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Зимові турботи серпня

У ПОНЕДІЛОК в місті відбулася виїзна на-
рада щодо підготовки столиці до осінньо-зи-
мового періоду 2018-2019 років. Таким чином 
міська влада розпочала перевірку готовності 
житлового сектору до нового опалювального 
періоду. Стартувала кампанія на Печерську, 
з вулиці Бой чука, 37. 

«Адреси для перевірок ми визначаємо уже 
у процесі об’їзду, щоб побачити реальну, а не 
підготовлену картинку, враховуємо скарги 
киян на гарячих лініях. Дуже важливо зараз 
усунути всі технічні недоліки, відпрацювати 
організаційні питання на проблемних об’єктах. 
Наприклад, маємо низку безгосподарних ко-

телень чи теплопунктів. Крім того, важливо 
відпрацювати механізм взаємодії керуючих 
компаній та нового виконавця послуг опалення 
та гарячого водопостачання – комунальне 
підприємство «Київтеплоенерго», – зазначив 
заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. 

Він перевірив готовність приміщень тепло-
пунктів, технічний стан будинкових мереж. 

«На вулиці Бойчука, 37, було пошкоджено 
фасад теплопункту через демонтаж самовіль-

ної конструкції. Зараз плануємо до початку 
опалювального сезону провести там ремонтні 
роботи», – повідомив заступник голови КМДА. 

Він підкреслив, що подібні виїзди відбувати-
муться системно упродовж наступного місяця. 

«У разі, якщо буде виявлено неправдиву 
інформацію або невиконання базових за-
вдань з підготовки до зими, вдаватимося до 
депреміювання, оголошення доган та навіть 
звільнень», – заявив Петро Пантелеєв �

Столична влада розпочала 
масштабні перевірки 
готовності житлових будинків 
та комунікацій до наступного 
опалювального сезону. Буде 
проінспектовано кожен район 
міста, а особливу увагу приділять 
готовності систем опалення. Про 
це, під час ревізії в Печерському 
районі на вулиці Бойчука, заявив 
заступник голови КМДА Петро 
Пантелеєв. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

 �  У місті стартувала кампанія з перевірки готовності житлового 
сектору до роботи взимку

Завод «Енергія» працює 
стабільно і готується 
до планового щорічного 
ремонту 

З 1 серпня єдиний діючий в Україні сміт-
тєспалювальний завод «Енергія» перейшов 
разом зі столичними ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 в 
управління КП «Київтеплоенерго». Нині 
підприємство продовжує роботу та готуєть-
ся до щорічного ремонту, який триватиме 
з 15 серпня до 15 вересня включно. 

«Сьогодні продовжуємо спалювати 
сміття, яке у нас лишилося в бункері та 
виробляти для міста теплову енергію. 
Для того, щоб розпочати ремонт, і котли, і 
бункер мають бути порожніми. Спеціально 
зупиняємо роботу обладнання, щоб його 
можна було повністю оглянути. Нашому 
заводу 30 років – це солідний вік для 
такого підприємства. Обладнання досить 
зношене, тому його потрібно регулярно 
перевіряти, ремонтувати та оновлювати. 
Попереду опалювальний сезон і ми маємо 
бути впевнені, що у нас усе устаткування 
готове до зими», – зазначив директор 
заводу «Енергія» КП «Київтеплоенерго» 
Сергій Крикун. 

Він додав, що цьогоріч під час ремонту 
планують замінити металевий захист 
бункера ТПВ, парові засувки на загально-
му паропроводі та живильні лінії котлів 
(трубопроводи живлення котлів водою), 
перекласти близько 20 метрів теплотраси, 
що йде від заводу у місто. 

Одразу після завершення ремонту 
завод знову відновить приймання сміття 
та продовжить свою роботу. 

«Київавтодор» нагадує 
про обмеження руху 
для великовагових 
авто при температурі 
повітря більше +28ºС 

КК «Київавтодор» нагадує, що відповідно 
до розпорядження виконавчого органу 
КМР (КМДА) від 07.07.2012 № 1173 «Про 
обмеження руху великовагового авто-
транспорту на вулицях і дорогах м. Києва 
у зв’язку з підвищенням температури 
повітря» у період, коли вона сягає більш 
ніж +28ºС, вводиться обмеження руху 
вулично-дорожньою мережею столиці 
для великовагових транспортних засобів 
загальною вагою понад 24 т і навантажен-
ням на вісь понад 7 т із 10.00 до 22.00. 
У комунальній корпорації просять усіх 
перевізників узяти інформацію до відома. 

