
УПРОДОВЖ двох днів, з на-
годи відзначення Всесвітнього 
дня боротьби з раком, кияни та 
гості столиці мали нагоду більше 
дізнатися про профілактику та 
необхідність вчасної діагности-
ки онкологічних хвороб, а також 
перевіритися щодо патології ле-
гень та новоутворень шкіри. У 
центрі Києва було встановлено 
два пересувних флюорографа та 
два намети, в яких усіх охочих 
консультували дерматологи. Тут 
можна було також зробити флюо-
рографію, перевірити родимки, ді-
знатися більше про свій організм. 

Під час акції 3 і 4 лютого об-
стежилося понад 1000 мешканців 

і гостей міста. Результати вража-
ють. Лікарі виявили 12 меланом, 
4 базаліоми, близько 50 підозр 
на рак шкіри, 6 випадків підозр 
на туберкульоз, кілька випадків 

пневмонії та інших 
патологій легень», 
– розповіла дирек-
тор Департаменту 
охорони здоров’я 
Валентина Гінз-
бург. – Можливо, 

заклики до здорового способу 
життя можуть комусь здавати-
ся «надуманими». Але повірте, 
куріння стовідсотково збільшує 
ризик захворіти на рак легень. Так 
само як зловживання сонячним 

випромінюванням чи солярієм 
наражають любителів засмаги 
на небезпеку злоякісних ново-
утворень шкіри». 

Вона ще раз наголосила на 
тому, що вчасна діагностика – 
це 90% гарантії ефективності 
лікування, і закликала киян регу-
лярно проходити профілактичні 
обстеження. 

«Я впевнена, що кілька десятків 
людей, які вчора-позавчора дізна-
лися про проблеми зі здоров’ям, 
обов’язково прислухаються до 
лікарів, відвідають за направ-
ленням фахівців і розпочнуть 
лікування. Адже рак – хвороба, 
від якої помирають. І у більшості 
випадків це відбувається через 
невчасне звернення до лікаря. 
Особливо прикро усвідомлювати, 
що діагностика багатьох онколо-
гічних захворювань не потребує 
ані багато часу, ані дороговар-
тісного обладнання. Наприклад, 
щоб дізнатися про стан легень, 
достатньо кількох хвилин. Саме 
це кожен охочий зміг зробити 
впродовж двох днів, просто під 
час прогулянки у центрі міста, 
скориставшись послугами мобіль-
ного флюорографа, – розповіла 

Валентина Гінзбург. – Щодо діаг-
ностики онкологічних захворю-
вань шкіри, то меланома (або рак 
шкіри) – одне з найпоширеніших, 
яке все частіше зустрічається у 
пацієнтів у будь-якому віці. Цьо-
му захворюванню притаманний 
стрімкий розвиток, а на пізніх 
стадіях – ураження внутрішніх 
органів. Саме тому дуже важливо 
вчасно виявити новоутворення і 
вибрати правильну тактику ліку-
вання, щоб повністю позбутися 
хвороби». 

Директор Департаменту охо-
рони здоров’я зауважила, що до 9 
лютого включно в столиці триває 
декадник із ранньої діагностики 
онкологічних захворювань. Тож 
усі охочі кияни мають ще кілька 
днів, щоб відвідати найближчий 
до себе медичний заклад і про-
консультуватися щодо стану свого 
здоров’я. 

Ознайомитися з повним пла-
ном-графіком профілактичних 
заходів, присвячених Всесвітньому 
Дню боротьби з раком, можна на 
офіційних сайті Департаменту 
охорони здоров’я м. Києва (http://
health.kievcity.gov.ua/news/2403.
html) та КМДА �

У лютому Київ 
вшановуватиме воїнів-
інтернаціоналістів 

Протягом місяця в столиці триватимуть 
заходи до Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав, 
який відзначають щорічно 15 лютого. На 
виконання Указу Президента України від 
11 лютого 2004 року «Про День вшану-
вання учасників бойових дій на території 
інших держав» відповідний план заходів 
затвердив Київський міський голова Ві-
талій Кличко. 

Так, 13 лютого у Колонній залі мерії 
передбачена зустріч керівництва міста з 
воїнами-інтернаціоналістами та сім’ями 
загиблих в Афганістані. 15 лютого за-
планована церемонія покладання квітів 
до Меморіалу воїнам України, полеглим 
в ДРА, панахида за загиблими у церкві 
Воскресіння Христового, що є храмом-
пам’ятником жертвам «афганської» війни. 
Також цього дня заплановане відвідування 
експозиції «На чужих війнах» і зустріч 
бойових побратимів. 13-15 лютого від-
будуться церемонії покладання квітів 
до меморіальних дощок, розташованих 
на будівлях ЗНЗ, загиблим воїнам-інтер-
націоналістам. Також із 19 до 23 лютого у 
Національному історико-архітектурному 
музеї «Київська фортеця» проведуть 
тематичну виставку світлин. 

