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Роботи з демонтажу 
конструкцій Шулявського 
шляхопроводу 
розпочнуть у січні 
2019 року 
Цього року розпочалась реконструкція тран-
спортної розв’язки на перетині просп. Пере-
моги з вул. Вадима Гетьмана у Солом’янському 
та Шевченківських районах. Вже укладено 
нижній шар покриття з асфальтобетону про-
їжджої частини з’їзду з вул. Гетьмана на просп. 
Перемоги, триває перекладання інженерних 
мереж на заїзді з просп. Перемоги на вул. 
Олександра Довженка. 

«Плануємо розпочати роботи з демон-
тажу основних конструкцій Шулявського 
шляхопроводу з січня 2019 року», – зазна-
чив директор Департаменту транспортної 
інфраструктури КМДА Сергій Симонов. 
Очікується, що роботи з реконструкції шля-
хопроводу будуть завершені у 2019 році. 

У районах підготують 
пропозиції 
щодо розташування 
Меморіалу пам’яті 
загиблим киянам – 
учасникам АТО 

Робоча група КМДА із визначення місця 
розташування Меморіалу пам’яті загиблим 
киянам – учасникам АТО звернулася до 
РДА із метою отримання пропозицій щодо 
розміщення майбутнього меморіалу. 

«Із усіх наданих пропозицій буде визна-
чена найкраща локація для меморіального 
комплексу», – повідомив заступник голови 
КМДА Вячеслав Непоп. 

Під час засідання робочої групи пред-
ставники сімей загиблих наполягали на 
тому, що меморіал має розміщуватися 
в історичному центрі, у межах місць, де 
великий потік людей – киян, а також гостей 
столиці. Однак під час дискусії представники 
громадськості погодилися розглянути й 
інші пропозиції. 

За чотири роки проведення АТО загинуло 
360 киян. В окремих районах столиці їхня 
пам’ять уже увічнена, відкрито пам’ятники та 
меморіальні споруди, але масштабного ме-
моріалу загиблим киянам досі не створено. 

Після узгодження місця розташуван-
ня меморіалу заплановано проведення 
творчого конкурсу проектів. Сім’ї загиблих 
киян будуть активно залучені до відбору 
переможця. 

На вулиці Академіка 
Туполєва влаштовують 
нову дощову каналізацію 

У рамках реконструкції вул. Академіка 
Туполєва комунальники прокладають нову 
дощову каналізацію D 800 мм. Виконання 
таких робіт є вкрай важливим, адже чимала 
кількість інженерних мереж столиці були 
прокладені в 50-70 роках XX сторіччя і, 
відповідно, потребують заміни. 

Як пояснили в КК «Київавтодор», вул. 
Академіка Туполєва є не єдиним об’єктом, 
де цьогоріч у рамках реконструкції або 
капремонту дорожнього покриття замі-
нили інженерні комунікації. Нову дощову 
каналізацію дорожники влаштували також 
на вул. Сім’ї Кульженків, вул. Алматинській, 
ділянці просп. Правди. 

íîâèíè

ДНЯМИ  заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв на 
просп. Перемоги, 127 проін-
спектував роботу встановле-
ного в багатоповерхівці об-
ладнання у рамках програми 
«70/30%». 

«Три роки тому столична влада запрова-
дила у Києві програму «70/30%», яка перед-
бачає виконання енергоефективних заходів 
у житлових будинках ОСББ та ЖБК. Місто 
оплачує 70% вартості робіт, а мешканці 
збирають гуртом ще 30%. У будинку на 
проспекті Перемоги, 127 ЖБК «Обчислю-
вач-2», якому вже майже 50 років, у рамках 

цієї програми встановили індивідуальний 
тепловий пункт із системою погодного 
регулювання. Також у багатоповерхівці ви-
конали ремонт внутрішніх мереж, замінили 
освітлення. У результаті роботи теплового 
пункту вартість опалення зменшилась на 
60%, і люди замість 31,5 грн за квадратний 
метр опалювальної площі сплатили у грудні 
14,5 грн, у січні – 15,3 грн, у лютому – 14,9 
грн. Це при тому, що це одні з найхолодніших 
місяців опалювального сезону», – пояснив 
заступник голови КМДА. 

Він акцентував увагу на тому, що завдяки 
зниженню вартості за тепло мешканці по-
вернули свою частку вкладених коштів, а 

саме 30% (120 тис. грн), менш ніж за один 
опалювальний сезон. 

