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Конференції:

1.
XII Міжнародна науково-практична конференція daRostim 2016
«Біотехнологія для аграрного виробництва та захисту природного
середовища»
Організатори запрошують до участі у XII Міжнародній науково-практичній
конференції daRostim 2016 «Біотехнологія для аграрного виробництва та захисту
природного середовища»
Дата проведення: 07 вересня – 10 вересня 2016 р.
Міце проведення: м. Одеса, Україна
Останній день подачі заявки: 01 липня 2016 р.
Організатори: Міністерство освіти і науки України; Одеський національний
університет імені І.І. Мечникова, Україна; Інститут прикладної біотехнології,
Німеччина; Товариство мікробіологів України; Спілка біологів та біотехнологів
Одеси, Україна
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Мікроорганізми та їх роль в природних екосистемах
2. Взаємовідносини мікроорганізмів та рослин
3. Біотехнології в аграрному виробництві
4. Біотехнології для захисту природного середовища
5. Біотехнології у вирішенні проблем палива та енергетики
6. Мікробні препарати для захисту та стимуляції росту рослин
7. Біотехнології для підвищення родючості та якості ґрунту
8. Біогеотехнології утилізації та знешкодження промислових відходів
9. Біотехнології у вирішенні проблем ремедіації природного середовища
10.Фітопатогени та їх діагностика
11.Природні та штучні сполуки як регулятори росту та захисту рослин
12.Проблеми біоетики та біобезпеки в біотехнології
У рамках конференції пройде конкурс робіт молодих учених (до 35 років) та семінар
“Горизонт 2020 для підтримки біотехнологічних досліджень та розробок”. До
початку конференції буде опубліковано збірник матеріалів.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

3

Контактна інформація: В Україні: Блайда Ірина Андріївна, тел.: +38(048) 746-6102; +38(050) 392-35-29
В Німеччині: Клебанова Валентина Володимирівна, тел.: +49(343) 431-89-16,
факс: +49(322) 269-099-08
Е-mail: bioconf2016@onu.edu.ua,
Сайт: http://bioconf2016.onu.edu.ua, http://darostim-conference.info

2.
Міжнародна наукова конференція
"Сучасні проблеми термомеханіки"
22 – 24 вересня 2016 р.
(м.Львів, Інституті прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С.Підстригача НАН України)

Запрошуємо взяти участь у роботі

Робота конференції проходитиме у рамках 3-х міні-симпозіумів:
1. “Математичне моделювання в механіці зв’язаних полів” (до 85-річчя від
дня народження член-кореспондента НАН України, доктора фізикоматематичних наук, професора Ярослава Йосиповича Бурака).
2. “Математичні методи механіки і термомеханіки” (до 80-річчя від дня
народження доктора технічних наук, професора Юрія Михайловича
Коляна).
3. “Оптимізація в термомеханіці“ (до 80-річчя від дня народження доктора
фізико-математичних наук, професора Василя Михайловича Вігака).
Робочими мовами конференції є українська, російська, англійська.
Поселення учасників конференції планується у:
готелі «Супутник»: www.suputnyk.com.ua
готелі «Гетьман»: www.hetman.lviv.ua
готелі «Перлина»: www.lviv-prestige-school.com.ua/gotel-perlina
хостелі «Северин»: www.hostelseverynlv.com
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Для участі у роботі конференції та опублікування короткого викладу тексту
доповіді у збірнику матеріалів конференції необхідно до 17 червня 2016 р.
надіслати на адресу оргкомітету thermomech.iapmm@gmail.com:
 заповнені реєстраційні форми на кожного учасника конференції ;
 оформлені згідно з вимогами матеріали доповіді;
 копію платіжного доручення або квитанції поштового переказу з вказаним
прізвищем учасника конференції та обов’язково з поміткою “Оргвнесок
(прізвище, ім’я, по батькові) за участь у роботі МНК СПТ”.
За кожну доповідь перерахувати ІППММ НАНУ оргвнесок у розмірі 300 грн. (для
молодих вчених й аспірантів – 150 грн.) на р/р № 31253270102714 в ДКС України м.
Київ МФО 820172 ЄДРПОУ 03534430. Внесок охоплює організаційні витрати,
затрати на видання програми та збірника матеріалів конференції, культурну
програму, зв’язок, каву і чай в перервах та участь в офіційному прийомі.
Увага! Молоді вчені й аспіранти повинні підтвердити свій вік і статус при
реєстрації.

