
ДНЯМИ на Контрактовій площі 
на місці демонтованих МАФів 
облаштували сквер, який став 
початком масштабної роботи з 
оновлення цього куточка столиці. 
Міська влада та КО «Київзеленбуд» 
пропонують киянам долучитися 
до процесу надання зеленій зоні 
нової назви замість існуючої «№3». 

«Київ поступово повертає собі 
статус одного з найзеленіших міст 

Європи. Торік у столиці було від-
ремонтовано 64 парки та сквери, 
висаджено 10 мільйонів квітів та 
90 тисяч дерев. Цього року ми 
продовжуємо цю роботу і там, де є 
можливість, облаштовуємо зелені 
зони відпочинку. Наприклад, 
нещодавно на Оболоні відкрили 
парк «Наталка» – місце сімейного 
дозвілля європейського рівня. На 
Контрактовій площі комуналь-

ники виконали велику роботу. 
Звідси вивезли 140 машин сміття 
й конструкцій торгівельних точок, 
демонтували існуюче покриття 
та вистелили доріжки, висади-
ли ясені. Також 
найближчими 
днями у сквері 
з’явиться LED-
підсвічування», – 
зазначив під час 
відкриття оази 
заступник голови КМДА Петро 
Пантелеєв. 

« Н а  м і с -
ц і  д емон т о -
ваних  МАФів 
з’явилася зеле-
на променадна 
зона, – зазначив 
генеральний 

директор КО «Київзеленбуд» 
Михайло Наконечний. – Там, 
де останні роки зростали неза-
конно встановлені споруди, те-
пер ростимуть дерева. Створено 
нову сучасну повноцінну зелену 

зону європейського зразка – для 
цього було здійснено демонтаж 
старого покриття – це близько 
3 тис. кв. м, влаштовано нові 
доріжки ФЕМ, площею 1390 кв. 
м та декоративного каміння – 
900 кв. м, а також висаджено 
35 ясенів». 

Незабаром сквер отримає не 
лише нове обличчя, а й нову назву. 
До її розробки КО «Київзеленбуд» 
пропонує долучитися і киянам. 
Свої ідеї назви для історичної 
зони Подолу вже найближчими 
днями можна буде направити че-
рез сайт Комунального об’єднання 
«Київзеленбуд» на електронну 
адресу: press@kievzelenbud.com 
або на офіційну сторінку КО «Ки-
ївзеленбуд» у FB -https://www.
facebook.com/zelenbud/. 

Нагадаємо, капітальний ре-
монт скверу відбувається у рам-
ках проекту «Київська вітальня», 
що є першим кроком до загаль-
ної реконструкції Контрактової 
площі �

Назву скверу на Контрактовій 
оберуть кияни

На місці демонтованих МАФів на Контрактовій площі 
з’явилася зелена променадна зона. У рамках першої 
черги реконструкції об’єкта комунальники здійснили 
демонтаж старого покриття – це близько 3 тис. кв. м, 
влаштували нові доріжки ФЕМ, площею 1390 кв. м та 
декоративного каміння – 900 кв. м, а також висадили 
35 ясенів. Оновлення скверу відбувається у рамках 
проекту «Київська вітальня», що є початком загальної 
реконструкції Контрактової площі.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ |  «Хрещатик» 

Столичні ЖЕДи 
підготували до роботи 
взимку понад 300 
одиниць техніки 

У столиці до роботи взимку комунальні 
керуючі компанії (в їхній структурі пра-
цюють ЖЕДи – житлово-експлуатаційні 
дільниці) в районах підготували 335 оди-
ниць техніки: 195 тракторів та 140 одиниць 
малої механізації. Про це учора під час 
інспекції готовності спецмашин і агрегатів 
в Подільському районі заявив заступник 
голови КМДА Петро Пантелеєв. 

«Загалом у розпорядженні комуналь-
ників понад шість сотень одиниць техніки. 
Це як великогабаритні машини і агрегати 
комунальної корпорації «Київавтодор», 
так і трактори, і мала механізація ЖЕДів 
для прибирання дворів, міжквартальних 
проїздів тощо. Зараз ми перевіряємо ре-
альну готовність усієї спецтехніки, наявність 
запчастин, укомплектованість штату водіїв 
та інші важливі для роботи взимку речі», – 
повідомив Петро Олександрович. 

