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Áåçïå÷í³ ïåðåõîäè
� Ó ñòîëèö³ ç’ÿâèëèñÿ 3D-ðîçì³òêà òà äîðîæí³ çíàêè íà ñîíÿ÷íèõ áàòàðåÿõ

ÄÍßÌÈ ìåøêàíö³ âóëèö³ Çàõ³ä-
íî¿, ùî ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéî-
í³, ïåðåæèëè ñâîºð³äíèé øîê. Ï³ñ-
ëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ äîðîæíüîãî ïî-
êðèòòÿ ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä ïåðå-
êðèëè áëîêàìè. Âèÿâèëîñÿ, ùî öå
ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» âïåðøå «ïî-
êëàëà» íà äîðîãó òàê çâàíèé 3D
ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä, ÿêèé â³çó-
àëüíî ï³äâèùóº éîãî íàä ïðî¿ç-
íîþ ÷àñòèíîþ. Îïòè÷íèé åôåêò
òóò äîñÿãàºòüñÿ íå ëèøå â³äïî-
â³äíèì ãðàô³÷íèì ïðîìàëüîâó-
âàííÿì, à é âèêîðèñòàííÿì âè-
ñîêîÿê³ñíîãî äâîêîìïîíåíòíîãî
õîëîäíîãî ïëàñòèêó. Îáëàøòóâàí-
íÿ öüîãî ïåðåõîäó ïîãîäæåíî ÿê
åêñïåðèìåíò ç Äåïàðòàìåíòîì
ÄÀ² ÌÂÑ Óêðà¿íè.

«Áåçïåêà äîðîæíüîãî ðóõó çàâ-
æäè áóëà ³ º îäíèì ç îñíîâíèõ êðè-
òåð³¿â ð³âíÿ ðîçâèíåíîñò³ áóäü-
ÿêî¿ äåðæàâè òà, çîêðåìà, ¿¿ ñòî-
ëèö³. Íå ñòî¿òü îñòîðîíü ðîçâèò-
êó ðèíêó ñó÷àñíèõ ìàòåð³àë³â òà
òåõíîëîã³é ³ êîìóíàëüíà êîðïîðà-

ö³ÿ «Êè¿âàâòîäîð», âïðîâàäæóþ÷è
³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿ íà âóëè÷-
íî-äîðîæí³é ìåðåæ³,— íàãîëîñèâ
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÊ «Êè¿â-
àâòîäîð» Îëåêñàíäð Ãóñòºëºâ.— À
âóëèöþ Çàõ³äíó ìè âèáðàëè äëÿ
åêñïåðèìåíòó ç íîâîþ ðîçì³òêîþ
ùå é òîìó, ùî âçäîâæ íå¿ ðîçòà-
øîâàíèé äèòÿ÷èé ñàäîê. Ó ìàé-
áóòíüîìó àíàëîã³÷í³ ïåðåõîäè ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ ³ ïîáëèçó ³íøèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â».

Êð³ì òîãî, íà Çàõ³äí³é íà ï³ä-
õîäàõ äî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó
âïåðøå â Êèºâ³ áóëà âëàøòîâàíà
òàêîæ äîðîæíÿ ðîçì³òêà 1.25, ùî
äóáëþº íà ïîêðèòò³ ïðî¿çíî¿ ÷àñ-
òèíè çîáðàæåííÿ äîðîæíüîãî çíà-
êó 1.32 «Ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä». Öÿ
ðîçì³òêà òàêîæ âèêîíàíà ç äâî-
êîìïîíåíòíîãî õîëîäíîãî ïëàñ-
òèêó.

Òîðêíóëèñü ³ííîâàö³¿ ³ äîðîæ-
í³õ çíàê³â. Òàê, êð³ì äîðîæí³õ
çíàê³â 5.35.1(2) «Ï³øîõ³äíèé ïå-
ðåõ³ä», ÿê³ îòðèìàëè äîäàòêîâå

ôëóîðåñöåíòíå îêàíòóâàííÿ ç
ì³êðîïðèçìàòè÷íî¿ ïë³âêè, äëÿ
çîñåðåäæåííÿ äîäàòêîâî¿ óâàãè
âîä³¿â áóëî âèêîðèñòàíî àáñîëþò-
íî íîâèé àêòèâíèé çíàê-êîì-
ïëåêñ. Ñêëàä òàêîãî çíàêó-êîì-
ïëåêñó òàêèé: ïî-ïåðøå, öå áåç-
ïîñåðåäíüî òëî çíàêó, äå íà æîâ-
òîìó ôîí³ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî
ìàéáóòí³é âèä íåáåçïåêè, ó äà-
íîìó âèïàäêó — öå äèòÿ÷èé ñà-
äîê, ïî äðóãå, öå ñâ³òëîôîðíà ñåê-
ö³ÿ, ÿêà çàáåçïå÷óº ìèãîò³ííÿ
æîâòîãî êîëüîðó â çàçäàëåã³äü çà-
ïðîãðàìîâàíèé ÷àñ. Ó âèïàäêó ç
ñàäêîì öå áóäóòü ãîäèíè ðîáîòè
äèòÿ÷îãî çàêëàäó. ² íàñàìê³íåöü —
öå ñîíÿ÷íà áàòàðåÿ, ÿêà çàáåçïå-
÷óº æèâëåííÿì ðîáîòó ñâ³òëîôîð-
íî¿ ñåêö³¿.

Àíàëîã³÷í³ êîìïëåêñè óñï³ø-
íî ïðàöþþòü ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ñâ³-
òó òà âíåñåí³ äî íàö³îíàëüíèõ ñòàí-
äàðò³â ç áåçïåêè ðóõó. Ñë³ä â³äçíà-
÷èòè, ùî íà âñòàíîâëåííÿ äâîõ òà-
êèõ êîìïëåêñ³â íà âóë. Çàõ³äí³é ç
áþäæåòó ì³ñòà íå áóëî âèòðà÷åíî
àí³ êîï³éêè: âèãîòîâëåííÿ òà âñòà-
íîâëåííÿ êîìïëåêñ³â âçÿâ íà ñåáå
äàâí³é ïàðòíåð «Êè¿âàâòîäîðó» —
ÒÎÂ «Äîðåêñ — Áåçïåêà ðóõó», ÿêèé
òàêîæ íå áàæàº çàëèøàòèñÿ îñòî-
ðîíü ïðîáëåì áåçïåêè äîðîæíüî-
ãî ðóõó â ñòîëèö³.

Çàãàëîì, ãîòóþ÷èñü äî íîâîãî
íàâ÷àëüíîãî ðîêó «Êè¿âàâòîäîð»
ïîíîâèâ ðîçì³òêó ï³øîõ³äíèõ ïå-

ðåõîä³â á³ëÿ 120 íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â ñòîëèö³. À â ì³ñöÿõ, äå îñî-
áëèâî ÷àñòî ô³êñóþòü äîðîæíüî-
òðàíñïîðòí³ ïðèãîäè, çîêðåìà á³-
ëÿ øê³ë ³ äèòñàäê³â, êîìóíàëüíè-
êè îáëàøòóâàëè ÿñêðàâ³ ³ äîáðå
ïîì³òí³ ÷åðâîíî-á³ë³ ï³øîõ³äí³
ïåðåõîäè, ³ç çàñòîñóâàííÿì äâî-
êîìïîíåíòíîãî õîëîäíîãî ïëàñ-
òèêó.

Âèêîíàòè òàêèé çíà÷íèé îá’ºì
ðîá³ò ñòàëî ìîæëèâèì ÷åðåç òå,
ùî äîðîæíèêè ïîëàãîäèëè 8 ç 
9-òè ðîçì³÷àëüíèõ ìàøèí âèðîá-
íèöòâà Hofmann i LineLazer, ùî º
íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, ³ íà ïî÷àòêó ðîêó áóëè ó çà-
íåäáàíîìó, ðîçóêîìïëåêòîâàíî-
ìó ñòàí³ òà íå ìàëè îïåðàòîð³â.
Çàðàç âñ³ ìàøèíè àêòèâíî âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ â ðîáîò³.

Çàãàëîì, âèêîðèñòîâóþ÷è ñïðè-
ÿòëèâó ïîãîäó ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð»
ïîñèëåíî ðåìîíòóº íå ëèøå âåëè-
ê³ øëÿõîïðîâîäè òà öåíòðàëüí³
âóëèö³, à é ì³æêâàðòàëüí³ ³ âíóò-
ð³øíüîêâàðòàëüí³ ïðî¿çäè — äå
ðîêàìè íå ëàòàëè ÿì. Ñòàíîì íà
28.08.2015 ðîêó íà çàìîâëåííÿ êî-
ìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòî-
äîð» âæå â³äðåìîíòîâàíî 206 òà-
êèõ îá’ºêò³â. Êð³ì òîãî, ÊÊ «Êè¿â-
àâòîäîð» ó ìåðåæ³ ²íòåðíåò çàïó-
ùåíî ñïåö³àëüíèé ñåðâ³ñ, äå îí-
ëàéí ìîæíà ä³çíàòèñÿ, äå ó Êèºâ³
ðåìîíòóþòü äîðîãè íà äàíèé ìî-
ìåíò �

²ííîâàö³¿ äîáðàëèñÿ äî êè¿âñüêèõ äîð³ã. ¯õ ñüîãî-
äí³ íå ëèøå ðåêîíñòðóþþòü, à é âèêîðèñòîâóþòü
íàéñó÷àñí³ø³ ìàòåð³àëè òà òåõíîëîã³¿ äëÿ íàíåñåí-
íÿ ðîçì³òêè. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ðîçïîâ³ëè â êî-
ìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð».

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ |«Õðåùàòèê»

ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» âïåðøå «ïîêëàëà» íà äîðîãó òàê çâàíèé 3D ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä

Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ 
²²² ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè VII 
ñêëèêàííÿ â³äáóäåòüñÿ
3 âåðåñíÿ
Ó ÷åòâåð,3 âåðåñíÿ,â³äáóäåòüñÿ ïëå-
íàðíå çàñ³äàííÿ ²²² ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ.Â³äïîâ³ä-
íå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ðîçïî÷íåòü-
ñÿ î 10.00 â ñåñ³éí³é çàë³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (âóë. Õðåùàòèê, 36, 4-é
ïîâåðõ).

Ä³òåé ó÷àñíèê³â ÀÒÎ
çâîçèëè íà ìîðå
Ó ñåðïí³, ç 10 äî 31 ñåðïíÿ, 346 ä³-
òåé, áàòüêè ÿêèõ çàãèíóëè, ïîðàíåí³
÷è áåðóòü ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ àíòè-
òåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, â³äïî÷èëè
â ïîçàì³ñüêîìó äèòÿ÷îìó çàêëàä³
îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó «Ñóïóò-
íèê», ùî â ñåëèù³ Ëàçóðíå ó Õåðñîí-
ñüê³é îáëàñò³. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â
Äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³
òà ñïîðòó.

Îçäîðîâèëè ä³òåé çà ðàõóíîê áþ-
äæåòó ì³ñòà Êèºâà çà ï³äòðèìêè ì³ñü-
êî¿ âëàäè.

Ìåòðîïîë³òåí 
ïåðåéøîâ 
íà çèìîâèé ãðàô³ê
Ñüîãîäí³, 1 âåðåñíÿ, ó çâ’ÿçêó ç³ çðîñ-
òàííÿì ïàñàæèðîïîòîêó, íà âñ³õ ë³-
í³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó çá³ëüøàòü ê³ëü-
ê³ñòü ïîòÿã³â ìåòðî ³ â³äïîâ³äíî çìåí-
øàòü ³íòåðâàë ðóõó.Ïðî öå ïîâ³äîìè-
ëè â ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí».

Òàê, íà Ñâÿòîøèíñüêî-Áðîâàð-
ñüê³é ë³í³¿ äîäàòêîâî êóðñóâàòèìóòü
54 ïîòÿãè ìåòðî çà äîáó,íà Êóðåí³â-
ñüêî-×åðâîíîàðì³éñüê³é — 44 òà 74
ïîòÿãè ìåòðî — íà Ñèðåöüêî-Ïå÷åð-
ñüê³é ë³í³¿. Òàêîæ íà Ñâÿòîøèíñüêî-
Áðîâàðñüê³é ë³í³¿ çàïðîâàäæóþòüñÿ
«çàñèëî÷í³» ïî¿çäè. Çðàíêó â ðîáî-
÷³ äí³ 5 ïîòÿã³â ç³ ñòàíö³¿ ìåòðî «Ë³-
ñîâà» â³äïðàâëÿòèìóòüñÿ áåç ïàñà-
æèð³â. Ïîñàäêà çä³éñíþâàòèìåòüñÿ
ç³ ñòàíö³¿ ìåòðî «×åðí³ã³âñüêà». Öå
äîïîìîæå ðîçâàíòàæèòè òàê³ ñòàí-
ö³¿: «×åðí³ã³âñüêà», «Äàðíèöÿ», «Ë³-
âîáåðåæíà».

Ðîçøèôðóâàòè êîä 
ôóí³êóëåðà 
òà âèãðàòè ïðî¿çíèé
Ó Êèºâ³ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ â³äíî-
âèâ ðîáîòó ôóí³êóëåð. Öüîãî ðîêó
öåé îñîáëèâèé âèä ì³ñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó ñâÿòêóº 110-ð³÷íèé þâ³ëåé,
òîæ ó ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» âèð³øèëè
öå â³äçíà÷èòè ïî-îñîáëèâîìó. Ç 29
ñåðïíÿ ïî 24 âåðåñíÿ òðèâàº àêö³ÿ
«Ðîçøèôðóé êîä ôóí³êóëåðà òà îò-
ðèìàé ñâ³é ùàñëèâèé ïðî¿çíèé êâè-
òîê» íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà ó ñîö³àëüí³é ìå-
ðåæ³ Facebook (fb. com/Kyivpastrans).
Äî ñëîâà, íà ñòàíö³ÿõ òà íà ë³í³¿ ôó-
í³êóëåðó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò
âñòàíîâëåíî Wi-Fi, òîæ ðîçãàäóâàòè
ãîëîâîëîìêó ìîæíà áåçïîñåðåäíüî
ó âàãîí÷èêàõ.

íîâèíè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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152.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�23.06.2011�№ 331/5718�«Про

передач��підприємств��з�іноземними�інвести-

ціями�«Ма�Дональдз�Ю�рейн�ЛТД»�земельної

ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл�$ов�вання

ресторан��швид�о$о�обсл�$ов�вання�на�в�л.

Мельни�ова,�3���Шевчен�івсь�ом��районі�м.

Києва»�(А-21364).

153.�Про�внесення�змін�до�до$овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�від�25.11.2003�№ 63-6-00086

із�змінами,�внесеними�відповідно�до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25.03.2010�№ 469/3907,

��ладено$о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«Енер$опласт»�(А-21363).

154.�Про�внесення�змін�до�до$оворів�орен-

ди�земельних�діляно��від�07.09.2007�№№ 91-

6-00689,�91-6-00690,�91-6-00691�(А-21273).

155.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09.10.2014�№ 300/300�«Про

передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ОФІСНИЙ�ЦЕНТР�«ПОЗНЯ-

КИ»�земельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл�$ов�вання�адміністративної

б�дівлі�на�в�л.�Дра$оманова,�31-з���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва»�(Д-7077).

156.�Про�припинення�до$овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�на�в�л.�Сімферопольсь�ій,�13-

а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(А-21345).

157.�Про�змін��вид��ви�ористання�земельної

ділян�и�ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«РАСМУС»�для�б�дівництва�та

е�спл�атації�офісно-житлово$о��омпле�с��з

бло�ом�соціально-$ромадсь�о$о�призначення

та�пар�ін$ом�на�просп.�Перемо$и,�5-б�в�Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21624).

158.�Про�змін��вид��ви�ористання�та�вне-

сення�змін�до�до$овор��оренди�земельної�ді-

лян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«ФІРМА�УКРТОРГ»�на�в�л.�А�а-

демі�а�Гл�ш�ова,�9-б���Голосіївсь�ом��районі

м.�Києва�(А-21629).