3.
12-15 вересня
ХХІ Міжнародна науково-практична конференція
«Приблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки»
Міністерство освіти і науки Україні спільно з Національною академією наук
України, Науковою радою з наукознавства Міжнародної асоціації академій наук,
Інститутом досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.
Г.М.Доброва НАН України організовує на базі Одеського національного
політехнічного університету ХХІ Міжнародну науково – практичну конференцію
«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки», яка відбудеться 12-15
вересня 2016 року.
Метою конференції є обговорення проблем і перспектив інноваційного
розвитку економіки України та її регіонів як стратегічних пріоритетів держави,
забезпечення технологічного розвитку на основі випереджаючого зростання
високотехнологічних галузей промисловості, дослідження аспектів взаємодії влади,
науки та бізнесу як факторів сталого економічного зростання.
Робота конференції планується у форматі пленарного засідання, круглого
столу та за секціями: інноваційний розвиток, технологічна модернізація економіки,
впровадження новітніх технологічних рішень та випуск високотехнологічної
продукції – єдиний шлях для виходу України з кризи.
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Регіональний аспект інноваційної діяльності, конкурентоспроможність
економіки, економічна безпека, взаємодія влади, науки та бізнесу Проблеми
розвитку сучасного інноваційного підприємництва та підготовки кадрів в умовах
структурних змін в економіці; історія науки і техніки через призму інновацій.
Поєднання можливостей і потреб науки та виробництва в Україні,
представлення науково-технічних розробок ВНЗ, національних академій наук,
налагодження контактів з потенційними інвесторами та міжнародне співробітництво
в інноваційній сфері.
За результатами заходу тези доповідей будуть опубліковані у збірнику
матеріалів та розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу» ОНПУ та на
офіційному сайті МОН України.
Для участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти,
аспіранти, представники державних установ та зацікавлені організації.
Для включення в програму конференції до 1 серпня 2016 р. необхідно:
1.
зареєструватися, заповнивши заявку учасника за наведеною
формою (зразок можна скачати на сайті http://stepscenter.org.ua/) та надіславши
її на е-mail: odessa@stepscenter.org.ua
2.
надіслати на вказану електронну адресу тези доповіді та
відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску.
Підтвердження отримання матеріалів має надійти впродовж 3-х днів, у іншому
випадку – необхідно відправити запит на адресу оргкомітету.
Місце проведення заходу: м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський
національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та
інформаційних технологій.
Більш детальна інформація щодо умов участі у конференції та вимог до
оформлення тез розміщена на офіційному сайті Інституту досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України
http://stepscenter.org.ua, тел.: +38(044)486-95-91, +38(044)236-99-43; e-mail:
odessa@stepscenter.org.ua
Контакти оргкомітету в м. Одесі: 65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1,
Одеський національний політехнічний університет, тел.: +38(048)705-83-38,
+38(048)705-83-97.
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4.
SUMMER YOUNG SCIENTISTS FORUM
Літній форум молодих вчених
23-24 червня 2016
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Конкурси – гранти – стипендії
1.
Оголошується спільний конкурс (Ф-73) науково-дослідних проектів
Державного фонду фундаментальних досліджень і Білоруського
республіканського фонду фундаментальних досліджень