Юних киян запрошує 
«Книжкобус» 

Спільний благодійний проект КП «Київ-
пас транс», фундації Дарини Жолдак та 
благодійного фонду Коло – «Книжкобус» – 
знов відчиняє свої двері для юних гостей 
столиці. Цього разу на малечу очікують 
інтерактивні розваги, навчальні ігри та кра-
ща дитяча література. Упродовж трьох днів 
«Книжкобус» подорожуватиме міськими 
парками: 8 та 9 серпня – парк ім. Тараса 
Шевченка, 10 серпня – парк «Наталка». 

Нагадуємо, що «Книжкобус» працює 
з 15.00 до 19.00, вхід вільний.

У понеділок відбулася виїзна нарада щодо підготовки столиці до осінньо-зимового періоду 2018-
2019 років. Таким чином міська влада розпочала інспекцію готовності житлового сектору до нового 
опалювального періоду. Стартувала кампанія на Печерську, з вулиці Бойчука, 37
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 83 (1895), середа, 8 серпня 2018 р.

Про прийняття за основу проекту рішення Київської 
міської ради «Про внесення змін до рішення Київської 
міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415 

«Про затвердження Порядку залучення, розрахунку 
розміру і використання коштів пайової участі замовників 

у розвитку інфраструктури міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 967/5031 від 21 червня 2018 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шістнадцятої статті 
35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, 
Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15 ëèñòîïàäà 2016 
ðîêó ¹ 411/1415 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó 
çàëó÷åííÿ, ðîçðàõóíêó ðîçì³ðó ³ âèêîðèñòàííÿ 
êîøò³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ çàìîâíèê³â ó ðîçâèòêó 
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà».

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó äîîïðàöþâàòè çàçíà÷åíèé ïðîåêò 
ð³øåííÿ òà âíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä ïëåíàðíîãî 
çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про започаткування у місті Києві щорічного проведення 
громадського заходу культурно-просвітницького 

та спортивного характеру – День «Динамо»
Рішення Київської міської ради № 987/5051 від 26 червня 2018 року

Відповідно до статті 39 Конституції України, пункту 15 статті 22 Закону України «Про столицю України – місто-герой 
Київ», рішення Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та 
проведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, 
видовищного та іншого характеру» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàïî÷àòêóâàòè ó ì³ñò³ Êèºâ³ ùîð³÷íå ïðî-
âåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî çàõîäó êóëüòóðíî-ïðî-
ñâ³òíèöüêîãî òà ñïîðòèâíîãî õàðàêòåðó – Äåíü 
«Äèíàìî».

1.1. Âèçíà÷èòè äàòó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî 
çàõîäó êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêîãî òà ñïîðòèâ-
íîãî õàðàêòåðó – Äåíü «Äèíàìî» ùîð³÷íî ó äðóãó 
ñóáîòó âåðåñíÿ. 

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³-
ñòðàö³¿) âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çà-

õîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãà-
çåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà 
îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(www.kmr.gov.ua).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî  

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Комітет мікрорайону «Олександрівська 

Слобідка» у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 975/5039 від 21 червня 2018 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради  від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяви ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровані у Київській міській раді 26.03.2018 
за № 08/КО-1481 та 30.03.2018 за № 08/КО-1575, протокол та список учасників конференції жителів за місцем 
проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 20.03.2017, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Êîì³òåò 
ì³êðîðàéîíó «Îëåêñàíäð³âñüêà Ñëîá³äêà» ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³  ì. Êèºâà.

2. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó 
«Îëåêñàíäð³âñüêà Ñëîá³äêà» ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

2.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó 
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ 
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

2.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, 
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì 
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.      

2.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ ì³ñ-
öåâèõ ïðîãðàì.

3. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-
íÿ «Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó «Îëåêñàíäð³âñüêà 
Ñëîá³äêà» ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ 
ïîâíîâàæåííÿ: 

3.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ì³êðîðà-
éîíó ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. 

3.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà 
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. 

3.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-

íîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà.