159.�Про�розірвання�до$овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�05.03.2010�№ 75-6-00486,

��ладено$о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«Сетінвест$р�п»�на�підставі�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�27.12.2007�ро���№ 1554/4387

та�на�ви�онання�рішення�$осподарсь�о$о�с�д�

м.�Києва�від�08.09.2008�№ 17/321.

160.�Про�розірвання�до$овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�площею�1,0649�$а�на�проспе�-

ті�На��и,�42-а,���ладено$о�між�Київсь�ою�місь-

�ою�радою�та�ТОВ�«Б�д�онсалтин$-інвест»,

№ 79-6-00448�від�09.11.2006�ро��.

161.�Про�місцев��ініціатив��територіальної

$ромади�міста�Києва�про�звернення�Київсь�ої

місь�ої�ради�до�Верховної�Ради�У�раїни�щодо

необхідності�повернення�до��ом�нальної�влас-

ності�підприємств�ПАТ�«Київенер$о»,�ПАТ�«АК

«Київводо�анал»,�ТОВ�«ЄВРО-РЕКОНСТРУК-

ЦІЯ»�(Дарниць�а�ТЕЦ)»,�ПАТ�«Київ$аз»�та�про-

позицію�про�звернення�до�с�д��від�імені�тери-

торіальної�$ромади�з�вимо$ою�с�ас�вати�не-

за�онні�рішення�щодо�протиправно$о�відч�-

ження�цих�підприємств,�а�та�ож�вжиття�захо-

дів,���межах�за�онних�повноважень,�щодо�пе-

ревір�и�обґр�нтованості�тарифів���житлово-

�ом�нальном��$осподарстві�і�належно$о�до-

тримання�за�онодавства�при�повірці�лічильни-

�ів.

162.�Про�створення��ом�нально$о�не�омер-

ційно$о�підприємства�«Київсь�ий�місь�ий�ме-

дичний�центр�«А�адемія�здоров’я�людини».

163.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�19.06.2014�№ 10/10�«Про�пе-

релі��та�с�лад�постійних��омісій�Київради�VII

с�ли�ання».

164.�Про�звільнення�ТОВ�«Київсь�ий�домоб�-

дівельний��омбінат�№ 1»�від�сплати�пайової

�часті�(внес��)���створенні�соціальної�та�інже-

нерно-транспортної�інфрастр��т�ри�м.�Києва.

165.�Про�звільнення�ТОВ�«Житлоінвестб�д —

УКБ»�від�сплати�пайової��часті�(внес��)���ство-

ренні�соціальної�та�інженерно-транспортної�ін-

фрастр��т�ри�м.�Києва.

166.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�12.07.2007�№ 1143/1804�«Про

заходи�щодо�збереження�та�ре�онстр��ції�ди-

тячих�та�спортивних�майданчи�ів���місті�Ки-

єві».

167.�Про�затвердження�стат�т���ом�нально-

$о�навчально$о�за�лад��«Навчально-виховний

�омпле�с»�№ 141�«Освітні�рес�рси�та�техно-

ло$ічний�тренін$»�міста�Києва�(дош�ільний�на-

вчальний�за�лад —�ш�ола�I�ст�пеня —�спеціа-

лізована�ш�ола�II�ст�пеня�з�по$либленим�ви-

вченням�іноземних�мов�та�інформаційних�тех-

ноло$ій —�техноло$ічний�ліцей)».

168.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній

ділянці�на�в�л.�Саб�рова,�16-в���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва.

169.�Про�надання�стат�с��б�льварів�чоти-

рьом�земельним�ділян�ам�вздовж�Кільцевої

доро$и�та�в�лиці�Лятошинсь�о$о���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва.

170.�Про�пор�шення�перед��омітетом�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�з�питань�сім’ї,�молодіжної

політи�и�та�спорт���лопотання�про�прис�джен-

ня�Премії�Верховної�Ради�У�раїни�за�внесо�

молоді���розвито��парламентаризм�,�місцево-

$о�самовряд�вання�Бондарю�Ма�сим��Оле�-

сандрович�.

171.�Про�пор�шення�перед��омітетом�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�з�питань�сім’ї,�молодіжної

політи�и�та�спорт���лопотання�про�прис�джен-

ня�Премії�Верховної�Ради�У�раїни�за�внесо�

молоді���розвито��парламентаризм�,�місцево-

$о�самовряд�вання�Янзю���Оле�сандр��Івано-

вич�.

172.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09.12.2014�№ 534/534�«Про

затвердження�спис���народних�засідателів�Го-

лосіївсь�о$о�районно$о�с�д��міста�Києва».

173.�Про�перевір���обґр�нтованості�розмі-

р��оплати�за�споживання�теплової�енер$ії�за�1

�в.�м�для�меш�анців�б�дин�ів�без�приладів�об-

лі���теплової�енер$ії,�а�та�ож�забезпечення��он-

тролю�за�рівнем�споживання�теплової�енер$ії.

174.�Про�звернення�деп�татів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�до�Президента�У�раїни,�Верховної�Ра-

ди�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни�щодо

підвищення�тарифів�на��ом�нальні�посл�$и.

175.�Про�розірвання�до$овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и,���ладено$о�між�Київсь�ою

місь�ою�радою�та�товариством�з�обмеженою

відповідальністю�«ТОРГОВЕЛЬНИЙ�УНІВЕР-

САЛ»�від�16.07.2007�№ 75-6-00351,�на�підста-

ві�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2007

№ 537/1119.

176.�Про�розірвання�до$оворів�оренди�зе-

мельних�діляно��від�28.12.2003�№ 66-6-00120

та�від�28.12.2004�№ 66-6-216,�надання�з$оди

на�поділ�та�об’єднання�цих�діляно��та�надан-

ня�дозвол��на�розроблення�прое�тів�земле-

�строю�щодо�відведення�земельних�діляно��на

в�л.�Юрія�Ш�мсь�о$о���Дніпровсь�ом��районі

м.�Києва�(А21753).

177.�Про�припинення�до$овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�26.09.2007�№ 91-6-00706,

��ладено$о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«ПАЛАРЄ»�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл�$ов�вання�житлово-офісно$о�б�дин���з�со-

ціальною�сферою�на�в�л.�Овр�ць�ій,�27���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

178.�Про�затвердження�детально$о�план��те-

риторії�в�межах�проспе�т��Возз’єднання,�Хар-

�івсь�о$о�шосе,�залізничної��олії,�в�лиці�А�а-

демі�а�Шліхтера���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва.

179.�Про�відмов����затвердженні�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�релі$ійній�$ромаді�У�раїнсь�ої�Право-

славної�Цер�ви�парафії�на�честь�Преподобно-

$о�Феодора�Освячено$о���Шевчен�івсь�ом�

За�інчення	додат�	до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	 23.07.2015�№�757/1621

Почато�		номері	за	28	серпня	2015	р.

районі�м.�Києва�для�б�дівництва,�е�спл�атації

та�обсл�$ов�вання�храмово$о��омпле�с��на�пе-

ретині�в�л.�Ба$$ов�тівсь�ої�та�в�л.�Овр�ць�ої��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

180.�Про�припинення��ом�нально$о�підпри-

ємства�«Кер�юча�дире�ція�Дніпровсь�о$о�райо-

н��м.�Києва»�шляхом�приєднання�йо$о�до��о-

м�нально$о�підприємства�по��триманню�жит-

лово$о�$осподарства�Дніпровсь�о$о�район��м.

Києва.

181.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�19.06.2014�№ 10/10�«Про�пе-

релі��та�с�лад�постійних��омісій�Київради�VII

с�ли�ання».

182.�Про�звільнення�ТОВ�«Київсь�ий�домоб�-

дівельний��омбінат�№ 1»�від�сплати�пайової

�часті�(внес��)���створенні�соціальної�та�інже-

нерно-транспортної�інфрастр��т�ри�м.�Києва.

183.�Про�звільнення�ТОВ�«Житлоінвестб�д —

УКБ»�від�сплати�пайової��часті�(внес��)���ство-

ренні�соціальної�та�інженерно-транспортної�ін-

фрастр��т�ри�м.�Києва.

184.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�12.07.2007�№ 1143/1804�«Про

заходи�щодо�збереження�та�ре�онстр��ції�ди-

тячих�та�спортивних�майданчи�ів���місті�Ки-

єві».

185.�Про�затвердження�стат�т���ом�нально-

$о�навчально$о�за�лад��«Навчально-виховний

�омпле�с»�№ 141�«Освітні�рес�рси�та�техно-

ло$ічний�тренін$»�міста�Києва�(дош�ільний�на-

вчальний�за�лад —�ш�ола�I�ст�пеня —�спеціа-

лізована�ш�ола�II�ст�пеня�з�по$либленим�ви-

вченням�іноземних�мов�та�інформаційних�тех-

ноло$ій —�техноло$ічний�ліцей)».

186.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній

ділянці�на�в�л.�Саб�рова,�16-в���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва.

187.�Про�надання�стат�с��б�льварів�чоти-

рьом�земельним�ділян�ам�вздовж�Кільцевої

доро$и�та�в�лиці�Лятошинсь�о$о���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва.

188.�Про�пор�шення�перед��омітетом�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�з�питань�сім’ї,�молодіжної

політи�и�та�спорт���лопотання�про�прис�джен-

ня�Премії�Верховної�Ради�У�раїни�за�внесо�

молоді���розвито��парламентаризм�,�місцево-

$о�самовряд�вання�Бондарю�Ма�сим��Оле�-

сандрович�.

189.�Про�пор�шення�перед��омітетом�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�з�питань�сім’ї,�молодіжної

політи�и�та�спорт���лопотання�про�прис�джен-

ня�Премії�Верховної�Ради�У�раїни�за�внесо�

молоді���розвито��парламентаризм�,�місцево-

$о�самовряд�вання�Янзю���Оле�сандр��Івано-

вич�.

190.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09.12.2014�№ 534/534�«Про

затвердження�спис���народних�засідателів�Го-

лосіївсь�о$о�районно$о�с�д��міста�Києва».

191.�Про�перевір���обґр�нтованості�розмі-

р��оплати�за�споживання�теплової�енер$ії�за

1��в.�м�для�меш�анців�б�дин�ів�без�приладів

облі���теплової�енер$ії,�а�та�ож�забезпечен-

ня��онтролю�за�рівнем�споживання�теплової

енер$ії.

192.�Про�звернення�деп�татів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�до�Президента�У�раїни,�Верховної�Ра-

ди�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни�щодо

підвищення�тарифів�на��ом�нальні�посл�$и.

193.�Про�розірвання�до$овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и,���ладено$о�між�Київсь�ою

місь�ою�радою�та�товариством�з�обмеженою

відповідальністю�«ТОРГОВЕЛЬНИЙ�УНІВЕР-

САЛ»�від�16.07.2007�№ 75-6-00351,�на�підста-

ві�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2007

№ 537/1119.

194.�Про�розірвання�до$оворів�оренди�зе-

мельних�діляно��від�28.12.2003�№ 66-6-00120

та�від�28.12.2004�№ 66-6-216,�надання�з$оди

на�поділ�та�об’єднання�цих�діляно��та�надан-

ня�дозвол��на�розроблення�прое�тів�земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельних�діляно��на

в�л.�Юрія�Ш�мсь�о$о���Дніпровсь�ом��районі

м.�Києва.

195.�Про�припинення�до$овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�26.09.2007�№ 91-6-00706,

��ладено$о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та

товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«ПАЛАРЄ»�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл�$ов�вання�житлово-офісно$о�б�дин���з�со-

ціальною�сферою�на�в�л.�Овр�ць�ій,�27���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

196.�Про�затвердження�детально$о�план��те-

риторії�в�межах�проспе�т��Возз’єднання,�Хар-

�івсь�о$о�шосе,�залізничної��олії,�в�лиці�А�а-

демі�а�Шліхтера���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва.

197.�Про�відмов����затвердженні�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�релі$ійній�$ромаді�У�раїнсь�ої�Право-

славної�Цер�ви�парафії�на�честь�Преподобно-

$о�Феодора�Освячено$о���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва,�е�спл�атації

та�обсл�$ов�вання�храмово$о��омпле�с��на�пе-

ретині�в�л.�Ба$$ов�тівсь�ої�та�в�л.�Овр�ць�ої��

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

198.�Про�припинення��ом�нально$о�підпри-

ємства�«Кер�юча�дире�ція�Дніпровсь�о$о�райо-

н��м.�Києва»�шляхом�приєднання�йо$о�до��о-

м�нально$о�підприємства�по��триманню�жит-

лово$о�$осподарства�Дніпровсь�о$о�район��м.

Києва.

199.�Про�затвердження�Положення�про�впро-

вадження�та�е�спл�атацію�в�місті�Києві�пілот-

но$о�прое�т��«Система�еле�тронних�за��пі-

вель».

Київський міський голова 
В. Кличко

Про затвердження Положення про впровадження 
та експлуатацію в місті Києві пілотного проекту 

«Система електронних закупівель»
Рішення Київської міської ради № 764/1628 від 23 липня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Мініс)
трів України від 15 травня 2013 року № 386)р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства
в Україні», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі)
ністрації) від 31 березня 2015 року № 274 «Про утворення робочої групи з питань вивчення можливості впро)
вадження та експлуатації в місті Києві пілотного проекту «Система електронних закупівель», з метою забез)
печення прозорості та відкритості закупівель, формування конкурентного середовища та запобігання про)
явам корупції і зловживання службовим становищем Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Запровадити�в�місті�Києві�пілотний�прое�т

«Система�еле�тронних�за��півель»���се�рета-

ріаті�Київсь�ої�місь�ої�ради,�стр��т�рних�під-

розділах�ви�онавчо$о�ор$ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції),�районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

траціях,��ом�нальних�підприємствах,��стано-

вах,�ор$анізаціях�територіальної�$ромади�міс-

та�Києва�та���інших�одерж�вачах�та�розпоряд-

ни�ах��оштів�бюджет��міста�Києва.

2.�Затвердити�Положення�про�впроваджен-

ня�та�е�спл�атацію�в�місті�Києві�пілотно$о�про-

е�т��«Система�еле�тронних�за��півель»,�що�до-

дається.

3.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради,�стр��-

т�рним�підрозділам�ви�онавчо$о�ор$ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�районним�в�місті�Києві�держав-

ним�адміністраціям,��ом�нальним�підприєм-

ствам,��становам,�ор$анізаціям�територіаль-

ної�$ромади�міста�Києва�що�вартально�до�01

числа�др�$о$о�місяця,�що�настає�за�звітним
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періодом,�надавати�постійній��омісії�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-

е�ономічно$о�розвит���звіт�про�стан�реаліза-

ції�пілотно$о�прое�т��«Система�еле�тронних

за��півель».�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но$о�розвит���забезпечити�роз$ляд�наданих

звітів�на�своїх�засіданнях.

4.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в�$а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо$о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но$о�розвит���міста�Києва.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�23.07.2015�№�764/1628

Положення про впровадження та експлуатацію в місті Києві
проекту «Система електронних закупівель»

1.�За�альні�положення

1.1.�Це�Положення�встановлює�за$альний�порядо��ор$анізації�придбання�товарів,�робіт�і�по-

сл�$,�очі��вана�вартість�за��півлі�я�их�не�перевищ�є�с�м�,�визначен��статтею�2�За�он��У�раїни

«Про�здійснення�державних�за��півель»,�в�рам�ах�пілотно$о�прое�т��«Система�еле�тронних�за-

��півель»�(далі —�Пілотний�прое�т).

Після�завершення�реалізації�Пілотно$о�прое�т��та�введення�в�промислов��е�спл�атацію�сис-

теми�еле�тронних�за��півель,�розпочаті�відповідно�до�цьо$о�Положення�процед�ри�за��півель

за�інч�ються�відповідно�до�цьо$о�Положення�в�частині,�що�не�с�перечить�вимо$ам�за�онодав-

ства�У�раїни.