Запити приймаються до 4 липня 2016 року.
Для подання запиту на участь у конкурсі необхідно:
1. Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які
раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на
даному ресурсі). Реєстрація керівника та всіх виконавців проекту є
обов'язкова.
2. Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф-73.
3. Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю
відповідати електронному запиту.
Перелік документів необхідних для оформлення запиту:
1. Скріплений паперовий запит відповідно до заповненої електронної форми із
титульним аркушем, що містить підпис керівника організації, мокру печатку
та підписи всіх виконавців проекту (титульний аркуш формується
автоматично після збереження файлу електронного запиту) – 2 примірники.
2. Копії публікацій за останні 5 років (не більше 5) – 2 примірники.
Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках! Подані проекти, що не
відповідають правилам оформлення не будуть прийняті до розгляду.
Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення електронної
форми можна поставити за телефоном – (044)246-39-29 або електронною поштою –
office@dffd.gov.ua.
З технічними питаннями необхідно звертатися до розробника системи за допомогою
он-лайн форми звернення, що розміщена на ресурсі contest.dffd.gov.ua – закладанка
«Контакти»
«Технічні
питання»,
або
за
посиланням:
http://contest.dffd.gov.ua/node/14804
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2.
Конкурс спільних українсько-німецьких науково-дослідних проектів
для реалізації у 2017-2018 роки
На виконання Спільної Заяви Державного комітету України з питань науки і
технологій та Федерального міністерства наукових досліджень і технологій
Німеччини про науково-технічні відносини від 10 червня 1993 року, Міністерство
освіти і науки України та Федеральне міністерство освіти та дослідження Німеччини
оголошують конкурс спільних українсько-німецьких проектів
1. За пріоритетними напрямами:
- біотехнології;
- технології з ефективного використання ресурсів та енергії, сталі екологічно
чисті технології;
- наукові дослідження в сфері охорони здоров'я та медичної техніки;
- інформаційні та комунікаційні технології;
- нанотехнології, нові матеріали і технології виробництва.
2. Структурні проекти, які включають в себе наступні заходи:
- планування, організація, координація (управління) наукової та дослідницької
діяльності, залучення та фінансове забезпечення наукової діяльності з третіх
джерел, включаючи фінансування з міжнародних джерел (наприклад участь в
Програмі Горизонт 2020, тощо), розвиток потенціалу: підтримка розвитку та
побудови відповідних структур, впровадження та оптимізація управлінських
процесів;
- оцінка установ та програм в області науки та підтримка науки на різних
рівнях (наприклад, концепції для оцінки дослідницьких організацій та факультетів
університетів, окремих інститутів, окремих програм) методологія оцінки наукових
проектів білатерального міжнародного співробітництва;
- використання інноваційного потенціалу та технологічного менеджменту,
зокрема для трансферу результатів дослідницької діяльності у подальше
впровадження з огляду на співробітництво з малим та середнім бізнесом (особливо в
області інновацій, з переважною орієнтацією на освоєння ринку, менеджмент
технопарків та кластерів, але також, наприклад, цільова кваліфікація
користувачів/менеджерів, дослідження правових умов, дослідження та аналіз
ринку);
- обмін досвідом щодо процесу реформування освітньої та наукової системи
між відповідними організаціями обох країн (наприклад, презентація зразкового
досвіду національного та білатерального співробітництва та кращих практик щодо
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управління змінами та використання сучасних форм кооперації ринку,
консультаційні заходи);
- співробітництво та партнерство на інституційному рівні (наприклад, технікоекономічні обґрунтування та концепції);
- формування платформи для створення діалогу між політикою, економікою,
громадянським суспільством (наприклад конференції з відповідними учасниками,
розробка рекомендацій, формування стійких мереж співробітництва).
Конкурс відкритий для наукових організацій, науково-дослідних груп вищих
навчальних закладів, науково-дослідних установ і підприємств обох країн.
Конкурс відкрито з 15 квітня по 08 червня 2016 року
Критерії відбору
Після перевірки пропозицій на відповідність умовам конкурсу, кожна заявка