Протягом лютого у школах триватимуть 
експозиції фотографій, мемуарної та іс-
торичної літератури, присвяченої війні 
в Афганістані, тематичні уроки, виховні 
години, бесіди, зустрічі учнів із воїнами-
інтернаціоналістами, відвідування музеїв 
військово-патріотичного профілю. 

Заплановані й екскурсії до Націо-
нального музею історії України у Другій 
світовій війні, Музею історії ЗСУ. 

Заходи до Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав 
триватимуть у всіх районах Києва. 

У столиці зросла 
захворюваність на грип 
та ГРВІ 

«У порівнянні з попереднім тижнем у 
столиці спостерігається зростання на 
9,9% захворюваності за рахунок дитя-
чого та дорослого населення. Так, до-
рослих занедужало 6344 особи проти 
5955 за 4-й тиждень, зростання на 6,1%, 
дітей – 15454 проти 13681, зростання на 
11,5%, – повідомив учора під час брифінгу 
перший заступник голови КМДА Мико-
ла Поворозник. – У зв’язку з цим члени 
постійної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій КМДА прийняли рішення про 
можливість тимчасового призупинення 
навчального процесу (як у школі загалом 
так і покласово) – за відсутності 20% від 
загальної кількості учнів. ДНЗ закриватися 
не будуть». 

За його словами, до медзакладів за 
5-й тиждень епідсезону госпіталізовано 
213 осіб, із них 137 дітей. За тиждень у 
щеплювальних кабінетах приватних клінік 
і комунальних закладів охорони здоров’я 
вакцинацією проти грипу охоплено 1171 
особу, із початку епідемсезону – 26954 
особи, із них 6491 дитина.
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«Зупинити рак»
 �  Під такою назвою у місті провели дводенну 
профілактично-діагностичну акцію
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Під час акції у центрі Києва було встановлено два пересувних флюорографа та два намети, в яких усіх охочих консультували дерматологи. Тут можна було зробити 
флюорографію, перевірити родимки, дізнатися більше про свій організм

У суботу та неділю, 3 та 4 лютого, у центрі 
Києва відбулася профілактично-діагностична 
акція «Зупинити рак». Захід провели з нагоди 
відзначення Всесвітнього Дня боротьби з раком 
за ініціативи Департаменту охорони здоров’я 
КМДА та ГО «Всеукраїнська Рада захисту прав 
та безпеки пацієнтів». Під час акції обстежилось 
понад 1000 киян і гостей міста. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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Про надання статусу парку земельній ділянці, 
розташованій на просп. Правди (озеро Синє) у 

Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 27/2249 від 23 березня 2017 року

Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівни-
цтва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою раціонального 
використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток до рішення 
Київської міської ради

від 20.12.2017 № 710/3717

ЗВЕРНЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
до Верховної Ради України щодо заборони використання та продажу 

поліетиленових пакетів на законодавчому рівні

Про звернення Київської міської ради до Верховної 
Ради України щодо заборони використання та продажу 

поліетиленових пакетів на законодавчому рівні
Рішення Київської міської ради № 710/3717 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ» 
та враховуючи електронну петицію Хряпака О.І. № 2125 «Щодо заборони використання та продажу одноразових 
поліетиленових пакетів», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ïàðêó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 
16 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà ïðîñï. Ïðàâäè (îçåðî Ñèíº) 
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çåëå-
íîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 

â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, à 
ñàìå: â ïîçèö³¿ 10 (Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí) ñëîâà 
«Á³ëÿ îç. Ñèíº» çàì³íèòè ñëîâîì «Ñèíüîîçåð-
íèé», öèôðè «15,97» öèôðàìè – «12» òà ñëîâà 
«ó ò. ÷. 4,57 ãà – àêâàòîð³ÿ òà íîâå áóä³âíèöòâî 
êóëüòóðíî-ðåêðåàö³éíîãî êîìïëåêñó; ðåêîíñòð. 
òåðèòîð³¿ çàã. êîðèñòóâàííÿ» âèêëþ÷èòè.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

íàñàìïåðåä,  âèð³øóâàòèñÿ öåíòðàë³çîâàíî íà 
äåðæàâíîìó ð³âí³.

Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà 
çâåðòàºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðîõàí-

íÿì âèð³øèòè ïèòàííÿ çàáîðîíè òà âèêîðèñòàííÿ 
ïîë³åòèëåíîâèõ ïàêåò³â íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Åêîëîã³÷íà ïðîáëåìà, ïîâ’ÿçàíà ³ç âèêîðèñ-
òàííÿì òà óòèë³çàö³ºþ ïîë³åòèëåíîâèõ ïàêåò³â, 
ùî âèãîòîâëÿþòüñÿ ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ³ç 
ïîë³ìåð³â, ïîòðåáóº íåãàéíîãî ïðàâîâîãî âðå-
ãóëþâàííÿ çàäëÿ çáåðåæåííÿ äîâê³ëëÿ â êðà¿í³.