3.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðî-
âåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà 
óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâèõ 
òåðèòîð³é, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â 
çà ³íòåðåñàìè òîùî. 

3.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ 
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàííÿì 
âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò. 

3.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ 
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ 
íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà 
çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò. 

3.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, 
çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-îñâ³ò-
íüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè 
ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.

3.8. Ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ 
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â 
ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

3.9. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì 
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â 
òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà 

áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-
äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ 
ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

3.10. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì 
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòè-
ïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ 
íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè 
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà 
äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè. 

3.11. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³  îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. 

3.12. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè 
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

3.13. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì 
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ. 

3.14. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéîìó 
ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç æèòåëÿìè.

3.15. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çî-
âóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç 
íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü. 

4. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êîì³-
òåò ì³êðîðàéîíó «Îëåêñàíäð³âñüêà Ñëîá³äêà» 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íàáóâàº 
âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó 
âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ».

5. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ «Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó «Îëåêñàíäð³âñüêà 
Ñëîá³äêà» ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
ä³º ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ òàêèõ  áàãàòîïîâåðõîâèõ 
áóäèíê³â:

5.1. Ïðîñïåêò Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî, áó-
äèíîê ¹ 27.

5.2. Âóëèöÿ Áðàò³â Çåðîâèõ, áóäèíêè ¹¹ 
1/3, 14/18, 14-à, 14-á, 14-â, 16, 19, 21, 23, 25. 

5.3. Âóëèöÿ Á³ëãîðîäñüêà, áóäèíêè ¹¹ 4, 
6, 8, 10, 12, 14.

5.4. Âóëèöÿ Çëàòîï³ëüñüêà, áóäèíêè 
¹¹ 3, 4, 4-ê.

5.5. Âóëèöÿ Îçåðíà,  áóäèíêè ¹¹ 7, 9, 12-à.
5.6. Âóëèöÿ Çî¿ Êîñìîäåì’ÿíñüêî¿,  áóäèíêè 

¹¹ 18, 22.
5.7. Âóëèöÿ Îëåêñàíäðà Ãîðîâèöÿ, áóäèíêè 

¹¹ 5, 8.
5.8. Âóëèöÿ Îëåêñ³¿âñüêà, áóäèíêè ¹¹ 2, 3, 

3-à, 4, 5, 6, 10/12, 11, 14.
5.9. Âóëèöÿ Ïðåîáðàæåíñüêà, áóäèíêè 

¹¹ 10/17, 12-à, 14, 16, 19, 20/6, 21,  22/9.
5.10. Âóëèöÿ Ìàêñèìà Êðèâîíîñà, áóäèíêè 

¹¹ 10, 12, 14, 19, 21, 29.
6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êîì³-

òåò ì³êðîðàéîíó «Îëåêñàíäð³âñüêà Ñëîá³äêà» 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ì³ñÿ÷íèé 
òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ 
äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çà-
ö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî 
ªäèíîãî ðåºñòðó îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-
ëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó 
÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à ó ðàç³ 
ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ – ñâ³äîöòâà ïðî 
ðåºñòðàö³þ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó 
«Îëåêñàíäð³âñüêà Ñëîá³äêà» ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü 
çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé 
îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

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

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про відмову товариству 
з обмеженою відповідальністю «Рембудмонтажсервіс» у 

поновленні договору оренди земельної ділянки 
від 04 вересня 2008 року № 91-6-00795 

Рішення Київської міської ради № 996/5060 від 26 червня 2018 року
Відповідно до  статті 19 Конституції України, статей 9, 93 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 За-

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  31, 33 Закону України «Про оренду землі», зважаючи 
на ініціативу громадськості, а також з метою врегулювання земельних відносин та раціонального використання 
земельних ресурсів Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 

1. Â³äìîâèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ «Ðåìáóäìîíòàæñåðâ³ñ» ó ïîíîâëåíí³ 
äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 
5345 (ï’ÿòü òèñÿ÷ òðèñòà ñîðîê ï’ÿòü) êâ. ì (êà-
äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:88:173:0036) íà 
âóë. Áóëüâàðíî-Êóäðÿâñüê³é (Âîðîâñüêîãî), 29 ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, óêëàäåíîãî 
04 âåðåñíÿ 2008 ðîêó çà ¹ 91-6-00795 äëÿ 
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî áóäèíêó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà 
âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ðåìáóäìîíòàæñåðâ³ñ» ïðî 
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ç äíÿ éîãî îô³ö³éíîãî 
îïðèëþäíåííÿ, àëå íå ï³çí³øå 04 ÷åðâíÿ 2018 
ðîêó.