передається на наукову експертизу, що проводиться паралельно в обох країнах.
Після цього спільна Комісія, яка збирається за ініціативою Міністерства освіти і
науки України та Федерального міністерства освіти та дослідження Німеччини,
приступає до остаточного розгляду проектів, з метою відбору для подальшого
фінансування.
Основними критеріями оцінки є такі:
- наукова якість та інноваційний характер проекту;
- здатність та компетентність тимчасових наукових колективів втілити проект у
життя;
- досвід участі у міжнародних проектах і розвиток міжнародного
співробітництва;
- якість інфраструктури установ, що беруть участь у проекті;
- участь у проекті докторантів та молодих дослідників;
- можливості практичного використання результатів проекту;
- обґрунтування орієнтовної вартості проекту;
- участь у програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».
Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок. Однак
керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним проектом.
Інтелектуальна власність
Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити усіх
необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм
належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься
тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі
українських технологій іншим країнам.
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Фінансування
Фінансування проекту виділяється на два роки (щороку окремо) на основі
затверджених обсягів державного бюджету на поточний рік та рішень МОН.
Рішення про продовження фінансування на другий рік приймається після
розгляду звіту за попередній етап роботи.
Українська сторона покриває витрати на транспорт, медичне страхування,
витрати на заробітну плату та матеріали (крім лабораторного обладнання та
електронно-обчислювальної техніки). Окрім того, українською стороною
покриваються витрати, пов’язані з перебування німецьких спеціалістів в Україні, з
розрахунку 60 дол. США на добу (тривалість візитів іноземних спеціалістів до 14
днів на рік).
Основні документи та терміни подання заявок на конкурс
- супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника Міністра
освіти і науки Стріхи М.В., із обов’язковим зазначенням назви конкурсу в рамках
якого подаються документи;
- заповнена форма заявки на участь у конкурсі із оригіналами підписів та
печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та на електронному носії (CD диск);
- лист від німецької організації-партнера на бланку установи;
- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі
проекту – 1 прим.;
- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту –
1 прим.
Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше останнього
дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу МОН (Україна, 01601,
Київ, бульвар Шевченка, 16), а також зареєстровані у канцелярії МОН:
- у разі надсилання поштою - кімната 310 (штамп на конверті поштового
відправлення повинен датуватися не пізніше 08 червня 2016 р.);
- у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці для
кореспонденції, яка розташована у холі МОН (м. Київ, бульвар Шевченка, 16).
Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках без файлів.
Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог, розглядатись не
будуть!
Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці: www.mon.gov.ua
Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто переконатися у
тому, що їх німецькі партнери подали відповідну заявку до Федерального
міністерства освіти та дослідження Німеччини.
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В межах виділеного бюджетного фінансування, з виконавцями робіт щорічно
укладаються договори на виконання конкретних проектів з фінансуванням
національної частини проекту поточного року.
Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою Виконавець
уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових звітах повинні
бути викладені результати наукових досліджень, акти впровадження й рекомендації
прикладного характеру, а також можливі перспективи від широкого впровадження
наукових розробок.
Контактні установи:
В Україні:
Міністерство освіти і науки України
Відповідальні особи:
Атаманенко Наталія Валеріївна,
заступник
начальника
відділу
міжнародного
науково-технічного
співробітництва
управління
міжнародного
співробітництва
та
європейської інтеграції
тел. 287 82 39
e-mail: n_atamanenko@mon.gov.ua