Íàðàç³ øèðîêå âèêîðèñòàííÿ ïîë³ìåðíèõ 
ìàòåð³àë³â äîçâîëèëî íå ò³ëüêè ï³äâèùèòè ÿê³ñòü 
æèòòÿ ëþäåé, àëå é ïðèçâåëî äî íåãàòèâíèõ íà-
ñë³äê³â äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè òà íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà, à ñàìå: çàñì³÷åííÿ íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â, óçá³÷, äîð³ã, ë³ñ³â, çåìåëü, ïîâåðõíåâèõ 
òà ï³äçåìíèõ âîä.

Çã³äíî ç äàíèìè ñòàòèñòèêè ùîð³÷íî â êðà¿íàõ-
÷ëåíàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
á³ëüøå 800 òèñÿ÷ òîíí ïîë³åòèëåíîâèõ ïàêåò³â. 
Òàê, êîæíèé ð³ê, â ñåðåäíüîìó, ãðîìàäÿíèí ªÑ 
âèêîðèñòîâóº ïðèáëèçíî 190 ïîë³åòèëåíîâèõ 
ïàêåò³â. ² ëèøå áëèçüêî 6% â³ä ¿õ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ 
íàïðàâëÿºòüñÿ íà ïåðåðîáêó. Â Óêðà¿í³ íà îäíó 
îñîáó ùîð³÷íî ïðèïàäàº ïîíàä 500 ïîë³åòèëåíîâèõ 
ïàêåò³â. ×àñ êîðèñíî¿ åêñïëóàòàö³¿ ïîë³åòèëåíî-

âîãî ïàêåòà çà ïðèçíà÷åííÿì ð³äêî ïåðåâèùóº 30 
õâèëèí, à ïåð³îä ðîçêëàäàííÿ ñòàíîâèòü á³ëüøå 
100 ðîê³â. Òîìó áëèçüêî 40 êðà¿í ñâ³òó âæå ïðè-
éíÿëè íîðìàòèâí³ àêòè, ÿê³ àáî çàáîðîíÿþòü, àáî 
îáìåæóþòü âèêîðèñòàííÿ ïîë³ìåðíèõ ïàêåò³â.

Ìàñîâå íåðåãóëüîâàíå âèêîðèñòàííÿ ïîë³åòè-
ëåíîâèõ ïàêåò³â çàãîñòðþº ïðîáëåìó çàáðóäíåííÿ 
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà ïîã³ðøåííÿ ñòàíó 
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é, ñïðè÷èíÿº çàñì³÷åííÿ 
âóëèöü, çåëåíèõ òà ïðèáåðåæíèõ çîí, ñèñòåì 
âîäîâ³äâåäåííÿ, âîäîéì, ùî ñòâîðþº íåáåç-
ïåêó âèíèêíåííÿ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é, çàãèáåë³ 
ïðåäñòàâíèê³â òâàðèííîãî ñâ³òó.

Çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷åíî 
ïðàâî îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âñòà-
íîâëþâàòè çàáîðîíó îá³ãó òîâàð³â íà òåðèòîð³¿ 
â³äïîâ³äíî¿  àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ 
îäèíèö³, à òàêîæ âñòàíîâëþâàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà òàê³ ïîðóøåííÿ.

Òàêèì ÷èíîì, ïèòàííÿ çàáîðîíè âèêîðèñòàííÿ 
òà ïðîäàæó ïîë³åòèëåíîâèõ ïàêåò³â ïîâèííî, 

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî çàáîðîíè 
âèêîðèñòàííÿ òà ïðîäàæó ïîë³åòèëåíîâèõ ïàêåò³â 
íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå çâåðíåííÿ â 
ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до міської цільової програми 
«Сприяння розвитку громадянського суспільства 

у м. Києві на 2017 – 2019 рр.» 
Рішення Київської міської ради № 696/3703 від 14 грудня 2017 року

У зв’язку з технічною помилкою, з метою належного забезпечення здійснення фінансової підтримки органів 
самоорганізації населення міста Києва у 2017 році Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 14.12.2017 № 696/3703

Зміни
до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського 
суспільства у м. Києві на 2017– 2019 рр.», затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 08 грудня 2016 року № 536/1540

1. Ïîçèö³þ 4.2 ðîçä³ëó 2 äîäàòêà 1 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: 
«

4.2. Забезпечувати 
проведення міського 
конкурсу проектів 
та програм розвитку 
місцевого самовря-
дування

Щорічно Департамент суспільних 
комунікацій виконав-
чого органу Київської 
міської ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

2220,386 2500,0 3000,0 Визначення та 
відзначення най-
кращих ініціатив 
мешканців. Вирі-
шення локальних 
проблем

».
2. Ïîçèö³þ 4.5 ðîçä³ëó 2 äîäàòêà 1 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: 
«

4.5. Забезпечувати 
здійснення фінан-
сової підтримки 
діяльності органів 
самоорганізації насе-
лення міста Києва

Щорічно Департамент сус-
пільних комунікацій 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської дер-
жавної адміністрації)

17870,114 21240,5 22123,0 Забезпечення 
надання фінансової 
підтримки органів 
самоорганізації 
населення, зокрема 
здійснення оплати 
праці керівників, 
секретарів та бух-
галтерів відповідно 
до вимог чинного 
законодавства Укра-
їни, оплати оренди 
приміщення, кому-
нальних платежів, 
зв’язку та інше

».
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
«Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà 
ó ì. Êèºâ³ íà 2017– 2019 ðð.», çàòâåðäæåíî¿ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08 ãðóäíÿ 
2016 ðîêó ¹ 536/1540, çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно–правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 14 (1826), вівторок, 6 лютого 2018 р.