1.2.�У�цьом��Положенні�наведені�нижче�терміни�вживаються�в�та�ом��значенні:

еле�тронний�майданчи� —�апаратно-про$рамний��омпле�с�(про$рамне�забезпечення),�що

ф�н�ціон�є�в�мережі�Інтернет,�я�ий�забезпеч�є�замовни�ам�безоплатн��реєстрацію�та��орис-

т�вання�сервісами�системи�еле�тронних�за��півель�з�автоматичним�обміном�інформацією�що-

до�процес��за��півлі�товарів,�робіт,�посл�$�на�еле�тронних�майданчи�ах;

а��ціон —�здійснення��он��рентно$о�відбор���часни�ів�з�метою�визначення�переможця�з$ід-

но�з�процед�рою,�встановленою�цим�Положенням;

за��півля —�придбання�замовни�ом�товарів,�робіт,�посл�$�на�еле�тронних�майданчи�ах���по-

ряд��,�встановленом��цим�Положенням;

�орист�вач�системи —�с�б’є�т�$осподарювання,�я�ий�зареєстр�вався�в�системі�еле�тронних

за��півель;

с�б’є�т�$осподарювання —��часни��процед�ри�за��півель,�замовни�;

Пілотний�прое�т —�процес�розроб�и,�тест�вання�та�впровадження�системи�еле�тронних�за-

��півель�за�рах�но��добровільних�внес�ів�с�б’є�тів�$осподарювання�з�метою�створення�систе-

ми�для�здійснення�за��півель;

система�еле�тронних�за��півель —�про$рамний��омпле�с,�розроблений�для�проведення�Пі-

лотно$о�прое�т��та�призначений�для�автоматизації�відбор��постачальни�ів�товарів,�робіт,�по-

сл�$,�визначених�замовни�ом�шляхом�проведення�а��ціон�.�Система�с�ладається�з�бази�да-

них,�мод�лю�а��ціон��та�еле�тронних�майданчи�ів,�через�я�і�здійснюється�дост�п�до�системи.

Система�є�за$альнодост�пною�і�$арант�є�недис�римінаційний�та�рівний�дост�п�до�інформації

всім��орист�вачам.

Термін�«�часни��процед�ри�за��півель»�та�«замовни�»�вживаються�в�цьом��Положенні���зна-

ченні,�наведеном��в�За�оні�У�раїни�«Про�здійснення�державних�за��півель».

2.�Сфера�застос�вання�Положення

2.1.�Це�Положення�застосов�ється�до�всіх�замовни�ів�та�за��півель�товарів,�робіт�і�посл�$�за

�мови,�що�вартість�предмета�за��півлі�(без��рах�вання�подат���на�додан��вартість),�товар��(то-

варів),�посл�$и�(посл�$)�не�дорівнює�або�не�перевищ�є�100�тисяч�$ривень,�а�робіт —�1�мільйон

$ривень�(без�ПДВ),�визначен��статтею�2�За�он��У�раїни�«Про�здійснення�державних�за��пі-

вель».

2.2.�Дія�цьо$о�Положення�не�поширюється�на�за��півлю�товарів,�робіт�та�посл�$:

— з�розрах�н�ово-�асово$о�обсл�$ов�вання�при�здійсненні�бан�івсь�их�операцій;

— товарів,�робіт�і�посл�$,�перелі��я�их�наведено���частині�третій�статті�2�За�он��У�раїни�«Про

здійснення�державних�за��півель»;

— товарів,�робіт�і�посл�$�за��ошти��редиторів,�пози�,�що�надані�міжнародними�фінансовими

ор$анізаціями,�та�тих,�що�надаються�нерезидентами;

— посл�$,�необхідних�для�здійснення�місцевих�запозичень,��правління,�обсл�$ов�вання�і�по-

$ашення�місцево$о�бор$�;

— бан�івсь�их�посл�$;

— адміністративних�посл�$;

— товарів,�робіт�і�посл�$,�пов’язаних�із��частю�посадових�осіб�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�її�ви-

�онавчо$о�ор$ан����міжнародних�заходах�з�метою�представництва�міста�Києва;

— товарів,�робіт�і�посл�$,�на�я�і�встановлено�фі�совані�та�ре$�льовані�ціни.

3.�Реєстрація�в�системі�еле�тронних�за��півель

3.1.�Замовни��реєстр�ється�в�системі���відповідності�до�ре$ламент��роботи�еле�тронно$о

майданчи�а,�обрано$о�ним.

3.2.�Замовни��має�право�зареєстр�ватись�на�де�іль�ох�еле�тронних�майданчи�ах.

4.�Порядо��здійснення�за��півель

4.1.�Замовни��з�метою�придбання�визначених�товарів,�робіт,�посл�$�оприлюднює�в�системі

о$олошення�про�проведення�за��півель.

4.2.�В�о$олошенні�про�проведення�за��півель�замовни��зазначає:

— наймен�вання�замовни�а,��од�за�ЄДРПОУ,�місцезнаходження;

— очі��ван��вартість�товар�,�роботи�чи�посл�$и;

— наймен�вання�предмета�за��півлі�та��од�відповідно�до�державно$о��ласифі�атора�прод��-

ції�та�посл�$�ДК�016-2010,�єдино$о�за��півельно$о�словни�а�CPV,�Правил�визначення�вартості

б�дівництва�ДСТУ�Б.�Д.�1.1-1:2013;

— �іль�ість�товарів,�обся$�робіт,�посл�$;

— місце�постав�и�товарів,�ви�онання�робіт,�надання�посл�$;

— стро��постав�и�товарів,�ви�онання�робіт,�надання�посл�$;

— �мови�оплати�товарів,�ви�онання�робіт,�надання�посл�$;

— технічні�та/або�я�існі�вимо$и�до�предмета�за��півлі;

— вимо$и�до��валіфі�ації��часни�ів;

— дат��та�час�за�інчення�подання�запитів�на��точнення�та/або�запитань�щодо�за��півель;

— дат��та�час�почат���подання�пропозицій;

— дат��та�час�за�інчення�подання�пропозицій;

— �ро��а��ціон��0,5 —�3%�очі��ваної�вартості�товар�,�ви�онання�робіт,�надання�посл�$;

— інш��необхідн��інформацію.

Технічні�та�я�існі�вимо$и�до�предмета�за��півлі�та/або��валіфі�аційні�вимо$и�до��часни�ів�про-

цед�ри�за��півлі�зі�способами�їх�підтвердження�мож�ть�та�ож�зазначатися�замовни�ом�в�о�ре-

мом��до��менті,�я�ий�одночасно�п�блі��ється�з�о$олошенням�про�проведення�за��півель�(до-

��ментація�за��півель).�В�азані�вимо$и�не�повинні�носити�дис�римінаційний�хара�тер�та�спри-

яти�зниженню��он��ренції.�Технічна�специфі�ація�не�повинна�містити�посилання�на��он�ретні

тор$овельн��мар���чи�фірм�,�патент,��онстр��цію�або�тип�предмета�за��півлі,�джерело�йо$о�по-

ходження�або�виробни�а.�У�разі�я�що�та�е�посилання�є�необхідним,�воно�повинно�б�ти�обґр�н-

тованим,�а�специфі�ація�повинна�містити�вираз�«або�е�вівалент».

4.3.�Одночасно�з�розміщенням�о$олошення�про�проведення�за��півель�замовни��повинен

оприлюднити�в�системі�прое�т�до$овор��про�придбання�товар�,�ви�онання�робіт,�надання�по-

сл�$�або�істотні��мови�до$овор�.

4.4.�Замовни��визначає�стро��почат���подання�пропозицій,�що�повинен�становити�не�менше

3�робочих�днів�і�не�більше�7�робочих�днів�з�момент��оприлюднення�о$олошення�про�проведен-

ня�за��півель.

У�разі,�я�що�до�дня�почат���подання�пропозицій�замовни��отрим�є�запитання,��точнення�від

�часни�ів�системи�щодо�за��півель,�замовни��повинен�надати�через�систем��відповідь�протя-

$ом�2�робочих�днів�з�момент��їх�розміщення�в�системі,�але�не�пізніше�дня�почат���подання�про-

позицій.

У�разі�необхідності,�але�до�дня�почат���подання�пропозицій��часни�ами,�замовни��може�внес-

ти�відповідні�зміни�до�технічних�та/або�я�існих�вимо$�до�товар�,�вимо$�ви�онання�робіт,�надан-

ня�посл�$�та/або�вимо$�до��валіфі�ації��часни�ів�та�оприлюднити�їх���системі.

4.5.�У�разі�на$альної�потреби���за��півлі�товарів,�робіт,�посл�$�стро��почат���подання�пропо-

зицій�може�б�ти�с�орочено�до�1�робочо$о�дня�і�не�більше�3�робочих�днів�з�момент��оприлюд-

нення�о$олошення�про�проведення�за��півель.�Причиною�проведення�с�орочених�за��півель

не�може�б�ти�бездіяльність�замовни�а�щодо�проведення�за��півель.�Обґр�нт�вання�на$альної

потреби�зазначаються�в�о$олошенні�про�проведення�за��півель�та�не�повинні�свідчити�про�на-

міри�замовни�а�послабити��он��ренцію�між��часни�ами.�За�цих��мов�період,��оли�замовни�

може�надати�відповідь�на�запитання,��точнення��орист�вачів�системи,�може�визначатися�$о-

динами�в�межах�тривалості�робочо$о�дня�з�09�$один�00�хвилин�до�18�$один�00�хвилин.

4.6.�Замовни��визначає�стро��за�інчення�подання�пропозицій,�що�повинен�становити�не�мен-

ше�ніж�2�робочих�дні�та�не�більше�ніж�5�робочих�днів�з�момент��почат���подання�пропозицій,�а

в�разі�с�орочених�за��півель —�не�менше�ніж�1�робочий�день�та�не�більше�ніж�2�робочих�дні�з

момент��почат���подання�пропозицій.

4.7.�А��ціон�відб�вається�на�наст�пний�робочий�день�після�стро���за�інчення�подання�про-

позицій,�визначено$о�замовни�ом,�дата�та�час�проведення�а��ціон��визначаються�системою

автоматично�в�межах�тривалості�робочо$о�дня�з�09�$один�00�хвилин�до�18�$один�00�хвилин.

Ранж�вання�всіх�поданих�пропозицій�здійснюється�системою�автоматично�за�ціною,�форм�-

ючи�рейтин$и�позицій��часни�ів.�Ця�інформація�автоматично�оприлюднюється�системою�одра-

з��після�завершення�а��ціон�.

4.8.�Замовни��в�стро�,�що�становить�не�більше�ніж�3�робочих�дні�з�дня�за�інчення�а��ціон�,

аналіз�є�визначен��системою�пропозицію�з�найнижчою�ціною�на�предмет�відповідності��часни-

�а,�що�її�подав,�вимо$ам�до��валіфі�ації��часни�ів,�технічним�вимо$ам�до�предмет��за��півель,

зазначеним�в�о$олошенні�та/або�до��ментації�за��півель.

У�разі�відповідності�пропозиції��часни�а�вимо$ам�замовни�а,�я�і�зазначені�в�о$олошенні�про

проведення�за��півель�та/або�до��ментації�за��півель,�та�ий��часни��визнається�переможцем

за��півель.

Пропозиції�інших��часни�ів���та�ом��випад���не�роз$лядаються.

У�разі,�я�що�пропозиція��часни�а�не�відповідає�технічним�та/або�я�існим�вимо$ам�до�пред-

мет��за��півель,�зазначеним�в�о$олошенні�та/або�до��ментації�за��півель,�замовни��відхиляє

пропозицію.�Підстави�відхилення�оприлюднюються�в�системі�протя$ом�1�робочо$о�дня�з�дня

прийняття�та�о$о�рішення.

У�разі�відхилення�пропозиції��часни�а,�я�ий�запропон�вав�найнижч��цін�,�в�та�ом��ж�поряд-

���роз$лядається�наст�пна�пропозиція�з�найнижчою�ціною,�визначена�системою.

Я�що�після�відхилення�не�залишиться�жодних�пропозицій,�за��півля�визнається�та�ою,�що

не�відб�лась.

4.9.�Інформація�про�визначення�переможця�обов’яз�ово�оприлюднюється�замовни�ом�в�сис-

темі�в�день�прийняття�ним�рішення�про�визначення�переможця.

4.10.�До$овір�про�придбання�товар�,�робіт,�посл�$���ладається�між�замовни�ом�і�перемож-

цем�не�раніше�ніж�через�3�робочих�дні�та�не�пізніше�20�робочих�днів�з�момент��оприлюднення

інформації�про�визначення�переможця�з�врах�ванням�положень�$лави�5�цьо$о�Положення,�а�в

разі�с�орочених�за��півель�не�раніше�ніж�1�робочий�день�та�не�пізніше�5�робочих�днів�з�момен-

т��оприлюднення�інформації�про�визначення�переможця.

4.11.�Після���ладення�до$овор��про�придбання�товарів,�робіт,�посл�$�замовни��зобов’язаний

йо$о�оприлюднити�в�системі�протя$ом�3�робочих�днів�з�момент��йо$о���ладення�з��рах�ванням

вимо$�за�онодавства�У�раїни.

4.12.�У�випад���не��ладення�до$овор��протя$ом�стро��,�визначено$о�в�п�н�ті�4.9�$лави�4�цьо-

$о�Положення,�замовни��проводить�роз$ляд�пропозиції�наст�пно$о��часни�а,�я�о$о�визначила

система�з�тих,�що�залишилися,�та�діє���поряд��,�передбаченом��п�н�тами�4.7-4.10�$лави�4�цьо-

$о�Положення.

4.13.�У�разі�я�що�а��ціон�визнаний�та�им,�що�не�відб�вся�в�зв’яз���з�відс�тністю�пропозицій

або�процед�ра�а��ціон��відмінена�замовни�ом�в�поряд��,�передбаченом��п�н�том�4.8�$лави�4

цьо$о�Положення,�замовни��має�право�повторно�о$олосити�про�проведення�за��півлі���поряд-

��,�передбаченом��п�н�тами�4.1-4.12�$лави�4�цьо$о�Положення.

5.�Порядо��ос�арження�рез�льтатів�за��півель�

Ос�арження�рез�льтатів�за��півель�здійснюється�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

6.�При�інцеві�положення

6.1.�Це�Положення�набирає�чинності�з�дня�йо$о�офіційно$о�оприлюднення�та�діє�до�31.12.2015.

6.2.�Ви�онавчом��ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)��

термін�до�01.02.2016�під$от�вати�та�надати�на�роз$ляд�Київсь�ом��місь�ом��$олові�звіт�про�ре-

з�льтати�реалізації�Пілотно$о�прое�т�.

Київський міський голова В. Кличко

Про звернення Київської міської ради до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо підвищення тарифів на комунальні послуги для населення
Рішення Київської міської ради № 800/1664 від 23 липня 2015 року

З метою виголошення позиції Київської міської ради щодо підвищення тарифів на комунальні послуги
для населення, затверджених постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфе)
рі енергетики та комунальних послуг, від 26.02.2015 № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що
відпускається населенню», від 03.03.2015 № 583 «Про встановлення роздрібних цін на природний газ, що ви)
користовується для потреб населення» та від 31.03.2015 № 1171 «Про встановлення тарифів на послуги з цен)
тралізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються нанесенню суб’єктами
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господарювання, які є виконавцями цих послуг», керуючись статтею 25 та частиною першою статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Зверн�тися�до�Президента�У�раїни,�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�ра-

їни�з�проханням�ініціювати�на�державном��рів-

ні�проведення�перевір�и�діяльності�Національ-

ної��омісії,�що�здійснює�державне�ре$�люван-

ня���сферах�енер$ети�и�та��ом�нальних�посл�$,

а�та�ож��омпаній�на�$азовом��рин��,�рин���теп-

лової�енер$ії�та�рин���еле�троенер$ії,�за�ре-

з�льтатами�я�ої�вжити�заходів�із��ори$�вання�та-

рифів�на�еле�троенер$ію,�тепло-�і�$азопостачан-

ня�для�населення�У�раїни�до�е�ономічно�об-

ґр�нтовано$о�рівня,�вжити�заходів�для�я�най-

швидшо$о�прийняття�за�он��про�НКРЕКП,�а�та-

�ож�нормалізації�рентної�політи�и�та�зниження

рентних�ставо��на�видоб�то��$аз��з��рах�ван-

ням�інтересів�$ромадян�(звернення�додаєть-

ся).

