




























































































































































про преміювання працівників
Комунального автотранспортного підприємства JYg273904
КАТП-273904завиконаннявиробничихзавданьіфункцій

1. Загальні положення
Ц      Положення      про      преміювання      працівників      Комунального

автотранспортного  підприємства Ng273904  КАТП-273904  (асZ* - Підприємство)  за
виконання  виробничих  зав.дань .і  функцій  (а@Z. - Положення)  визначає  умови  і
поряток преміювання працівників, джерела фінансування витрат на зазначені цілі і
терміни виплати.

1.2.Положеннявводитьсязметоюматеріальногостимулюваншпрацівниківза
сумліннеіякісневиконання.поставленихпереднимизавданьтапокладенихфункцій,
забезтечення  належного  рів.ня  викон?вчоЇ  та  трудово.і.  дисципліни,   підвищення
МатеР1аЛьно.1.ТаМОральНО.1.ЗаЦ1каВленОСт1ввиКОнанніОсновНИхПОказниківроботи.

1.3.  Положення  може  бути  доповнено  або  змінено  за  погодженням  із
профспілковим комітетом підприємства.

2. Основні показники преміювання і розміри
2.1.Розмірпремі.і.визначаютьокремопоструктурнимпідрозділам:
2.1.1. дорожня дільниця:
- за виконання плану доходів від реалізаці.і. продукці.і. (товарів, робіт, послуг) -

до100%дотарифноЇставки(посадовогоокладу)зафаничновідпрацьованийчас.
2.1.2. Відділ механізаці.і. шляхових робіт (ВМШР):
- за виконання плану доходів від реалізаціЇ продукці.і. (товарів, робіт, послуг) -

до100%дотарифно.і.ставки(посадовогоомаду)зафакгичновідпрацьованийчас;
- за час проведення ремонту робітникам, які відзначилися при проведенні

ремонту,  за проявлену  ініціативу,  що  привела до  підвищення якості ремонту  і
скорочення  часу  на  ремонті  -  до  100  %  розміру  тарифноЇ  ставки  слюсаря  з
ремонту  дорожньо-будівельних  машин  та  тракторів   3   розряду  за  фактично
відпрацьований час.

2.1.3. Відділ головного механіка та енергетика (ВГМЕ):
-  за  виконання  завдань  по  ремонту  і  обслуговуванню  технологічного,

гаражного,    електросилового    обладнання,    будинків,    споруд,    забезпечення
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3 .9. Працівники підприємства можуть бути позбавлені премі.і. у випадках:
- несвоєчасного і неякісного виконання покладених на них виробничих завдань

і функцій;
притягнення працівника до дисциплінарно.і. відповідальності за порушення

правил   внутрішнього   трудового  розпорядку,   зокрема  за   прогул,   систематичне
запізнення на роботу;

- у разі появи працівника на роботі у стані  алкогольного,  наркотичного чи
токсичного сп'яніння;

-   порушення   правил   безпеки   руху,   охорони   праці,   техніки   безпеи,
протипожежноЇ безпеки;

-   використання   транспортних   засобів   не   за   призначенням,   ви.і.зд   без
водійських  прав,  просто.і.  і  поломки  транспортних  засобів  по  вині  водія  чи
машиніста, порушення строків здачі і оформлення шляхових листків, підробка .і.х,
халатне відношення до транспортних засобів.

4. Терміни виплати премій
4.1. Виплата премі.і. за підсумками роботи за місяць, квартал, рік провадиться

разом із виплатою заробітно.і. плати у звітному періоді.
4.2.  Спори  з  питань  преміювання  розглядаються  в  порядку,  передбаченому

чинним законодавством.
4.3. дане Положення вступає в дію з дня підписання і діє до відміни.

Провідний економіст `%..- І.м.грінчій
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додаток № 17
"зАтвЕрджую"

про надання матеріально.і. допомоги
працівникам комунального автотранспортного

підприємства №273904 КАТПг273904

-273904

рожков

1. Загальні положення
1.1. Положе.ння про надання матеріально.і. допомош (аси7. -Положенш)

втзначає порядок і умови виплати працівникам комунального автотранспортного
підприємства №273 904 КАТП-273 904 (аси!. -Підприємство) матеріально.і. допомоги
(а"z. - допомога), джерела фінансування виірат на зазначені цілі і строки виплати
допомоги.

1.2. Надання допомоги впроваджують з метою покращення матеріального
стану та соціального захисту працівників Підприємства.