В
Федеративній
Республіці
Німеччина:
Агентство з управління проектами DLR
(DLR Project Management Agency)
Відповідальні особи:
Др. Еріх Рацке
тел.: +49 02 28-38 21-1464
ф.: +49 02 28-38 21-1400
e-mail: Erich.Rathske@dlr.de
Контактна особа з адміністративних
питань:
Ютта Мюллер
тел.: +49 228/38 21-14 47
ф.: +49 02 28-38 21-1400
e-mail: Jutta.Mueller@dlr.de
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Бланк заявки:
ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ СПІЛЬНИХ
УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2017 – 2018 РР.
(Міністерство освіти і науки України)
APPLICATION FORM FOR THE CALL FOR PROPOSALS OF THE JOINT
UKRAINE-GERMANY R&D PROJECTS
FOR THE PERIOD OF 2017 – 2018
(To be applied to the Ministry of Education and Science of Ukraine)
1. Загальна інформація/General information
Проект / Project
1. Назва:
Код державної класифікації. Рубрикатор
інформації ДК 022:2008:
Title:

науково-технічної

2. Мета і галузь дослідження:
Aims and field of the project:
Партнери
Partners

1. Керівник (ПІБ)
Project leader (first
and last name)
2. Посада та звання
Position
3. Установа
Institution
4. Адреса
Address
5. Тел., факс
Phone number, fax
6. Електронна
пошта
E-mail

Україна
Ukraine

Федеративна
Республіка Німеччина
Federal Republic of
Germany
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7. Інші виконавці
(ПІБ, звання)
Other team members
(first and last names,
position)
2. Список публікацій, які відносяться до теми проекту (5 максимум)/
Relevant publications (5 at most)
Україна
Федеративна Республіка
Ukraine
Німеччина
Federal Republic of Germany

3. Обґрунтування проекту (до 1 сторінки А4, мін. 12 шрифт) / Background of
the project (up to A4 1 page, min font 12)
4. Детальний опис проекту (до 2 сторінок), в т. ч. вказати необхідні для
виконання проекту матеріали та реагенти / Detailed description of the
project (up to 2 pages)
5. Очікувані результати (до 1 сторінки) / Results expected to be achieved (up to
1 page)
6. Поетапний план робіт виконання проекту (до 4 сторінок) / Stage plan of
works (up to 4 pages)
7. Обміни в рамках проекту / Visits under the project
Візит – перебування в Україні
Visits to Ukraine
ПІБ, посада
Мета візиту
Рік
Кількість днів
First and last Purpose of visit
Year
Days amount
name, position

Візит – перебування у Федеративній Республіці Німеччина
Visits to the Federal Republic of Germany
ПІБ, посада
Мета візиту
Рік
Кількість днів
First and last Purpose of visit
Year
Days amount
name, position
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8. Бюджет / Budget
Типи витрат
Type of costs
Прямі витрати / Direct costs
 Витрати на оплату праці,
включаючи податки / Personnel
costs including taxes
 Матеріали
та
реагенти/
Materials and reagents
 Поїздки / Travels
 Інші прямі кошти / Other direct
costs
Непрямі витрати (до 10% від прямих
витрат) / Indirect costs (up to 10%
from direct costs)
Підписи / Signatures
Керівники проекту
Project leaders