2.2. Â÷èíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿ 

ùîäî çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 5345 (ï’ÿòü òèñÿ÷ 
òðèñòà ñîðîê ï’ÿòü) êâ. ì (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:88:173:0036) íà âóë. Áóëüâàðíî-Êó-
äðÿâñüê³é (Âîðîâñüêîãî), 29 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó ç ï³äçåì-
íèì ïàðê³íãîì òà âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè 
ïðèì³ùåííÿìè ó âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про дозвіл Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації на списання суми незавершених капітальних 
інвестицій по об’єкту «Впорядкування автомобільного руху 

на Андріївському узвозі у Подільському районі»
Рішення Київської міської ради № 1006/5070 від 26 червня 2018 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та враховуючи клопотання Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
(лист від 18 жовтня 2016 року № 106-6565), Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Äîçâîëèòè Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ñïèñàòè ç áàëàíñó 
ñóìó íåçàâåðøåíèõ êàï³òàëüíèõ ³íâåñòèö³é ïî 
îá’ºêòó «Âïîðÿäêóâàííÿ àâòîìîá³ëüíîãî ðóõó 
íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³» 
ó ðîçì³ð³ 29917,00 ãðí.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî
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Продовження додатка до рішення №7/4071 від 8 лютого 2018 року. 
Початок у номерах газети «Хрещатик» від 18, 20, 24, 25, 27, 31 липня, 1, 3, 7 серпня 2018 року.
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РЕКЛАМА Хрещатик
8 серпня 2018 р.

№85 (5136)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÊÏ «Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ» ³íôîðìóº, ùî ó çâ’ÿçêó ³ç çàòâåðäæåííÿì íîâîãî òàðèôó íà ïîñëóãó 
ç çàõîðîíåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó«ÊÈ¯ÂÑÏÅÖÒÐÀÍÑ» 
íà ð³âí³ 170,83 ãðí çà 1 òîííó (áåç ÏÄÂ), çàòâåðäæåíîãî çã³äíî Ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèôó íà ïîñëóãó ç çàõîðîíåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ÏÐÀÒ «Êè¿âñïåöòðàíñ» 
â³ä 21.06.2018 ð. ¹553, ùî íàáåðå ÷èííîñò³ ç 1 âåðåñíÿ 2018 ðîêó òà ïëàíîâèì ï³äâèùåííÿì 
òàðèôó íà óòèë³çàö³þ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» Çàâîä «Åíåðã³ÿ», ï³äïðèºìñòâîì 
ïîäàíå äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ êîðèãóâàííÿ ïëàíîâèõ 
ðîçðàõóíê³â òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ÿê äëÿ âèêîíàâöÿ 
ïîñëóã ó âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó â ðîçð³ç³ íàñòóïíèõ êàòåãîð³é ñïîæèâà÷³â:

1. Íàñåëåííÿ – 135,74 ãðí ç ÏÄÂ çà 1 ìÇ.
2. Áþäæåòí³ îðãàí³çàö³¿ –154,85 ãðí ç ÏÄÂ çà 1 ìÇ.
Ç. ²íø³ ñïîæèâà÷³ – 170,26 ãðí ç ÏÄÂ çà 1 ìÇ.
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèùåçàçíà÷åíîãî ð³øåííÿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 7 

êàëåíäàðíèõ äí³â íà àäðåñó: 04053, ì.Êè¿â, âóë.Êóäðÿâñüêà, 23 òà íà åëåêòðîííó àäðåñó: 
info@kks.kiev.ua

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íà-
ëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 88,27 êâ. ì ðîçòàøîâàíå 
çà àäðåñîþ: Ñóëåéìàíà Ñòàëüñüêîãî âóë., 12 (ÇÍÇ ¹ 158). 