1.3.  Положення  може  бути  доповнене  або  змінене  за  погодженням  із
профспілковим комітетом Підприємства.

2. Види і розміри матеріально.і. допомоги
2.1.  У  випадку  смерті  близьких родичів  (мати,  батько,  жінка,  чоловік,

син, дочка) - 2000 гривень.
2.2.  У  випадку  смерті  самого  працівника  допомога  надається  родичам

померлого у розмірі 5000 гривень.
2.3.. У випадку тривалого лікування (більше двох тижнів), при перебуванні у

стаціонарі, проведенні операці.і., працівникам, які відпрацювали не менше одного
року, в розмірі від 5 % до 100 % посадового омаду (тарифно.і. ставки).

2.4. При одруженні -5000 іривень.
2.5. Батькам у разі народження дитини -5000 гривень.

2.6.  Сім'ям,  які  мають  3-х  і  більше  дітей,  від  500  до  1000  гривень  на
кожну дитину (один раз на рік).

2.7. У разі пошкодження майна або житла внаслідок пожежі, стихійного
лиха   -   у   розмірі   від   1000   гривень   до   5000   гривень,   в   залежності   від
ушкодження.

2.8.   У разі отримання інвалідності внаслідок травми на виробництві  -
1000 гривень.

2.9.  В  зв"язку  з  виходом  на  пенсію  при  наявності  трудового  стажу
роботи на підприємствах комунально.і. корпораці.і. "Ки.і.вавтодор" :
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-від 5 до 10 років -до 2000 гривень;
-від 10 до 15 років -до 3000 гривень;

-більше 15 років -до 5000 гривень.

2.10. Непрацюючим пенсіонерам, які пропрацювали в КАТП-273904 не
менше 15 років, при .і.х зверненні -1000 гривень (один раз на рік).

2.11.

на курсах,
рік).

для оплати навчання дітей працівників Підприємства в технікумах,
вищих учбових закладах, у розмірі до 2000 гривень (один раз на

2.12. На с?н?торно-курортне лікування при придбанні путівки за повну
вартість -у розмірі не менше 30% вартості путівки (один раз на рік).

2.13.  На оздоровлення у розмірі посадового окладу (місячноЇ тарифно.і.
ставки)   при   використанні   щорічно.і.   основно.і.   відпустки   або   .і-і.   частини
тривалістю не менше 14 календарних днів (один раз на рік).

2.14.  Працівникам  Підприємства у разі  складних  сімейних  обставин -
1000 -5000 гривень (один раз на рік).

3. Порядок виплати допомоги
3.1.  допомогу  надають  на  підставі  заяви  працівника  та  документів,  що

підтверджують  обставини  для  одержання  допомоги  (крім  п.  2.7,  2.14  цього
Положення).

3.2. Матеріальна допомога надається працівникам Підприємства за рахунок
фонду оплати праці при наявності коштів.

3 .3 . Матеріальна допомога не надається:
- сумісникам, тимчасовим працівникам, працюючим за договорами ЦПХ;
- працівникам зі  стажем роботи менше двох років;
- працівникам, які здійснили проіули;
- за появу  на роботі  в  нетверезому  стані;
- за догану.

3.4.   Матеріальна   допомога,   надана   згідно   з   даним   Положенням,   є
безповоротною.

3.5. Підставою для надання матеріальноЇ допомоги є наказ директора.
3.6. дане Положення вступає в дію з дня підписання і діє до його скасування.

Провідний економіст

Jз

І.м.грінчій



додаток Ng 18

"погоджЕно"

ПОЛОЖЕННЯ
про одноразові заохочення працівників

комунального автотранспортного підприємства №273904 КАТП-273904

1. Загальні положення.
1.1. Положення про одноразові заохочення @а7и. -Положення) визначає

порядок   і   умови    виплати   працівникам    комунального    автотранспортного
підприємства   №273904   КАТП-273904   (Осиz.   -   Підприємство)   одноразових
заохочень @сLвZ. -заохочення).

1.2.  Виплату  заохочень  впроваджують  з  метою  посилення  матеріально.і.
зацікавленості   працівників   підприємства   у   виконанні   поставлених   завдань,
спрямованих   на   чітку   та   злагоджену   роботу   усіх   структурних   підрозділів
підприємства, закріплення позитивних якостей і стимулювання до діяльності.

1.3.  Положення  може  бути  доповнене  або  змінене  за  погодженням  із
профспілковим комітетом Підприємства.