Петро Пантелеєв також відвідав будинок 
на бульварі Лесі Українки, 11-а ЖБК «ЖБК-
29», який споруджено понад 60 років тому. 
Тут у рамках програми «70/30%» встановлено 
тепловий пункт. Вартість послуги опалення 
у середньому зменшилась на 900–1000 грн. 

«Надзвичайно важливо, що ми бачимо 
настільки вражаючий економічний ефект 
для мешканців у старих будинках, яким по 
50–60 років, де мешкають різні за віком та 
соціальним статусом люди. Але всі вони, 
вклавши свої кошти, повернули їх у вигляді 
економії менш ніж за один опалювальний 
сезон. При цьому покращили комфорт власних 
помешкань», – сказав Петро Олександрович. 

За три роки жителі понад 330 будинків взяли 
участь у програмі. На енергомодернізацію 
багатоповерхівок киян із міського бюджету 
виділили 238 млн грн, а власники помешкань 
зі свого боку інвестували 122,7 млн грн. 

Заступник голови КМДА нагадав, що 7 
листопада у Києві стартував прийом заявок 
за програмою «70/30%». Будинки, де створено 
ОСББ або ЖБК, можуть надати свої заявки 
на проведення енергоефективних заходів  �
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У Києві завдяки програмі співфінансування енергоефективних 
заходів «70/30%» мешканці одного із житлових будинків змогли 
зекономити близько 60% коштів на оплаті опалення (понад 
360 тисяч грн) за один опалювальний сезон. Замість 31,5 грн за 
квадратний метр жителі багатоповерхівки на просп. Перемоги, 
127 сплачували у найхолодніші місяці 14-15 грн.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

«70/30%» у дії: 
переваги очевидні

 �  Влада пропонує мешканцям Влада пропонує мешканцям 
столиці дієвий спосіб столиці дієвий спосіб 
економії на опаленні житлаекономії на опаленні житла

Завдяки програмі співфінансування енергоефективних заходів «70/30%» за один опалювальний сезон мешканці багатоповерхівки на просп. Перемоги, 127 
сплачували у найхолодніші місяці замість 31,5 грн за квадратний метр усього 14-15 грн
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Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про передачу в оренду 
нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади міста Києва єдиному претенденту 
на право оренди

Рішення Київської міської ради № 1764/5828 від 11 жовтня 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», Положення 
про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 
2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нерухомого майна комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано 
одну заяву, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 11.10.2018 № 1764/5828

Майно комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, яке передається в оренду 

єдиному претенденту на право оренди

¹ 
ï/ï

Ïîâíà íàçâà îðåíäàðÿ, 
éîãî ôîðìà âëàñíîñò³ òà 

ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ

Àäðåñà îá’ºêòà íåðóõîìîñò³ 
òà çàãàëüíà ïëîùà

Ïðèçíà÷åííÿ, 
õàðàêòåðèñòèêà 

îá’ºêòà îðåíäè òà 
îðåíäîâàíà ïëîùà, 

êâ. ì

Ñòàâêà 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè

Ñòðîê, íà 
ÿêèé óêëàäà-
ºòüñÿ äîãîâ³ð 

îðåíäè

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ 
ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÊË²Í²×ÍÀ Ë²ÊÀÐÍß ØÂÈÄÊÎ¯ ÌÅÄÈ×ÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ

1.

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ 3 ÎÁÌÅÆÅ-
ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 

«ÍÀØÅ ÒÅÏËÎ» 
(Êîä ªÄÐÏÎÓ 40144197) 
Ôîðìà âëàñíîñò³ – ïðè-

âàòíà 
Ôîðìà ãîñïîäàðþâàííÿ – 

ãîñïðîçðàõóíêîâà

Áðàòèñëàâñüêà, 3 Ë²Ò. «Òò» 
ÄÅÑÍßÍÑÜÊÈÉ ðàéîí, 

ÍÅÆÈËÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ (ÊÀÏ²-
ÒÀËÜÍÈÉ), ÃÎÑÏÎÄÀÐ×ÈÉ 

ÊÎÐÏÓÑ ¹ 1, ÊÀÍÀË²ÇÀÖ²É-
ÍÀ ÍÀÑÎÑÍÀ ÑÒÀÍÖ²ß 

Çàãàëüíà ïëîùà – 2488,9 êâ.ì

²ÍØÅ ÂÈÊÎÐÈÑ-
ÒÀÍÍß ÍÅÐÓÕÎ-

ÌÎÃÎ ÌÀÉÍÀ (âè-
ðîáíèöòâî òåïëîâî¿ 

åíåðã³¿) 
1 ïîâåðõ 

ïëîùà – 550,0 êâ.ì

15% 2 ðîêè 364 äí³

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 11.10.2018 № 1756/5820

Основний засіб,
який належить до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва, перебуває у володінні та користуванні публічного акціонерного 

