
Капремонт Шулявського 
шляхопроводу 
триватиме не більше 
одного року 
«Ми поставили перед собою завдання за рік 
повністю відремонтувати цей шляхопровід, 
аби ним можна було користуватися на повну 
потужність. Більше одного мільярда гривень 
коштуватиме реконструкція цього мосту», 
– заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі 
телеканалу «Київ».  За його словами, Шу-
лявський шляхопровід є важливим об’єктом 
транспортної інфраструктури столиці, тому 
відновити його треба якнайшвидше. 

«Ми зробили обстеження штучних спо-
руд міста. 75 мостів – в аварійному стані. 
Три – у передаварійному. Нам потрібні 
сотні мільярдів гривень, щоб відновити 
ледь живу інфраструктуру. І ми робимо 
все, аби відремонтувати всю транспортну 
інфраструктуру, від якої залежить життєді-
яльність нашого міста», – зазначив Віталій 
Володимирович. 

Нагадаємо, містобудівна рада у 2017 
році обрала проект реконструкції тран-
спортної розв’язки на перетині просп. 
Перемоги з вул. Гетьмана (Шулявського 
шляхопроводу), виходячи із вартості, тер-
мінів утілення проекту та оптимальної 
організації руху. На конкурсі розглядали 
спочатку сім проектів, із яких три вийшли 
у фінал. Із них містобудівна рада обрала 
проект, виходячи із трьох ключових факто-
рів: ефективна робота розв’язки, кошторис 
робіт і час їхнього виконання. 

У рамках проекту 
«Лікар у Вашому домі» 
обстежилися понад 
10 300 киян 

«Серед обстежених 1473 особи страждають 
на підвищений тиск, 588 мають підвищений 
рівень холестерину, а у 285 виявлено підвищені 
показники рівня цукру крові. Окрім того, низка 
обстежених мають надмірну вагу, зловжива-
ють палінням цигарок та алкоголем. Кожен із 
них отримав рекомендації щодо здорового 
способу життя та пораду звернутися до свого 
лікаря, – повідомив перший заступник голови 
КМДА Микола Поворозник. – Оберіть того 
лікаря, якому довіряєте, адже здоров’я – це 
найцінніше, що у нас є». 

Відновили свої 
маршрути трамваї 
№№ 1, 12, 17 

Роботи з ремонту трамвайних колій на 
Лісовій трасі у Пуща-Водиці фінішують, тому 
з суботи трамваї № 12 та № 17 відновили 
власний розклад руху. Також закінчується 
оновлення шляхопроводу на перетині 
проспекту Комарова та бульвару Вацлава 
Гавела, і тому свій власний розклад руху 
відновлюють трамваї маршруту № 1.

Столичний фунікулер 
зупиняють на ремонт 

Із 17 липня до 23 серпня припиняється рух 
столичного фунікулера. Як повідомили в 
КП «Київпастранс», зупинка повʼязана із 
проведенням щорічних регламентних робіт, 
випробуванням та технічним оглядом. Під-
приємство закликає пасажирів враховувати 
це під час планування поїздок.
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«Джура»: школа 
козацького гарту 
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ЯК ПОВІДОМИЛИ у Департаменті освіти і 
науки, молоді та спорту КМДА, гра «Джура», до 
якої учні київських шкіл готуються цілий рік, 
стає дедалі популярнішою. Так, якщо у 2015 
році у першому районному етапі участь взяло 
99 команд (990 учасників), то у 2017-му – 154 
(1500 учасників), а цього року – 210 команд 
(понад 1600 учасників). Табір гри «Сокіл» 
(«Джура») – Джура 2018: Наддніпрянська 
Січ», який розташувався поблизу міста Пере-
яслава цьогоріч урочисто відкрився 2 липня. 
Усі учасники Всеукраїнського етапу гри – 27 
найкращих роїв, 270 юних джур з усіх облас-
тей України мешкали в наметовому містечку. 

Змагання відкрились ходою вулицями 

Переяслава, підняттям прапорів, потім при-
сутні вшанували полеглих героїв – бійців 
АТО хвилиною мовчання, поклали квіти до 
пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні. 

«Уряд, держава підтримує такі патріотичні 
заходи, які зараз відбуваються у Переяславі. 
Любити і захищати Україну в усі часи було 
найсерйознішою справою. Багато хто думав, 
що нам не потрібно ні армії, ні козацтва, ні 
згадок про минуле, аж поки Росія не напала і 
не почала вбивати українців», – звернувся до 
учасників гри віце-прем’єр-міністр України 
В’ячеслав Кириленко.

Школярі – переможці обласних етапів 
змагань та столиці брали активну участь у 

спортивних турнірах, вікторинах, мистецьких 
конкурсах, майстер-класах, рейдах-походах, 
краєзнавчих екскурсіях, ознайомилися з 
роботою козацьких і молодіжних патріотич-
них організацій. Учасники збору відвідали 
Черкащину, Київ. 