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 1 525 900,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿» (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, òåë. 292-03-98).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà – ïðîâåäåííÿ 

íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ ñïîðòèâíèõ çàíÿòü (13%), ïîãîäèííî, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: Ïí, Ñð, Ïò (15.30-18.00). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 1136,52 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094 

ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-65-57.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 308 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: âóë. Ãðàäèíñüêà, 6-á:

1) âóë. Ãðàäèíñüêà, 6-á, çàãàëüíà ïëîùà – 59,70 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – 
íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã (ïîãîäèííî), à ñàìå âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 970 000,00 ãðí, 
ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 4 %, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 1 111,88 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 ðîç-
ì³ùåííÿ 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.

Ç À ß Â À 
ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³

ïðè åêñïëóàòàö³¿ ïðîåêòîâàíîãî îá’ºêòà

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü – áóä³âíèöòâî áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â 
ç ï³äçåìíèìè ïàðê³íãàìè òà ïîë³êë³í³êîþ ïî ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêîìó, 56 ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Øëÿõè çä³éñíåííÿ ìåòè – áóä³âíèöòâî òðüîõ 25-23-õ ïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ 
áóäèíê³â,  äâîõ ï³äçåìíèõ ïàðê³íã³â, 8-ïîâåðõîâî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³.

Ñóòòºâ³ ôàêòîðè âïëèâó íà ñòàí ÍÏÑ
• Âèêèäè â³ä ï³äçåìíèõ ïàðê³íã³â, ãîñòüîâèõ àâòîñòîÿíîê, òà  ç êóõí³ êàôå. 
• Øóì îäèíî÷íèõ àâòîìîá³ë³â ïðè âè¿çä³/çà¿çä³ L.À.ìàê.
• Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ ñòîêè ïðîåêòîâàíîãî îá’ºêòà.
• Ñòîêè äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä ïåðåäáà÷åíî â äîùîâó êàíàë³çàö³þ. 
• Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè ïðîåêòîâàíîãî îá’ºêòà ÃÏÂ.
 

Îö³íêè ð³âí³â åêîëîã³÷íîãî ðèçèêó
Çà òèòóëüíîþ íàçâîþ îá’ºêò íå âõîäèòü ó «Ïåðåë³ê âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â, 

ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó», çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ 
ÊÌÓ â³ä 28.08.2013 ¹808. Ïðîåêòîâàíà ä³ÿëüí³ñòü íå âõîäèòü äî ïåðåë³êó 
îá’ºêò³â, âèçíà÷åíèõ ñò.3 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îö³íêó âïëèâó íà äîâê³ëëÿ», ³ 
òîìó íå ïîòðåáóº ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè ç îö³íêè âïëèâó íà äîâê³ëëÿ.

Çà êðèòåð³ÿìè çàãàëüíèõ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáó-
ä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³», ÄÑÒÓ-Í Á Â.1.2-16:2013 êëàñ íàñë³äê³â (â³äïîâ³äàëüíîñò³) 
ñïîðóäè ÑÑ2 (äëÿ ñåêö³é 1,2), äëÿ ñåêö³é 3,4 – ÑÑ3.

Ïðîåêòîâàíèé îá’ºêò íå ï³äïàäàº ï³ä ñàí³òàðíó êëàñèô³êàö³þ äîä. 4 
ÄÑÏ 176-96 ³ íîðìàòèâíî¿ ÑÇÇ íå ïîòðåáóº. 

Äàí³ ïðî çåìåëüí³, âîäí³, åíåðãåòè÷í³ ðåñóðñè:
Ïîòðåáà â çåìåëüíèõ ðåñóðñàõ – ä³ëÿíêà ïðîåêòóâàííÿ ïëîùåþ – 3,2826 ãà 

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:72:232:0029) çã³äíî äîãîâîðó îðåíäè íà 
25 ðîê³â.

Âîäí³ ðåñóðñè – ï³äêëþ÷åííÿ îá’ºêòà äî ì³ñüêî¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ çã³äíî 
ÒÓ ÏÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë».

Åíåðãåòè÷í³ ðåñóðñè: åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, åëåêòðîîñâ³òëåííÿ – â³ä  åëåêòðî-
ìåðåæ; òåïëîïîñòà÷àííÿ, ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ – â³ä òåïëîìåðåæ, çã³äíî 
ÒÓ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî».