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення���$а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо$о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�житлово-�ом�нально$о�$оспо-

дарства�та�паливно-енер$етично$о��омпле�с�.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�23.07.2015�№�800/1664

Звернення 
до Президента України щодо підвищення тарифів 

на комунальні послуги для населення
На�вимо$��територіальної�$ромади�міста�Києва�ми,�деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради,�роз-

$лян�вши�питання�підвищення�тарифів�на��ом�нальні�посл�$и�для�населення,�я�і�затверди-

ла�Національна��омісія,�що�здійснює�державне�ре$�лювання���сфері�енер$ети�и�та��ом�-

нальних�посл�$�(далі —�НКРЕКП),�роз�міючи�потреб��приведення�тарифів�до�е�ономічно

обґр�нтовано$о�рівня,�висловлюємо�$либо���ст�рбованість���зв’яз���з�непрозорістю�фор-

м�вання�тарифів�на�централізоване�$аряче�водопостачання�та�водовідведення,�$аз,�опален-

ня,�еле�троенер$ію.

З�липня�2014�ро���відб�лось��іль�а�етапів�підняття�тарифів�на��ом�нальні�посл�$и�для�на-

селення,�внаслідо��я�их�для�населення�Києва�тарифи�с�ттєво�зросли:�від�30�до�75% —�на

еле�троенер$ію�та�на�75% —�на�теплов��енер$ію.�Зростання�ціни�на�природний�$аз�для�на-

селення�відб�лось�майже�на�450% —�до�7200�$рн�за�тисяч����бометрів,�і�це�при�том�,�що

міністр�енер$ети�и�та�в�$ільної�промисловості�У�раїни�Демчишин�В.�В.�ще����вітні�2015�ро-

���заявив,�що�собівартість�природно$о�$аз��власно$о�видоб�т���становить�510�$рн�за�тися-

ч����бометрів�$аз�.�О�рім�цьо$о,�без�жодних�пояснень�та�обґр�нт�вань�зменшено�ліміти

споживання�еле�три�и,�а�та�ож�відмінено�поділ�споживачів�на�тих,�чиї��вартири�оснащені

еле�тричними�плитами,�і�тих,����о$о�плити�$азові.

З�о$ляд��на��ризове�становище�в�У�раїні�існ�є�ймовірність�то$о,�що�рівень�несплати�за�жит-

лово-�ом�нальні�посл�$и�населення�може�с�ттєво�зрости�і�підприємства�$ал�зі�не�по�риють

своїх�витрат.

Пояснення�НКРЕКП�щодо�необхідності�підвищення�цін�на�вищезазначені�посл�$и�саме�до

та�о$о�рівня�я��е�ономічно�обґр�нтовано$о�ви�ли�ає�с�мнів.�До�цьо$о�час��ні�а�диторсь�им

�омпаніям,�я�і�проводили�перевір���обґр�нтованості�тарифів,�ні�$ромадсь�ості,�ні�е�сперт-

ним��олам�та��і�не�б�ло�надано�обґр�нт�вань�первинних�даних�та�відповідних�підтвердж�-

ючих�до��ментів,��отрі�ви�ористов�вались�для�обрах�н���нових�тарифів.�Саме�том��нещо-

давно�проведена�«перевір�а�математичної��оре�тності»�обрах�н���цих�тарифів�не�дає�від-

повіді�на�питання��оре�тності�вихідних�даних,��отрими��орист�вались�члени�НКРЕКП�для

прийняття�власних�рішень.�З�о$ляд��на�те,�що�обґр�нтованість�тарифів�не�б�ло�належним

чином�перевірено�спеціалізованими��омпаніями�та�не�об$оворено�е�спертами���широ�ій

дис��сії,�ми�зм�шені��онстат�вати,�що�процес�відб�вався�непрозоро,�без��рах�вання�інте-

ресів��ожно$о���раїнця.

Врахов�ючи�вищезазначене,�просимо�Вас�ініціювати�на�державном��рівні�проведення�пе-

ревір�и�діяльності�Національної��омісії,�що�здійснює�державне�ре$�лювання���сферах�енер-

$ети�и�та��ом�нальних�посл�$,�а�та�ож�діяльності��омпаній�на�$азовом��рин��,�рин�ах�теп-

лової�та�еле�троенер$ії,�за�рез�льтатами�я�ої�вжити�заходів�із��ори$�вання�тарифів�на�жит-

лово-�ом�нальні�посл�$и�до�е�ономічно�обґр�нтовано$о�рівня.

О�рім�цьо$о,�з�метою��неможливлення�в�майб�тньом��сит�ацій�непрозоро$о�форм�ван-

ня�тарифів�на�централізоване�$аряче�водопостачання�та�водовідведення,�$аз,�опалення,

еле�троенер$ію,�просимо�Вас�вжити�заходів�для�я�найс�орішо$о�прийняття�за�он��про

НКРЕКП,�я�ий�$арант�ватиме�незалежність��омісії�від�ор$анів�ви�онавчої�влади,��часни�ів�рин-

���та�монополістів,�а�та�ож�забезпечить�прозорість�її�роботи.

Хочемо�та�ож�зазначити,�що�однією�з�основних�причин�підвищення�ціни�на��ом�нальні

посл�$и�для�населення�стало�нічим�не�обґр�нтоване�підвищення�ренти�на�видоб�то��$аз�,

я�е�за�ініціативою�Уряд��б�ло�прийняте�Верховною�Радою�У�раїни.�Це�проходило�під�$ас-

лом�боротьби�з�монополістами���$азовій�сфері,�але�фа�тично�перетворилося���подато�,

я�ий�лі$�на��інцево$о�споживача.�Рез�льтатом�та�ої�непрод�маної�політи�и�і�стало��атас-

трофічне�для�абсолютної�більшості�населення�підвищення�ціни�перед�сім�на�$аз.�А�врахо-

в�ючи�те,�що�вартість�$аз��становить�майже�70%�собівартості�$арячої�води�та�тепла —�це

спричинило�відповідно�й�підвищення�цін�на�$аряч��вод��та�тепло.

О�ремо�під�реслимо,�що�з$ідно�із�статтею�13�Констит�ції�У�раїни�«земля,�її�надра,�атмо-

сферне�повітря,�водні�та�інші�природні�рес�рси,�я�і�знаходяться�в�межах�території�У�раїни,

природні�рес�рси�її��онтинентально$о�шельф�,�ви�лючно�(морсь�ої)�е�ономічної�зони�є

об’є�тами�права�власності���раїнсь�о$о�народ�».

В��мовах�е�ономічної��ризи�та�за$ально$о�з�божіння�населення�вважаємо,�що�дії�Уряд�

У�раїни�з�фа�тично$о�оподат��вання�власності���раїнсь�о$о�народ��та�за�рах�но����раїн-

сь�о$о�народ��є�неприп�стимими�і�с�перечать�с�ті�та�д�х��Констит�ції�та�Революції�Гідно-

сті,�а�замість�боротьби�із�зловживаннями���$азовій�сфері�призводять�лише�до�форм�вання

нових�непрозорих�правил�та�недоброчесної��он��ренції�в�ній.

Том��просимо�Вас�не$айно�вжити�заходів�для�нормалізації�рентної�політи�и�та�зниження

рентних�ставо��на�видоб�то��$аз��з��рах�ванням�інтересів�$ромадян�я���інцевих�спожива-

чів��ом�нальних�посл�$,�що�дозволить�забезпечити�принцип�соціальної�справедливості�та

не�доп�стити�с�ттєво$о�посилення�соціальної�напр�$и�вже�восени�2015�ро���після�почат��

опалювально$о�сезон�.

Сподіваємось�на�підтрим�����вирішенні�зазначено$о�питання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�23.07.2015�№�800/1664

Звернення 
до Верховної Ради України щодо підвищення тарифів 

на комунальні послуги для населення
На�вимо$��територіальної�$ромади�міста�Києва�ми,�деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради,�роз$ля-

н�вши�питання�підвищення�тарифів�на��ом�нальні�посл�$и�для�населення,�я�і�затвердила�На-

ціональна��омісія,�що�здійснює�державне�ре$�лювання���сфері�енер$ети�и�та��ом�нальних�по-

сл�$�(далі —�НКРЕКП),�роз�міючи�потреб��приведення�тарифів�до�е�ономічно�обґр�нтовано$о

рівня,�висловлюємо�$либо���ст�рбованість���зв’яз���з�непрозорістю�форм�вання�тарифів�на

централізоване�$аряче�водопостачання�та�водовідведення,�$аз,�опалення,�еле�троенер$ію.

З�липня�2014�ро���відб�лось��іль�а�етапів�підняття�тарифів�на��ом�нальні�посл�$и�для�насе-

лення,�внаслідо��я�их�для�населення�Києва�тарифи�с�ттєво�зросли:�від�30�до�75% —�на�еле�-

троенер$ію�та�на�75% —�на�теплов��енер$ію.�Зростання�ціни�на�природний�$аз�для�населення

відб�лось�майже�на�450% —�до�7200�$рн�за�тисяч����бометрів,�і�це�при�том�,�що�міністр�енер-

$ети�и�та�в�$ільної�промисловості�У�раїни�Демчишин�В.�В.�ще����вітні�2015�ро���заявив,�що

собівартість�природно$о�$аз��власно$о�видоб�т���становить�510�$рн�за�тисяч����бометрів�$а-

з�.�О�рім�цьо$о,�без�жодних�пояснень�та�обґр�нт�вань�зменшено�ліміти�споживання�еле�три-

�и,�а�та�ож�відмінено�поділ�споживачів�на�тих,�чиї��вартири�оснащені�еле�тричними�плитами,

і�тих,����о$о�плити�$азові.

З�о$ляд��на��ризове�становище�в�У�раїні�існ�є�ймовірність�то$о,�що�рівень�несплати�за�жит-

лово-�ом�нальні�посл�$и�населення�може�с�ттєво�зрости�і�підприємства�$ал�зі�не�по�риють

своїх�витрат.

Пояснення�НКРЕКП�щодо�необхідності�підвищення�цін�на�вищезазначені�посл�$и�саме�до

та�о$о�рівня�я��е�ономічно�обґр�нтовано$о�ви�ли�ає�с�мнів.�До�цьо$о�час��ні�а�диторсь�им

�омпаніям,�я�і�проводили�перевір���обґр�нтованості�тарифів,�ні�$ромадсь�ості,�ні�е�спертним

�олам�та��і�не�б�ло�надано�обґр�нт�вань�первинних�даних�та�відповідних�підтвердж�ючих�до-

��ментів,��отрі�ви�ористов�вались�для�обрах�н���нових�тарифів.�Саме�том��нещодавно�про-

ведена�«перевір�а�математичної��оре�тності»�обрах�н���цих�тарифів�не�дає�відповіді�на�питан-

ня��оре�тності�вихідних�даних,��отрими��орист�вались�члени�НКРЕКП�для�прийняття�власних

рішень.�З�о$ляд��на�те,�що�обґр�нтованість�тарифів�не�б�ло�належним�чином�перевірено�спе-

ціалізованими��омпаніями�та�не�об$оворено�е�спертами���широ�ій�дис��сії,�ми�зм�шені��он-

стат�вати,�що�процес�відб�вався�непрозоро,�без��рах�вання�інтересів��ожно$о���раїнця.

Врахов�ючи�вищезазначене,�просимо�Вас�ініціювати�на�державном��рівні�проведення�пере-

вір�и�діяльності�Національної��омісії,�що�здійснює�державне�ре$�лювання���сферах�енер$ети-

�и�та��ом�нальних�посл�$,�а�та�ож�діяльності��омпаній�на�$азовом��рин��,�рин�ах�теплової�та

еле�троенер$ії,�за�рез�льтатами�я�ої�вжити�заходів�із��ори$�вання�тарифів�на�житлово-�ом�-

нальні�посл�$и�до�е�ономічно�обґр�нтовано$о�рівня.

О�рім�цьо$о,�з�метою��неможливлення�в�майб�тньом��сит�ацій�непрозоро$о�форм�вання

тарифів�на�централізоване�$аряче�водопостачання�та�водовідведення,�$аз,�опалення,�еле�тро-

енер$ію,�просимо�Вас�вжити�заходів�для�я�найс�орішо$о�прийняття�за�он��про�НКРЕКП,�я�ий

$арант�ватиме�незалежність��омісії�від�ор$анів�ви�онавчої�влади,��часни�ів�рин���та�монопо-

лістів,�а�та�ож�забезпечить�прозорість�її�роботи.

Хочемо�та�ож�зазначити,�що�однією�з�основних�причин�підвищення�ціни�на��ом�нальні�по-

сл�$и�для�населення�стало�нічим�не�обґр�нтоване�підвищення�ренти�на�видоб�то��$аз�,�я�е�за

ініціативою�Уряд��б�ло�прийняте�Верховною�Радою�У�раїни.�Це�проходило�під�$аслом�бороть-

би�з�монополістами���$азовій�сфері,�але�фа�тично�перетворилося���подато�,�я�ий�лі$�на��інце-

во$о�споживача.�Рез�льтатом�та�ої�непрод�маної�політи�и�і�стало��атастрофічне�для�абсолют-

ної�більшості�населення�підвищення�ціни�перед�сім�на�$аз.�А�врахов�ючи�те,�що�вартість�$аз�

становить�майже�70%�собівартості�$арячої�води�та�тепла —�це�спричинило�відповідно�й�підви-

щення�цін�на�$аряч��вод��та�тепло.

О�ремо�під�реслимо,�що�з$ідно�із�статтею�13�Констит�ції�У�раїни�«земля,�її�надра,�атмосфер-

не�повітря,�водні�та�інші�природні�рес�рси,�я�і�знаходяться�в�межах�території�У�раїни,�природ-

ні�рес�рси�її��онтинентально$о�шельф�,�ви�лючно�(морсь�ої)�е�ономічної�зони�є�об’є�тами�пра-

ва�власності���раїнсь�о$о�народ�».

В��мовах�е�ономічної��ризи�та�за$ально$о�з�божіння�населення�вважаємо,�що�дії�Уряд��У�ра-

їни�з�фа�тично$о�оподат��вання�власності���раїнсь�о$о�народ��та�за�рах�но����раїнсь�о$о�на-

род��є�неприп�стимими�і�с�перечать�с�ті�та�д�х��Констит�ції�та�Революції�Гідності,�а�замість

боротьби�із�зловживаннями���$азовій�сфері�призводять�лише�до�форм�вання�нових�непрозо-

рих�правил�та�недоброчесної��он��ренції�в�ній.

Том��просимо�Вас�не$айно�вжити�заходів�для�нормалізації�рентної�політи�и�та�зниження

рентних�ставо��на�видоб�то��$аз��з��рах�ванням�інтересів�$ромадян�я���інцевих�споживачів

�ом�нальних�посл�$,�що�дозволить�забезпечити�принцип�соціальної�справедливості�та�не�до-

п�стити�с�ттєво$о�посилення�соціальної�напр�$и�вже�восени�2015�ро���після�почат���опалю-

вально$о�сезон�.