Українську столицю у фіналі гри у Пере-
яславі гідно представляли три команди-рої: 
«Меч Арея» (ліцей № 208, керівник Сергій 
Ігнатенко), «Патріоти» (ЗЗСО № 307, керівник 
Оксана Назаренко), «Дніпро» (Технічний ліцей, 
керівник Андрій Мануха). 

Завершилася Десята Всеукраїнська дитячо-
юнацька військово-патріотична гра «Джура» 
урочистою ходою переможців та учасників в 
Києві, на Хрещатику. Юні патріоти вшанува-
ли пам’ять Героїв Небесної Сотні, поклавши 
квіти до пам’ятного знаку загиблим. Урочис-
те закриття та нагородження переможців і 
призерів відбулося у приміщенні Верховної 
Ради України. 

Як відомо, Всеукраїнська дитячо-юнацька 
військово-патріотична гра «Джура» («Сокіл») 
– це системна форма позакласної роботи 
з національно-патріотичного виховання 
учнівської молоді, один із заходів реалізації 
Стратегії національно-патріотичного ви-
ховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, 
затвердженої Указом Президента України від 
13 жовтня 2015 року № 580/2015  �

Цьогоріч у Всеукраїнському етапі гри «Джура», що відбувся поблизу 
Переяслав-Хмельницького, взяли участь 27 найкращих роїв, 270 
юних джур з усіх областей України. Урочистою ходою переможці 
та учасники пройшли у неділю головною вулицею столиці 
Хрещатиком. Юні патріоти вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні, 
поклавши квіти до пам’ятного знаку загиблим. Урочисте закриття та 
нагородження лідерів і призерів відбулося у приміщенні Верховної 
Ради України. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

 �  У фіналі популярної юнацької гри столицю України 
гідно представляли команди-рої «Меч Арея», «Патріоти» 
та «Дніпро» 

Урочистою ходою завершилася Десята Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Джура» на Хрещатику. Учасники вшанували пам’ять Героїв 
Небесної Сотні. Закриття та нагородження переможців і призерів відбулося у приміщенні Верховної Ради України
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Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на вул. Вільшанській, 2-6 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 837/4901 від 23 травня 2018 року

Відповідно до Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених на-
казом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, 
та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток до рішення Київської міської ради
від 23.05. 2018 року № 848/4912

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ 
п/п

Повна назва орендаря, його 
форма власності та форма 

фінансування (код ЄДРПОУ)

Адреса та харак-
теристика об’єкта 

нерухомості

Призначення, характеристика 
об’єкта оренди та орендована 

площа
Орендна 

ставка
Строк, на який 

укладається договір 
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

1.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІ-
ЗАЦІЯ  «ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ЛІГА ІНВАЛІДІВ «НАДІЯ»  
(39608432)  
Форма господарювання –  
приватна 
Форма фінансування – 
госпрозрахункова

Бульвар Бикова Лео-
ніда, 7-а, Деснянський 
район  
Нежитлова будівля –  
2-поверхова 
Площа – 2049,80 кв.м    

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ НА 
ПЛОЩІ, ЩО НЕ ВИКОРИСТО-
ВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПРОВАДЖЕН-
НЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ І СТАНОВИТЬ 
НЕ БІЛЬШЕ ЯК 50 КВ. МЕТРІВ  
Нежитлові приміщення, 
1 поверх  
Загальна площа – 19,65 кв.м

1 % 2 роки 364 дні

 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 848/4912 від 23 травня 2018 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

2.
ІК 250, державний 
№ 0691 КІА, шасі № 
2503856418, пробіг 625 
012 км

1981 87 672,00 87 672,00 0,00

Акт на списання автотранспортних засобів 
від 26.07.2017 № 02, протокол товарної біржі 

«Універсальна товарно-сировинна біржа» 
проведення аукціону з продажу майна, що 
обліковується на балансі управління освіти 

Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, від 31.05.2017 № 1

3.
OPEL Record E, держав-
ний № 03312 КА, шасі 
№ WOL000017F1279914, 
пробіг 65 114 км

1985 1 715,00 1 715,00 0,00

Акт на списання автотранспортних засобів 
від 26.07.2017 № 03, протокол товарної біржі 

«Універсальна товарно-сировинна біржа» 
проведення аукціону з продажу майна, що 
обліковується на балансі управління освіти 

Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, від 31.05.2017 № 1

4.
РАФ 220301, державний 
№ 58992 КТ, шасі № 
229960, пробіг 200 
000 км

1992 9 736,00 9 736,00 0,00

Акт на списання автотранспортних засобів 
від 26.07.2017 № 04, протокол товарної біржі 

«Універсальна товарно-сировинна біржа» 
проведення аукціону з продажу майна, що 
обліковується на балансі управління освіти 

Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, від 31.05.2017 № 1

5.
ПАЗ 32051, державний 
№ 13561 КА, шасі № 
X1M32051RY0007118

2000 75 868,00 75 868,00 0,00

Акт на списання автотранспортних засобів 
від 26.07.2017 № 05, протокол товарної біржі 