Під час перевірки заступник голови 
КМДА поспілкувався із водіями авто для 
прибирання, зауваживши, що формуючи 
плани оновлення техніки та обладнання 
до неї, керівники комунальних служб по-
винні орієнтуватися та думку людей, які із 
нею працюють. 

100 обдарованих юних 
киян отримуватимуть 
стипендії 

Учора на засіданні постійної комісії Київ-
ради з питань місцевого самоврядування, 
регіональних та міжнародних зв’язків депу-
тати погодили список стипендіатів у галузі 
освіти для обдарованих дітей. 

Відповідно до проекту рішення, персо-
нальні стипендії отримають 100 талановитих 
юних киян, які мають високі досягнення в 
навчанні та мистецтві, беруть активну участь 
у суспільному житті навчального закладу 
та міста. Виплати становитимуть 300 гри-
вень. Отримуватимуть кошти стипендіати 
щомісячно протягом навчального року. 

Всі учні, яким призначено стипендії, 
є призерами Всеукраїнських та міських 
предметних олімпіад, Всеукраїнського та 
міського конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт учнів - членів Малої акаде-
мії наук України, міжнародних конкурсів 
та інтелектуальних турнірів. Стипендіати 
також мають високі досягнення у науково-
дослідницькій діяльності, публікуються у 
науково-популярних виданнях та беруть 
участь у науково-практичних конференціях 
і семінарах. 

У місті очікуються 
заморозки на поверхні 
ґрунту 

Уночі 29-30 вересня у Києві очікуються 
заморозки 0-4° на поверхні ґрунту (29 
вересня місцями і в повітрі), повідомили 
в Укргідрометцентрі. Так, 29 та 30 вересня 
у столиці буде малохмарна погода, без 
опадів. Вітер північно-східний, 5-10 
м/с. Температура вночі 3-5° тепла, на 
поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 
13-15° тепла.
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 � Замість МАФів в історичному куточку Подолу облаштували 
сучасну зелену зону відпочинку європейського рівня

На Контрактовій площі на місці демонтованих МАФів столичні комунальники облаштували сквер, який став початком масштабної роботи з оновлення цього 
історичного куточка Києва
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Оголошення 
про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються 

за адресою: вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності 

м. Києва, каб. 524, телефони для довідок: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

№ 
п/п

Балансоутримувач 
(юридична адре-

са, контактний 
телефон)

Дані про об’єкт оренди

Характерис-
тика

Місцезнахо-
дження

За-
гальна 

пло-
ща, 
кв.м О

р
е

н
д

н
а 

ст
ав

ка
 у

 % Запропоно-
вана заяв-

ником мета 
використання 
приміщення

Строк 
оренди, 
запро-
поно-
ваний 

заявни-
ком

Оренд-
на 

плата 
за 1 

кв.м, 
грн

Розмір 
місячної 
оренд-

ної 
плати, 

грн

Вартість 
об’єкта 
оренди, 
грн без 

ПДВ

1

СВ КП "Київвод-
фонд"  (02002, 

Микільсько-Сло-
бідська, 7 

362-19-20) 

cпоруда вул. Тулузи, 
б/н 68,9 4

Розміщення 
громадської 

вбиральні

Станом на 31.07.2017

2 роки 
364 дні 29,92 2061,64 618491,67

2
КП "Київжитло-

спецексплуатація"  
(вул. Володимир-

ська, 51-а, 
234-23-24)

1 поверх
вул. Пушкін-

ська, 32 літ.А, 
А' 

50,0 15 Розміщення по-
літичної партії

Станом на 30.06.2017
2 роки 
364 дні 442,73 22 136,50 1770920,00

3 підвал,  1-2 
поверх

просп. Прав-
ди, 66А літ.А 79,40 3

Розміщення 
фізкультурно-
спортивного 
закладу (зал 

ЛФК)

Станом на 31.03.2017

2 роки 
364 дні 44,37 3 523,0 1409200,00

4

КП "Київпастранс"  
(04070, Набереж-

не Шосе, 2 
254-65-27) 

1 поверх 
вул. Борис-
пільська, 15 

літ. Є
49,00 20

Розміщення 
майстерні, 

що здійснює 
технічне об-

слуговування 
та ремонт авто-

мобілів

Станом на 31.05.2017

2 роки 
364 дні 174,8 8565,00 513900,00

5

КП "Київський 
іподром"  