Сподіваємось�на�підтрим�����вирішенні�зазначено$о�питання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��3

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�23.07.2015�№�800/1664

Звернення 
до Кабінету Міністрів України щодо підвищення тарифів 

на комунальні послуги
На�вимо$��територіальної�$ромади�міста�Києва�ми,�деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради,�роз-

$лян�вши�питання�підвищення�тарифів�на��ом�нальні�посл�$и�для�населення,�я�і�затверди-

ла�Національна��омісія,�що�здійснює�державне�ре$�лювання���сфері�енер$ети�и�та��ом�-

нальних�посл�$�(далі —�НКРЕКП),�роз�міючи�потреб��приведення�тарифів�до�е�ономічно

обґр�нтовано$о�рівня,�висловлюємо�$либо���ст�рбованість���зв’яз���з�непрозорістю�фор-

м�вання�тарифів�на�централізоване�$аряче�водопостачання�та�водовідведення,�$аз,�опален-

ня,�еле�троенер$ію.

З�липня�2014�ро���відб�лось��іль�а�етапів�підняття�тарифів�на��ом�нальні�посл�$и�для�на-

селення,�внаслідо��я�их�для�населення�Києва�тарифи�с�ттєво�зросли:�від�30�до�75% —�на

еле�троенер$ію�та�на�75% —�на�теплов��енер$ію.�Зростання�ціни�на�природний�$аз�для�на-

селення�відб�лось�майже�на�450% —�до�7200�$рн�за�тисяч����бометрів,�і�це�при�том�,�що

міністр�енер$ети�и�та�в�$ільної�промисловості�У�раїни�Демчишин�В.�В.�ще����вітні�2015�ро-

���заявив,�що�собівартість�природно$о�$аз��власно$о�видоб�т���становить�510�$рн�за�тися-

ч����бометрів�$аз�.�О�рім�цьо$о,�без�жодних�пояснень�та�обґр�нт�вань�зменшено�ліміти
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споживання�еле�три�и,�а�та�ож�відмінено�поділ�споживачів�на�тих,�чиї��вартири�оснащені

еле�тричними�плитами,�і�тих,����о$о�плити�$азові.

З�о$ляд��на��ризове�становище�в�У�раїні�існ�є�ймовірність�то$о,�що�рівень�несплати�за�жит-

лово-�ом�нальні�посл�$и�населення�може�с�ттєво�зрости�і�підприємства�$ал�зі�не�по�риють

своїх�витрат.

Пояснення�НКРЕКП�щодо�необхідності�підвищення�цін�на�вищезазначені�посл�$и�саме�до�та-

�о$о�рівня�я��е�ономічно�обґр�нтовано$о�ви�ли�ає�с�мнів.�До�цьо$о�час��ні�а�диторсь�им��ом-

паніям,�я�і�проводили�перевір���обґр�нтованості�тарифів,�ні�$ромадсь�ості,�ні�е�спертним��о-

лам�та��і�не�б�ло�надано�обґр�нт�вань�первинних�даних�та�відповідних�підтвердж�ючих�до��мен-

тів,��отрі�ви�ористов�вались�для�обрах�н���нових�тарифів.�Саме�том��нещодавно�проведена

«перевір�а�математичної��оре�тності»�обрах�н���цих�тарифів�не�дає�відповіді�на�питання��о-

ре�тності�вихідних�даних,��отрими��орист�вались�члени�НКРЕКП�для�прийняття�власних�рішень.

З�о$ляд��на�те,�що�обґр�нтованість�тарифів�не�б�ло�належним�чином�перевірено�спеціалізова-

ними��омпаніями�та�не�об$оворено�е�спертами���широ�ій�дис��сії,�ми�зм�шені��онстат�вати,�що

процес�відб�вався�непрозоро,�без��рах�вання�інтересів��ожно$о���раїнця.

Врахов�ючи�вищезазначене,�просимо�Вас�ініціювати�на�державном��рівні�проведення�пере-

вір�и�діяльності�Національної��омісії,�що�здійснює�державне�ре$�лювання���сферах�енер$ети�и

та��ом�нальних�посл�$,�а�та�ож�діяльності��омпаній�на�$азовом��рин��,�рин�ах�теплової�та�еле�-

троенер$ії,�за�рез�льтатами�я�ої�вжити�заходів�із��ори$�вання�тарифів�на�житлово-�ом�нальні

посл�$и�до�е�ономічно�обґр�нтовано$о�рівня.

О�рім�цьо$о,�з�метою��неможливлення�в�майб�тньом��сит�ацій�непрозоро$о�форм�вання�та-

рифів�на�централізоване�$аряче�водопостачання�та�водовідведення,�$аз,�опалення,�еле�тро-

енер$ію,�просимо�Вас�вжити�заходів�для�я�найс�орішо$о�прийняття�за�он��про�НКРЕКП,�я�ий

$арант�ватиме�незалежність��омісії�від�ор$анів�ви�онавчої�влади,��часни�ів�рин���та�монополі-

стів,�а�та�ож�забезпечить�прозорість�її�роботи.

Хочемо�та�ож�зазначити,�що�однією�з�основних�причин�підвищення�ціни�на��ом�нальні�по-

сл�$и�для�населення�стало�нічим�не�обґр�нтоване�підвищення�ренти�на�видоб�то��$аз�,�я�е�за

ініціативою�Уряд��б�ло�прийняте�Верховною�Радою�У�раїни.�Це�проходило�під�$аслом�бороть-

би�з�монополістами���$азовій�сфері,�але�фа�тично�перетворилося���подато�,�я�ий�лі$�на��інце-

во$о�споживача.�Рез�льтатом�та�ої�непрод�маної�політи�и�і�стало��атастрофічне�для�абсолют-

ної�більшості�населення�підвищення�ціни�перед�сім�на�$аз.�А�врахов�ючи�те,�що�вартість�$аз�

становить�майже�70%�собівартості�$арячої�води�та�тепла —�це�спричинило�відповідно�й�підви-

щення�цін�на�$аряч��вод��та�тепло.

О�ремо�під�реслимо,�що�з$ідно�із�статтею�13�Констит�ції�У�раїни�«земля,�її�надра,�атмосфер-

не�повітря,�водні�та�інші�природні�рес�рси,�я�і�знаходяться�в�межах�території�У�раїни,�природ-

ні�рес�рси�її��онтинентально$о�шельф�,�ви�лючно�(морсь�ої)�е�ономічної�зони�є�об’є�тами�пра-

ва�власності���раїнсь�о$о�народ�».

В��мовах�е�ономічної��ризи�та�за$ально$о�з�божіння�населення�вважаємо,�що�дії�Уряд��У�ра-

їни�з�фа�тично$о�оподат��вання�власності���раїнсь�о$о�народ��та�за�рах�но����раїнсь�о$о�на-

род��є�неприп�стимими�і�с�перечать�с�ті�та�д�х��Констит�ції�та�Революції�Гідності,�а�замість

боротьби�із�зловживаннями���$азовій�сфері�призводять�лише�до�форм�вання�нових�непрозорих

правил�та�недоброчесної��он��ренції�в�ній.

Том��просимо�Вас�не$айно�вжити�заходів�для�нормалізації�рентної�політи�и�та�зниження�рент-

них�ставо��на�видоб�то��$аз��з��рах�ванням�інтересів�$ромадян�я���інцевих�споживачів��ом�наль-

них�посл�$,�що�дозволить�забезпечити�принцип�соціальної�справедливості�та�не�доп�стити�с�т-

тєво$о�посилення�соціальної�напр�$и�вже�восени�2015�ро���після�почат���опалювально$о�сезо-

н�.

Сподіваємось�на�підтрим�����вирішенні�зазначено$о�питання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про управління районами міста Києва
Рішення Київської міської ради № 787/1651 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ви)
бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських го)
лів», статті 11 Закону України «Про столицю України — місто)герой Київ», на виконання рішення Київської
міської ради від 30.01.2001 № 162/1139 «Про адміністративно)територіальний устрій м. Києва», з метою забез)
печення ефективного управління районами у місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Встановити,�що��правління�районами�в

місті�Києві�здійснюється�районними���місті�Ки-

єві�радами.

2.�Утворити�в�місті�Києві�та�і�районні���місті

Києві�ради:

— Голосіївсь���районн����місті�Києві�рад�;

— Дарниць���районн����місті�Києві�рад�;

— Деснянсь���районн����місті�Києві�рад�;

— Дніпровсь���районн����місті�Києві�рад�;

— Оболонсь���районн����місті�Києві�рад�;

— Печерсь���районн����місті�Києві�рад�;

— Подільсь���районн����місті�Києві�рад�;

— Святошинсь���районн����місті�Києві�рад�;

— Солом’янсь���районн����місті�Києві�рад�;

.—�Шевчен�івсь���районн����місті�Києві�рад�.

3.�Визначити�обся$�і�межі�повноважень�район-

них���місті�Києві�рад,��творених�з$ідно�з�п�н�-

том�1�цьо$о�рішення,�з$ідно�з�додат�ом.

4.�Перші�вибори�до�Голосіївсь�ої�районної��

місті�Києві�ради,�Дарниць�ої�районної���місті

Києві�ради,�Деснянсь�ої�районної���місті�Києві

ради,�Дніпровсь�ої�районної���місті�Києві�ра-

ди,�Оболонсь�ої�районної���місті�Києві�ради,

Печерсь�ої�районної���місті�Києві�ради,�Поділь-

сь�ої�районної���місті�Києві�ради,�Святошин-

сь�ої�районної���місті�Києві�ради,�Солом’ян-

сь�ої�районної���місті�Києві�ради,�Шевчен�івсь�ої

районної���місті�Києві�ради�призначити�на�27

березня�2016�ро��.

5.�Ви�онавчом��ор$ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

— здійснити�відповідні�ор$анізаційно-право-

ві�заходи;

— внести�на�роз$ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради

пропозиції�щодо�передачі���відання�районних

��м.�Києві�рад�майна�підприємств,��станов�та

ор$анізацій.

6.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення���$а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»�та�до-

вести�це�рішення�до�відома�Центральної�ви-

борчої��омісії���триденний�стро�.

7.�Це�рішення�набирає�чинності�з�дня�йо$о

прийняття.

8.�Контроль�за�ви�онанням�цьо$о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�місцево$о�самовряд�вання,�ре-

$іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�23.07.2015�№�787/1651

Повноваження районних у місті Києві рад

До��омпетенції�районних���місті�Києві�рад���межах�і�формах,�визначених�Констит�цією�і�за-

�онами�У�раїни,�належить�вирішення�питань�щодо:

1)�за$альної�середньої�освіти,�дош�ільної�освіти,�позаш�ільної�освіти;

2)�охорони�здоров’я —�амб�латорно-полі�лінічної�допомо$и,�стоматоло$ічної�допомо$и,�пер-

винної�та�профіла�тичної�меди�о-санітарної�допомо$и;

3)���льт�ри —�за�ладів���льт�ри,��рім�віднесених�до�за$альномісь�о$о�рівня,���льт�рні�та

мистець�і�про$рами;

4)�молодіжних�про$рам,�спортивних�спор�д�за$ально$о��орист�вання,�підтрим�и�про$рам�т�-

ризм��та�фізичної���льт�ри,�дитячих�та�підліт�ових��л�бів�за�місцем�проживання;

5)�соціальної�допомо$и —�територіальних�центрів�соціально$о�обсл�$ов�вання�населення,

про$рам�соціальної�допомо$и;

6)�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри:�надання�пропозицій�до�Генерально$о�план��міста;�надан-

ня�пропозиції�до�детальних�планів�територій,�прое�тів�розподіл��територій,�ор$анізація�та�про-

ведення�$ромадсь�их�об$оворень�містоб�дівної�до��ментації;�по$одження�Компле�сної�схеми

розміщення�тимчасових�спор�д�тор$овельно$о,�поб�тово$о,�соціально-��льт�рно$о�чи�іншо$о

призначення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності�в�місті�Києві;

7)�житлово$о�$осподарства:�ремонт��та�е�спл�атації�житлово$о�фонд��район�;�визначення�ви-

�онавця�житлово-�ом�нальних�посл�$;��онтролю���сфері�е�спл�атації�житла;�ремонт��та��три-

мання�вн�трішньо�вартальних�або�міждворових�під’їздів�та�проїздів;

8)�озеленення�та�бла$о�стрій�територій,�ор$анізації�місць�відпочин��;

9)�ор$анізації�тор$івлі�на�рин�ах;

10)��правління�об’є�тами��ом�нальної�власності�територіальної�$ромади�район����місті�Ки-

єві�відповідно�до�за�он�.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії 
Київської міської ради з питань перевірки легітимності рішень

Київської міської ради, прийнятих після травня 2006 року
Рішення Київської міської ради № 798/1662 від 23 липня 2015 року

Заслухавши та обговоривши звіт тимчасової контрольної комісії, відповідно до статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рі)
шенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/35, рішення Київської міської ради від 6 червня 2014 ро)
ку № 6/6 «Про створення тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки легітимності рішень
Київської міської ради, прийнятих після травня 2006 року» та рішення Київської міської ради від 10.12.2014
№ 564/564 «Про затвердження попереднього звіту тимчасової контрольної комісії Київської міської ради
з питань перевірки легітимності рішень Київської міської ради, прийнятих після травня 2006 року» Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Взяти�до�відома�звіт�тимчасової��онтрольної

�омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�перевір�и

ле$ітимності�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�прий-

нятих�після�травня�2006�ро��,�з$ідно�з�додат�ом.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення���$азе-

ті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо$о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�ре$ламент��та�деп�татсь�ої�ети-

�и.
Київський міський голова 

В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�23.07.2015�№�798/1662

ЗВІТ
тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки

легітимності рішень Київської міської ради, прийнятих після травня 
2006 року

Тимчасова��онтрольна��омісія�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�перевір�и�ле$ітимності�рішень

Київсь�ої�місь�ої�ради,�прийнятих�після�травня�2006�ро���(далі —�ТКК),�б�ла�створена�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�6�червня�2014�ро���№ 6/6.

Засл�хавши�попередній�звіт,�Київсь�а�місь�а�рада�10�$р�дня�2014�ро���рішенням�№ 564/564

«Про�затвердження�попередньо$о�звіт��тимчасової��онтрольної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�перевір�и�ле$ітимності�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�прийнятих�після�травня�2006�ро-

��»�продовжила�термін�дії�ТКК�на�6�місяців.

До�первинно$о�с�лад��ТКК��війшли�28�деп�татів,�представни�и�8-ми�фра�цій�та�позафра�-

ційних�деп�татів,�а�саме:�$олова��омісії —�Меліхова�Тетяна�Іванівна,�заст�пни��$олови��омісії —

Семенен�о�Оле�сандр�Анатолійович,�се�ретар��омісії —�Опадчий�І$ор�Михайлович,�члени��о-

місії —�Андрій�о�Р�слан�Юрійович,�Бри$инець�Павло�Михайлович,�Бондарен�о�Дмитро�Сер$і-

йович,�Велімовсь�ий�Анатолій�Романович,�Вовчен�о�Оле�сандр�Леонідович,�Гал�ш�а�Олена

Михайлівна,�Гапч���Ма�сим�Ми�олайович,�Гордон�Дмитро�Ілліч,�За�ревсь�а�Людмила�Оле�-

сандрівна,�Клюс�Оле�сандр�Васильович,�К�зи��Петро�Ми�олайович,�Михайлен�о�Владислав

Оле$ович,�Найдьонов�Оле�сандр�Валерійович,�Он�фрійч���Вадим�Михайлович,�Омельчен�о

Оле�сандр�Оле�сандрович,�Тарасю��Павло�І$орович,�Яловий�Костянтин�Володимирович.�Піс-

ля�затвердження�попередньо$о�звіт��с�лад�ТКК�б�ло�зменшено�до�20�деп�татів.

З�червня�2014�ро���заст�пни�ом�$олови�ТКК�працював�Семенен�о�Оле�сандр�Анатолійович,

се�ретарем —�Опадчий�І$ор�Михайлович.

Тимчасова��онтрольна��омісія�працювала�12�місяців.�За�цей�період�б�ло�проведено�15�за-

сідань��омісії.