«Універсальна товарно-сировинна біржа» 
проведення аукціону з продажу майна, що 
обліковується на балансі управління освіти 

Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, від 31.05.2017 № 1

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу управлінню освіти Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації на 

списання шляхом ліквідації транспортних засобів, які 
належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 845/4909 від 23 травня 2018 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської  
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балан-
сів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи 
звернення управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 липня 2017 року 
№ 10652-561, лист Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 26 липня 2017 року № 106-5218, 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток до рішення Київської міської ради
від 23.05.2018 року № 845/4909

Транспортні засоби, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом 
ліквідації яких надається управлінню освіти Подільської районної 

в місті Києві державної адміністрації

№ 
п/п

Найменування тран-
спортних засобів та їх 
технічна характерис-

тика

Рік ви-
пуску

Первісна 
балансова 
вартість, 

грн
Знос, грн

Залишкова 
балансова 
вартість, 

грн
Підстава для списання

1 2 3 4 5 6 7

1.
ГАЗ 5204, державний 
№ 15976 КА, шасі № 
0961840, пробіг 400 
115 км

1987 3 804,00 3 804,00 0,00

Акт на списання автотранспортних засобів 
від 26.07.2017 № 01, протокол товарної біржі 

«Універсальна товарно-сировинна біржа» 
проведення аукціону з продажу майна, що 
обліковується на балансі управління освіти 
Подільської районної в місті Києві держав-

ної адміністрації, від 31.05.2017 № 1

Додаток до рішення Київської міської ради
від 23.05. 2018 року № 844/4908

Основні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної

громади міста Києва,  дозвіл на списання шляхом ліквідації яких 
надається приватному акціонерному товариству «Акціонерна   компанія 

«Київводоканал» підприємствам, установам та організаціям

№ Найменування основних 
засобів

Рік введення в 
експлуатацію

Первісна балан-
сова вартість, 

грн

Залишкова 
балансова вар-
тість станом на 
30.09.2017, грн

Знос, грн
Номер та дата 

складання акта 
на списання

1
Артезіанська свердловина 
№ 371 юрського горизонту 
в селищі Биківня  на вул. 
Радистів, 73, інв. № 350709

1999 1666745,79 98041,8 1568703,99
Акт на списання 

від  25.09.2017 
№ 26

2
Кабельна лінія 0,4 кВ  від н/
ст. в селищі Биківня на вул. 
Радистів, 73, інв. № 350317

1999 47648,45 10127,0 37521,45
Акт на списання 

від  25.09.2017 
№ 27

ВСЬОГО: - 1714394,24 108168,8 1606225,44 -

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу приватному акціонерному 
товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» на 
списання основних засобів, які належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 844/4908 від 23 травня 2018 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балан-
сів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи 
звернення приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» від 24 жовтня 2017 року 
№ 5006/41/36/02-17, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³ ïëîùåþ 1,69 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:82:138:0098) íà âóë. Â³ëüøàíñüê³é, 
2-6 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-
ëåíî¿ 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 ¹ 806/3381 (ç³ çì³-
íàìè òà äîïîâíåííÿìè), âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì 
îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 
¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ çä³éñíèòè 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ 

ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ «Êè¿âçåëåíáóä» 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ â 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
3 òà 4 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

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë óïðàâë³ííþ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çîáîâ’ÿçàòè óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, äîçâ³ë íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ 
ÿêèõ íàäàºòüñÿ, äëÿ ðåìîíòó ³íøèõ òðàíñïîðò-

íèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ äåòàë³ òà ìàòåð³àëè â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, 
ÿê³ çä³éñíþþòü çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, ç ïî-
äàëüøèì ñïðÿìóâàííÿì âèðó÷åíèõ êîøò³â äî 
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó 
òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêà-
íàë» íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ îñíîâíèõ 
çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çîáîâ’ÿçàòè ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâà-
ðèñòâî «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» 
âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ äåìîíòîâàíèõ 
îñíîâíèõ çàñîá³â äëÿ ðåìîíòó ³íøèõ îñíîâíèõ 
çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, à íåïðè-

äàòí³ äåòàë³ òà ìàòåð³àëè ó âñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, 
ÿê³ çä³éñíþþòü çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, ç 
ïîäàëüøèì ñïðÿìóâàííÿì âèðó÷åíèõ êîøò³â 
äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà. 

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 73 (1885), вівторок, 17 липня 2018 р.
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РЕКЛАМА Хрещатик
17 липня 2018 р.