товариства «Київгаз», дозвіл на демонтаж та списання шляхом ліквідації 
якого надається

Íàéìåíóâàííÿ îñíîâíîãî çàñîáó 
òà éîãî òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè

Äàòà ââåäåííÿ 
â åêñïëóàòàö³þ

Ïåðâ³ñíà áàëàí-
ñîâà âàðò³ñòü, 

ãðí

Çàëèøêîâà 
áàëàíñîâà âàð-
ò³ñòü ñòàíîì íà 
31.10.2017, ãðí

Çíîñ, ãðí Ï³äñòàâà äëÿ 
ñïèñàííÿ

Ãàçîïðîâ³ä íèçüêîãî òèñêó íà âóë. 
Ðà¿ñè Îê³ïíî¿, 4, 
ä³àìåòð 160,0 ìì, 
ïðîòÿæí³ñòü 53,8 ì, 
³íâ. ¹ 5076

2006 19448,00 0,00 19448,00

Àêò íà ñïèñàííÿ 
îñíîâíèõ çàñîá³â 

â³ä 31.10.2017 
¹ ÊÃ000000016

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про демонтаж та списання основного засобу, який 
належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1756/5820 від 11 жовтня 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 за-
собів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва»,  
враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ПАБ-ПИВОВАРНЯ» від 30 січня 2018 року 
№ 10-18 та  публічного акціонерного товариства «Київгаз» від  29 січня 2018 року № 303/14, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 02.10.2018 № 1584/5648

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус скверу

 
àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè  – ì. Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí,
     âóë. Ì³ëþòåíêà, 23 

îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 0,33 ãà 

Про надання статусу скверу земельній ділянці на 
вул. Мілютенка, 23 у Деснянському районі  м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1584/5648 від 2 жовтня 2018 року
Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 738/2900 «Про заходи, спрямовані на збереження територій 
зелених зон міста Києва», з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи 
численні звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåðóõîìå ìàéíî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî îðåíäè 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåí-
äè íåðóõîìîãî ìàéíà 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 òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÏÀÁ-ÏÈÂÎÂÀÐÍß» íà äåìîí-
òàæ îñíîâíîãî çàñîáó, çàçíà÷åíîãî ó äîäàòêó äî 
öüîãî ð³øåííÿ, ï³ñëÿ áóä³âíèöòâà íîâèõ  ³íæå-
íåðíèõ ìåðåæ, ïðèéíÿòòÿ ¿õ â åêñïëóàòàö³þ òà 
áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

2. Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó  
«Êè¿âãàç»:

2.1. Äîçâîëèòè ñïèñàòè øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ 
îñíîâíèé çàñ³á,  çàçíà÷åíèé ó äîäàòêó äî öüîãî 
ð³øåííÿ, ï³ñëÿ  âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ äå-
ìîíòîâàíîãî îñíîâíîãî çàñîáó, à íåïðèäàòí³ 
äåòàë³ òà ìàòåð³àëè çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ 
çä³éñíþþòü  çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè.

2.3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ñèðîâèíè, 
ïåðåðàõóâàòè 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 çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ ïëî-
ùåþ 0,33 ãà íà âóë. Ì³ëþòåíêà, 23 ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ñêâåðó çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ  çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,  âèçíà-
÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 
2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

5. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 121 (1933), вівторок, 13 листопада 2018 р.
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№123 (5174)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ØÀÍÎÂÍ² ÌÅØÊÀÍÖ²!
ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» ïîâ³äîìëÿº ïðî òå, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ 

ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» òà «³íø³» ñïîæèâà÷³ ðîçðàõîâàí³, çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà çàòâåðäæåííÿ. Äåòàëüíî ç³ ñòðóêòóðîþ òàðèô³â ìîæíà 
îçíàéîìèòèñÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ»: http://energys.com.ua/

Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» äëÿ çä³éñíåííÿ ðîç-
ðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ»

Íàéìåíóâàííÿ çà 1 Ãêàë çà 1 êâ. ì íà ì³ñÿöü

Ïëàíîâ³ òàðèôè áåç ÏÄÂ 1 305,83 42,38

ÏÄÂ 261,16 8,48

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 1 566,99 50,86

Òàðèô íà ïîñëóãó ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» äëÿ çä³éñíåííÿ 
ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ»