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 21.12.2017 № 1055/4062
Розрахунок коштів для одноразової адресної матеріальної допомоги 

громадянам, постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації у житловому 
будинку № 12, під’їзд другий, на вулиці Бурмистенка у Голосіївському 

районі міста Києва
№ квартир ПІБ володаря о/р або власника ІНН Сума матеріальної допомоги, грн
40 Чепуренко Володимир Євгенович 2423821734 137800
43 Хохлов Валерій Олексійович 1464904259 102180
44 Криницький Юрій Олександрович 2008969193 25000
47 Корнілаєв Юрій Петрович 1808306691 101780

Всього: 366 760
Âñüîãî êâàðòèð: 4

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної 
ситуації у житловому будинку № 12, під’їзд другий, на 

вулиці Бурмистенка в Голосіївському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1055/4062 від 21 грудня 2017 року

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової про-
грами «Турбота. Назустріч киянам» на 2016– 2018 роки», з метою соціального захисту громадян, які постраждали 
внаслідок надзвичайної ситуації у житловому будинку № 12, під’їзд другий, на вулиці Бурмистенка у Голосіївському 
районі міста Києва, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè îäíîðàçîâó àäðåñíó ìàòåð³àëüíó 
äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³-
äîê íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
¹12, ï³ä’¿çä äðóãèé, íà âóëèö³ Áóðìèñòåíêà 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè 
çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ 
ì³ñòà Êèºâà íà 2018 ð³ê íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó 
¹116/116 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüî-
âî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 
2016-2018 ðîêè» â ìåæàõ âèäàòê³â íà íàäàííÿ 
îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè 
ìàëîçàáåçïå÷åíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ ì³ñòà 
Êèºâà òà êèÿíàì, ÿê³ îïèíèëèñü â ñêëàäíèõ 
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, âèïëàòó îäíîðàçîâî¿ 
àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè íà çàãàëüíó 
ñóìó 366 760 ãðí ãðîìàäÿíàì, çàçíà÷åíèì ó 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Äåïàðòàìåíòó 
ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè ðîçðîáêó òà ïîäàííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í 
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 
2016 ðîêó ¹ 116/116 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ 
ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» 
íà 2016-2018 ðîêè» çà ðàõóíîê êîøò³â 2018 ðîêó 
òà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21 ãðóä-
íÿ 2017 ðîêó ¹ 1043/4050 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà 
Êèºâà íà 2018 ð³ê» äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ 
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî



3РЕКЛАМА Хрещатик
6 лютого 2018 р.

№14 (5065)

²íôîðìàö³ÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ï³äñóìêè êîíêóðñ³â ç â³ä-

áîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî â³äáóëèñÿ 26 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó

¹ 
ç/ï Íàçâà îá'ºêòà îö³íêè Ìåòà ïðîâåäåííÿ îö³íêè

Âàðò³ñòü ðîá³ò, ãðí/
ñòðîê âèêîíàííÿ, 
êàëåíäàðíèõ äí³â

Ïåðåìîæåöü, 
êîíêóðñó

1.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 96,0 êâ.ì, 
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 
Êóë³á³íà, 3, ë³ò.À

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ 
âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ 

øëÿõîì âèêóïó îðåíäàðåì
3500/5 ÒÎÂ "ÒÐÈÁÜÞÒ-

ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ"

2.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 23,8 êâ.ì, 
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 
Áàñåéíà, 3, ë³ò.À

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ 
âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ 

øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
3500/5 ÒÎÂ "ÒÐÈÁÜÞÒ-

ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ"

3.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 144,3 
êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
áóëüâ. Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 22, ë³ò.À

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ 
âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ 

øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
3500/5 ÒÎÂ "ÒÐÈÁÜÞÒ-

ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ"

4.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 43,5 êâ.ì, 
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â. âóë. 
Áóëüâàðíî-Êóäðÿâñüêà, 14, ë³ò.À

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ 
âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ 

øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³
2625/6 ÒÎÂ "ÎÖ²ÍÊÀ-

ÊÎÍÑÀËÒ"

5.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 29,5 êâ.ì, 
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
áóëüâ. Ãàâåëà Âàöëàâà (Ëåïñå ²âàíà), 
11, ë³ò.À

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ 
âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ 

øëÿõîì âèêóïó îðåíäàðåì
2625/6 ÒÎÂ "ÎÖ²ÍÊÀ-

ÊÎÍÑÀËÒ"

6.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 20,0 êâ.ì, 
ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 
Çîëîòîóñò³âñüêà, 24, ë³ò.À