№75 (5126)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ ìàéíà – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 29, çàãàëüíà ïëîùà – 21,0 êâ.ì, íàäáóäîâà, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà 
îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá’ºêò³â ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 396 900,00 
ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 6 %, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 992,25 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. 
Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí 
êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåí-
íÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà 
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 
546-20-71, 546-07-49.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: â³äîêðåìëåíà íåæèòëîâà áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 75,7 êâ. ì, ðîçòàøîâàíà çà 

àäðåñîþ: âóëèöÿ Ìåíäåëººâà, ¹ 12.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à  êîìïàí³ÿ  ç  îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè:  äëÿ 
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³í 
ä³¿ – íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 20 êâ. ì – 1%, 30 êâ. ì – 2%, 25,7 êâ. ì – 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðè-
ãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 1746,54 ãðí áåç ÏÄÂ. Çàÿâíèêîì  íà ïðàâî  îðåíäè  ìîæóòü  áóòè  çàïðîïîíîâàí³  ³íø³  âàð³àíòè  
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,5  êâ. ì (àíòðåñîëü 4 ïîâåðõó – 3,6 êâ. ì, ìåçîí³í – 

12, 9 êâ. ì), ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïë. Áåññàðàáñüêà/ âóë. Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüêà, 9/1 À² (îá’ºêò êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè). 
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 438 100,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâ. 

Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-10-14).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âè-

êîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà: 1%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 
ì³ñÿöü: 365,08 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿»).

Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá’ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà 
áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â 
ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà 
çà òåëåôîíîì 280-15-39.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 16/18 (ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-II² ñòóïåí³â ¹ 53 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì í³ìåöüêî¿ ìîâè Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà), 2-é ïîâåðõ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,40 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ÿê³ ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), ïí. 16.00 -18.00; âò. 16.00 -18.00; ñð. 16.00 -18.00; ÷ò. 16.00 -18.00 
(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà 
îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà 
îðåíäè – 657420,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Îðåíäíà ñòàâêà – 4 %. Îðåíäíà ïëàòà -173,52 ãðí (áåç ÏÄÂ) (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512, 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 235-00-77, 235-53-56.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ  äðóãîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 18,0 êâ. ì çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. ²âàíà Ìàçåïè, 2 (îá’ºêò êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè). Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 
672 720,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÍÏ «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè» Ïå÷åðñüêîãî 
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. ²âàíà Ìàçåïè, 2, òåë. 254-46-70).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ â ïðèì³ùåíí³ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó (êàá³íåò óëüòðàçâóêîâî¿ ä³àãíîñòèêè); íà 2 ðîêè 364 
äí³. Îðåíäíà ñòàâêà: 11 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü: 6166,60 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëî-
øåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß 
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè

 íåðóõîìîãî äåðæàâíîãî ìàéíà 

1. Íàçâà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
ïëîùåþ 330,8 êâ.ì íà öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ 6-ïî-
âåðõîâî¿ áóä³âë³ êîðïóñó ¹ 21, ³íâ. ¹ 00021, 
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ²âàíà Ôåäîðîâà,4, ùî 
ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò «Êâàíò». Ðèíêîâà 
âàðò³ñòü ìàéíà âèçíà÷åíà çã³äíî ç³ çâ³òîì ïðî 
íåçàëåæíó îö³íêó íà 30.04.2018 ð. ³ ñòàíîâèòü  
6552156,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Äåð-
æàâíèé êîíöåðí «Óêðîáîðîíïðîì». 

Óìîâè êîíêóðñó íà ïðàâî óêëàäåííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè: 

1. Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ñïëàòèòè ãàðàíò³éíèé 
âíåñîê ó ðîçì³ð³ øåñòè ñòàðòîâèõ îðåíäíèõ ïëàò 
– 163803,90 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî íàäàòè áàíê³âñüêó 
ãàðàíò³þ (â³äïîâ³äíî äî ï. 4 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó  íà ïðàâî îðåíäè äåðæàâíîãî ìàéíà). Çà 
3 ðîáî÷èõ äí³ (äî 16.00 îñòàííüîãî äíÿ) äî äàòè 
ïðîâåäåííÿ  êîíêóðñó ãàðàíò³éíèé âíåñîê ìàº 
áóòè ïåðåðàõîâàíèé íà ðàõóíîê 26002052742751 
â Ïå÷åðñüê³é ô³ë³¿ ÏÀÒ ÊÁ «Ïðèâàòáàíê» ì. Êèºâà,  
ÌÔÎ 300711, îäåðæóâà÷: Äåðæàâíå ï³äïðèºì-
ñòâî «Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò «Êâàíò», êîä 
çà ªÄÐÏÎÓ 14308138, ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: 
«Ñïëàòà ãàðàíò³éíîãî âíåñêó â³ä ó÷àñíèêà êîí-
êóðñó ç îðåíäè». 

2. Íàéá³ëüøèé çàïðîïîíîâàíèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè çà âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà ïîð³âíÿíî 
ç³  ñòàðòîâîþ îðåíäíîþ ïëàòîþ çà áàçîâèé ì³ñÿöü 
îðåíäè – êâ³òåíü 2018 ð., ÿêà áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ 
ñòàíîâèòü 27300,65 ãðí, ïðè îðåíäí³é ñòàâö³ 5 %, 
âèõîäÿ÷è ç ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ çã³äíî ç³ çâ³òîì ïðî  
íåçàëåæíó îö³íêó. Ó ïîäàëüøîìó îðåíäíà ïëàòà 
ï³äëÿãàº êîðèãóâàííþ íà ùîì³ñÿ÷í³ ³íäåêñè ³íôëÿö³¿. 

3. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè: ðîç-
ì³ùåííÿ ñóá’ºêòà êîìåðö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ. 

4. Åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè çà 
ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì çã³äíî ç äîãîâîðîì îðåíäè. 

5. Äîòðèìàííÿ  âèìîã ùîäî  åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà 
îðåíäè, ó  ò.  ÷.  ïðîòèïîæåæíèõ,  ñàí³òàðíîåï³äå-
ì³îëîã³÷íèõ, åêîëîã³÷íèõ íîðì. 

6. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü 
ç³ ñïëàòè îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæåöü êîíêóðñó 
ïîâèíåí  ñïëàòèòè çàâäàòîê ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç 
ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó îðåíäè â ðîçì³ð³ 
ïîäâ³éíî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè , ÿêèé áóäå çàðàõîâàíèé 
â ðàõóíîê  îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé òà îñòàíí³é 
ì³ñÿö³ îðåíäè. 

7. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó 
çàñòðàõóâàòè îðåíäîâàíå ìàéíî íà ñóìó, íå ìåíøó  
í³æ éîãî âàðò³ñòü çà âèñíîâêîì ïðî âàðò³ñòü îö³íêè, 
íà êîðèñòü áàëàíñîóòðèìóâà÷à, ÿêèé íåñå ðèçèê 
âèïàäêîâî¿ çàãèáåë³ ÷è ïîøêîäæåííÿ îá’ºêòà 
îðåíäè ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì, 
³ íàäàòè  îðåíäîäàâöþ êîï³¿ ñòðàõîâîãî ïîë³ñà ³ 
ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ. Ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè äî-

ãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ  òàêèì ÷èíîì, ùîá óâåñü ñòðîê 
îðåíäè ìàéíî áóëî çàñòðàõîâàíèì. 

8. Ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó 
áóäå íàäàíà ïåðåâàãà òîìó ó÷àñíèêó êîíêóðñó, 
ÿêèé çàïðîïîíóâàâ íàéá³ëüøó îðåíäíó ïëàòó 
çà áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè çà ³íøèõ ð³âíèõ óìîâ. 

9. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó çîáîâ’ÿçàíèé êîì-
ïåíñóâàòè âèòðàòè çà âèêîíàíó íåçàëåæíó îö³íêó 
îá’ºêòà  îðåíäè çàìîâíèêîâ³ îö³íêè. 

10. Ñòðîê ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè – 2 ðîêè 11 
ì³ñÿö³â.  Ïîäàëüøå âèêîðèñòàííÿ îðåíäîâàíîãî 
ìàéíà áóäå  çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî 
çàêîíîäàâñòâà. 

11. Çàáîðîíà ñóáîðåíäè, â³ä÷óæåííÿ, ïðèâà-
òèçàö³¿ òà ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ îðåíäîâàíîãî 
ìàéíà äî îðåíäàðÿ àáî òðåò³õ îñ³á. 

12. Ãàðàíò³éí³ âíåñêè ïðîòÿãîì ñåìè ðîáî÷èõ 
äí³â ç äíÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè ïîâåðòà-
þòüñÿ  âñ³ì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, êð³ì ïåðåìîæöÿ 
êîíêóðñó òà îñ³á, ÿêèì ãàðàíò³éíèé âíåñîê íå ïî-
âåðòàºòüñÿ  çã³äíî ç âèìîãàìè Ïîðÿäêó. 

13. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó àáî óïîâíîâàæåíà 
íèì îñîáà ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïðîåêòó äîãîâîðó 
îðåíäè ïðîòÿãîì 5 ðîáî÷èõ äí³â îñîáèñòî ïî-
âåðòàº îðåíäîäàâöþ ï³äïèñàíèé ïðîåêò äîãîâîðó 
îðåíäè. Ó ðàç³  ïîðóøåííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó 
öüîãî ñòðîêó, ñïëà÷åíèé íèì ãàðàíò³éíèé âíåñîê 
íå ïîâåðòàºòüñÿ. 