Íàéìåíóâàííÿ

ãðí/êóá.ì

çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíè-
ê³â äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

çà â³äñóòíîñò³ ðóø-
íèêîñóøèëüíèê³â

Ïëàíîâ³ òàðèôè áåç ÏÄÂ 71,70 65,75

ÏÄÂ 14,34 13,15

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 86,04 78,90

Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» äëÿ çä³éñíåííÿ ðîç-
ðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «³íø³»

Íàéìåíóâàííÿ çà 1 Ãêàë

Ïëàíîâ³ òàðèôè áåç ÏÄÂ 1 284,49

ÏÄÂ 256,91

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 1 541,40

Òàðèô íà ïîñëóãó ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» äëÿ çä³éñíåííÿ 
ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «³íø³»

Íàéìåíóâàííÿ ãðí/êóá.ì

Ïëàíîâ³ òàðèôè áåç ÏÄÂ 70,11

ÏÄÂ 14,02

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 84,13

Âêàçàí³ òàðèôè äëÿ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» âñòàíîâëþþòüñÿ âïåðøå.
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïëàíîâèõ òàðèô³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â 

(Íàêàçó ¹ 390) â³ä ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ äàíîãî îãîëîøåííÿ çà àäðåñîì: 01103, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Äðà-
ãîìèðîâà, áóä. 2-à, òåë. (044) 390-97-29 òà íà åëåêòðîíó àäðåñó: info@energys.com.ua

ÒÎÂ «Ä³ì åêñïåðò ³íæèíèðèíã», ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â ç öåíòðàë³çîâàíîãî 
îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» ³ «³íø³ ñïî-
æèâà÷³». Â³äïîâ³äí³ òàðèôè ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 
¹ 869 äëÿ çàòâåðäæåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ. Òàðèôè âñòàíîâëþþòüñÿ âïåðøå.

Çàãàëüíèé ðîçì³ð ïëàíîâèõ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ç ÏÄÂ

Íàéìåíóâàííÿ
Âàðò³ñòü, ãðí

çà 1 Ãêàë çà 1 êâ.ì

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ 
ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «Íà-
ñåëåííÿ»

1568,45 26,88

Çàãàëüíèé ðîçì³ð ïëàíîâèõ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà 
óìîâè â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â ç ÏÄÂ

Íàéìåíóâàííÿ Âàðò³ñòü, ãðí

çà 1 êóá.ì

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè 
êàòåãîð³¿ «Íàñåëåííÿ»

82,71

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè 
êàòåãîð³¿ «³íø³ ñïîæèâà÷³»

103,92

Âêàçàí³ òàðèôè äëÿ ÒÎÂ «Ä³ì åêñïåðò ³íæèíèðèíã» âñòàíîâëþþòüñÿ âïåðøå.
Ç óñ³ºþ íåîáõ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ çà ïîñèëàííÿì

http://dimexpert.com.ua/services/tsentralne-opalennya/
Ïèòàííÿ, ïðîïîçèö³¿ ³ çàóâàæåííÿ ùîäî âèùåíàâåäåíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 7 

êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 02002, Óêðà¿íà, ì. Êè¿â, âóë. Ðà¿ñè 
Îê³ïíî¿, áóä. 8-á, îô.17.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îêðåìå ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíå ìàéíî

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ñåðâ³ñíî-âèäàâíè÷èé öåíòð» ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè 
â îðåíäó îêðåìå ³íäèâ³äóàëüíî-âèçíà÷åíå ìàéíî, à ñàìå òðàíñïîðòí³ çàñîáè: TOYOTA 
COROLA íîìåðíèé çíàê ÀÀ7840ÒÊ, 2017 ð.â.; VOLKSWAGEN JETTA íîìåðíèé çíàê 
ÀÀ5606ÍÕ, 2008 ð.â.; VOLKSWAGEN JETTA íîìåðíèé çíàê ÀÀ5602ÍÕ, 2008 ð.â.; SKODA 
OCTAVIA, íîìåðíèé çíàê ÀÀ0448²², 2008 ð.â.; SKODA OCTAVIA, íîìåðíèé çíàê ÀÀ0447²², 
2008 ð.â.; SKODA OCTAVIA, íîìåðíèé çíàê ÀÀ3791ÍÒ, 2008 ð.â.

Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì: Äåðæàâíà ô³ñêàëüíà ñëóæáà Óêðà¿íè.
Ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé ñòðîê îðåíäè: 1 (îäèí) ð³ê.
Ìåòà âèêîðèñòàííÿ îá’ºêò³â îðåíäè: äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà êîæåí îá’ºêò îðåíäè âèçíà÷àºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ íåçàëåæíî¿ 

îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè òà Ìåòîäèêè ðîçðàõóíêó ³ ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ïëàòè çà îðåíäó 
äåðæàâíîãî ìàéíà, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 04.10.1995 ð. 
¹786. Ïîñëóãè ç ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè îïëà÷óº Îðåíäàð.

Çàÿâè íà îðåíäó ðóõîìîãî ìàéíà ïðèéìàþòüñÿ ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³ â êîíâåðò³ ç íà-
ïèñîì «Çàÿâà ïðî îðåíäó» ³ç çàçíà÷åííÿì íàéìåíóâàííÿ îá’ºêòà îðåíäè.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè ðîçì³ùåííÿ äà-
íîãî îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õîðèâà, 24, ì. Êè¿â, 04071. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 
(044) 463-67-02.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ ïðî îðåíäó îðåíäîäàâåöü îãîëîñèòü êîíêóðñ íà 
ïðàâî éîãî îðåíäè â³äïîâ³äíî äî âèìîã àáçàöó òðåòüîãî ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñò. 9 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî îðåíäó äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà».

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – øêîëà I-III ñòóïåí³â ¹ 306 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: âóë. Ë³ñê³âñüêà, 4-à:

1) âóë. Ë³ñê³âñüêà, 4-à, çàãàëüíà ïëîùà – 86,40 êâ.ì, 3 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – 
íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã (ïîãîäèííî), à ñàìå ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 1493000,00 ãðí, 
ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 4 %, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 1 140,70 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.

Óìîâè êîíêóðñó
íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà, ïåðåäàíîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ 

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
²íôîðìàö³ÿ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Àäðåñà: âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 42-á

Ïëîùà: 32,50 êâ. ì

Òåõí³÷íà õàðàêòåðèñ-
òèêà: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëó

Çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³ 
îïåðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çà:

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðó-
þ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà», (ïðîñï. Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé, 17-á, ì. Êè¿â, 03039, 
òåë.: (044) 525-19-63, 525-19-17)

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ ðîçì³ùåííÿ êîìï’þòåðíèõ êëóá³â 
áåç í³÷íîãî ðåæèìó ðîáîòè (9%)

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð 
îðåíäíî¿ ïëàòè

4368,00 ãðèâåíü áåç ÏÄÂ çà ïåð-
øèé ì³ñÿöü

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ 
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà 
ïðàâî îðåíäè (ñòàíî-
âèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó 
îðåíäíó ïëàòó)

8736,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñî-
óòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè 
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ-
÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéî-
íó ì. Êèºâà» ð/ð 26004300843535 
â ÒÂÁÂ ¹ 10026/01 ô³ë³¿ Ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é 
îáëàñò³ AT «Îùàäáàíê» Êîä áàíêó 
322669, êîä ªÄÐÏÎÓ 32375554

Óìîâè êîíêóðñó:
– ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà 

ñòàâêîþ çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà 
ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â 
îðåíäó, àëå íå íèæ÷îþ í³æ îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåíí³ ïðî íàì³ð 
ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó; 

– çîáîâ’ÿçàííÿ îðåíäàðÿ ùîäî:
• âèêîðèñòàííÿ îá’ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
• äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà;

• âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;
• â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ 

íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè; êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì 
êîíêóðñó âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ 
îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ 
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ â³äøêîäóâàííÿ êîøò³â íà àêòóàë³çàö³þ 
íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ 
íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ 
ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì 
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

• â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
• âèêîíàííÿ ïåâíèõ âèä³â ðåìîíòíèõ ðîá³ò;
• çáåðåæåííÿ (ñòâîðåííÿ íîâèõ) ðîáî÷èõ ì³ñöü;
• âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäî-

âèùà ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà;
• ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³;
• íà  ìîìåíò  óêëàäåííÿ  äîãîâîðó  îðåíäè,   áàëàíñîóòðèìó-

âà÷ó  íåîáõ³äíî çä³éñíèòè àêòóàë³çàö³þ íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà.
Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä 

êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ïðîøíóðîâàí³ 
òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè ðàçîì ç îïèñîì:

1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè çàçíà÷åí³ â îãîëî-
øåíí³ ïðî êîíêóðñ.

2. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì 
êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

3. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç íèì.
Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³: 
à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:
– äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà 

þðèäè÷íî¿ îñîáè;
– êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì) òà áàçîâèé 

âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ 
îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ 
ïîäà÷³ äîêóìåíò³â.

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:
– êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì ÷èíîì 

îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
– çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó – áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî 

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

– çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî 
çâ³òó ñóá’ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàò-
íèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 5 ãðóäíÿ 2018 ðîêó î 15.00, çà àäðå-

ñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, 4 ïîâåðõ, êàá. 415.
ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêîâèé 

àáî ³íøèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî çàêî-
íîäàâñòâà Óêðà¿íè, êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî íà ïåðøèé çà íèì 
ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – çà 
3 ðîáî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²-
ÑÒÐÀÖ²¯)

¹ 
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìó-
âà÷ (þðèäè÷íà 

àäðåñà, êîíòàêò-
íèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà 
ïëîùà, 

êâ. ì

Îðåíä-
íà 

ñòàâêà 
ó %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ 

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè 
çàïðîïî-

íîâàíèé çà-
ÿâíèêîì

Îðåíäíà 
ïëàòà çà 

1 êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü 
îá’ºêòà 

îðåíäè, ãðí 
áåç ÏÄÂ

1

ÊÏ «Êè¿âæèòëîñ-
ïåöåêñïëó-

àòàö³ÿ» (âóë. Âî-
ëîäèìèðñüêà, 

51 -à, 
òåë. 234-23-24)

àíòðåñîëü âóë. Ëèïñüêà, 
16, ë³ò. À 11,20

1 ãðí íà 
ð³ê

ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ ïðèéìàëüí³ 

äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè

íà ñòðîê ä³¿ 
äåïóòàòñüêèõ 
ïîâíîâàæåíü, 
àëå íå á³ëüøå 

í³æ 2 ðîêè 
364 äí³

1 ãðí íà ð³ê

54272,19

àáî 
13%

²íøå âèêîðèñòàííÿ 
íåðóõîìîãî ìàéíà 2 ðîêè 364 äí³

Çà óìîâè ïðîâåäåííÿ 
çàÿâíèêîì îö³íêè ìàéíà, 

ÿêà âèêîíóºòüñÿ ñóá’ºêòîì 
îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³

2

ÊÏ «Ïëåñî» 
(02660, ì. Êè¿â, 

Ìèê³ëüñüêî-
Ñëîá³äñüêà, 7, 
òåë.541-06-96)

í/ñïîðóäà 
(ñòîëÿðíà 
ìàéñòåð-

íÿ)

Äí³ïðîâñüêèé 
ð-í, îçåðî 

«Ë³ñîâå», 6, 
Ä.11/Á

187,0 3

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëü-
í³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà 
íà îðãàí³çàö³þ òà ïðî-

âåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè 
âèäàìè ñïîðòó

Ñòàíîì íà 30.06.2018

2 ðîêè 364 äí³ 21,50 4020,0 1608000,0

3
í/áóäèíîê 
(áóäèíîê 

ïëÿæó)

Äí³ïðîâñüêèé 
ð-í, îçåðî 

«Ë³ñîâå», 3, 
Ä. 11/Á

72,0 3

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëü-
í³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà 
íà îðãàí³çàö³þ òà ïðî-

âåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè 
âèäàìè ñïîðòó

Ñòàíîì íà 30.06.2018

2 ðîêè 364 äí³ 29,55 2127,50 851000,0

4

Êè¿âñüêå ì³ñüêå 
êë³í³÷íå áþðî 

ñóäîâî-ìåäè÷-
íî¿ åêñïåðòèçè 

(03141, 
ì. Êè¿â, âóë. Äî-

êó÷àºâñüêà, 4, 
òåë. 275-15-55)

×àñòèíà 
äàõó

âóë. Äîêó÷àºâ-
ñüêà, 4 5,00 60

Ðîçì³ùåííÿ îïåðàòîð³â 
òåëåêîìóí³êàö³é, ÿê³ 
íàäàþòü ïîñëóãè ç 

ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî 
çâ’ÿçêó, îïåðàòîð³â òà 
ïðîâàéäåð³â òåëåêî-

ìóí³êàö³é, ÿê³ íàäàþòü 
ïîñëóãè ç äîñòóïó äî 

²íòåðíåòó

Ñòàíîì íà 31.07.2018

2 ðîêè 364 äí³ 1254,64 6273,2 125464,00

5

Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 

¹ 10 (ïðîñï. 
Ãîëîñ³¿âñüêèé, 

59-á, 
òåë. 525-32-73)