(03191, просп. 
Глушкова, 10 
526-20-53)  

2 поверх
просп. Глуш-
кова, 10 літ. Е 
(адмінкорпус)

68,85

1
Розміщення 
благодійної 
організації

Станом на 31.05.2017

4 2 роки 
364 дні 48,92 3368,40 1292000,00

6

КП МА "Київ" (Жу-
ляни) 03036 

м. Київ, просп. 
Повітрофлотський, 

79 
339-23-49

1 поверх 
просп. Пові-

трофлотський, 
86-а літ. Г

12,70 8 Розміщення 
складу

Станом на 17.07.2017
2 роки 
364 дні 49,87 633,31 93500,00

7 1 поверх 
просп. Пові-

трофлотський, 
81 літ. О

33,3 8 Розміщення 
складу

Станом на 01.06.2017

до 
31.10.2019 101,42 3377,40 506610,00

8 1 поверх 
просп. Пові-

трофлотський, 
81 літ. IV

10,0 15 Розміщення 
офісу

Станом на 01.08.2017
2 роки 
364 дні 165,22 1652,15 986000,00 

64,6 15

Інше викорис-
тання нерухомо-
го майна (прове-
дення навчання, 

тестування та 
проведення кур-
сів підвищення 
кваліфікації по 

фразеології ра-
діообміну англій-

ською мовою 
для авіаційних 
фахівців) (по-

годинно: понеді-
лок –п’ятниця по 
4 год. на день )

22,24 
за 1 
год.

9

ПАТ "Київенерго"  
(01033, м. Київ,  
пл. І. Франка, 5 

205-52-43)  

1 поверх 
(прибудова 

до теплового 
пункту)

вул. Мілютен-
ка, 42а літ. "Д" 51,0 8

Розміщення 
торговель-

ного об’єкта 
з продажу 

продовольчих 
товарів, крім 

товарів підак-
цизної групи

Станом на 01.07.2017

2 роки 
364 дні 122,31 6238,00 935700,00
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ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-56-56).

№ 
п/п

Дані про об’єкт оренди

Характе– 
ристика

Місцезнахо-
дження

Загальна 
площа, кв.м Запропонована заявником мета використання приміщення Строк оренди, запро-

понований заявником Орендна ставка Розмір орендної 
плати, у грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" (м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, тел. 517-74-11)

1 Підвал Запорожця вул.,9 40,90 розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення 2 роки 364 дні
Станом на 31.07.2017

5% 3081,25

Посвідчення громадянина, який постійно працює на території зони посиленого 
радіоекологічного контролю, категорія 4, серія В-І, № 302727 на ім’я Килимиста 
Олени Леонідівни вважати недійсним.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс на право оренди 
нежитлового підвального приміщення площею 57,0 кв. м в будинку № 34 на вул. Раєвського 

для надання побутових послуг (розміщення перукарні).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ТА ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Проектом підготовчих робіт передбачено  будівництво огороджуючих кон-
струкцій заглиблених споруд перспективного перегінного тунелю від станції 
"Іподром" в напрямку станції "Теремки" в складі будівництва (реконструкції) 
спортивно-розважально-торговельного комплексу по просп. Глушкова, 5 у 
Голосіївському районі м. Києва.

Планована діяльність передбачає захист споруди діючої лінії метропо-
літену від впливу перспективного будівництва  і одночасно забезпечить в 
майбутньому можливість будівництва без негативного впливу на об’єкт 
відгалуження від Куренівсько-Червоноармійської лінії в напрямку масиву 
Теремки-ІІ, яке передбачене в генеральному плані м. Києва. 

Вплив на компоненти наколишнього природного середовища (водне, 
геологічне середовища, ґрунти, рослинний світ) – в межах нормативних 
вимог. Вплив на атмосферу – тимчасовий при проведенні будівельних робіт, 
максимальні концентрації забруднюючих речовин не перевищують гранич-
но-допустимих концентрацій.

Відгуки громадян щодо планованої діяльності приймаються упродовж 2-х 
тижнів з дня виходу публікації  з 9-00 до 10-00  за адресою: просп. Глушкова, 
5 у Голосіївському районі м. Києва,  тел. (044) 281-42-15

ОГОЛОШЕННЯ
про конкурс на право оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 
п/п

Дані про об’єкт оренди

Реквізити (балансоутримувача) для 
сплати авансової орендної платиХарактеристика та міс-

цезнаходження Мета використання
Стартовий розмір 

орендної плати, грн 
(без ПДВ)

Розмір авансової 
орендної плати, 

грн

Балансоутримувач – Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Деснянського району 
м. Києва, тел. (044) 515-24-22

1.