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿ 
âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ 

øëÿõîì âèêóïó îðåíäàðåì
2625/6 ÒÎÂ "ÎÖ²ÍÊÀ-

ÊÎÍÑÀËÒ"

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó. Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêò³â îðåíäè: 1) íåæèòëîâå 
ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Êóðíàòîâñüêîãî, áóä. 7. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 
30.11.2017 – 205 000,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ áóôåòó, ÿêèé íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â 
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 6%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 1025,00 ãðí, áåç ÏÄÂ. 2) íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 
ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 12,60 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ðàéäóæíà, áóä. 29. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.11.2017 – 184 000,00 
ãðí áåç ÏÄÂ. Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ 
íàñåëåííÿ (ïåðóêàðíÿ), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 5%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 766,67 ãðí áåç ÏÄÂ. 3) íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 
ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,70 êâ. ì. ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Êðàê³âñüêà, áóä. 4. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.12.2017 – 286 600,00 
ãðí áåç ÏÄÂ. Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ 
íàñåëåííÿ (ðåìîíò îäÿãó), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 5%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 1194,17 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (âóë. ×åëÿá³íñüêà, 
9-ã, òåë. 517-74-11).

Çàÿâíèêîì  íà  ïðàâî  îðåíäè  ìîæóòü  áóòè  çàïðîïîíîâàí³  ³íø³  âàð³àíòè  ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîç-
ðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, êàá.208. 
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-56-56.

Äî óâàãè Áóðÿêà Àíàòîë³ÿ Áîðèñîâè÷à,Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Âàñ ó ñóäîâå 
çàñ³äàííÿ ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹757/43673/17-ö çà ïîçîâîì Çâîíêîâî¿ Ãàííè Âîëîäèìèð³âíè äî 
Áóðÿêà Àíàòîë³ÿ Áîðèñîâè÷à ïðî âèñåëåííÿ ç êâàðòèðè, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 26.02.2018 ðîêó îá 11.00 â 
ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-à, êàá. 24, 
ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Ï³äïàëîãî Â.Â.

Ïðîñèìî ïðè ñîá³ ìàòè ïàñïîðò ÷è áóäü-ÿêèé äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº Âàøó îñîáó, ÷è çàáåçïå÷èòè 
ÿâêó ïðåäñòàâíèêà ç íàëåæíî îôîðìëåíèì äîðó÷åííÿì.

Ñóääÿ B.B. Ï³äïàëèé

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì ÊÈªÂÀ

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìó-
âà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ 

îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, 

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷  – ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (òåë. 234-23-24)

1
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 4,00 
êâ. ì, çà àäðåñîþ: âóë. Ôåîäîðè Ïóøèíî¿, 23-25 
ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðî-
äàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â 
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

741,60 1 483,20

ð/ð 2600230946101
ó öåíòðàëüíîìó â³ää³ëåíí³ 
ì. Êèºâà ÏÀÒ "Áàíê êðåäèò 
Äí³ïðî" ÌÔÎ: 305749 
ªÄÐÏÎÓ: 03366500

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" (òåë. 279-20-31)

2
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 34,80 
êâ. ì. çà àäðåñîþ: âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 37, ê. 1 (5 
ïîâåðõ)

Îô³ñ 4 155,63 8 311,26

ð/ð 26008301240371
Ô³ë³ÿ ÃÓ ïî ì.Êèºâó òà
Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ
"Îùàäáàíê" ÌÔÎ: 322669 
ªÄÐÏÎÓ 38538270

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -ÊÏ ïî ïåðåðîáö³ íåðóäíèõ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â (òåë. 400-51-11)

3 Íåæèëèé áóäèíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 117.00 êâ. 
ì, çà àäðåñîþ: âóë. Ñòåöåíêà, 20, ê. 10

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðî-
äàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 8 482,50 16 965,00

ð/ð 26008212003899 
ÀÁ "Óêðãàçáàíê" 
ÌÔÎ: 320478 
ªÄÐÏÎÓ: 05456733

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ MA "Êè¿â" (Æóëÿíè) (òåë. 339-23-49)

4
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 12,70 
êâ. ì, çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 
86-à ë³ò. Ã (1 ïîâåðõ)

ñêëàä 633.31 1 266,62

ð/ð 260043011721
ÏÀÒ "Äåðæàâíèé
îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè"
ÌÔÎ: 300465
ªÄÐÏÎÓ: 01131514

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÑÂ ÊÏ "Êè¿ââîäôîíä" (òåë. 228-91-73)

5 Íåæèòëîâà ñïîðóäà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 68,90 
êâ.ì, çà àäðåñîþ: âóë. Òóëóçè, á/í Ãðîìàäñüêà âáèðàëüíÿ 2 061,64 4 123,28 

ð/ð 26008300235031
ÏÀÒ "Äåðæàâíèé îùàäíèé 
áàíê Óêðà¿íè" 
ÌÔÎ: 322669
ªÄÐÏÎÓ: 37292855

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ ²íñòèòóò ì³êðîá³îëîã³¿ ³ â³ðóñîëîã³¿ ³ì. Ä. Ê. Çàáîëîòíîãî HAH Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
²íñòèòóò ì³êðîá³îëîã³¿ ³ â³ðóñîëîã³¿ ³ì. Ä. Ê. Çàáîëîòíîãî HAH Óêðà¿íè îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî HAH Óêðà¿íè, ùî çíàõîäèòüñÿ íà áàëàíñ³ ²íñòèòóòó òà 

ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 154.