ï³äâàë
ïðîñï. Ãîëîñ³-
¿âñüêèé, 59-á, 

ë³ò. À
20,80 9

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëü-
íîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó 

íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â 
(ðèòóàëüíîãî ïðèçíà-

÷åííÿ)

Ñòàíîì íà 31.09.2018

2 ðîêè 364 äí³ 91,05 1893,75 252500,0

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 

âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëå-

ôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.
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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». 
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НА ВИКОНАННЯ розпорядження КМДА, комунальне 
підприємство «Київпастранс» спільно із Департамен-
том економіки та інвестицій провели інвестиційні 
конкурси із залученням приватних інвесторів щодо 
оновлення зупинкової інфраструктури. Відтак сучасні 
конструкції змонтують на 994 існуючих зупинках 
громадського транспорту. На великих автомобільних 
вузлах уже розпочато комплекс заходів із благоустрою: 
тверде покриття облаштовано фігурними елементами 
мощення, сучасні павільйони очікування вже із кіос-
ками для продажу проїзних документів підключають 
до інженерних мереж. 

Наразі такі об’єкти інвесторами встановлено на 
зупинках «Вул. Миколи Закревського» та «Ст. м. «До-
рогожичі». До кінця цього року планують встановити 
ще близько 30 новітніх комплексів. 

Загалом же від початку 2018-го облаштовано 63 па-
вільйони очікування європейського типу з гартованого 
скла. Такі зупинкові комплекси повністю зберігають 
пасажирам оглядовість транспорту, що під’їжджає 

У СІЧНІ – ЖОВТНІ 2018 року 
серед 25,1 тис. зареєстрованих без-
робітних у столичній службі зайня-
тості переважали жінки – 60%, або 
15 тисяч осіб. 

За цей час, за сприяння фахівців 
КМЦЗ, отримали роботу 15,9 тис. 
осіб, серед яких 52% (8,2 тис.) – 
жінки. Профорієнтаційні послуги 
надано 24,2 тисячі осіб, із яких 60% 

(14,5 тис.) безробітних киянок. Для 
підвищення конкурентоздатності 
на ринку праці у січні – жовтні 
до професійного навчання за на-
правленням столичної служби 
зайнятості було залучено 1216 
безробітних, зокрема 67% (814 
осіб) безробітних жінок та 33% 
(402 особи) чоловіків. 

Водночас у громадських та інших 
роботах тимчасового характеру 
взяли участь 3838 осіб, із них 45% 
(1718 осіб) жінок та 55% (2120 осіб) 
чоловіків. 

Станом на 1 листопада кількість 
зареєстрованих безробітних ста-
новила 8,5 тис. осіб, зокрема 60% 
(5,1 тис.) жінок та 40% (3,4 тис.) 
чоловіків 

УКРАЇНСЬКА  столиця посіла 
перше місце в країні з освоєння 
державної субвенції на впроваджен-
ня «Нової української школи». На 
забезпечення сучасної та доступної 
загальної середньої освіти Київ 
отримав 69,6 млн грн субвенції з 
держбюджету. Уже освоєно 93,5%, 
що є найкращим показником серед 
усіх регіонів України. У той час 
середній рівень запровадження 
концепції по державі складає 60%. 

Столиця додатково виділила з 
місцевого бюджету 155,5 млн грн. 
За ці кошти було закуплено нові 
сучасні меблі у класи, дидактичні 
матеріли, облаштовано робочі міс-
ця для вчителів. Також здійснено 
ремонти у перших класах. 

«Нова українська школа пе-
редбачає серйозні концептуальні 
зміни: від організації навчального 
простору до методик навчання та 
оцінювання. Звісно, такий якісний 

поступ вимагає значної підготовки 
та матеріальної забезпеченості за-
кладів. На реалізацію концепції у 
столиці загалом передбачено понад 
225 млн грн. За кошти міського 
бюджету відремонтовано 355 кла-
сів», – повідомила голова постійної 
комісії Київради з питань освіти, 
науки, сім’ї, молоді та спорту Ганна 
Старостенко. 

Наразі  повністю  створено 
освітній простір «Нової україн-
ської школи» в 5 районах міста: 
Голосіївському, Дніпровському, 
Печерському, Святошинському та 
Шевченківському. В інших районах 
матеріально-технічне забезпечення 
закладів освіти на завершальному 
етапі. 