За�вищезазначений�термін�роботи�до�ТКК�надійшло�191�звернення�в�письмовом��та�еле�-

тронном��ви$ляді�та�пропозиції�по�перевірці�268�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради.�Майже�95�%

звернень —�це�питання�щодо�с�ас�вання�рішень�щодо�земельних�діляно�,�де�є��онфлі�т�з�меш-

�анцями�с�сідніх�б�дин�ів,�$ромадсь�істю,�та�прохання�повернення�зелених�зон,�зон�відпочин-

���та�приб�дин�ових�територій,�я�і�не�ви�ористані�за�цільовим�призначенням,�територіальній

$ромаді,�створення�замість�заб�дов�пар�ів�та�с�верів.

Звернення�та�пропозиції,�я�і�надійшли�до��омісії,�роз$лядались�деп�татами —�членами�ТКК,

робочими�$р�пами,�створеними�з�числа�деп�татів —�членів�ТКК,�та�ож�до�роз$ляд��та�вивчен-

ня�звернень�зал�чалися�фахівці�та�деп�тати,�обрані���мажоритарних�о�р�$ах.�Деп�тати�ретель-

но�вивчали�матеріали,�виїжджали�на�місце,�з�стрічались�із�заявни�ами�та�виносили�на�роз$ляд

ТКК�виснов�и�та��он�ретні�пропозиції.

На�засіданнях�б�ли�прис�тні�профільні�фахівці�з�різних�напрям�ів.�Постійно�брали��часть��

засіданнях�ТКК�представни�и�Департамент��земельних�рес�рсів,�Департамент���ом�нально-

$о�майна,�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�та�інші,�в�лючаючи�перших��ерівни�ів.
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Жодне�звернення�ТКК�не�б�ло�залишено�без��ва�и.�В�разі�надходження�заяв�щодо�рішень

Київсь�ої�місь�ої�ради,�я�і�не�входять�до�період�,�я�ий�перевіряється�ТКК,�або�звернень,�я�і�по-

треб�вали�додат�ової�інформації,�вони�направлялися�Київсь�ом��місь�ом���олові,�заст�пни�ам

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�в�профільні�підрозділи�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Департамент��державної�архіте�-

т�рно-б�дівельної�інспе�ції���м.�Києві,�Головном���правлінню�Державної�фіс�альної�сл�жби�У�ра-

їни���м.�Києві�та�в�правоохоронні�ор�ани.

Всі�засідання��омісії�проходили���від�ритом��режимі,�за��частю�ЗМІ,��ромадсь�ості�та�запро-

шених�осіб.

У�попередньом��звіті�ТКК�на�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�10��р�дня�2014�ро���б�ла�надана�де-

тальна�інформація�щодо�тих�неч�ваних�масштабів�роз�радання�та�привласнення�місь�их�зе-

мельних�та�майнових�рес�рсів�міста�найближчим�оточенням�Черновець�о�о-Попова���Київсь�ій

місь�ій�раді�V�та�VI�с�ли�ань.

Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�затвердження�попередньо�о�звіт��тимчасової��онтроль-

ної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�перевір�и�ле�ітимності�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,

прийнятих�після�травня�2006�ро��»�та�те�ст�попередньо�о�звіт��оп�блі�овано�в�ЗМІ,�розміщено

на�сайті�«ЛІГА:ЗАКОН»,�том��немає�сенс��повторювати�раніше�надан��інформацію.

Врахов�ючи�попередній�звіт,�ТКК�а�цент�є��ва���на�тих�рез�льтатах�діяльності�ТКК,�я�і�дали

змо���Київсь�ій�місь�ій�раді�прийняти�ряд�рішень�по�поверненню��ромаді�Києва�її�а�тивів.

ТКК�б�ло�проведено�величезн��робот�,�підс�м�ом�я�ої�стали�57�прое�тів�рішень�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�27�з�я�их�б�ли�підтримані�на�пленарних�засіданнях�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради,�5�прое�-

тів�рішень�не�набрали�необхідної��іль�ості��олосів�на�пленарних�засіданнях�Київсь�ої�місь�ої�ради,

14�прое�тів�рішень�знаходяться�на�роз�ляді�робочих��р�п�постійної��омісії�з�питань�містоб�д�ван-

ня,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання,�7�прое�тів�рішень�не�набрали�необхідної��іль�ості��олосів�для

оформлення�їх�я��прое�тів�рішень�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�самом��засіданні�ТКК,�решта�зна-

ходиться�на�роз�ляді��правління�правово�о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�в�лю-

чена�до�поряд���денно�о�найближчо�о�пленарно�о�засідання�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Там,�де�земельні�ділян�и�вільні�від��апітальної�заб�дови,�не�ви�ористов�вались�за�призна-

ченням�та�є�зеленою�зоною,�зоною�відпочин����иян,�приймалися�рішення�щодо�повернення�їх

до�Про�рами�розвит���зеленої�зони�та�надання�стат�с��с�вер�.�Там,�де�ділян�и�є�інвестиційно

привабливими�і�можливі�для�заб�дови,�за�пропозицією�профільної�постійної��омісії�з�питань�міс-

тоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради�надано�до-

р�чення�Департамент��земельних�рес�рсів�опрацювати�можливість�їх�продаж��або�передачі�в

оренд��на��он��рентних�засадах�через�а��ціон.

68��е�тарів�за�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради�пра�тично�поверн�ті�до�місь�их�земель,�63

�е�тари�з�я�их�пар�и,�с�вери�та�зелені�зони.

Прое�ти�рішень,�я�і�б�ли�підтримані�Київсь�ою�місь�ою�радою:

1.�«Про�розірвання�до�овор��оренди�земельної�ділян�и,���ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою

радою�та�п�блічним�а�ціонерним�товариством�«Спеціальне�на��ово-реставраційне�прое�тне

б�дівельно-виробниче�підприємство�«УКРРЕСТАВРАЦІЯ»�від�16�жовтня�2012�ро���№ 65-6-00528

та�інші�правові�наслід�и�прийняття�цьо�о�рішення».

Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради��неможливлює�подальш��приватизацію�пам’ятни�а�містоб�-

д�вання�У�раїни��омпле�с��спор�д�Контра�тової�площі�«Гостинний�двір»���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва,�що�є�однією�із�видатних�пам’ято��міста�Києва.

2.�«Про�визнання�та�им,�що�втратило�чинність,�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26.02.2010

№ 418/3856�«Про�передач��товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«ГОЛДЕН�ХАУС»�зе-

мельних�діляно��для��омпле�сної�ре�онстр��ції�спортивно�о��омпле�с��стадіон��«Старт»,�б�-

дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�спортивно-оздоровчо�о��омпле�с��та�ба�атоф�н�-

ціонально�о�житлово-офісно�о��омпле�с��з�приміщеннями�тор�ово-розважально�о�призначен-

ня�та�пар�ін�ом�на�в�л.�Шол�ден�а,�26 —�28/4���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва».

За�інчення	
	наст
пном
	номері

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

Îðåíäîäàâåöü —Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323, òåë. 564-98-42, 564-92-01.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ
ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.

Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðå-
ñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³,
1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâ-
ñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äî-
â³äîê 559-39-34).

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн��енер�ію,

що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕКП�від�27.08.2015�№�2214�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів

(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних�роздрібних�тарифів�для

споживачів�на�території�У�раїни���вересні�2015�ро	��становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле	тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я	і�вводяться�в�дію�з�1�вересня�2015�ро	�

І�	лас
напр��и
(27,5�	В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ�	лас�
напр��и�
(до�27,5

	В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�п�н�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�тран-
спорт��та��ом�нально-поб�тових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт�од

125,45 25,01 150,06 150,20 30,04 180,24

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-поб�тові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕКП�№220�від�26.02.2015)

65,75 13,15 78,90 65,75 13,15 78,90

Зовнішнє�освітлення�населених�п�н�тів, ��межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 31,36 6,25 37,51 37,55 7,51 45,06

Інші��одини�доби 125,05 25,01 150,06 150,20 30,04 180,24

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності�—�в�дво	ратном��роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни
“Про�еле�троенер�ети��”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№ 784
від�11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00
з�10.00�до�18.00
з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00
з�18.00�до�22.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåííÿ ïóíêò³â ó ÂÅÐÅÑÍ² 2015 ðîêó ç 20.00 äî 5.00.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíò.

òåëåôîí) 

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³-

ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

1

ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà" (Õàð-
ê³âñüêå øîñå, 148-À,
ì. Êè¿â, 563-95-29)

1 ïîâåðõ
âóë. Ðî-
ñ³éñüêà,

35
74,50

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåç-
êîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñî-

ö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òà-
ö³þ òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â

òà ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 25.08.2015

- 1 ãðí íà ð³ê

2

ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-

âîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà" (Õàð-
ê³âñüêå øîñå, 148-À,
ì. Êè¿â, 563-95-29)

1 ïîâåðõ îê-
ðåìîñòîÿ÷î¿
íåæèòëîâî¿

áóä³âë³

âóë.
Çäîëáó-
í³âñüêà,

5-À

21,10

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî
îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäî-

âîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâà-
ð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 25.08.2015

147,95 3121,65

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàí-
íÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ"
(ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 1 ïîâåðõ
ÊÓÐÍÀ-

ÒÎÂÑÜÊÎ-
ÃÎ ÂÓË., 15

104,00
ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ¯ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯
ÍÀ ÏËÎÙ², ÙÎ ÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓªÒÜÑß
ÄËß Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 30.04.2015

1% (20 êâ. ì) 
4% (84 êâ. ì) 61,66 6412,56

Передплата�для�піль�ових�	ате�орій
з достав	ою��азети�в�поштов��с	ринь	�

на�місяць ..................................................................................28��рн.�00�	оп.

на�3�місяці ................................................................................84��рн.�00�	оп.

на�6�місяців ............................................................................168��рн.�00�	оп.

на�12�місяців ..........................................................................336��рн.�00�	оп.

Передплатні�ціни

на�місяць ..................................................................................40��рн.�90�	оп.

на�3�місяці ..............................................................................122��рн.�70�	оп.

на�6�місяців ............................................................................245��рн.�40�	оп.

на�12�місяців ..........................................................................490��рн.�80�	оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ
(ВТ,�СР,�ПТ) 61308

Оформл е н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а 	 ц і ї



ÐÅÊËÀÌÀ
1 âåðåñíÿ 2015 ð.

¹123(4719)

7

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Кольороподіл	А2	

(формат�660х560�мм)

01034,� Київ,�

вл.�Володимирсь�а,� 51-а,�

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

Ó çâ'ÿçêó ³ç ï³äâèùåííÿì âàðòîñò³ ïîñëóã ç âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â (íà 68%) òà òàðèôó íà åëåêòðîåíåðã³þ (íà 116%), TOB "Íîâîáóäîâà" ïðîâåäåíî

êîðèãóâàííÿ âàðòîñò³ â³äïîâ³äíèõ ñêëàäîâèõ ñòðóêòóðè òàðèôó íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿêèé ïîäàíî äî Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. Òàðèô ðîçðàõîâàíî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà

ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011ð. ¹ 869. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì

ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ â³ä 03.03.2011 ð. ¹307. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçðàõóíêó òàðèôó ïðèéìàþòüñÿ íà àäðåñó TOB "Íîâîáóäîâà" 03028, ì. Êè¿â, âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà, 10 ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ

äí³â ï³ñëÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ çã³äíî ç íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 30.07.2012 ð.

¹ 390.

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò:

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê
âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ (ì.Êè¿â, âóë.Ëîáà÷åâñüêîãî,23-Â) ïîâ³äîì-
ëÿº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îêðåìå ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà-
÷åíå ðóõîìå ìàéíî, à ñàìå:

1. Àâòîìîá³ëü Toyota CAMRI;

2. Àâòîìîá³ëü DAEWOO Lanos;

3. Àâòîìîá³ëü Hyundai H-1;

4. Àâòîìîá³ëü Mitsubishi Canter.

2. Óìîâè êîíêóðñó:

- Íàéá³ëüøèé çàïðîïîíîâàíèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-
òè ïîð³âíÿíî ç³ ñòàðòîâèì. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà
áàçîâèé ì³ñÿöü, ñåðïåíü 2015 ðîêó, ñòàíîâèòü 8 556,21 ãðí áåç óðà-
õóâàííÿ ÏÄÂ.

Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ — âåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,
òðàíñïîðòóâàííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.

- Ïðè ï³äïèñàí³ äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð çîáîâ'ÿçàíèé ñïëà-
òèòè îðåíäíó ïëàòó çà ïåðøèé òà îñòàíí³é ì³ñÿöü îðåíäè.

- Îðåíäíà ïëàòà âíîñèòüñÿ îðåíäàðåì íåçàëåæíî â³ä âèòðàò
îðåíäàðÿ íà çä³éñíåííÿ ïîêðàùåíü.

- Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó êîìïåíñóº âèòðàòè îðåíäîäàâöÿ,
ïîâ'ÿçàí³ ç ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè òà
îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåíü ïðî êîíêóðñ ³ éîãî ðåçóëüòàòè ó çà-
ñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

- Ñòðîê îðåíäè — 5 (ï'ÿòü ðîê³â).

3. Äàòà, ÷àñ òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó:

21 âåðåñíÿ 2015 ðîêó îá 11.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëîáà-
÷åâñüêîãî, 23-Â, êàá³íåò ¹ 10.

4. Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é â³ä ïðåòåíäåíò³â:

18 âåðåñíÿ 2015 ðîêó äî 10.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëîáà-
÷åâñüêîãî, 23-Â, êàá³íåò ¹ 2.

5. Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòüñÿ ïðåòåíäåíòàìè äëÿ ó÷àñ-
ò³ â êîíêóðñ³:

- çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, çàçíà÷å-
íèé â îãîëîøåíí³ ïðî êîíêóðñ;

-ïèñüìîâå çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³ÿ) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîí-
êóðñó;

- ³íôîðìàö³ÿ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì.

Äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè*:

- îðèã³íàë äîâ³ðåíîñò³ ÷è äîðó÷åííÿ, àáî çàâ³ðåíà íàëåæíèì
÷èíîì êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ïîâíîâàæåííÿ ïðåä-
ñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- íîòàð³àëüíî çàâ³ðåíà êîï³ÿ Âèïèñêè, àáî Âèïèñêà, ñôîðìîâà-
íà â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷-
íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â;

-íîòàð³àëüíî çàâ³ðåíà êîï³ÿ Ñòàòóòó àáî ³íøîãî óñòàíîâ÷îãî äî-
êóìåíòà;

- çàâ³ðåíà íàëåæíèì ÷èíîì êîï³ÿ Çâ³òó ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí çà
2014 ð³ê, àáî êîï³ÿ Ô³íàíñîâîãî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìñ-
òâà çà 2014 ð³ê ç óðàõóâàííÿì äåá³òîðñüêî¿ ³ êðåäèòîðñüêî¿ çà-
áîðãîâàíîñòåé;

- ³íôîðìàö³éíà äîâ³äêà ç ªäèíîãî ðåºñòðó ï³äïðèºìñòâ, ùîäî
ÿêèõ ïîðóøåíî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî.

Äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè (ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ)*:

- çàâ³ðåíà íàëåæíèì ÷èíîì êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº
îñîáó ïðåòåíäåíòà àáî îðèã³íàë äîâ³ðåíîñò³ ÷è äîðó÷åííÿ, ùî
ï³äòâåðäæóº ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà ïðåòåíäåíòà;

- îðèã³íàë ÷è çàâ³ðåíà íàëåæíèì ÷èíîì êîï³ÿ Âèïèñêè àáî Âè-
òÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ
îñ³á-ï³äïðèºìö³â;

- çàâ³ðåíà íàëåæíèì ÷èíîì êîï³ÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ïëàò-
íèêà ºäèíîãî ïîäàòêó— ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ çà 2014 ð³ê,
àáî êîï³ÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè çà
2014 ð³ê.