Нежитлове приміщення 
загальною площею 

17,80 кв. м за адресою: 
02225, м. Київ, просп. 

Маяковського Володими-
ра, 32-б (1 поверх)

Розміщення суб’єкта 
господарювання, що діє на 
основі приватної власності 
і проводить господарську 

діяльність з медичної 
практики

3 091 грн 67 коп. 6 183 грн 34 коп.

м. Київ-222, просп. Маяковського 
Володимира, 32-б 

р/р 26007052615773 в 
ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 320649, 
Код ЄДРПОУ 02064116. Не платник 

ПДВ, Неприбуткова організація. 
Т/ф (044) 515-24-22

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста відділу з питань децентралізації управління з питань 
децентралізації, розвитку місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних 
зв'язків (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (з наступними змінами), 
та Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних 
службовців, затвердженого наказом Нацдержслужби України від 13.09.2011 № 11.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайом-
лення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття 
на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування; заповнену 
особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками: копії документів про освіту, 
засвідчені у встановленому законодавством порядку; копії першої та другої сторінок 
паспорта громадянина України, засвідчені у встановленому законодавством порядку; 
копію трудової книжки, засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію об-
лікової картки платника податків, засвідчену у встановленому законодавством порядку; 
відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї 
сім'ї за 2016 рік (декларація); копію повідомлення про подання декларації до Єдиного 
державного реєстру декларацій; копію військового квитка, засвідчену у встановленому 
законодавством порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголошення про 
конкурс. Інформація щодо конкретних функціональних обов'язків та умов оплати праці 
надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик. 36, м. Київ-44, 01044, (на 
конкурс). Телефон для довідок 202-72-29.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове 
приміщення за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 14-а, 1 поверх, загальною площею 38,1 кв.м. 
Цільове використання – під побутове обслуговування населення (пошив та ремонт одягу), (заявником 
на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку 
стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки). Строк оренди – 
2 роки 364 дні. Вартість об'єкта оренди – 943300,00 грн. Орендна ставка – 5%. Орендна плата – 4036,54 грн 
без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Шевченківського району м. Києва".

Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 
оголошення.

Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512 або каб. 208.
Довідкову інформацію можна отримати за телефоном 235-00-77.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в 
оренду

Характеристика об'єкта оренди: нежитлове приміщення цокольного поверху загальною площею 73,0 кв. м, 
розташоване за адресою: вулиця М. Бойчука, буд. 16. Вартість об'єкта оренди станом на 31.05.2017 – 
1247100 грн без ПДВ.

Балансоутримувач:   комунальне  підприємство   "Керуюча  компанія  з  обслуговування житлового фонду 
Печерського району м. Києва" (провулок Мар'яненка, 7, 280-44-53).

За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення кафе – кафетерії, які не здій-
снюють продаж товарів підакцизної групи, термін дії 2 роки 364 дні.

Орендна ставка – 8%,  розмір орендної плати за перший місяць оренди (коригується на індекс інфляції) 
– 8314,00 грн без ПДВ.

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому 
випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголо-
шення, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича – Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном 280-15-39.

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації. Балансоутримувач – Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4", 
розташоване за адресою: бульвар Вигурівський, 4:

1) просп. Маяковського, 18-а, загальна площа – 5,0 кв.м, 1 поверх, вартість об'єкта оренди – 104400,00 грн, мета використання за 
заявою ініціатора оренди – розміщення торговельного об'єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, орендна 
плата за перший місяць (без ПДВ) – 696,00 грн, ставки орендної плати – 8 %, термін оренди 2 роки 364 дні.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата (без ПДВ) у грн коригується 
на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового використання приміщення, які 
передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня публікації оголошення. Заяви про оренду 
приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, 
каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати в оренду май-
но, що віднесене до сфери управління та стосовно якого надійшла заява:

- Нежитлове приміщення, загальною площею 21,62 кв. м, що розташоване на першому поверсі житлового будинку 
№ 36 на вул. Бориспільській, з метою розміщення громадської організації на площі, що не використовується для 
провадження підприємницької діяльності, терміном на 2 роки 364 дні. Орендна ставка на площу 20,0 кв. м становить 
1% та на площу 1,62 кв. м – 4% від вартості об'єкта оренди. Вартість об'єкта оренди станом на 30.06.2017 стано-
вить 357 920,00 грн. Орендна плата за місяць становить 365,68 грн без ПДВ, що коригується на індекс інфляції.