14. Ó ðàç³ óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè ãàðàí-
ò³éíèé âíåñîê ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó çàðàõîâóºòüñÿ 
â ðàõóíîê ìàéáóòí³õ ïëàòåæ³â ç îðåíäíî¿ ïëàòè òà 
ïåðåðàõîâóºòüñÿ îðåíäîäàâöþ ³ äî äåðæàâíîãî 
áþäæåòó â³äïîâ³äíî äî ïðîïîðö³é, âèçíà÷åíèõ 
Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà äåðæàâíå 
ìàéíî òà ïðîïîðö³ÿìè ¿¿ ðîçïîä³ëó, çàòâåðäæå-
íîþ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 
4 æîâòíÿ 1995 ð. ¹ 786. Êîíêóðñ  ïðîâîäèòüñÿ  
â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó  ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó  íà  
ïðàâî îðåíäè äåðæàâíîãî  ìàéíà, çàòâåðäæåíîãî 
ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 31.08.11 ¹ 906 ç³ çì³íàìè, 
òà âðàõîâóþ÷è íàêàç ÔÄÌÓ «Ïðî  çàòâåðäæåííÿ 
Ïåðåë³êó äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòüñÿ îðåíäîäàâ-
öåâ³ äëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè ìàéíà, ùî 
íàëåæèòü äî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³» â³ä 15.02.13 
¹ 201 ç³ çì³íàìè. 

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì â³ä-
êðèòîñò³ ïðîïîíóâàííÿ ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè 
çà ïðèíöèïîì àóêö³îíó, íà ÿêîìó âèçíà÷àºòü-
ñÿ ïåðåìîæåöü çã³äíî ç óìîâàìè êîíêóðñó òà 
çîáîâ’ÿçàííÿìè ó÷àñíèêà  êîíêóðñó. Çá³ëüøåííÿ 
ö³íè çä³éñíþºòüñÿ ó÷àñíèêàìè ç êðîêîì 1 % â³ä 
ïî÷àòêîâî¿ ïëàòè òîðã³â. Îñíîâíèì êðèòåð³ºì âè-
çíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ º íàéá³ëüøà îðåíäíà ïëàòà 
ïðè îáîâ’ÿçêîâîìó çàáåçïå÷åíí³ âèêîíàííÿ ³íøèõ 
óìîâ êîíêóðñó. Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò 
ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ ìàòåð³àëè: 
çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ 
â ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ; äîêóìåíòè, ÿê³ ï³ä-
òâåðäæóþòü ãàðàíò³éíèé âíåñîê; ïðîïîçèö³¿ ùîäî 
âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ 

ïëàòè,  ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ 
ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó; 
³íôîðìàö³þ ïðî  çàñîáè çâ’ÿçêó ç ó÷àñíèêîì òà 
ç çàçíà÷åííÿì áàíê³âñüêèõ ðåêâ³çèò³â; â³äîìîñò³ 
ïðî ïðåòåíäåíòà: 

à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè: äîêóìåíòè, ùî ïî-
ñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ 
îñîáè;  çàñâ³ä÷åí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîï³¿ 
óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â; çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì 
êîï³þ çâ³òó  ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè ïðåòåíäåíòà 
ç óðàõóâàííÿì äåá³òîðñüêî¿ ³ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîð-
ãîâàíîñò³ çà  îñòàíí³é ð³ê; äîâ³äêó â³ä ïðåòåíäåíòà 
ïðî òå, ùî ñòîñîâíî íüîãî íå ïîðóøåíî ñïðàâó 
ïðî áàíêðóòñòâî; 

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè: êîï³þ äîêóìåíòà, ùî 
ïîñâ³ä÷óº îñîáó, àáî íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó 
äîâ³ðåí³ñòü; çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ 
äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá’ºêòà ìàëîãî 
ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàòíèêà 
ºäèíîãî ïîäàòêó (çà îñòàíí³é çâ³òíèé ïåð³îä); 
³íôîðìàö³þ ïðî â³äñóòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ äî 
çàÿâíèêà ñàíêö³é â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
(ó äîâ³ëüí³é ôîðì³). 

Ïðîïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â êîíêóðñó äî ïðîåêòó äî-
ãîâîðó îðåíäè ìàþòü â³äïîâ³äàòè óìîâàì  êîíêóðñó, 
çàçíà÷åíèì â ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ, òà ÷èííîìó 
çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè. Ìàòåð³àëè â³ä ïðåòåíäåíò³â 
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ íà çàñ³äàíí³ 
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿  ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ñïèñêó 
ó÷àñíèê³â, ïîäàþòüñÿ çà 3 ðîáî÷èõ äí³ (äî 16.00 
îñòàííüîãî äíÿ) äî äàòè  ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç 
âèêîðèñòàííÿì â³äêðèòîñò³ ïðîïîíóâàííÿ ðîç-
ì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïðèíöèïîì  àóêö³îíó, ó 
êîíâåðòàõ ç íàïèñîì «Íà êîíêóðñ – îðåíäà» ç 
â³äáèòêîì ïå÷àòêè ïðåòåíäåíòà (çà íàÿâíîñò³),  ³ç 
çàçíà÷åííÿì íàçâè ïðåòåíäåíòà ³ îá’ºêòà îðåíäè 
(àäðåñà, ïëîùà, íàçâà áàëàíñîóòðèìóâà÷à) òà 
äàòè ³  íîìåðà ãàçåòè, â ÿêîìó îïóáë³êîâàíà ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò îðåíäè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
âóë. ²âàíà Ôåäîðîâà, 4. Êîíêóðñ ç âèêîðèñòàííÿì 
â³äêðèòîñò³ ïðîïîíóâàííÿ ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè 
çà ïðèíöèïîì àóêö³îíó áóäå ïðîâåäåíî îá 11.00 
íà 10-é êàëåíäàðíèé äåíü ï³ñëÿ äíÿ îïóáë³êóâàííÿ 
ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ â îô³ö³éíèõ ÇÌ². ßêùî âêàçàíèé 
ñòðîê ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé äåíü, òî êîíêóðñ áóäå 
ïðîâåäåíî ó íàñòóïíèé ï³ñëÿ  âèõ³äíîãî äíÿ äåíü 
îá 11.00. Äîïóùåí³ äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ó÷àñíèêè 
êîíêóðñó àáî ¿õ óïîâíîâàæåí³ îñîáè ïîäàþòü 
êîíêóðñíó ïðîïîçèö³þ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ 
ïëàòè çà áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè â çàïå÷àòàíîìó 
íåïðîçîðîìó êîíâåðò³  íà â³äêðèòîìó çàñ³äàíí³ 
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ çà ó÷àñòþ ó÷àñíèêà êîíêóðñó. 
Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â êîíêóðñó  çàâåðøóºòüñÿ 
çà 10 õâèëèí äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç îá’ºêòîì îðåíäè ìîæíà â ðîáî÷³ 
äí³ òà ãîäèíè çà ì³ñöåì éîãî ðîçòàøóâàííÿ. Äî-
äàòêîâó ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 284-39-59; 
289-95-15; 289-74-74.

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.
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У центрі Києва відбувся 
Міжнародний конкурс молодих 
дизайнерів 

15 ЛИПНЯ в Україні відбулася одна з наймасштабніших міжнарод-
них fashion-подій у Східній та Центральній Європі – International 
Young Designers Contest. Міжнародний конкурс молодих дизайнерів 
є заходом, який привертає увагу до України та Києва як до впливо-
вого центру креативу, інновацій та розвитку молодих талановитих 
дизайнерів із різних європейських країн. Конкурс відбувся за під-
тримки КМДА. 

Як повідомили в Ukrainian Fashion Week, у заході взяли участь 
дизайнери з 9 країн: Грузії, Естонії, Литви, Молдови, Польщі, 
Словаччини, Угорщини, України та Чехії. Усі вони – переможці та 
призери національних відборів у своїх країнах, що забезпечило 
об’єктивність та високий рівень учасників міжнародного турніру. 
Оцінювали роботи конкурсантів визнані експерти з чотирьох країн 
світу. Серед них – Ліана Сатенштайн – старший fashion-редактор 
Vogue.com. (США), Ю Масуї – скаут LVMH Prize, японський журналіст, 
контриб’ютор провідних міжнародних видань, блоґер, відомий своїм 
знаковим стилем (Японія), Ріккардо Терцо – скаут проекту Vogue 
Talents, стиліст та журналіст Vogue Italia (Італія), Джованні Оттонелло 
– професор, креативний директор італійського Istituto Europeo di 
Design (IED) – міжнародної мережі університетів, що надають вищу 
освіту в таких галузях, як Fashion, Design, Art, Marketing, Management 
і Communications (Італія), Адріано Батіста, головний редактор, та 
Едуардо Ґарсія, засновник і директор Fucking Young! – іспанського 
журналу про чоловічу моду та культуру. 

Міжнародне журі визначило єдиного переможця конкурсу. 
Призовий фонд становить 10 000 доларів і складається з ґранту на 
розвиток власного бренду та навчання на одному з курсів програми 
Istituto Europeo di Design. 

Переможцем International Young Designers Contest стала Керол 
От (Cärol Ott), Естонія  

У міському пасажирському транспорті 
встановлено нові тарифи на проїзд 

ІЗ 14 ЛИПНЯ 2018 року встанов-
лено нові тарифи на перевезення 
пасажирів у міському пасажир-
ському транспорті, який працює у 
звичайному режимі руху, а саме: 
метрополітені, автобусі, трамваї, 
тролейбусі, фунікулері та у міській 
електричці. Підписане відповідне 
розпорядження КМДА. 

Так, згідно з документом, 
пасажири, які регулярно їздять 
громадським транспортом і 
користуються системою попо-
внення безконтактних карток, 
матимуть можливість сплачува-
ти за 1 поїздку в метрополітені 
від 6,50 грн (у разі одноразового 
придбання 50 поїздок). Разовий 
квиток коштуватиме 8,00 грн. 
Термін дії безконтактної картки 
збільшується із 6 до 12 місяців 
та обчислюватиметься не з дати 
останнього поповнення, а з дати 
останнього використання. Зазна-
чимо, що кількість поїздок, одно-
разово придбаних на пластикову 
безконтактну картку, не може 
перевищувати 50 одиниць, а за-
гальна кількість таких поїздок не 
може перевищувати 100 одиниць. 
Заставна вартість пластикової 
безконтактної карти встановлена 
у розмірі 15 грн. Вартість невико-
ристаних поїздок, що залишилися 
на пластиковій безконтактній 
картці, термін якої закінчився, 
не повертається. 