¹ 
ï/ï

Íàçâà 
îðãàíó 

óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷

Íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ 
îá'ºêòà îðåíäè

Ïëîùà ïðèì³-
ùåííÿ, êâ. ì

Âàðò³ñòü ìàéíà 
çà íåçàëåæíîþ 

îö³íêîþ

Ðåºñòðîâèé 
íîìåð ìàéíà

Ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ

1

Íàö³îíàëü-
íà àêàäåì³ÿ 

íàóê 
Óêðà¿íè

²íñòèòóò ì³êðîá³î-
ëîã³¿ ³ â³ðóñîëîã³¿ 
³ì. Ä.Ê. Çàáîëîò-

íîãî ÍÀÍÓ

×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (ê³ì-
íàòà ¹ 8) ïåðøîãî ïîâåðõó ïðèì³ùåííÿ 
ïàâ³ëüéîíó Ï-73À (ÕÀË), ðîçì³ùåíå çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àêàäåì³êà Çà-

áîëîòíîãî, 154

32,6
Â³ä 30.11.2017 ð. 

çà 1 êâ.ì, 
ãðí 5 061,35

05417087.1 
ÀÀÀÄÆÆ456 Ï³ä îô³ñ

×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ÄÎÊ-
ñêëàäó ¹ 2, ðîçì³ùåíîãî çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 154
183,8

Â³ä 30.11.2017ð. 
çà 1 êâ.ì, 

ãðí 4 062,57

05417087.1 
ÀÀÀÄÆÆ 446 Ï³ä ñêëàä

Ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé ñòðîê îðåíäè: äî 31.12.2020 ð.
²íø³ óìîâè: â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò Áàëàíñîóòðèìóâà÷ó, ç óðàõóâàííÿì ì³ñöü çàãàëüíîãî 

êîðèñòóâàííÿ, à ñàìå: â³äøêîäóâàííÿ êîìóíàëüíèõ òà åêñïëóàòàö³éíèõ ïîñëóã íà óòðèìàííÿ 
îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ; â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà çåìëþ; â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà 
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ; â³äøêîäóâàííÿ âàðòîñò³ íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà. Óêëàäåííÿ äî-
ãîâîðó îðåíäè çà òèïîâèì çðàçêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Áþðî Ïðåçèä³¿ HAH Óêðà¿íè. 
Îáîâ'ÿçêîâå çä³éñíåííÿ ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà íà êîðèñòü Áàëàíñîóòðèì³âà÷à 

íà òåðì³í ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè. Ïðè íàäõîäæåíí³ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ 
íà ïðàâî îðåíäè äàíîãî îá'ºêòà.

Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó: äåñÿòèé ðîáî÷èé äåíü ç äàòè âèõîäó îãîëîøåííÿ.
Ì³ñöå ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó: ì. Êè¿â, âóë. Çàáîëîòíîãî, 154, ê³ì. ¹ 159
Êîíòàêòíà îñîáà: ²âàíîâà Îëåíà Ïåòð³âíà, òåë.: (044) 526-32-98,
ò./ôàêñ: (044) 526-90-06,
E-mail: ivanova_28@ukr.net
²íøà ²íôîðìàö³ÿ: äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ðîçì³ùåíî íà ñàéòàõ www.usnan.org.ua, www.imv.kiev.ua

¹ 
ç/ï

Íàçâà îðãàíó 
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (íàçâà, êîä 
ªÄÐÏÎÓ, þðèäè÷íà àäðåñà, 

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ Ðåºñòðîâèé íîìåð 
ìàéíà

Ì³ñöåçíàõîä 
æåííÿ îá'ºêòà 

îðåíäè

Çàãàëüíà ïëîùà 
ì êâ.

Âàðò³ñòü ìàéíà 
çà íåçàëåæíîþ 

îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî 
ìîæëèâèé ñòðîê 

îðåíäè
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

1

Äåðæàâíà 
àóäèòîðñüêà 

ñëóæáà 
Óêðà¿íè

37499058, Äåðæàâíå ï³äïðè-
ºìñòâî "Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ 
êîìïëåêñíîãî çàáåçïå÷åííÿ", 

03164, ì. Êè¿â, âóë. Ìàëèíñüêà, 
4-À, êîðï. Ëàáîðàòîðíèé 01-4, 

òåë. (044) 468-21-68

Íåðóõîìå ìàéíî
íåæèòëîâ³ ïðè-

ì³ùåííÿ íà 1-ìó 
ïîâåðñ³ áóä³âë³

-

ì. Êè¿â, âóë. 
Ìàëèíñüêà, 4-À, 

êîðï. Ëàáîðàòîð-
íèé, 01-4

65,90
685180,00 

ãðí, ñòàíîì íà 
30.11.2017 ð.