Балансоутримувач – КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва" 
(Харківське шосе, 148-а). Термін прийняття заяв про намір взяти майно в оренду – 10 робочих днів з дня, наступ-
ного після розміщення оголошення. Заяви приймаються за адресою: вул. О.Кошиця, 11, каб. 114 або каб. 323. 
Довідкову інформацію можна отримати за тел.: 564-98-42, 564-92-01.

Рекомендований строк оренди об’єкта – 2 роки 364 дні.
У разі строку оренди більше рекомендованого переможець конкурсу 

додатково повинен подати необхідні документи для нотаріального посвід-
чення договору оренди згідно з переліком, визначеним законодавством.

Умови конкурсу:
– стартовий розмір орендної плати, який розрахований за ставкою згідно 

з Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади 
міста Києва, яке передається в оренду, але не нижчою ніж опублікована в 
оголошенні про намір передати майно в оренду. Орендна плата відповідно 
до конкурсних пропозицій переможця;

– використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; 
– дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта;
– внесення авансової орендної плати;
– компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого 

суб’єкта на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди;
– компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або підпри-

ємства-балансоутримувача на публікацію оголошення про конкурс, а саме 
публікація оголошення  в газеті "Хрещатик" за виставленими рахунками 
відповідних засобів масових інформацій;

– вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з 
метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

– створення безпечних умов праці;
– дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного 

призначення;
– відшкодування переможцем  конкурсу витрат на здійснення незалежної 

оцінки об’єкта оренди у встановленому законом порядку;
– страхування орендованого майна переможцем конкурсу; 
– утримання об’єкта відповідно до санітарно-екологічних та проти-

пожежних норм; 
– відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утри-

мання майна, а саме: плата за користування земельною ділянкою, на 
якій розташований об’єкт оренди; експлуатаційні витрати підприємства 
(балансоутримувача); 

– відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних 
послуг; витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по 
ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутріш-
ньобудинкових мереж, ремонту будівлі у т.ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття 
або сплати послуг на підставі договорів з постачальниками;

– виконання у повному обсязі усіх зобов’язань, що зазначені у договорі 
оренди. Детальна інформація на сайті: kievcity.gov.ua. 

Для участі у конкурсі претендент подає:
1. Лист-заяву про участь у конкурсі
2. Відомості про претендента на участь у конкурсі:
а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами:

– документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи;
– посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
– базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-

підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі документів;
– копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до 

ЄДРПОУ (завірена заявником);
– річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі;
– довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу 

про банкрутство;
– копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяль-

ності, якщо це передбачено законом (завірена заявником);
б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:
– копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником);
– копію ідентифікаційного коду (завірена заявником);
– базовий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних 

осіб-підприємців, який виданий не більше як за 30 днів до дня подачі до-
кументів (за наявності);

– декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб’єкта 
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

3. Документ, що засвідчує сплату авансової орендної плати.
4. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім розміру 

орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається  в день проведення  
конкурсу і подається в запечатаному конверті).

5. Інформацію про засоби зв’язку з претендентом на участь у конкурсі 
та реквізити претендента на участь у конкурсі для повернення авансової 
орендної плати.

Конкурс буде проведено 20.10.2017 за адресою: м. Київ, просп. Мая-
ковського Володимира, 29, каб. 217, 2 поверх, о 09.30. На конверті з кон-
курсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування 
претендента на участь у конкурсі та напис "Конкурсна пропозиція" (конверт 
має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна 
пропозиція повинна містити найменування претендента юридичної особи 
або прізвище, ім’я по батькові – фізичної особи, інформацію про об’єкт 
оренди (адреса, площа, балансоутримуавач).

Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті 
з написом "Додаткові пропозиції".

Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – 16.10.2017 
( каб.220). 

Отримати додаткову інформацію можна за адресою: 02225, м. Київ, просп. 
Маяковського Володимира,29, Деснянська районна в місті Києві державна 
адміністрація, к.239, 237, телефон для довідок: 546-20-51, 546-20-71.