Також новітня концепція перед-
бачає вдосконалення навичок та 
вмінь вчителів. Відтак, у Києві курси 
підвищення кваліфікації пройшли 
1394 вчителя початкових класів, 
1460 вчителів англійської мови, які 
викладатимуть в початковій школі, 
та 385 заступників директорів за-
кладів загальної середньої освіти 

З НАГОДИ  сторіччя Націо-
нальної Академії наук Укра-
їни на фасаді будинку по вул. 
Прорізній, 10, де у 1965-1975 
роках жив і працював академік 
Олександр Вікторович Топа-
чевський (1897-1975) урочисто 
відкрили меморіальну дошку. 
Пам’ятний знак виготовле-
ний на Київському комбінаті 
«Художник» НСХ України, з 
граніту у техніці контррельєфу, 
під керівництвом народного 
художника України Миколи 
Білика. 

Відкриваючи меморіальну 
дошку, директор Інституту гід-
робіології, член-кореспондент 
НАН України Сергій Афанасьєв 
наголосив на актуальності за 
сучасних умов наукових ідей і 
справ Топачевського щодо ви-
вчення, збереження і захисту 
живого довкілля, передовсім – у 
річках, озерах і морях. 

В урочистості взяли участь 
природознавці, історики, учні 
і близькі Олександра Вікторо-
вича Топачевського. Один з 
його послідовників, академік 
Національної Академії аграрних 
наук, професор Микола Мусієн-
ко нагадав про найбільш яскраві 
етапи життєвого і наукового 
шляху цієї видатної особистості, 
його дослідження, теоретичну 
спадщину і педагогічний талант. 
Будучи професором і деканом 
Біологічного факультету КДУ 
ім. Т.Г. Шевченка, зав. лабо-
раторією альгології Інституту 
ботаніки, згодом – директором 
Інституту гідробіології, Олек-
сандр Топачевський виховав 
плеяду висококласних фахівців, 
серед яких – професори і док-
тори наук Надія Кондратьєва, 
Ольга Оксіюк, Лідія Сіренко, На-
дія Масюк, Михайло Кузьменко, 
Олексій Мережко, Віталій По-
ліщук та ін. Досвід і практичні 
розробки, рекомендації вчених 
Інституту гідробіології широко 
застосовувались в різних краї-
нах, насамперед щодо проблеми 
«цвітіння» води. Особистий ав-

торитет його директора, висту-
пи стурбованої громадськості 
змусили уряд УРСР відмовитися 
від планів подальшого заре-
гулювання великих річок (зо-
крема Десни), перегородження 
дамбами лиманів (Дніпров-
сько-Бузького) та Керченської 
протоки, будівництва каналу 
Дунай-Дніпро. Це врятувало від 
затоплення і засолення сотні 
тисяч гектарів родючих земель 
на Чернігівщині, Одещині, Ми-
колаївщині, Херсонщині. 

Як видатний вчений і орга-
нізатор наукових досліджень 
Олександр Топачевський оби-
рався академіком-секретарем 
Відділення загальної біології 
АН УРСР; був незмінним голов-
ним редактором заснованого за 
його ініціативою всесоюзного 
(нині міжнародного) «Гідробіо-
логічного журналу», постійним 
членом редколегій іноземних 
наукових періодичних видань, 
віце-президентом Всесоюзного 
гідробіологічного товариства і 
головою його українського відді-
лення, членом президії Україн-
ського ботанічного товариства. 
Керував широким комплексом 
досліджень, пов’язаних з про-
блемою «цвітіння» води, у яких 
брали участь понад 250 наукових 
установ з різних галузей наук 
– ботаніки, мікробіології, ві-
русології, гідрохімії та ін. 

Додамо, що різнобічна на-
укова, педагогічна та органі-
заційна діяльність Олександра 
Топачевського відзначена зван-
ням заслуженого діяча науки, 
урядовими нагородами. Його 
іменем названо науково-до-
слідний корабель Інституту 
гідробіології НАН України. У 
видавництві «Академперіодика» 
2009 року вийшла книга «Олек-
сандр Вікторович Топачевський. 
Минуле задля майбутнього» – 
збірка наукових статей, спогадів 
учнів, колег, друзів, родичів, а 
також біографічних досліджень, 
присвячених життю і творчості 
цього видатного вченого  

Сучасними конструкціями облаштують 
994 зупинки громадського транспорту

Понад 8 тисяч киянок від початку року знайшли 
роботу завдяки службі зайнятості

Київ лідирує у запровадженні концепції 
«Нової української школи»

Пам’яті академіка Топачевського



<<
  /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