Ñóòòºâ³ ôàêòîðè, 
ùî âïëèâàþòü íà ñòàí íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà:
Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ: áóäå â³äáóâàòèñü íåçíà÷íå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåð-

íîãî ïîâ³òðÿ â³äïðàöüîâàíèìè ãàçàìè àâòîìîá³ë³â ç ï³äçåìíèõ ïàðê³íã³â òà 
ãîñòüîâèõ àâòîñòîÿíîê. Ñóìàðíà ìàñà âèêèä³â 0,2792 ã/ñ òà 5,6901 ò/ð³ê. Âïëèâ 
ïðîåêòîâàíîãî îá’ºêòà íå ïåðåâèùóº ìàêñèìàëüíèõ ðàçîâèõ ãðàíè÷íî äîïóñ-
òèìèõ êîíöåíòðàö³é ÃÄÊ.ìð.: < 0,11 NO

2
,  < 0,04 ÑÎ, < 0,01 SO

2
,  < 0,05 C

12
-Ñ

19
, 

< 0,01 ÑÍ
4
; < 0,01 NO; < 0,01 NH

3
; < 0,01 C; < 0,10 Ñ

20
Í

12
, < 0,01 àêðîëå¿íó.

Äëÿ çìåíøåííÿ âïëèâó íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ:
- òåïëîïîñòà÷àííÿ îá’ºêòà çä³éñíþºòüñÿ â³ä òåïëîìåðåæ³;
- ïåðåäáà÷åíèé êîìïëåêñ çàõîä³â ç åíåðãîçáåðåæåííÿ (óòåïëåííÿ ôàñàä³â; 

âëàøòóâàííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ â³êîí òà ³íø.).
Ï³äçåìí³ òà ïîâåðõíåâ³ âîäè:  íå ìîæëèâå çàáðóäíåííÿ ́ ðóíòó òà ï³äçåìíèõ 

âîä íàôòîïðîäóêòàìè çàâäÿêè âëàøòóâàííþ âîäîíåïðîíèêíîãî ïîêðèòòÿ 
òåðèòîð³¿.

Ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå: ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ³íæåíåðíèé çàõèñò 
òåðèòîð³¿ – â³äâåäåííÿ ïîâåðõíåâèõ âîä ç òåðèòîð³¿ çàêðèòîþ ñèñòåìîþ, 
îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿.

Â³äõîäè: óòâîðåí³ â³äõîäè áóäóòü âèâîçèòèñÿ çã³äíî ç äîãîâîðàìè ³ç ñïåö³-
àë³çîâàíèìè ï³äïðèºìñòâàìè.

Âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é – íå ïðîãíîçóºòüñÿ.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿.

ÇÀÕÎÄÈ, ùî ãàðàíòóþòü çä³éñíåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
â³äïîâ³äíî äî åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â ³ íîðìàòèâ³â

• áóä³âíèöòâî ç çàñòîñóâàííÿì ñó÷àñíèõ åêîëîã³÷íî áåçïå÷íèõ òåõíîëîã³é;
• çàñòîñóâàííÿ åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî îáëàäíàííÿ;
• â³äâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ñòîê³â äî ì³ñüêî¿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³;
• â³äâåäåííÿ äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä ç òåðèòîð³¿ ç ïîïåðåäí³ì î÷èùåííÿì íà 

ëîêàëüíèõ î÷èñíèõ ñïîðóäàõ;
• óòèë³çàö³ÿ, çàõîðîíåííÿ òà çíåøêîäæåííÿ â³äõîä³â;
• áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿. 

ÇÎÁÎÂ’ßÇÀÍÍß ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ 
ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü

ó â³äïîâ³äíîñò³ äî íîðì ³ ïðàâèë îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà 
³ âèìîã åêîáåçïåêè íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà 

ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³
• áóä³âíèöòâî òà åêñïëóàòàö³ÿ îá’ºêòà ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó â³äïîâ³ä-

íîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîã 
åêîáåçïåêè;

• â ïåð³îä áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ ñóâîðî äîòðèìóâàòèñü òåõíîëîã³÷íèõ 
ðåæèì³â íà âñ³õ åòàïàõ. Âèêîíóâàòè âñ³ çàõîäè ïî çìåíøåííþ âïëèâ³â íà íà-
âêîëèøíº ñåðåäîâèùå, ñèñòåìàòè÷íî êîíòðîëþâàòè ðîáîòó òåõíîëîã³÷íîãî 
òà ³íæåíåðíîãî  îáëàäíàííÿ;

• âèâîçèòè áóä³âåëüí³ â³äõîäè òà â³äõîäè, ùî óòâîðþþòüñÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ 
îá’ºêòà çã³äíî ç ë³ì³òàìè;

• îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿.