2,5 ðîêó

Ðîçì³ùåííÿ: Îô³ñó 
(30,9 êâ.ì) Âèñòàâêà 
íåïðîäîâîëü÷èõ òî-
âàð³â áåç çä³éñíåííÿ 

òîðã³âë³ (35,0 êâ.ì)

Çàÿâè ïðî îðåíäó êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ îá'ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 04073, ì. Êè¿â, âóë. Êîïèë³âñüêà, 67, êîðï. 5, òåë. 468-21-68. Çàÿâè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó 
êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Çàÿâà ïðî îðåíäó" ³ç çàçíà÷åííÿì íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè îðåíäîäàâåöü îãîëîñèòü êîíêóðñ íà ïðàâî éîãî îðåíäè â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã àáç. 3 ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñò. 9 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îðåíäó äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà".

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî, ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî 

ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó 

ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè 

îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå 
ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç 
îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

– ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
– â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ 

ìàéíà, à ñàìå:
– ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
– àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
– â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ 

ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó 
³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ 
ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè 
íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

– óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ 
íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
– ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè. 

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
– äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
– êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
– áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³ä-

ïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
– êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³-

ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
– çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó – áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî 

ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 
30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

– çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî 
ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó 

îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³-

çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ â äåíü ïðî-

âåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 28.02.2018 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, 

êàá. 522 î 14.30. Äîêóìåíòè, ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³, ðàçîì ç îïèñîì ïî-
äàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷à-
òàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), ³ç çàçíà÷åííÿì 
íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – 22.02.2018 äî 17.00 
(êàá.510). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,
 âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè 
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 
18.00; ïò. – ç 9.00 äî 16.45.
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Повідомлення про знайдені 
або загублені речі приймають 
цілодобово за телефоном 
гарячої лінії 1551 (зі стаціо-
нарного), (044) 205-73-37 (із 
мобільного) та опрацьовуються 
за допомогою онлайн-сервісу 
«Бюро знахідок». При цьому 
необхідно лише надати стислу 
інформацію про загублену чи 
знайдену річ і свої контакти для 
зворотного зв’язку.

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

17 ТА 18 ЛЮТОГО на Співочому полі святкуватимуть Масляну. На 
гостей чекатимуть традиційні гуляння, фестиваль кольорових млинців, 
лицарський турнір, концерт із українськими зірками та багато іншого. 
Святковий настрій створять прикрашені схили парку, музичний супровід 
та розважальні локації для дорослих і дітей. Програмою заплановано 
традиційний обряд спалювання солом’яної баби. Окрім того, на Співо-
чому полі присутніх зустрінуть найбільші в столиці тюбінг-гірки, живий 
куточок, алея майстрів та хенд-мейду. 

Зокрема 17 лютого з 11.00 до 16.00 відбудеться турнір лицарських боїв. 
18 лютого з 11.00 до 16.00 – зірковий концерт і виступи фольклорних 

колективів. 
На гостей чекатимуть яскраві фотозони та арт-об’єкти, тематичні 

конкурси та квести, традиційні гастро-забави, скульптури із сіна тощо  

У місті встановлюють контейнери 
для збору небезпечних відходів

У Київраді пропонують створити всеукраїнську 
платформу Громадського бюджету 

На Співочому полі відбудеться 
масштабне святкування Масляної

У СТОЛИЦІ з’явилися 
перші контейнери для 
відпрацьованих батаре-
йок, енергозберігаючих 
ламп та ртутних термо-
метрів. Їх встановили за 
адресами Ярославів Вал, 
19 та Мала Житомирська, 
11. Технічні параметри 
конструкцій повністю ви-
конують вимоги до збері-
гання в них небезпечних 
відходів. Внутрішні робочі 
поверхні покриті шаром 
ізоляційного демпферного 
матеріалу, що зменшує 
можливість механічного 
пошкодження відходів, і, 
відтак, робить їх екологічно безпечним. Проте, енергозберігаючі лампи 
та ртутні термометри бажано викидати в упаковці (або обгорнути шаром 
паперу). У планах міської влади розмістити ще 106 таких конструкцій 
упродовж першого кварталу цього року у всіх районах Києва. 

Контейнери встановлюють у рамках виконання успішної електронної 
петиції щодо створення у столиці мережі автоматів для збору батарейок, 
енергозберігаючих ламп, ртутних градусників, пластикових пляшок 
тощо (https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=491). Загалом, для 
її реалізації, міська влада придбала 150 спецконтейнерів, за рахунок 
коштів фонду охорони навколишнього природного середовища. Також 
було проведено переговори з потенційними партнерами – підпри-
ємствами-переробниками небезпечних відходів, які вже підтвердили 
свою готовність до співпраці. 

