефект від оптимізації структури ЕТК на порядок 
вищий від ефекту оптимальної організації окремих елементів структури чи 
оптимального управління процесом. 

Отже, за оптимізаційного вибору інноваційних технологій та елементів 
обладнання чи способів модернізації існуючих передусім слід дотримуватись 
вимог синтезу оптимальної структури ЕТК і результатів його математичного 
моделювання. При синтезі оптимальної структури ЕТК слід враховувати тех-
нічні можливості обладнання й експлуатаційні вимоги, в т.ч. вимоги контро-
лю й управління, компоновку та комунікації підприємства, вимоги безпеки, 
контроль забруднення навколишнього середовища тощо. 

Звідси можна зробити висновок, що інноваційний синтез оптимальної 
структури ЕТК зумовлюється низкою труднощів: різноманітністю критеріїв 
оптимізації, побудованих на системних принципах; невизначеністю інформа-
ції про критерії оптимальності на початкових етапах проектування; необхід-
ністю врахування порівняльної важливості критеріїв. 

Одним з основних важелів економічної інноваційності є опора на вітчиз-
няний науково-технічний інтелект, який порівняно із зарубіжним має низку 
принципових переваг, до яких слід віднести меншу вартість і знання специ-
фіки вітчизняної промисловості.Варто зауважити, що визначальний внесок в 
інноваційний розвиток цукрової промисловості України від часу її зароджен-
ня і донині зробили саме науковці та випускники Національного університету 
харчових технологій. 

Отже, важливим фактором втілення в життя енергоощадних заходів є 
комплексна оцінка енергоефективності виробництва кінцевої продукції. Для 
визначення ефективності використання ПЕР вводиться поняття енергоефек-
тивності як комплексу показників, що відображають відношення корисного 
ефекту від використання енергетичних ресурсів до витрат енергетичних ре-
сурсів, вироблених з метою отримання такого ефекту, стосовно продукції, 
технологічного ресурсу, юридичної особи, індивідуального підприємця. Ене-
ргоефективність — це техніко-економічний показник, який засвідчує, наскі-
льки високою є ефективність використання енергії для отримання кінцевого 
ефекту. Зокрема, Директива EuP (2005/32/EC) визначає енергоефективність 
як «відношення виходу вироблених роботи, послуг, продукції або енергії до 
кількості підведеної енергії». 

Відповідно, основним методом оцінки енергоефективності є енергоеконо-
мічний аналіз — прикладний науковий напрям, що розвивається на стику 
економіки, енергетики та відповідної технології. Згідно з цим методом, загаль-
новизнаним синтетичним показником ефективності використання ПЕР є енер-
гоємність виробництва. Фактична енергоємність чи енерговитрати можуть 
бути використані для якісної та кількісної оцінки ефективності виробництва, 
технологічних процесів, устаткування. Як правило, енергоємність виробництва 
визначається таким кількісним показником, як «питомі витрати ПЕР», тобто 
кількість ПЕР, спожитих енерготехнологічним комплексом на одиницю вироб-
леної продукції. Результуючий документ, який при проведенні енергоекономіч-
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ного аналізу визначає доцільність впровадження певних енергоощадних захо-
дів, має назву «техніко-економічне обґрунтування». 

Діяльність з організації ефективного використання енергоресурсів 
традиційно називають енергозбереженням. У цьому сенсі енергозбереження 
можна визначити як систему заходів, в результаті впровадження яких 
скорочується потреба в ПЕР на одиницю кінцевого корисного ефекту від їх 
використання. Отже, енергозбереження — це реалізація організаційних, 
правових, економічних, технічних, технологічних та інших заходів, спрямо-
ваних на зменшення обсягу використовуваних енергетичних ресурсів при 
збереженні відповідного корисного ефекту від їх прикладання. Оскільки в 
процесі виробництва матеріальних благ і послуг відповідно до фізико-хіміч-
них принципів корисно застосовується не вся енергія, яка подається на ви-
робництво, то енергозбереження зводиться як до економії ПЕР, так і до 
підвищення ефективності їх використання. Причому саме підвищення 
ефективності ПЕР є визначальним у процесі зниження їх витрат. Тобто по-
няття енергоефективності та енергозбереження нерозривно пов’язані та 
взаємно доповнюють одне одного. 