Çàìîâíèê
ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä – ÓÊÁ»
Ïåðøèé çàñòóïíèê  äèðåêòîðà

          Ï.Ï. ×èñëîâñüêèé

Ãåíïðîåêòóâàëüíèê
ÒÎÂ «ÀÂÀËÎÍÏÐÎÅÊÒ»
Äèðåêòîð

                ª.Ì. Ñåðã³é÷óê 
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 63816

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

ДИРЕКТОР Департаменту 
охорони здоров’я Валентина 
Гінзбург повідомила, що з 
квітня цього року киянам 
та гостям столиці пропону-
ється унікальна можливість 
стати донором. Унікальна 
вона тим, що для донорської 
здачі крові не обов’язково 
відвідувати спецзаклад – 
фахівці можуть приїхати за 
місцем роботи колективу, 
співробітники якого виявили таке бажання. При відсутності ж від-
повідних умов у вашому офісі, пропонується долучатись до «Днів 
донора», що за графіком проводяться виїзними бригадами на базі 
міських закладів охорони здоров’я та інших установ. 

«Бригада працює щодня окрім вихідних. Ласкаво просимо всіх, 
хто має бажання рятувати життя. Знайдіть у графіку найближче до 
себе місце забору крові, або зателефонуйте за телефонами: (044)440-
11-43; (044)440-54-66 та домовтеся про виїзний «День донора» на 
базі вашого закладу», – закликала Валентина Гінзбург. 

Вона нагадала, що здача крові потребує відповідної підготовки 
та відсутності протипоказань. Повну інформацію з цього приводу 
можна знайти на сайті КМЦК: http://kmck.kiev.ua. 

«Щоб стати донором, треба мати бажання та паспорт, а також 
правильно підготуватися, згідно порад фахівців. А щодо необхід-
них обстежень – на ВІЛ, гепатит С, гепатит В, сифіліс, активність 
аланін-амінотрансферази (АЛТ), визначення групи крові та резус-
фактора – це все зроблять безкоштовно», – зазначила Директор 
Департаменту охорони здоров’я. 

Також вона нагадала, що щоден на здача крові відбувається у 
КМЦК за адресою: вул. Максима Берлінського, 12 (із 8.00 до 14.00) 
та вул. Пимоненка, 8 (з 8.00 до 13.00). 
Графік «ДНЯ ДОНОРА» за участю виїзної бригади КМЦК: 

08.-09.08. Шевченківський район, ДП «Дорожня станція пере-
ливання крові Південно-Західної залізниці», вул. Пимоненка, 8. 

10.08. Оболонський район, DHL Караван, вул. Лугова, 9, Шевчен-
ківський район, ДП «Дорожня станція переливання крові Півден-
но–Західної залізниці» вул. Пимоненка, 8   

У столиці працює виїзна 
бригада Київського міського 
центру крові 

У Голосієво реконструюють 
ДЮСШ № 15 
У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ районі 
реконструюють дитячо-юнацьку 
спортивну школу № 15 на вул. 
Маршала Якубовського, 7-а. Як 
йдеться у відповідному роз-
порядженні КМДА, капремонт 
закладу заплановано у частині 
облаштування футбольного поля 
із штучним покриттям та без-
опорним каркасно-тентовим 
накриттям. 

Замовником визначено Го-
лосіївську РДА, яка має в уста-
новленому порядку отримати 
вихідні дані для проектування, 
визначити генпроектну та під-
рядну будівельну організації для 
виконання будівництва, а також 
забезпечити у 2018 році розроб-
лення проектної документації, 
проведення її експертизи та за-
твердження. Крім того, замовник 
має обов’язково передбачити 
умови щодо надання підряд-
ною організацією гарантії якості 
здійснення робіт і встановити 
гарантійний строк експлуатації 

об’єкта не менш ніж 10 років. 
Реконструкцію футбольного поля 
заплановано провести у 2019-
2020 рр. за рахунок бюджетних 
коштів. 

На сьогодні зовнішні огоро-
джувальні конструкції майдан-
чика в аварійному стані та не 
відповідають сучасним вимогам 
щодо занять фізкультурою та 
спортом. 