* ó ðàç³, ÿêùî ïðåòåíäåíò â³äïîâ³äíî äî íîðì ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà íåìàº âêàçàíèõ äîêóìåíò³â, òî òàêèé ïðåòåíäåíò íà-
äàº ëèñò-ðîç 'ÿñíåííÿ â äîâ³ëüí³é ôîðì³, â ÿêîìó çàçíà÷àº çàêîíî-
äàâ÷³ ï³äñòàâè íåíàäàííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â.

Äîêóìåíòè (êð³ì ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè) ïî-
äàþòüñÿ ó êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Íà êîíêóðñ" ç â³äáèòêîì ïå÷àòêè
ïðåòåíäåíòà.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ

1. ²íâåñòîð (çàìîâíèê): ô³çè÷íà îñîáà Áàëèìîâ Ñòàí³ñëàâ Â³êòîðîâè÷.

2. Íàçâà òà ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ îá'ºêòà áóä³âíèöòâà: Ðåêîíñòðóêö³ÿ íåæèòëîâîãî áóäèíêó
ï³ä îô³ñíî-òîðãîâåëüíó áóä³âëþ ç íàäáóäîâîþ òðüîõ ïîâåðõ³â òà ìàíñàðäè ïî âóë. Ñïàñüêà,
39 (ë³ò. "À") ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3.Õàðàêòåðèñòèêà áóä³âíèöòâà îá'ºêòà: îá'ºêò ðîçòàøîâàíèé â óìîâàõ óù³ëüíåíî¿ çàáóäîâè,
íå íàëåæèòü äî îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó òà òåõíîãåííó íåáåçïåêó.

4.Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü îá'ºêòà: ðîçì³ùåííÿ îô³ñ³â òà ðåàë³çàö³ÿ òîâàð³â ð³çíîãî
íåïðîäîâîëü÷îãî ïðèçíà÷åííÿ.

5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ òà åêñïëóàòàö³¿:

- çåìåëüíèõ: â ìåæàõ ³ñíóþ÷î¿ áóä³âë³ òà îõîðîííèõ çîí íà ìîìåíò âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ
ðîá³ò;

- ñèðîâèííèõ: ìàòåð³àëè, âèðîáè òà îáëàäíàííÿ â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó îðãàí³çàö³¿
áóä³âíèöòâà, òåõíîëîã³÷íîìó çàâäàííþ òà êîøòîðèñíîìó ðîçðàõóíêó; 

- åíåðãåòè÷íèõ (ïàëèâî,åëåêòðîåíåðã³ÿ,òåïëî): ïîòðåáà â ïàëèâ³ —â³äñóòíÿ,åëåêòðîåíåðã³ÿ
— â³ä ì³ñüêèõ ìåðåæ, òåïëîïîñòà÷àííÿ — â³ä ì³ñüêèõ ìåðåæ; 

- âîäíèõ: âîäîïîñòà÷àííÿ òà ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâà êàíàë³çàö³ÿ — â³ä ì³ñüêèõ ìåðåæ; 

- òðóäîâèõ: ïðè áóä³âíèöòâ³ îá'ºêòà — çã³äíî ïðîåêòó îðãàí³çàö³¿ áóä³âíèöòâà, ïðè
åêñïëóàòàö³¿ — çã³äíî øòàòíîãî ðîçêëàäó.

6.Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿): ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿
³ñíóþ÷èé îñíîâíèé òðàíñïîðòíèé ï³ä'¿çä ç âóë. Ñïàñüêà.

7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³: â³äñóòí³.

8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿: íå ïîòð³áíî.

9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿) íà íàâêîëèøíº
ñåðåäîâèùå:

- êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò: íå âïëèâàº 

- ïîâ³òðÿíå: íå âïëèâàº 

- âîäíå: íå âïëèâàº 

- ãðóíò: íå âïëèâàº

- ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò: íå âïëèâàº

- ³ñíóþ÷à çàáóäîâà â çîí³ âïëèâó: ìàëîéìîâ³ðíå óòâîðåííÿ òð³ùèí ó âíóòð³øí³õ òà çîâí³øí³õ
îãîðîäæóþ÷èõ êîíñòðóêö³ÿõ ñóñ³äíüî¿ çàáóäîâè.

- íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ): ïîçèòèâíèé,ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ: ïîáóòîâå ñì³òòÿ
âèâîçÿòü íà äîãîâ³ðíèõ óìîâàõ. Êàðòîí òà ïàï³ð — íà âòîðèííó ïåðåðîáêó.

11. Óðàõóâàííÿ ³íòåðåñ³â ãðîìàäñüêîñò³: ïóáë³êàö³ÿ çàÿâè ïðî íàì³ðè â ÇÌ². Ïðîïîçèö³¿
òà çàóâàæåííÿ ïðèéìàþòüñÿ Çàìîâíèêîì äî 12 æîâòíÿ 2015 ð. çà òåëåôîíîì (067)323-35-60
àáî íà ïîøòîâó àäðåñó: 04070, ì. Êè¿â, âóë. Ñïàñüêà, 39.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñ-
íÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîí-
íà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ: Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Âàòó-
ò³íñüê³íâåñòáóä" 1) âóë. Áàëüçàêà Îíîðå äå, 94, ï³äâàë, çàãàëüíà ïëîùà — 121,00 êâ.ì, ìåòà
âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëà-
òà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 64,33 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 7784,00 ãðí, òåðì³í
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³;

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ
ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç
ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ
ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðè-
ìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñ-

íÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîí-

íà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ: Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñíÿíñüêî¿ ðà-

éîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿: 1) âóë. Ðàäóíñüêà, 22/9-à, ÄÍÇ ¹ 300, 1 ïîâåðõ,

çàãàëüíà ïëîùà —67,70 êâ.ì,ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºê-

òà îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã çã³äíî ç ë³öåíç³ºþ ó

ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 1 ãðí íà ð³ê, òåðì³í îðåíäè 2 ðî-

êè 364 äí³; Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç

äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â,

ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ,ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëü-

íîãî ï³äïðèºìñòâà "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

(ïðîâ. Ìàð'ÿíåíêà,7,280-36-10),ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 86,60 êâ.ì, â áóäèíêó ¹ 28/19

ë³ò. "À"íà âóë.Ëþòåðàíñüê³é/Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüê³é,ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —äëÿ ðîç-

ì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ç âñòàíîâëåííÿì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè — 1 ãðí íà ð³ê, ÿê äëÿ ãðîìàäñüêî¿

îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó äîïîìîãó,ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé —³íâàë³ä³â, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ

îñ³á — ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-

íîñò³. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãî-

ëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. ¹ 210, äîâ³äêà çà òåëåôîíàìè: 280-15-39, 280-02-20.

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Äåðÿá³íà Ìèêîëó Îëåêñàíäðîâè÷à,

(18.12.1969 ð.í. 01001, ì. Êè¿â, âóë. Ñ.Ñîñí³íèõ, áóä. 2/1, êâ. 76), ÿêèé º â³äïîâ³äà÷åì ïî öèâ³ëü-

í³é ñïðàâ³ ¹ 760/8679/15-ö (2/760/4211/15) çà ïîçîâîì Ìàðòèíþê Âàëåíòèíè Ìèêîëà¿âíè,

ïðî â³äøêîäóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íà 21.09.2015 ðîêó íà 09.00, ÿêå

â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ ñóäó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Êðèâîíîñà, 25, êàá. ¹ 19.

Ó ðàç³ íåÿâêè äî ñóäó äàíå îãîëîøåííÿ ââàæàºòüñÿ íàëåæíèì ïîâ³äîìëåííÿì, ³ ñïðàâó áó-

äå ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ çà âàøî¿ â³äñóòíîñò³, çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ ìàòåð³àëàìè.

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
Ðîçïîðÿäæåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîëåã³¿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåí-
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¹
ï/ï

Àäðåñà

Ä³þ÷èé òàðèô Ðîçðàõîâàíèé òàðèô % ï³äâèùåííÿ

Òàðèô çà 1 êâ.ì â
ì³ñÿöü, ãðí ç ÏÄÂ

Òàðèô äëÿ ïåðøîãî
ïîâåðõó çà 1 êâ.ì â
ì³ñÿöü, ãðí ç ÏÄÂ

Òàðèô çà 1 êâ.ì â
ì³ñÿöü, ãðí ç ÏÄÂ

Òàðèô äëÿ ïåðøîãî
ïîâåðõó çà 1 êâ.ì â
ì³ñÿöü, ãðí ç ÏÄÂ

Òàðèô
Òàðèô äëÿ ïåðøîãî

ïîâåðõó

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí

1 áóëüâ. Âåðõ. Ðàäè, 14-á 3,11 2,57 3,44 2,85 10,57 10,89

2 âóë. Ìèê.-Ñëîá³äñüêà, 6 3,35 2,63 3,80 3,03 13,42 15,21

3 âóë. Ìèê.-Ñëîá³äñüêà, 66 3,24 2,55 3,64 2,88 12,43 12,84

4 âóë. Ìèê.-Ñëîá³äñüêà, 6-â 3,36 2,58 3,80 2,98 13,22 15,50

5 âóë. Ìèê.-Ñëîá³äñüêà, 4-â 3,29 2,68 3,74 3,07 13,63 14,55

6 âóë. Ìèê.-Ñëîá³äñüêà, 4-ã 3,28 2,81 3,67 3,15 11,77 12,10

7 âóë. Ìèê.-Ñëîá³äñüêà, 4-ä 3,45 2,86 3,74 3,12 8,30 9,09

8 âóë. Ìàðèíè Ðàñêîâî¿, 52-â 3,09 2,79 3,40 3,07 10,05 9,97

Äàðíèöüêèé ðàéîí

1 âóë. Àõìàòîâî¿, 35 3,07 2,50 3,43 2,80 11,74 12,00

2 âóë. Àõìàòîâî¿, 35-à 3,17 2,56 3,55 2,88 11,95 12,50

3 âóë. Àõìàòîâî¿, 37 3,52 2,75 4,01 3,18 13,85 15,64

4 ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 28 3,15 2,58 3,43 2,81 8,96 8,91

5 ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 28-à 3,32 2,63 3,73 2,95 12,44 12,17

6 ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 28-á 3,41 2,64 3,78 2,94 10,91 11,36

7 ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 28-â 3,34 2,50 3,72 2,81 11,29 12,40

8 âóë. Êí. Çàòîí, 2/30 3,30 2,69 3,69 2,98 11,86 10,78

9 âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 11 3,60 3,01 3,98 3,23 10,60 7,31

10 âóë. Äðàãîìàíîâà, 31-á 3,13 2,69 3,46 2,97 10,39 10,41

11 âóë. Óðë³âñüêà, 16/37 3,42 2,63 3,98 3,09 16,50 17,49

12 âóë. Àõìàòîâî¿, 18 2,91 2,48 3,21 2,71 10,45 9,17

13 âóë. Àõìàòîâî¿, 16-ã 3,41 2,85 3,90 3,28 14,41 15,09

14 ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 13-á 2,98 2,44 3,22 2,69 8,11 10,25

15 ïðîñï. Áàæàíà, 5-ã 3,26 2,71 3,61 3,05 10,76 12,55

16 ïðîñï. Áàæàíà, 7-æ 3,26 2,75 3,61 3,04 10,62 10.55

17 âóë. Äðàãîìàíîâà, 1-ã 3,21 2,21 3,68 2,61 14.51 18,10

18 âóë. Äðàãîìàíîâà, 1-ê 3,24 2,16 3,68 2,53 13,66 17.13

19 âóë Äðàãîìàíîâà, 1-á 3,01 2,26 3,48 2,67 15,71 18,14

20 âóë. Äðàãîìàíîâà, 1-ä 3.09 2,35 3,51 2,72 13,68 15,74

21 âóë. Äðàãîìàíîâà, 1-å 3,04 2,30 3,48 2,68 14,31 16,52

22 âóë. Äðàãîìàíîâà, 1-ë 3,05 2,31 3,41 2,61 11,69 12,99

23 âóë. Äðàãîìàíîâà, 1-à 3,18 2,43 3,56 2,76 11,86 13,58

24 Õàðê³âñüêå øîñå, 150/15 3,06 2,65 3,50 3,02 14,45 13,96

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí

1 âóë. Êîçàöüêà, 97 3,93 2,91 4,42 3,30 12,40 13,40

2 âóë. Êîçàöüêà, 114 3,74 2,96 4,27 3,46 14,17 16.89

3 ïðîñï. Íàóêè, 54-á 3,24 2,74 3,70 3,11 14,17 13,50

4 ïðîñï. Íàóêè, 62-à 3,42 2,57 3,91 2,82 14,29 9,73

5 âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà, 8 3,70 2,90 4,01 3,16 8,34 8,97

6 âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà, 10 3,45 2,36 3,81 2,61 10,31 10,59

7 ïðîâ. Ôåîäîñ³éñüêèé, 12 3,43 2,58 3,90 2,95 13,81 14,34

8 ïðîâ. Ôåîäîñ³éñüêèé, 14 3,10 2,28 3,47 2,58 11,87 13,16

9 ïðîâ. Ôåîäîñ³éñüêèé, 14-à 3,48 2,68 3,89 3,01 11,63 12,31

10 ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 130/57 3,64 2,97 4,07 3,29 11,83 10,77

11 ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 30-à 3,48 2,74 3,83 2,92 10,06 6,57

12 ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 30-á 3,48 2,73 3,83 2,94 10,06 7,69

13 ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 30-â 3,48 2,75 3,83 2,93 10,06 6,55

14 âóë. Ñå÷åíîâà, 7-à 3,77 3,28 4,10 3,55 8,67 8,23

15 ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 126-ã 3,32 2,68 3,61 2,87 8,73 7,09

16 ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 150 3,44 2,59 3,80 2,92 10,47 12,74

17 ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 150-à 3,44 2,74 3.80 3,09 10,47 12,77

18 ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 150-á 3,44 2,72 3,80 3,08 10,47 13,24

19 ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 150-â 3,44 2,82 3,80 3,12 10,47 10,64

20 ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 150-ã 3,44 2,85 3,80 3,17 10,47 11,23

21 ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 150-ä 3,44 2,88 3,80 3,19 10,47 10,76

Ïå÷åðñüêèé ðàéîí

1 âóë. Ìîñêîâñüêà, 46/2 3,05 2,40 3,43 2,61 12,47 8,75

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîí

1 âóë. Àìîñîâà, 2 3,05 2,73 3,54 3,17 16,10 16,12

2 âóë. Ìàøèíîáóä³âíà, 21 3,30 2,60 3,74 2,99 13,49 15,00

3 âóë. Ìàøèíîáóä³âíà, 21-à 3,30 2,60 3,74 2,97 13,43 14,23

4 âóë. Ò. ßáëîíñüêî¿, 6 3,27 2.59 3,71 2,93 13,52 13,13

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí

1 ïðîñï. Ëåñÿ Êóðáàñà, 5-â 3,09 2,42 3,43 2,70 10,99 11,57

2 ïðîñï. Ëåñÿ Êóðáàñà, 7-à 3,14 2,64 3,54 2,99 12,85 13,26

3 ïðîñï. Ïåðåìîãè, 125 3,18 2,22 3,46 2,43 8,82 9,46

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí

1 âóë. Ñ. Ðóäàíñüêîãî 4-6 2,99 2,30 3,30 2,57 10,48 11,74

2 âóë. ×îðíîâîëà, 20 3,00 2,28 3,36 2,57 11,93 12,72
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Ó ÑÒÎËÈÖ² òðèâàº àêòèâíà ï³ä-
ãîòîâêà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó
«Íîâèé ð³ê íà Ñîô³¿ 2016». Òàê,
³ç 22-õ ïðîïîçèö³é îðãàí³çàö³é-
íèé êîì³òåò «Folk Ukraine» âè-
çíà÷èâ ô³íàë³ñò³â íàéêðàùî¿ êîí-
öåïö³¿ ñâÿòêóâàííÿ Íîâîãî ðî-
êó. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â îðãàí³-
çàö³éíîìó êîì³òåò³ «Folk Ukraine»,
ïåðåäàº ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ.