Україна
Ukraine

1-й рік
1st year

2-й рік
2nd year

Федеративна
Республіка Німеччина
Federal Republic of
Germany

1. Ім’я, прізвище
First name and last
name
2. Дата
Date
3. Підпис
Signature
Установа
Institution
1. Назва установи
Name of institution
2. Директор
установи
Head of institution
3. Дата
Date
4. Підпис
Signature
Додати CV керівників проекту / Attached the CVs of the project leaders
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3.
Літня школа
“Перспективи демократії, стабільності
та європейської інтеграції України”
Центр Досліджень відносин Європейського Союзу та Росії при Університеті Тарту
(http://ceurus.ut.ee) повідомляє про проведення Третьої Літньої Школи
«Перспективи демократії, стабільності та європейської інтеграції України: які
уроки можна почерпнути з досвіду Балтійських країн?», яка відбудеться 22-27
серпня 2016 року (прибуття в Естонію 21 серпня, повернення в Україну – 28
серпня) в Університеті Тарту (Естонія).
Детальну інформацію про Школу, необхідні документи та умови надсилання
документів можна знайти тут: http://ceurus.ut.ee/call-for-applications-7/
До участі в Літній Школі запрошуються кандидати, які відповідають наступним
критеріям:
 Є громадянами України;
 Постійно проживають на теренах України (в кордонах, визнаних міжнародним
правом);
 Є студентами українського вузу та навчаються за напрямками «Міжнародні
відносини», «Політологія», «Історія», «Журналістика», «Соціологія» або
суміжними дисциплінами на рівні бакалавратури (кандидат повинен закінчити
повні 3 роки навчання) магістратури чи докторантури.
 АБО є молодими фахівцями, які працюють у сфері, пов’язаній із тематикою
Школи, та отримали диплом бакалавра в одній із вищезгаданих галузей не
раніше 2011 року.
 Володіють англійською мовою на високому рівні.
ВАЖЛИВО: заявки від кандидатів, які на момент навчання в Школі (серпень 2016
року) отримали диплом кандидата наук АБО вчилися, проживали чи працювали в
країнах ЄС АБО Північної Америки більше ніж 6 місяців протягом останніх 5 років,
РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ.
Кандидати повинні надіслати всі необхідні документи електронною поштою в
Університет Тарту до 8 червня 2016 року (23:59) на електронну скриньку Мар’яні
Семенишин (semenyshyn.m@hotmail.co.uk) та Вар’є Куут (varje.kuut@ut.ee). Перед
надсиланням документів, просимо ретельно ознайомитись з інформацією,
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розміщеною на сайті Центру. Заявки, отримані після 8.06.2016, розглядатися не
будуть.
Організатори Школи забезпечують практично всі витрати, пов’язані з проживанням,
харчуванням та подорожжю. Міністерство Закордонних Справ Естонії забезпечує
фінансову підтримку проведення Школи через програму розвитку і співпраці.
Організатори НЕ відшкодовують витрати, пов’язані з отриманням візи (візовий збір,
оформлення страхового полісу та інші витрати, пов’язані з оформленням візи),
витрати на дорогу до Києва а також трансфер до аеропорту «Бориспіль»
Просимо скеровувати всі запитання (українською, англійською та російською
мовами) Мар’яні Семенишин (semenyshyn.m@hotmail.co.uk).

4.
6-місячна стипендія для гуманітаріїв у Польщі
Пропонується 6-місячна стипендія для вчених з Білорусі, Молдови, Росії, України,
які мають ступінь кандидата наук та працюють в галузі гуманітарних та соціальних
наук.
Необхідні документи:
 заява (персональні дані заповнені в Інтернеті)
 мотиваційний лист
 опис проекту
 резюме із списком публікацій
 як мінімум два приклади два ваших робіт, бажано англійською мовою
 копія диплома кандидата наук
 2 рекомендаційні листи
Тривалість стипендії: вересень 2016-лютий 2017.
Подробиці на сайті:
http://www.obta.uw.edu.pl/pliki/akt/7c7e8bb4cbe5bcae5a2119bbcaf8e94f2c376352.pdf
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5.
Дослідницький грант у Варшавському університеті
Іноземні дослідники запрошуються до участі в конкурсі
дослідницького гранту в галузі гуманітарних та соціальних наук.

на

отримання

Спеціальності: гуманітарні та соціальні науки.
Рівень: проведення досліджень.
Розмір гранту: щомісячна стипендія в розмірі $2000.
Необхідні документи:
 онлайн-заявка
 мотиваційний лист
 дослідницька пропозиція
 CV
 дві статті
 копія диплома кандидата наук
 2 рекомендаційні листи
Дедлайн: 30 червня.
Детальна інформація тут: Information
Джерело:
http://www.obta.uw.edu.pl/pliki/akt/7c7e8bb4cbe5bcae5a2119bbcaf8e94f2c376352.pdf