Впроваджуючи комплексні заходи щодо енергозбереження, важливо 
розробити як стратегічні орієнтири, що відображатимуть довготермінові 
пріоритети розвитку підприємств, їхній виробничий і ресурсний потенціал, 
так і тактичні кроки, які враховуватимуть їхні можливості в перехідний 
період. При цьому слід зважати на те, що енергозбереження не зводиться 
лише до заощадження ПЕР, а й передбачає забезпечення максимальної 
ефективності їх використання. 

З огляду на викладене, енергоощадну політику компаній, що вироб-
ляють цукор, слід розглядати як орієнтований на довготермінову перспек-
тиву комплекс заходів щодо підвищення ефективності використання 
ПЕР на підприємствах з метою скорочення витрат енергії на виробництво, 
оскільки рівень питомих витрат ПЕР у виробництві цукру значною мірою 
визначає його собівартість і конкурентоспроможність. 

Раціональне використання ПЕР може забезпечити значний економічний 
ефект за рахунок як збільшення масштабів виробництва при постійних 
потужностях сировинної бази, так і здешевлення експлуатаційних витрат на 
паливо та енергію, і, як результат — зниження собівартості основної 
продукції.  

Слід особливо відзначити, що коли йдеться про аналіз ефективності, в тому 
числі при проведенні енергоекономічного аналізу, то це обов’язково має бути 
порівняльний аналіз, а в основі його процедури — поняття критерію порівнян-
ня, в даному разі — критерію ефективності. В цьому сенсі важливим фактором 
енергозбереження є нормування витрат палива, теплової й електричної енергії. 
Оцінюючи резерви енергозбереження на цукрових заводах, треба зіставляти 
проектні, нормативні та фактичні питомі витрати ПЕР. Проте використання 
цього фактора викликає багато запитань через невизначеність самого поняття 
«норми використання ПЕР». Оскільки, як відзначалося, енергозбереження є 
складною оптимізаційним завданням, то і розроблення критерію ефективності, 
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в тому числі норм витрат ПЕР, має бути оптимізаційною процедурою з 
відповідно сформульованими завданням і граничними умовами з урахуванням 
того, що комплекс додаткових вимог та обмежень, в т.ч. вимог керованості, 
надійності енергопостачання й екологічних обмежень, врешті-решт, теж являє 
собою окрему енергоекономічну проблему. 

Нині як механізм для визначення та підвищення енергоефективності 
енергетичних систем використовують так звану термоекономіку — комбінацію 
термодинамічного та вартісного аналізів, що може надати широку інформацію 
про енергоекономічну досконалість системи, яку традиційними методами 
отримати неможливо. Основним напрямом розвитку термоекономіки є так 
звана ексергоекономіка, і таке відгалуження, як ентропоекономіка, що ґрун-
тується на принципі термодинамічної оптимізації, базованому на понятті 
термодинамічної ефективності. Науковці Національного університету харчо-
вих технологій, зокрема автори, досліджують використання ентропоекономіки 
для аналізу енерготехнологічних систем, в тому числі й цукрового виробниц-
тва. Оптимізація такого рівня передбачає, що оброблювана енергетична систе-
ма — це система, для якої величина кожної існуючої термодинамічної 
необоротності виправдана фінансовими затратами на компенсацію останньої 
(необоротності) або особливими умовами експлуатації. 

Сутність системного термоекономічного підходу до комплексної науково-
технічної проблеми підвищення енергетичної й економічної ефективності 
цукрового виробництва полягає у створенні загальної методології спільного 
дослідження термодинамічних і техніко-економічних показників його 
функціонування. 