Äëÿ íîâîð³÷íèõ çàõîä³â öüî-
ãî ðîêó âèçíà÷èëè òðè ëîêàö³¿:
Ñîô³éñüêà, Ìèõàéë³âñüêà ïëîù³
òà Âîëîäèìèðñüêèé ïðî¿çä. ßê
çàçíà÷èëè ó «Folk Ukraine», ãî-
ëîâíó íîâîð³÷íó ÿëèíêó ïðèêðà-
ñÿòü ÿáëóêàìè, öóêåðêàìè, ëüî-
äÿíèêàìè òà ïðÿíèêàìè. Ðîäçèí-
êîþ ñòàíå ñâ³òëîä³îäíà êîìåòà,
ÿêà ëåò³òèìå ì³æ äâîìà äçâ³íè-
öÿìè òà çàïàëþâàòèìå íîâîð³÷-
íó ÿëèíêó. Á³ëÿ âåëèêîãî ïðÿíè-
êîâîãî áóäèíî÷êà, ÿêèé ñòîÿòè-
ìå íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³, îáëàø-
òóþòü 8 êðèæàíèõ äèòÿ÷èõ ã³-
ðîê. Ïîðó÷ ³ç ïàì’ÿòíèêîì Áîã-
äàíó Õìåëüíèöüêîìó ìîæå ç’ÿâè-
òèñÿ îãëÿäîâèé ìàéäàí÷èê, à íà
÷àñòèí³ çîíè ôóäêîðòó ðîçòàøó-
þòü «Àëåþ øàìïàíñüêîãî». Ìè-
õàéë³âñüêó ïëîùó ïëàíóþòü ïå-
ðåòâîðèòè íà âåëèêó äèòÿ÷ó çî-
íó ç àòðàêö³îíàìè. Îêð³ì êàðó-
ñåëåé, òóò îáëàøòóþòü âåëèêó

êîâçàíêó òà 15-ìåòðîâå îãëÿäî-
âå êîëåñî. Òàêîæ ïëàíóþòü îá-
ëàøòóâàòè äåðåâ’ÿíèé ï³øîõ³ä-
íèé ì³ñò ³ç ð³çíèìè äåêîðàòèâ-
íèìè åëåìåíòàìè, ùî ïðîñòÿ-
ãíåòüñÿ â³ä òðîòóàðó Âîëîäèìèð-
ñüêîãî ïðî¿çäó äî Ìèõàéë³âñüêî¿
ïëîù³. Àëå, ÿê íàãîëîøóþòü îð-
ãàí³çàòîðè, îñòàòî÷íèé âàð³àíò
îñíîâíîãî ñòèëþ äåêîðóâàííÿ
ÿëèíêè óêðà¿íö³ îáèðàòèìóòü
÷åðåç ³íòåðàêòèâíó ãðó, ÿêà ñòàð-
òóº ó æîâòí³ íà îô³ö³éíîìó ñàé-
ò³ ïðîåêòó: http://folkukraine.
com/. Ó ðàìêàõ ãðè êèÿíè òà ãîñ-
ò³ ì³ñòà çìîæóòü îáðàòè äðóç³â
Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, ìóçè÷íèé ñó-
ïðîâ³ä, ñîëîäîù³, àòðàêö³îíè òà
áàãàòî ³íøîãî �

Ï³äãîòóâàëà Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ñâ³òëîä³îäíà ðàêåòà, ëüîäÿí³ ã³ðêè 
òà ïðÿíèêîâèé áóäèíî÷îê

ÂÅËÈÊÈÉ ÿðìàðîê óêðà¿íñüêèõ
âèðîáíèê³â, ÿêèé â³äáóâñÿ öèìè
âèõ³äíèìè íà Êîíòðàêòîâ³é ïëî-
ù³, ³ òðàäèö³éíèé øê³ëüíèé áàçàð
íà Õðåùàòèêó çàñâ³ä÷èëè, ùî êè-
ÿíè íàäàþòü ïåðåâàãó óêðà¿íñüêèì
âèðîáíèêàì, ãîòóþ÷è äèòèíó äî
ïåðøîãî âåðåñíÿ.

«Ìè ïðåêðàñíî ðîçóì³ºìî, ùî
ïåðåä ïî÷àòêîì íîâîãî íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó íàãàëüíå ïèòàííÿ äëÿ
á³ëüøîñò³ ìåøêàíö³â ì³ñòà, ÿê íå-
äîðîãî ç³áðàòè äèòèíó äî øêîëè.
Òîìó ìè âñ³ëÿêî ï³äòðèìóºìî îð-
ãàí³çàö³þ øê³ëüíèõ ÿðìàðê³â, äî-
ëó÷àºìîñÿ òà êîíòðîëþºìî ñåðåä-

í³ ö³íè íà íàéá³ëüø ïîïóëÿðí³ òî-
âàðè»,— çàçíà÷èâ êåð³âíèê Äåïàð-
òàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèò-
êó ï³äïðèºìíèöòâà Ìàêñèì Êóçü-
ìåíêî.

Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ïîðòôåëÿ äëÿ

øêîëÿð³â ñòàíîâèòü 1,5 òèñ. ãðí.
Êîñòþìè äëÿ õëîï÷èê³â êîøòóþòü
â³ä 370 äî 1 300 ãðí, êîñòþìè äëÿ
ä³â÷àò — â³ä 400 äî 900 ãðí, ï³äæà-
êè — â³ä 150 äî 700 ãðí, ñï³äíèö³ —
â³ä 95 äî 450 ãðí, ñàðàôàíè — â³ä
290 äî 650 ãðí, áðþêè — â³ä 100 äî
550 ãðí, ñîðî÷êè — â³ä 100 äî
260 ãðí. Ñïîðòèâí³ êîñòþìè äî-
ðîæ÷³ — â³ä 375 äî 1 200 ãðí. Ðþê-
çàê êîøòóº â³ä 195 äî 1 200 ãðí, çî-
øèòè — â³ä 1,50 äî 25 ãðí. Òàêîæ
â³äâ³äóâà÷àì ïðîïîíóâàëè àêö³é-
í³ ïðîïîçèö³¿ òà â³äáóâñÿ ðîçïðî-
äàæ êîëåêö³é ìèíóëîãî ñåçîíó.

«Ìè òàêîæ â³ä÷óâàºìî çðîñòàí-
íÿ ö³í. Àëå íà øê³ëüíèõ ÿðìàðêàõ
ìîæíà ñóòòºâî çàîùàäèòè, íå
ïîñòóïàþ÷èñü ÿê³ñòþ. Ïðèºìíî,
ùî óêðà¿íñüêèé âèðîáíèê çàðàç
ìîæå çàïðîïîíóâàòè íàéîïòè-
ìàëüí³ø³ âàð³àíòè»,— ï³äñóìóâàâ
Ìàêñèì Êóçüìåíêî �

Êèÿíè îäÿãàþòü
øêîëÿðèê³â 
â óêðà¿íñüêå

Ó ÊÈªÂ² âïåðøå â³äçíà÷èëè äåíü
íàðîäæåííÿ çíàêîâîãî äëÿ ñòîëè-
ö³ ì³ñöÿ — Ñï³âî÷îãî ïîëÿ. Ó ñó-
áîòó, 29 âåðåñíÿ, â³äáóëàñÿ ãðàí-
ä³îçíà ñâÿòêîâà ïðîãðàìà — êîí-
öåðòè, ìàéñòåð-êëàñè, âèñòóïè ôî-
êóñíèê³â òà àí³ìàòîð³â. Ö³êàâî, ùî
³ìåíèííèê³â, òèõ, õòî íàðîäèâñÿ
29 âåðåñíÿ, ïðîïóñêàëè íà âèñòàâ-

êó áåçïëàòíî. Îðãàí³çàòîðè îá-
ðàëè îñòàííþ ñóáîòó ñåðïíÿ íå
âèïàäêîâî, àäæå öüîãî ðîêó ñâÿò-
êóº 60-ð³÷íèé þâ³ëåé âèñòàâêà êâ³-
ò³â, ïåðøà ç ÿêèõ â³äáóëàñÿ â Êè-
ºâ³ ó äàëåêîìó 1955 ðîö³. Öüîãî-

ð³÷íà âèñòàâêà êâ³ò³â, ÿêà â³äêðè-
ëàñÿ äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³, ïðè-
ñâÿ÷åíà êâ³òàì Óêðà¿íè, ¿õ ñàê-
ðàëüíîìó êîäó ³ ìàã³÷íîìó îáðÿ-
äîâîìó êîëó, ç ÿêèõ ïëåòóòü â³íîê-
îáåð³ã �

Äåíü íàðîäæåííÿ Ñï³âî÷îãî ïîëÿ

ÍÀ ÒÐÓÕÀÍÎÂÎÌÓ îñòðîâ³, ó
Ìàòâ³¿âñüê³é çàòîö³, ÿêà ìàº óí³-
êàëüíó äèñëîêàö³þ, õî÷óòü îá-
ëàøòóâàòè âîäíèé ñòàä³îí äëÿ
âåñëîâèõ âèä³â ñïîðòó. «Íàøà
êîìàíäà ðåàë³çîâóº ñâî¿ ïëàíè
ïî â³äðîäæåííþ Êèºâà ÿê ñïîð-
òèâíîãî ì³ñòà,— ðîçïîâ³â ãîëî-
âà Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ ßðîñëàâ
Ãîðáóíîâ.—Îäèí ³ç ïðîåêò³â—áó-
ä³âíèöòâî âîäíîãî ñòàä³îíó â
Ìàòâ³¿âñüê³é çàòîö³. Çàðàç íà
Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³ ïðåäñòàâ-
ëåí³ ÷îòèðè ôåäåðàö³¿ âåñëîâèõ
âèä³â ñïîðòó, ÿê³ ìîæóòü ñï³ëü-
íî ðåàë³çóâàòè öåé ïðîåêò ³ ñï³ëü-
íî åêñïëóàòóâàòè».

Öåé ïðîåêò áóäå ñàìîîêóï-
íèì. «Âæå ïðîâîäèëèñÿ ïîïåðåä-
í³ ïåðåãîâîðè ç ì³æíàðîäíèìè
ôåäåðàö³ÿìè, ÿê³ äàëè Êèºâó ãà-
ðàíò³¿ ðåãóëÿðíîãî ïðîâåäåííÿ
ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü â Ìàòâ³-
¿âñüê³é çàòîö³. Ó ïîäàëüøîìó öÿ
ñòðóêòóðà áóäå îáñëóãîâóâàòèñÿ

çà ðàõóíîê ïðîâåäåííÿ çìàãàíü,
ó÷àñíèêè ÿêèõ ïëàòÿòü çà îðåí-
äó âîäíîãî ñòàä³îíó. Ç òàêèì ñòà-
ä³îíîì Êè¿â ìîæå ïîâåðíóòè ñî-
á³ êîëèøíþ ñëàâó ñòîëèö³ âåñëî-
âèõ âèä³â ñïîðòó»,— ïîâ³äîìèâ
î÷³ëüíèê Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó.
Ó ïðîåêò³ âîäíîãî ñòàä³îíó — âè-
ð³âíþâàííÿ ë³âîãî áåðåãà Ìàò-
â³¿âñüêî¿ çàòîêè, óñòàíîâêà ñó-
÷àñíî¿ åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè
«ñòàðò-ô³í³ø», òðèáóíè äëÿ ãëÿ-
äà÷³â, äîð³æêè äëÿ ïåðåñóâàííÿ
òåëåêàìåð ³ ìîäóëüíèõ ì³í³-ãî-
òåë³â äëÿ ñïîðòñìåí³â, òðåíåð³â
òà ñóää³â. Êð³ì òîãî, ïëàíóºòüñÿ
îáëàäíàòè åë³íãè äëÿ áàéäàðîê,
ÿê³ áðàòèìóòü ó÷àñòü ó çìàãàí-
íÿõ. Çà ñëîâàìè ßðîñëàâà Ãîðáó-
íîâà, ó Ã³äðîïàðêó âæå íàñòóï-
íî¿ âåñíè ðîçøèðèòüñÿ ìåðåæà
ïðîêàòó — ñ³ãâåÿ, ðîëèê³â, à òà-
êîæ áóäóòü îáëàäíàí³ âåëîïàð-
êîâêè. Êð³ì òîãî, îáãîâîðþºòü-
ñÿ òåìàòè÷íå çîíóâàííÿ òåðèòî-
ð³¿ Ã³äðîïàðêó. «Ìè ãîòîâ³ îáãî-
âîðþâàòè áóäü-ÿê³ ³äå¿, ÿêùî âî-
íè íå áóäóòü âèìàãàòè êàïáóä³â-
íèöòâà, ùî çàáîðîíåíî íà îñòðî-
â³, ³ íå áóäóòü ïîðóøóâàòè çàêîí.
Îäíà ç òàêèõ ³äåé — äèòÿ÷à çîíà
ç â³äïîâ³äíîþ ³íôðàñòðóêòó-
ðîþ»,— çàçíà÷èâ ïàí Ãîðáóíîâ �

Íà Òðóõàíîâîìó îñòðîâ³ ç’ÿâèòüñÿ
âîäíèé ñòàä³îí

Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ íîâîãî íàâ÷àëüíîãî
2015-2016 ðîêó ì³ñòî çàïðîâàäæóº
³ííîâàö³éíèé åêñïåðèìåíòàëü-
íèé ïðîåêò «Êàðòêà ó÷íÿ», ùî ä³-
ÿòèìå â òåñòîâîìó ðåæèì³ ëèøå ó
äâîõ øêîëàõ. Ïðî öå ðîçïîâ³ëà çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòà-
ðîñòåíêî.

«Ó äâîõ øêîëàõ ì³ñòà ìè âïðî-
âàäæóºìî åëåêòðîííó êàðòêó, ÿêà
ñòàíå çðó÷íèì «äåâàéñîì» ÿê äëÿ
ó÷í³â, òàê ³ äëÿ áàòüê³â. Öþ êàðò-
êó øêîëÿð çìîæå âèêîðèñòîâóâà-
òè äëÿ ðîçðàõóíê³â ó øê³ëüí³é

¿äàëüí³ àáî áóôåò³, à áàòüêè ìàòè-
ìóòü çìîãó íå ëèøå êîíòðîëþâà-
òè ïåðåáóâàííÿ ó÷íÿ â øêîë³, à é
ñòåæèòè çà îö³íêàìè â îíëàéí-
ùîäåííèêó ñâîº¿ äèòèíè. Ïðè öüî-
ìó êàðòêà áóäå àáñîëþòíî áåçêîø-
òîâíîþ äëÿ áàòüê³â»,— ïîÿñíèëà
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Òðèâàòèìå ï³ëîòíèé ïðîåêò, çà
ñëîâàìè Ãàííè Ñòàðîñòåíêî, äî
ê³íöÿ ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ: «Çà ï³âðî-
êó ôóíêö³îíóâàííÿ «Êàðòêè ó÷íÿ»
ñòàíå çðîçóì³ëî, ÷è çðó÷íî íåþ
êîðèñòóâàòèñÿ, ÷è âàðòî ùîñü â³ä-

êîðåãóâàòè. Ó ïîäàëüøîìó ì³ñòî
ïëàíóº çàïóñêàòè ïðîåêò öåíòðà-
ë³çîâàíî â óñ³õ øêîëàõ. Àäæå äëÿ
ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà òà
éîãî êîìàíäè ãîëîâíå, ùîá êè-
ÿíàì áóëî çðó÷íî òà êîìôîðòíî
æèòè â ð³äíîìó ì³ñò³» �

Ó ñòîëèö³ òåñòóþòü «Êàðòêó ó÷íÿ»

Ô
îò

î
 Ï

àâ
ëà

 Ï
À

Ù
Å

Í
Ê

À
Ô

îò
î

 Ï
àâ

ëà
 Ï

À
Ù

Å
Í

Ê
À

Ô
îò

î
 Ï

àâ
ëà

 Ï
À

Ù
Å

Í
Ê

À



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.000000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