2. Види і розміри одноразових заохочень
2.1.     Одноразові    заохочення    окремих    працівників    підприємства

проводять:
-   за  дострокове   освоєння  виробничих  потужностей,   нового  технологічного

обладнання, машин і механізмів;
-    за виконання особливо важливих виробничих завдань, особливо складних робіт,

які вимагають високо.і. юаліфікаці.і.;
-    за    виконання    терміново.і.   роботи    (ліквідація    аварій,    стихійного    лиха,

несправного обладнання) ;
-    за розпорядженням комунально.і. корпораці.і. "КиЇвавтодор" на підставі наказу по

корпораці.і. про визначення об' єкіу особливо-важливим.
Розмір заохочення кожному працівнику визначається, виходячи з результатів

його праці, якості його виконання, і сшадає від 5°/о до  100% посадового оішаду
(тарифно.і. ставки).
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2.2. Працівникам підприємства виплачуються премі.і.:
2.2.1.  до  професійних  свят  -  "день  працівника  житлово,комунального

господарства  і  побутового  обслуговування  населення",   "день  автомобіліста  і
дорожника",  "день  бухгалтера"  -   в розмірі  від  5% до  100%  посадового  окладу
(тарифноЇ ставки).

2.2.2. до ювілейних та пам'ятних дат - "день Незалежності Укра.і.ни," ювіле.і.
підприємства, комунально.і. корпораці.і. "Ки.і.вавтодор" - в розмірі від 5°/о до  100%
посадового окладу (тарифно.і. ставки).

2.2.3. Учасникам бойових дій до свята  "день Захисника Укра.і.ни" -в розмірі
до 1000 іривень.

2.2.4.   Учасникам   ліквідаці.і.   аварі.і.   на   Чорнобильській   АЕС   до   "дня
вшанування учасників ліквідаці.і. наслідків аварі.і. на ЧАЕС" (14 грудня)  -в розмірі
до 1000 гривень.

2.2.5. У зв'язку з ювілейними датами з дня народження: 40, 45, 50, 55, 60, 65,
70 років -в розмірі від 1000 іривень до посадового окладу (тарифно.і. ставки).

2.2.6. У зв'язку з ювілеєм трудово.і. діяльності на підприємстві:
1 0 років роботи
15 років роботи
20 років роботи
25 років роботи
30 років роботи
35 років роботи
40 років роботи

1000 Ірн.
1500 Ірн.
2000 Ірн.
2500 Ірн.
3000 Ірн.
3500 Ірн.
4000 Ірн.

В  стаж   роботи  включається  час  безперервно.і. роботи  на  підприємстві,  а
також стаж роботи на іншому підприємстві комунальноЇ корпораці.і. "Ки.і.вавтодор".

2.2.7. Жінкам підприємства до свята "8 Березня" - у розмірі від 500 до 6000
Іривень.

3. Умови виплати одноразових заохочень
3.1.  Одноразові  заохочення  працівників  підприємства  проводяться  із

фонду оплати праці при наявності коштів.
3.2.  Заохочення  не  застосовуються  до  працівників,  які  пропрацювали

менше одного року, та таких, що мають дисциплінарні стягнення.
3.3.  Підставою  для  надання  одноразових  заохочень  є  наказ  директора

Підприємства.
3.4. дане Положення вступає в дію з дня підписання і діє до відміни.

Провідний економіст І.м.грінчій
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додаток № 19
„зАтвЕрджую"

положЕння
про виплату винагороди за підсумками роботи за рік працівникам

комунального автотранспортного підприємства №273904 КАТП-273904

1. Загальні положення.
1.1.Положенняпровиплатувинагородизапідсумкамироботизарік(ОсZw.-

Положення)   визначає  порядок  і  умови   виплати   працівникам  комунального
автотранспортного  підприємства  №273904  КАТП-273904  (асm7. -  Підприємство)
винагороди   за   підсумками   роботи   за   рік   (аалj.   -   винагорода),   жерела
фінансування витрат на зазначені цілі і строки виплати винагороди.

1.2.   Виплату   винагороди   впроваджують   для   посилення   матеріальноЇ
зацік.авленості  кожного  працівника  Підприємства  у  підвищенні  продуктивності
праці,   виконанні   поточних   планів   Підприємства  та   вихованш  у   кожного
працівника  свідомого   ставлення  до  виконання  сво.і.х  обов'язків,  дотримання
трудово.і. та виробничо.і. дисципліни, а також для скорочення плинності кадрів.