Пасажири, які користуються 
місячними проїзними квитками 
сплачуватимуть за 1 поїздку від 
6,14 грн (у місячному проїзному 
квитку на 4 види транспорту) до 
6,50 грн (у місячному проїзному 
квитку на 1 вид наземного тран-
спорту). При цьому, у місячних 

проїзних квитках на наземні види 
транспорту та міську електричку 
кількість поїздок залишатиметься 
необмеженою. 

Вартість проїзного квитка на 
один календарний місяць у назем-
ному транспорті (без обмеження 
кількості поїздок) коштуватиме 
390 грн, а у метрополітені – 610 
грн; на 2 види транспорту (на-
земний + метро на 46 поїздок) 
– 570 грн; на 2 види транспорту 
(наземний + метро на 62 поїздки) 
– 670 грн. 

Окрім того, у КП «Київський 
метрополітен» запроваджуються 
нові проїзні квитки, що вико-
ристовуватимуться з моменту 
активації: 10 поїздок на 5 ка-
лендарних днів (за 75 грн), 14 
поїздок на 7 днів (за 104 грн) 
та 30 поїздок на 15 календар-
них днів (за 210 грн). Такі види 
проїзних будуть зручними для 
туристів та гостей міста. Лише у 
разі придбання жетону або разо-
вого квитка, пасажири сплачува-
тимуть за 1 поїздку у міському 
транспорті 8 грн. 

Відповідно до розпоряджен-
ня, збережено пільги на проїзд 
громадським транспортом для 
пенсіонерів, ветеранів АТО, чор-
нобильців та інших пільгових 
категорій населення. 

Варто зазначити, що раніше 
придбані проїзні квитки зали-
шаються дійсними на поточний 
місяць. Також пасажири можуть 
здійснювати проїзд у метропо-
літені за раніше придбаними 
пластиковими безконтактними 
картками. 

Крім того, до кінця липня 2018 
року пасажирам надається право 

здійснювати проїзд у метропо-
літені, автобусі, трамваї, тро-
лейбусі, фунікулері та міській 
електричці, які працюють у зви-
чайному режимі руху, за раніше 
придбаними за попередньою 
вартістю жетонами та разовими 
квитками старого зразка без до-
плати. До кінця липня 2018 року 
пасажири мають можливість об-
міну жетонів старого зразка в ка-
сах станцій метрополітену (один 
жетон старого зразка на один 
жетон нового зразка), придба-
них до моменту зміни тарифів, 
на нові без доплати до діючого 
тарифу. Обмін жетонів старого 
зразка (два і більше жетони старо-
го зразка на два і більше жетони 
нового зразка), придбаних до 
моменту зміни тарифів, на нові 
без доплати до діючого тарифу, 
здійснюватиметься на станціях 
«Майдан Незалежності», «Дорого-
жичі», «Політехнічний інститут», 
«Дарниця» (вестибюль № 2). 

Протягом серпня 2018 року 
пасажирам надається право об-
міняти раніше придбані жетони 
та разові квитки старого зразка на 
нові пропорційно встановленому 
розміру тарифу або з відповід-
ною доплатою. При цьому, обмін 
жетонів старого зразка на проїзд 
у метрополітені здійснюється 
протягом серпня 2018 року на 
станціях метрополітену «Майдан 
Незалежності», «Дорогожичі», «По-
літехнічний інститут», «Дарниця» 
(вестибюль № 2). 

Починаючи з 1 вересня 2018 
року, раніше придбані жетони 
та разові квитки старого зразка 
обміну не підлягають і кошти за 
них не повертаються  

РЕКОНСТРУКЦІЯ проспекту Бажана (транспортні розв’язки біля 
ст. м. «Осокорки», «Позняки», «Харківська», лівобережні підходи 
до Південного мостового переходу через Дніпро) закінчиться до 
кінця третього кварталу цього року. Про це йшлося днями під час 
інспекції об’єкта. 

«Орієнтовна вартість будівельних робіт – 115,1 млн грн. Наразі 
тут встановлений новий бетонний борт, улаштовані нижні та верхні 
шари асфальтобетонного покриття. До вказаного строку, крім уже 
виконаних заходів, планують провести заміну оглядових колодязів, 
озеленити прилеглу територію та встановити нове оцинковане 
бар’єрне огородження», – зазначив Дмитро Давтян. 

Він також додав, що чудово розуміє людей, які стоять у заторах, 
особливо у години пік. 

«Так, це незручно, але я вірю, що всі розуміють: літо – найкраща 
пора для таких робіт, і чим більше ми зробимо якісних кілометрів, 
тим комфортніше почуватимемося у рідному місті», – підкреслив 
заступник голови КМДА   

Восени завершать 
реконструкцію 
проспекту Бажана 



<<
  /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