Час роботи Деснянської райдержадміністрації: пн..– чт. з 9.00 до 18.00; 
в п’ят.– з 9.00 до 16.45.

Конкурс відбудеться о 14.30, 20 
жовтня 2017 року в приміщенні 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації, яка роз-
ташована за адресою: м. Київ, вул. 
М. Омеляновича – Павленка, 15, фойє 
актової зали на 2 поверсі. 

Конкурсна документація та інші 
матеріали оформляються відповід-
но до вимог додатку 2 до рішення 
Київської міської ради від 21.04.2015 
№ 415/1280.

Місце подання конкурсної докумен-
тації: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляно-
вича – Павленка, 15, кім. 210 (пн. – чт. 
з 9.00 до 18.00, пт. з 9.00 до 16.45. 
Обідня перерва з 13.00 до 13.45).

Кінцевий термін подання конкурсної 
документації до 16.45, 13 жовтня 
2017 року.

Стартовий розмір орендної плати 
3667,92 грн без ПДВ.

Строк оренди – 2 роки 364 дні.
 Розмір авансової орендної плати 

7335,84 грн без ПДВ.
Реквізити для внесення авансо-

вої орендної плати:
Призначення платежу: авансова 

орендна плата для участі у конкурсі 
на право оренди майна комунальної 
власності.

Одержувач: Комунальне підприєм-
ство "Керуюча компанія з обслугову-
вання житлового фонду Печерського 
району м. Києва", р/р 26001192399100 
Публічне акціонерне товариство 
"УкрСиббанк", МФО: 351005, ЄДРПОУ: 
35692211

Умови конкурсу:
• орендна плата відповідно до кон-

курсної пропозиції переможця, але 
не менше стартової;

• крім орендної плати орендар 
сплачує:

- податки та збори у розмірах та по-
рядку, визначеному законодавством 

України, додатково до орендної плати 
нараховується податок на додану 
вартість у розмірах та порядку, ви-
значених законодавством України, 
який сплачується орендарем разом 
з орендною платою;

- компенсація витрат підприємства 
(балансоутримувача) за користування 
земельною ділянкою, на якій розта-
шований об’єкт оренди;

- комунальні послуги, частку ви-
трат на утримання прибудинкової 
території, пропорційно орендо-
ваній площі, на ремонт покрівлі, 
фасаду, вивіз сміття тощо, послуг 
по технічному обслуговуванню 
інженерного обладнання внутріш-
ньобудинкових мереж відповід-
но до договору, укладеного між 
орендарем та підприємством- 
балансоутримувачем;

- експлуатаційні витрати підпри-
ємства – балансоутримувача відпо-
відно до договору, укладеного між 
орендарем та підприємством-ба-
лансоутримувачем;

- послуги страховика (протягом мі-
сяця після укладання договору оренди 
орендар зобов’язаний застрахувати 
об’єкт оренди на користь підприєм-
ства – балансоутримувача, постійно 
поновлювати договір страхування 
таким чином, щоб увесь строк об’єкт 
був застрахований); 

• орендна плата за кожний на-
ступний місяць визначається шля-
хом коригування орендної плати за 
попередній місяць на індекс інфляції 
за поточний місяць;

• компенсація переможцем конкур-
су витрат на здійснення незалежної 
оцінки об’єкта оренди у встановле-
ному законом порядку (передує укла-
данню договору оренди);

• компенсація переможцем кон-
курсу витрат на опублікування оголо-
шень про вивчення попиту на об’єкт 
оренди та інформації про конкурс в 

газеті "Хрещатик" (передує укладанню 
договору оренди);

• використання об’єкта оренди за 
цільовим призначенням;

• дотримання вимог щодо екс-
плуатації об’єкта оренди;

• забезпечення орендарем 
зобов’язання по сплаті орендної плати 
у вигляді авансової орендної плати в 
розмірі не менш ніж орендна плата за 
два місяці (сплачується протягом 10 
календарних днів з дати підписання 
договору);

• утримання об’єкта відповідно 
до санітарно-екологічних та проти-
пожежних норм, дотримання правил 
охорони праці;

• підтримання належних умов екс-
плуатації та технічного стану об’єкта 
оренди;

• виконання у повному обсязі усіх 
зобов’язань, зазначених у договорі 
оренди;