Реконструкція дозволить 
збільшити кількість вихованців 
відділення футболу комплексної 
ДЮСШ № 15 із 770 до 1000 осіб, 
а також проводити у зимовий 
період року навчально-трену-
вальний процес для вихованців 
позашкільного навчального за-
кладу та учнів довколишніх ЗНЗ, 
орієнтовна кількість яких стано-
вить 80 осіб на день. Крім цього, 
реконструкція футбольного поля 
дасть можливість проводити не 
лише спортивні змагання район-
ного рівня, а й організовувати 
чемпіонати Києва та України  

Вивезення сміття у Києві стало 
окремою послугою, вартість 
якої залежатиме від кількості 
осіб у квартирі
ВИВЕЗЕННЯ побутових відходів 
стало окремою послугою: кияни 
бачитимуть скільки платять за 
вивезення сміття із дворів і ма-
тимуть більш справедливу мето-
дику нарахування – не за площу 
квартири, а на кожну особу, що 
проживає. Уже у серпні мешканці 
отримають платіжки, де послуга 
на вивезення побутових відходів, 
відображатиметься окремо, а не у 
складі послуги з утримання будин-
ків та прибудинкових територій. 
Нарахування за послуги вказані в 
окремому блоці платіжки. Про це 
учора під час прес-конференції в 
ІА «Українські новини» повідомив 
заступник голови КМДА Петро 
Пантелеєв. 

Виокремлення послуги з ви-
везення сміття із переліку послуг 
утримання будинків визначене 
Законом України «Про житлово-
комунальні послуги» (прийнятий у 
грудні 2017 року). 17 квітня на ви-
конання закону Київрада прийняла 
рішення з метою впорядкування 
процесу надання ЖКП у відповід-
ність до чинного законодавства. 

За словами Петра Пантелеєва, 
змінена методика нарахування по-
слуги сміття для споживачів. Якщо 
раніше вартість вивезення відходів 
розраховувалася, виходячи з кіль-
кості квадратних метрів, то зараз – із 
кількості зареєстрованих людей. 

«Нарахування вартості вивезення 
сміття тепер здійснюватиметься не 
на квадратні метри, а з урахуванням 
кількості людей, що проживають, 
тобто зареєстровані у кожній квар-
тирі», – пояснив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв. – Середня 
річна норма на особу, яка визнача-
ється відповідно до законодавства, 
множиться на тариф підприємства-
перевізника та ділиться на 12 міся-
ців. Середній тариф для будинків, де 
здійснює вивезення сміття міське 
КП «Київкомунсервіс», становить 
20-25 грн на особу. При розрахунку 
вартості враховується наявність 
сміттєпроводів, тип житлової бу-
дівлі тощо. Норма для будинків зі 
сміттєпроводами становить на рік 
1,93 куб. м/особу, без сміттєпроводів 
– 2,15 куб. м/особу, для гуртожитків 
– 1,39 куб. м/особу». 

На його думку, у місті може 
виникнути проблема, коли не всі 
реєструються: офіційно вказано, 
що проживає одна чи дві особи, а 
фактично – набагато більше. Це 
може призвести до перенакопи-
чення сміття. 

«Нова методика покликана 
зробити так, аби нарахування за 
кількістю людей була справедли-
ва для кожного будинку і кожної 
будинкової громади. На сьогодні 
Мінрегіон формує проект норма-
тивних документів, відповідно до 
якого процес нарахування сплати 
за послугу міститиме фактичну 
кількість осіб, що проживають. І 
ми розпочинаємо працювати у 
цьому напрямі вже зараз. Тому, 
якщо з певних причин ви не всти-
гли чи не мали змоги привести 
кількість зареєстрованих осіб до 
фактичної, закликаємо це зробити 
до 1 вересня. Також для коректного 
нарахування на фактичну кількість 
осіб, що проживають у квартирі, ви 
можете звернутися із відповідною 
заявою до Центру комунсервісу», – 
зазначив представник КМДА. 

Нагадаємо, у Києві вивезення 
сміття здійснює КП «Київкомун-
сервіс». Підприємство стало пере-
можцем відповідного конкурсу 
та за Розпорядженням КМДА від 
08.12.2017 переймається виве-
зенням відходів у цих житлових 
будинках 

Фото Віктора ПІСКУНОВА



<<
  /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