Окрім того, передбачено 700,00 тис. грн у проекті переліку природо-
охоронних заходів на 2018 рік на утилізацію ртутновмісних відходів  

КИЇВСЬКА міська влада працює над створен-
ням всеукраїнської платформи ГБ. Відповідні 

перспективи найближчим часом 
планується обговорити з членами 
уряду та парламенту. Про це під час 
публічної лекції «Public Talks. Київ – 
місто майбутнього» заявив заступ-
ник міського голови – секретар 
Київради Володимир Прокопів. 

«Наразі громадський бюджет реалізується на 
рівнях ОТГ, міста чи області. Але дійсно є країни, 
де партисипативний бюджет працює на загально-
національному рівні. Мова йде про Португалію, 
Шотландію та Канаду. Я анонсую, що ми будемо 
робити все необхідне, щоб Україна теж долучилася 
до цієї невеликої кількості країн. Адже ініціювання 
всеукраїнського бюджету участі сприятиме підтримці 
фінансової децентралізації та розбудові спільнот ак-
тивних громадян», – анонсував Володимир Прокопів. 

Також планується вдосконалювати чинні 
положення ГБ. Адже проявляються складнощі 
внутрішньої комунікації, подекуди неякісна 
експертиза. 

«У змінах до положення про ГБ, що напра-
цьовуються робочою групою, є цікавий момент. 
Зараз маємо поділ лише за категоріями, напри-
клад, транспорт, чи ЖКГ. Є пропозиція відійти 

від зосередження уваги голосуючих 
тільки на поділі по галузях і ввести 
додаткові критерії, такі як інно-
ваційність, загальнодоступність, 
бюджетна ефективність проектів. Це 
дасть переваги новим ідеям. Окрім 
того, є шанс, що перемагатимуть 

більше саме цікаві інноваційні пропозиції, а не 
ті, що ми образно називаємо «латанням дір», – 
зазначив керуючий справами секретаріату 
Київради Ігор Хацевич  
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ЗА  ПЕРШИЙ  рік  роботи 
онлайн-сервісу «Бюро знахідок» 
(https://www.luckfi nd.me/) опе-
раторами Контактного центру 
міста Києва 1551 (https://1551.
gov.ua/) зареєстровано 212 звер-
нень від столичних мешканців 
про знайдені або загублені речі, 
із них 160 – про втрачені та 52 – 
про знайдені речі. 

Здебільшого кияни зверталися 
щодо загублених документів, та-
ких як Картка киянина, паспорт, 
водійські та пенсійні посвідчення 
тощо. Окрім того, у холодну пору 
року, частіше надходили дзвін-

ки щодо загублених рукавичок, 
шарфів і шапок. 

Також серед оголошень про 
втрату реєстрували дрони, вело-
сипеди, коштовності та картини. 
Найбільш незвичною за мину-
лий рік стала знахідка папуги, 
про втрату якого повідомила 
його господарка. 

Нагадаємо, що Контактний 
центр міста Києва 1551 долу-
чився до проекту «Бюро зна-
хідок» у січні минулого року, 
підписавши відповідний ме-
морандум про співпрацю з ГО 
LuckFind   

НА ЗАСІДАННІ постійної комісії Київради з 
питань місцевого самоврядування, регіональних 
та міжнародних зв’язків депутати погодили ряд 
перейменувань вулиць міста Києва. Відповідно до 
запропонованих проектів рішень, пропонується 
уточнити назви двох вулиць та провулку. Зміни 

стосуються лише написання власних назв: вул. 
Алма-Атинська — вул. Алматинська (Дніпровський 
р-н), вул. Кустанайська — вул. Костанайська, пров. 
Кустанайський — пров. Костанайський (Голосіїв-
ський р-н). Також пропонується повернути пров. 
Ладо Кецховелі у Подільському районі історичну 
назву — пров. Воздвиженський. 

Окрім того, передбачається перейменування: 
пров. Михайла Реута — на пров. Памви Берин-
ди, бульв. Дружби народів — на бульв. Миколи 
Міхновського, вул. Московська — на вул. Дмитра 
Годзенка (Печерський р-н), вул.Семашка — на 
вул. Миколи Павлушкова (Святошинський р-н), 
вул. Гайдара — на вул. Сім’ї Прахових (Голосіїв-
ський р-н), вул. Петровського — на вул. Василя 
Щавінського (Деснянський р-н), вул. Пугачова — на 
вул. Академіка Ромоданова, вул. Тропініна — на 
вул. Якубенківська (Шевченківський р-н), вул. Ново-
російська — на вул. Опришківська (Дніпровський 
р-н), вул. Олександра Горовиця — на вул. Василя 
Барки (Солом’янський р-н), просп. Героїв Сталін-
града — на просп. Володимира Івасюка, вул. Мар-
шала Тимошенка — на вул. Миколи Кагарлицького 
(Оболонський р-н). 

Відповідні перейменування має затвердити ще 
Київрада на пленарному засіданн 

Нові назви можуть 
отримати ще 
13 столичних вулиць

Торік до «Бюро знахідок» Контактного центру 
по допомогу звернулося понад 200 киян



<<
  /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