1.3.  Положення  може  бути  доповнене  або  змінене  за  погодженням  із
профспілковим комітетом Підприємства.

2. Умови виплати винагороди
2.1.  Рішення  про  виплату  винагороди  приймає директор Підприємства за

умови виконання техніко-економічних показників, визначених річним фінансовим
планом діяльності на звітний рік.

2.2.  Виплату  винагороди  проводять  у  межах  фонду  оплати  праці    при
наявності коштів.

2.3. Винагороду виплачують працівникам, які працювали на Підприємстві
станом на останній робочий день звітного року.

2.4.   Працівникам,   які   пропрацювали   на   Підприємстві   менше   року,
винагороду виплачують пропорційно відпрацьованому часу (повних календарних
місяців).   Місяць   вважають  повністю ` відпрацьованим  у  разі   коли  працівник
працював у місяці всі робочі дні (зміни) за ірафіком його роботи.



2.5. Виплату винагороди проводять по закінченні року за умови відсутності
заборгованості із сплати податків, страхових внесків і виплати заробітно.і. плати та
після підбитгя підсумків роботи за звітний рік.

3. Розмір і порядок виплати винагороди.
3 .1. Винагороду працівникам розраховують залежно від безперервного стажу

роботи на Підприємстві у розмірі від 5% до  100О/о посадового окладу (тарифно.і.
ставки).

3.2.Працівникам, які протягом року були нагороджені орденом, почесною
ірамотою Підприємства та яким присвоєно почесне звання, розмір виплачувано.і.
винагороди може бути збільшено до 50% від суми, розраховано.і. в п.3 .1.

3.2.2.  Працівники,  які  мали  випадки  порушення  трудово.і.,  виробничо.і.
дисципліни, правил з охорони праці, постійно не виконували виробничих завдань,
допускали прогули, отримують винагороду в зменшеному розмірі, або зовсім не
отримують.

3.3. Винагороду виплачують на підставі наказу директора Підприємства, в
якому зазначають перелік працівників, розмір винагороди,  підстави підвищенш
(зменшення, позбавлення) винагороди.

3.4. дане Положення вступає в дію з дня підписання і діє до відміни.

Провідний економіст І.м.грінчій
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"ПОГОдЖЕНО"
додаток № 20

„зАтвЕрджую„

положЕння
про виплату винагороди за вислугу років

працівникам комунального автотранспортного підприємства №273904
КАТП-273904

1. Загальні положення
1.1.   Положення   про   виплату   винагороди   за   вислугу   років   (Оmz.  -

Положення)   визначає  порядок  і  умови   виплати   працівникам   комунального
автотранспортного  підприємства №273904  КАТП-273904  (аал!. - Підприємство)
винагороди за вислугу років (Осmz. - винагорода), джерела фінансування витрат на
зазначені цілі і терміни виплати винагороди.

1.2.    Винагороду   впроваджено   з       метою    посилення   матеріально.і.
зацікавленості  кожного  працівника  в  довготривалій  безперервній  праці  на
Підприємстві,  скороченні  плинності  кадрів,  створенні  стабільного трудового
колективу,    діяльність    якого    спрямована    на    виконання    поточних    та
перспективних планів та виховання у кожного працівника свідомого ставлення
дО ВИКОНаННЯ СВО.1.Х ОбОВ'ЯЗКіВ, доТРИМаННЯ ТРУдОВО.1. Та ВИРОбНИЧО.1. дИСЦИПЛіНИ.

1.3.  Положення  може  бути  доповнене  або  змінене  за  погодженням  із
профспілковим комітетом Підприємства.

2. Умови виплати винагороди
2.1.  Рішення  про  виплату  винагороди приймає дирекгор  Підприємства за

умови виконання техніко-економічних показників, визначених річним фінансовим
планом діяльності на звітний рік.

2.2.  Виплату  винагороди  проводять  у  межах  фонду  оплати  праці  при
наявності коштів.

2.3. Винагороду виплачують працівникам, стаж роботи яких на Підприємстві
становить  не  менше  року,  які  працювали  на Підприємстві  станом  на останній
робочий день звітного року.