• сума авансової орендної плати для 
участі у конкурсі переможця конкур-
су враховується в рахунок орендної 
плати;

• сума авансової орендної плати для 
участі у конкурсі повертається особам, 
які не стали переможцями підприєм-
ством-балансоутримувачем протягом 
трьох робочих днів після отримання 
повідомлення орендодавця;

• авансова орендна плата не по-
вертається переможцю або іншим 
учасникам конкурсу, яким пропо-
нувалось підписати договір оренди, 
у разі не підписання ними договору 
оренди;

• договір оренди з переможцем 
конкурсу укладається за змістом та 
відповідно до умов Типової форми 
договору про передачу майна те-
риторіальної громади міста Києва 
в оренду, затвердженої рішенням 
Київської міської ради від 21.04.2015 
№ 415/1280.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою 
оригіналу
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ЯК ПОЯСНИЛА «Хрещатику» на-
чальник Голосіївського районного 
сектору Київського міського відділу 
з питань пробації Центрального 
міжрегіонального управління з 
питань виконання кримінальних 
покарань та пробації Міністерства 
юстиції, майор внутрішньої служ-
би Вікторія Орнацька, досудова 
доповідь потрібна для того, щоб 
суддя мав можливість винести 
справедливий вирок, отримавши 
інформацію не лише про неправо-
мірний вчинок, але й додаткові 
дані про особу, яка підозрюється 
у його вчиненні. Окрім цього ді-
знатися про обставини її життя, 
які могли стати причиною злочину, 
а також про заходи, що пропонує 
орган пробації для усунення таких 
обставин. Досудова доповідь при-
ймається судом до уваги. Важливо 
звернути увагу, що вона не може ви-
користовуватися у кримінальному 
провадженні, як доказ винуватості 
(або невинуватості) обвинуваченого 
у вчиненні злочину. 

– Якщо людину звинувачено у 
вчиненні злочину невеликої або 
середньої важкості, або тяжко-

го злочину, за який нижня межа 
санкції не перевищує п’ять років 
позбавлення волі, суд постановляє 
ухвалу, якою доручає працівнику 
пробації скласти досудову допо-
відь, – розповіла Вікторія Орнаць-
ка. – Наш співробітник має зібрати 
інформацію про обвинуваченого та 
відобразити її у досудовій доповіді, 
яку він зобов’язаний подати до суду 
у встановлений ухвалою строк. 

За її словами, працівник проба-
ції є незалежною, неупередженою 
особою, яка надає суду необхідні 
дані про обвинуваченого. Для цього 

фахівець за допомогою спеціальної 
методики проводить дослідження 
його соціального оточення  пси-
хологічної характеристики аби 
з’ясувати обставини, що могли 
створити умови для вчинення 
злочину (так звані фактори ри-
зику). Представник органу пробації 
з’ясовує кримінальну історію особи, 
його сімейний стан та стосунки у 
сім’ї, житлові умови, дані про ро-
боту, фінансове положення, спосіб 
проведення вільного часу, наяв-
ність алкогольної або наркотичної 
залежності, відомості про фізичне 
та психічне здоров’я. 

Пані Орнацька пояснила, що 
не пізніше дня, наступного за 
днем отримання ухвали суду, об-
винуваченому надсилається або 
вручається особисто на підготов-
чому судовому засіданні виклик 
до органу пробації для проведення 
бесіди. Про кожну наступну зустріч 
обвинувачений отримує окремий 
виклик. 

«Під час зустрічей працівник 
пробації буде цікавитися в обви-
нуваченого про його особисте жит-
тя, поведінку, роботу (навчання), 
стосунки з близькими, друзями 
та іншими людьми, матеріальне 
становище та про ставлення до 
певних життєвих подій і обста-
вин, – повідомила фахівець. – Від 
активної участі обвинуваченого 
у підготовці досудової доповіді 
та від достовірності інформації, 
що буде ним надана, залежить ви-
сновок працівника пробації щодо 
перспективи позитивних змін». 

Вікторія Орнацька зазначила, 
що для підготовки досудової допо-
віді працівник пробації має право 
спілкуватися з найближчим ото-
ченням обвинуваченого, а також 
отримувати інформацію з інших 
джерел: матеріалів кримінального 
провадження, місця роботи або 
навчання, проживання тощо. 