Дослідження термодинамічних характеристик має спиратися на зміст 
другого закону термодинаміки, відповідно до якого всі природні процеси 
недосконалі, або, висловлюючись мовою термодинаміки, необоротні, а отже, 
будь-яка реальна енергетична система потребує більше енергії, ніж це було б 
можливо в так званих оборотних процесах за відсутності недосконалостей. 
Оскільки міра недосконалості визначає енергетичну ефективність системи, то 
загальну стратегію аналізу можна сформулювати так: якщо за мету аналізу 
поставити досягнення максимальної (оптимальної) енергоекономічної 
ефективності, то способом реалізації поставленої мети буде досягнення 
мінімальної енергетичної недосконалості. Тобто термоекономічна 
оптимізація є видом оптимального проектування. Важливою особливістю та-
кого формулювання є те, що енергетична ефективність належить до системи, 
яка аналізується, а енергетична недосконалість — до процесів перетворення 
енергії, що є складовими даної системи. У випадку цукрового виробництва 
цієї мети можна досягти, розглядаючи завод як складну термодинамічну 
систему та застосовуючи відповідний потенціал термодинаміки. 

Сучасна термодинаміка надає можливість ув’язати абстрактні поняття 
енергетичної ефективності й енергетичної недосконалості (термодинамічний 
синонім — «необоротність») з відповідними числовими еквівалентами. 
Умовно даний зв’язок можна записати в такому вигляді: 

ЧЕЕЕ = k ЧЕЕН, 
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де ЧЕЕЕ — числовий еквівалент енергетичної ефективності; ЧЕЕН — 
числовий еквівалент енергетичної недосконалості; k — відповідний 
коефіцієнт пропорційності. 

Якщо за ЧЕЕЕ прийняти її традиційну характеристику — питому витрату 
палива на виробництво одиниці продукції чи переробки одиниці сировини, то 
ЧЕЕН буде абсолютною характеристикою необоротності процесів, представ-
леною в термодинаміці величинами різного змісту: зростанням ентропії 
адіабатної системи й ексергетичними втратами. 

Сучасний аналіз енергетичної ефективності теплотехнологічного ком-
плексу (ТТК) як обов’язкової компоненти має базуватись на таких методиках: 

- визначення коректних абсолютних характеристик недосконалості; 
- визначення коректних відносних характеристик недосконалості; 
- встановлення зв’язку між енергетичною ефективністю та енергетичною 

недосконалістю; 
- оптимізація на основі попередніх даних. 
Отже, термодинамічна інтерпретація завдання оптимізації енергетичних 

систем передбачає наближення реальної ТТК до певної абстрактної системи з 
мінімальною енергетичною недосконалістю — мінімальною необоротністю. 

Висновок 
Лише комплексне врахування структурних і енерготехнологічних факто-

рів сприятиме підвищенню енергоефективності цукрової галузі до світового 
рівня. Комплексний багатофакторний енергоекономічний підхід на основі 
методів оптимізації з використанням системного аналізу та методів сучасної 
термоекономіки надасть можливість вирішити завдання підвищення енерго-
ефективності окремих цукрових заводів. 

Література 
1. Анализ мирового рынка сахара: 2005—2014 гг. — М.: Businesstat.— 284 с. 
2. Бондар В.С. Тенденції цін світового ринку цукру i їх вплив на 

внутрішній ринок України [Електронний ресурс] / В.С. Бондар, С.Ю. Анд-
рющенко // Цукровi буряки. — 2010. — № 25 (77). Режим доступу: 
http://www.sugarbeet.org. uа/nоdе/83 

3. Гончарук А.Г. Об эффективности производства сахара в Украине. Цукор 
України, 2008.— № 2.— С. 5—9. 

4. Ситуація на ринку цукру у 2009/2010 маркетинговому році [Електрон-
ний ресурс]: Державна підтримка українського експорту / за даними 
Міністерства економіки України. — Режим доступ у: http://ukrexрогt.gov. 
ua/ukr/pmom/ukr/4043.html 

5. Sugar: World Markets and Trade [Электронный ресурс] / United States De-
partment of Agriculture. Foreign Agricultural Service. — Режим доступа: 
http://www.fas.usda.gov/report.asp 

6. World production, supply, and distribution, centrifugal sugar [Электронный 
ресурс] / USDA, FAS, PSD database. Режим доступу: http://www.fas.usda.gov/ 
psdonline/psdQuery.aspx 



<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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.)
  >>
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