2.4.   Винагороду  виплачують  по  закінченні  року  за  умови  відсутності
заборгованості зі сплати податків, страхових внесків і виплати заробітно.і. плати та
після підби'гія підсумків роботи за звітний рік.
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23 Машиніст автоіудронатора 8332 8 спецхарчування
Відділ механізаці.і. ішіяхових робіт
дільниця з експлуатаці.і. та ремонту машин
і механізмівВодійавтотранспортних засобів

24 8322 4 спещіарчування
Відділ механізаці.і. шгіяхових робіт
дільниця з експлуатаці.і. та ремонту машин
і механізмів

252627 Тракторист 8331 8 спецхарчуваніи
Відділ механізаціЇ шляхових робіт
дільниця з ексішуатаці.і. та ремонту машин
і механізмівМашиніставтогрейдера

8332 8 спецхарчування
Відділ механізаціЇ шляхових робіт
дільниця з експлуатаці.і. та ремоЕпу машин
і механізмівНачальникдільниці з експлуатаціЇ та

1226.2 4 -
ремон'іу машин і механізмів
дільниця з ексішуатаці'і' та ремонту машин
і механізмів.

2829 Мийник-прибиральник рухомого складу 9142 4 спецхарчування
Ремонтно-сервісний ценкр
дільниця з ексітлуатаці.і. та ремонту машин
і механізмівПрибиральник виробничих приміщень

9132 4 спецхарчування
Ремонтно-сервісний центр
дільниця з експлуатаціЇ та ремонту машин
і механізмів

30 Начальник відділу механізаці.і. шляхових 1226.2 4 -
робіт
Відділ механізаціЇ іішяхових робіт
дільниця з експлуатаці.і. та ремошу машин
і механізмів.

31 Слюсар-сантехнік 7136 4 спеLфрчування
Відділ головного механіка та енергетика
дільниця з експлуатаці.і. та ремоніу машин
і механізмів

Dимlтка:
1.     С#еифіfуGа##я б%Оаєmься згіцно Постанови держкомпраці  СРСР та ПрезидіЇ ВЦСПС від  16.12.1987 р.  №

±.     Їа;Ї`:і:І§.:;І::Сn::і;Р=Їєj:і`іЇі;Ї.іі:-і`=.гЇа. :яЇЇі:::=-:'ЇЇ]:::Їі:±а3`.і;`:ті;аПо б:=:і`і:БО:В=:::`:..`jЗ=Їі`ЇпЇтu`о: :іеЗі:.;§і;ЇЇ;.:Е:::=;і.:І.:::і,іЇ::jі§]С=іі.:. ::'.іі 99ЇТ:І:.Ї-:.:.
5.08.10/182), що дозволяється така заміна:

0,5 л молока відповідають:
1. Кисломолочні продуі" (кефір, кисле молоко і т.п.) 500г
2. Сир нежирний 100г60г
3. Сир 24% жирності
4. Молоко сухе нерозведене 55г
5. Молоко зіущене стерилізоване без цукру 200г
6. Яловичина 2-о.і. катеюріЇ (сира) 70г
7. Риба нежирних сортів (сира) 90г2шт.
8. Яйце куряче

Провідний інженер з охорони праці О.В.Желудкова
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"погоджЕно"

пЕрЕлік
професійіпосадпрацівниківкокунальногоавтотранспортного

підприємства№273904КАТП-273904,якимбезкоштовновидаєтьсямило

Ngп/п11234 Назва`професій, посад                                    Кількість мила(ірамівнамісяць)

2доОЖНЯдіЛЬНИЦЯВиконавецьробітмайстедоожнійобітн
3І

200200

рикАсфальтобетонникдільницязексплуатаці.і. та ремонту машин імеханізмівЕРММНачальникдільниціВідділголовноюмеханікатаенергетика(ВГМЕ)дЕрммСташиймеханікМеханікІнжене--енергетик1категоіЇСлюсар-сантехнікЕлектромонтерзремонтутаобслуговуванняелектроустаткуванняРемонтноLсевіснийцентРСдЕРММНачальникремонтно-сервісногоцешруМайстерзексплуатаціЇтаремонтумашинімеханізмів 400400І=
56

200

78 200200

91011 200400

400

1213 200
200

1415
МеханікРобітнтк з комплексного обслуговування й ремонтубудинк1вСтіюсарземонтуколіснихтранспотнихзасобівСлюсарзремонтудорожньо-будівельнихмашинтаакторівСjюсарзремонтагегатівСлюса-сантехніктокарФ
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1617181920 400
400400

400400400

21222324
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400400

400

25 400400
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26 Мийник-п ибиральник рухомого складустоляр|віщілмеханізаці.і.шляховихробіта}мШр) IIIIІIIIІIIIІІIIIIіiііiіііiііііiiіiiiiiiii_
27 400400