Інформація, що буде надана 
для підготовки досудової доповіді, 
захищається законом. З нею може 
ознайомитися лише обмежене коло 
осіб: працівник пробації, суддя, 
прокурор, захисник та потерпілий  

Досудова доповідь – 
справедливе рішення суду 

Законодавчі умови для реалізації досудової 
пробації, повноважень персоналу органів 
визначені Законом «Про пробацію» та КПК 
України. Законодавцем визначено, що досудова 
доповідь – це формалізована інформація, що 
характеризує обвинуваченого, з метою прийняття 
судом рішення про міру його відповідальності. Для 
чого потрібна досудова доповідь і як відбувається 
підготовка до неї «Хрещатику» розповіли фахівці з 
питань пробації. 

Павло ГОРНОСТАЄВ  «Хрещатик»

Співробітники Голосіївського районного сектору Київського міського відділу 
з питань пробації під час наради щодо роз’яснення серед населення порядку 
підготовки та використання досудової доповіді 

У столиці триває збір гуманітарної 
допомоги для осіб, які постраждали 
та евакуйовані від вибухів у Калинівці 
Червоний Хрест проводить збір коштів, продуктів харчування, миючих засобів, 
протизастудних ліків і теплого одягу для осіб, які постраждали та евакуйовані 
від вибухів на військовому складі в Калинівці Вінницької області. 

Пункти прийому: 
Головний офіс: Київська міська організація ТЧХУ, вул. Софіївська, 10-б, 
тел.: 235-80-00, 235-80-01. 

Районні організації: 
1. Голосіївська РО ТЧХ – просп. Науки, 15, тел. 524-4192; 
2. Дарницька РО ТЧХ – вул. Вербицького, 18, тел. 564-58-96; 
3. Деснянська РО ТЧХ – вул. Матеюка, 15, тел. 518-54-27; 
4. Дніпровська РО ТЧХ – вул. Миропільська, 19, тел. 543-99-93; 
5. Оболонська РО ТЧХ – вул. Тимошенка, 1-а, тел. 412-36-76; 
6. Печерська РО ТЧХ – вул. Анрі Барбюса, 32, тел. 254-01-13; 
7. Подільська РО ТЧХ – Контрактова пл., 12, тел.: 425-45-17, 425-50-27; 
8. Солом’янська РО ТЧХ – вул. Волинська, 2, тел. 243-35-34; 
9. Шевченківська РО ТЧХ – вул. Котовського, 33, тел. 361-63-58. 
Реквізити: р/р 26002000031687 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, код ЗКПО 
02940233 «На благодійну діяльність» (без ПДВ)  

Киян запрошують на Голосіївську криївку 
30 вересня – 1 жовтня 2017 року у Голосіївському лісі вже втретє відбудеться 
патріотичний, благодійний мистецько-музичний та історичний фестиваль, який 
від цього року носитиме ім’я Героя російсько-української війни Мирослава Мисли. 

У заході візьмуть участь відомі історики, поети, музиканти, культурні 
діячі. На головній сцені фестивалю виступатимуть: Тінь Сонця, Nokturnal 
Mortum, Широкий Лан, Борщ, Гуцул Каліпсо, B&B Project, Іванка Червінська 
та Streetlights_cover_BAND. 

Крім того будуть діяти мистецька та історичні малі сцени, майстер-класи та 
розваги для дітей. Ведучі фестивалю: Іван Семесюк та Діана Тяско. Захід при-
урочений до 100-річчя Української революції. Вхід на Голосіївську криївку за 
благодійними внесками (будь-яка сума). Зібрані кошти підуть на реабілітацію 
бійців, які пройшли російсько-українську війну. 

Початок фестивалю 30 вересня о 12.00 – закінчення 1 жовтня о 22.00  

За 8 місяців 2017 року органами пробації на виконання відповідних 
ухвал суду підготовлено 10,7 тис. доповідей. На підставі проведеної 
оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення, що 
проводиться за новим інструментом оцінки, щодо 7846 обвинувачених 
(73% підготовлених досудових доповідей) уповноваженими органами 
з питань пробації зроблено висновок про можливість виправлення 
правопорушника без позбавлення або обмеження волі. 

У результаті роз’яснювальної роботи, що проводиться представниками 
органів пробації спільно з центрами надання безоплатної правової 
допомоги, 77% обвинувачених реалізували право на участь у підготовці 
досудової доповіді.

довідководовідково



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /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>
    /UKR ()
    /RUS ()
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