28 l Начальниквідділу     дЕРММІСтаршийдиспетчерІдиспетчерjМшчністкомпресорапересувногоздвигуном 200293031323334
200
200
400внутрішнього згоряння|МашиніставтоірейдераМашиністбульдозеаМашиністекскаватораодноковшовогоМашиніст-опеаторнавантажувально.і. машиниТрактористМашиністав-тодонатоаМашиністкоткасамохідноготанапівпричіпного на
400
400
40035

3637 400400

4003839
400пневматичних шинахІМашиністкотк€БЕгозрівнимивальц"и|Машиністкранаавтомобільного|Машиністукладачаасальтобетону|Машиністдорожньо-будівельнихмашин|Водійавтотранспортнихзасобів|`ОХоронник°ХООнадЕрмй-Базавіцпочин"дельфін"Начальникбазивідпочинку±дувачгосподарстваПрибиральникслужбовихприміщеньПрибиральниктеитоійКомірникМашиністізпаннятаремонтуспецодягуРобітнчкзкомплексногообслуговуванняйремонту

40-41
400400

4243 400
400
400

44
400

4546
200
20047
40048
40049505152І
400
400
400будинк1вОхоронник  Господа  ський віщіл qтвПрибиралL±±±±!±S±±L!щщ§gвихприміщеньПрибиральник_виробничихприміЇJПрибиральниктериторійПідсобнийробітникВідділматеріально-технічногопостачання
400_І5354
400

5556 400 І
400
400

57
мтНачальниквідділуматеріально-технічного

200постачанняЗавідувачцентрального складуКомірникАдміністративно-управлінський та
58
59 200400

Ізагальнови  обничий персоналКерівники,спеціалісти,службовці,фахівці згідно60п
200штатного розпису

Провідний інженер з охорони праці
О.В.Желудкова
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Жлет сиінальний 6
Навушнйки 6
Респіратор протидимний 6
Рукавиці будівельні зусімапальцями-2париВЕвшкудодатково..Куртказжилетомутеплені 136

Брюки абонапівкомбінезон утепленіШапкаутеплена 3612

Взуття утеплене 24

8332 Машиніст крана Костюм бавовняний 12
автомобільного Футболка 6

Нарукавникибавов-іКартуз(блайзер) 612

Черевики 12
Жлет сигнальний 6
Рукавиці будівельні зусімапальцями-2париРукавицібрезентовіВ_кабінідодатково:Каскабудівельна(2шт.)Вmиміwдодатково..КуртказжилетомутепленіБрюкиабонапівкомбінезонутепленіШапкаутеплена 1124363612

Взупя утеплене 24

39 8322' водій Костюм бавовняний 12
автотранспортних Футболка 6
засобів Черевики 12
(вантажний Жилет сигнальний 6
автомобіль, Рукавиці будівельні з 124363612
самоскид,тягач) усіма пальцями-2 париП±частівDемонті..

каска захиснаВmимкудодатково..КуртказжилетомутепленіБрюкиабонапівкс;мбінезонутепленіШапкаутеплена

Взутгя утеплене 24














	0659c1b8f3077e4d910a66db0f56620b1f9b40c1126e290f5a476eb3316af08c.pdf
	9ebae96586057677cf26788a94561f18c2b81a32c356928e276b1e814105b743.pdf
	9ebae96586057677cf26788a94561f18c2b81a32c356928e276b1e814105b743.pdf

	0659c1b8f3077e4d910a66db0f56620b1f9b40c1126e290f5a476eb3316af08c.pdf
	9ebae96586057677cf26788a94561f18c2b81a32c356928e276b1e814105b743.pdf

	0659c1b8f3077e4d910a66db0f56620b1f9b40c1126e290f5a476eb3316af08c.pdf
	9ebae96586057677cf26788a94561f18c2b81a32c356928e276b1e814105b743.pdf
	519c15e1fd04fc5df6d13de9f1dc4706405d0627575d6b8f58e0c6bc9ee6b7ad.pdf

	9ebae96586057677cf26788a94561f18c2b81a32c356928e276b1e814105b743.pdf
	8466c0387fa7ae5e236c263e928666e3b231f26abc6a90dddb3ae3f5106e198a.pdf
	e573c607d3c3b0a232cf8d122de6b1a95fe3b398c210abe5277e80458fb4f557.pdf
	8466c0387fa7ae5e236c263e928666e3b231f26abc6a90dddb3ae3f5106e198a.pdf
	2930065e20e7a5dbdd1817e432791e300f52e147d47bcfad7fc4e212d815901e.pdf



