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Зустрічайте шостого президента України

Фото:https://ranok.ictv.ua

Порошенко йде з офісу Президента України, але не 
залишає політику. Володимир Зеленський готується до 
інавгурації, а також до реалізації перших кроків на по-
саді глави держави.  (https://ranok.ictv.ua)

Чинний президент України Петро Порошенко приві-
тав кандидата у президенти, шоумена Володимира Зе-
ленського з перемогою у другому турі президентських 
виборів. Про це Зеленський заявив під час брифінгу 
21 квітня у своєму штабі, трансляція якого доступна на 
YouTube-каналі «Зе!Президент».

«Я дуже вдячний президенту України Петру Олексійо-
вичу Порошенку. Тільки що він мене привітав із перемо-
гою і сказав, що я можу розраховувати на його допомогу 
в будь-який час. Він визнав перемогу мою і моєї коман-
ди», – заявив Зеленський.  (https://gordonua.com)    

 

Гарант Конституції України____________________ 

Фото: https://www.liga.net
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У Верховній раді 

звернулися 

з вимогами 

до Зеленського

Олексій Коваленко: 

«Намагаємося 

утримувати високо 

підняту планку»
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Офіцер поліції 

охорони Супряга – 

пособник 

рейдерів?



Центральна виборча комісія обробила 100% 

протоколів другого туру виборів президента 

України.

Про це повідомляє сайт ЦВК.

За даними ЦВК, у голосуванні взяли участь 

18 491 840 виборців. 2,31% бюлетенів було ви-

знано недійсними.

Володимира Зеленського підтримали 73,22% – 

13 541 530 виборців.

За Петра Порошенка проголосували 24,45% – 

4 522 320 виборців.

 

Загалом у другому турі виборів прези-

дента проголосували 62,07% українців. 

(https://espreso.tv/news)
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Парламентсько-президентська форма правління

Публічна комунікація й інформація

У Верховній раді звернулися з вимогами до Зеленського

Олексій Коваленко: «Намагаємося утримувати високо підняту планку»

Кілька фракцій Верховної ради виступили 
з вимогами до новообраного президента 
України Володимира Зеленського з вимо-
гою розповісти про свої кроки на посаді 
голови держави, а також розповіли про свої 
очікування від нього.

Відповідні заяви були озвучені під час пле-
нарного засідання парламенту у вівторок, 
після другого туру виборів президента.

Так, голова фракції «Народний фронт» Мак-
сим Бурбак заявив, що 21 квітня Україна об-
рала нового президента і його основне за-

вдання – повернути окуповані території 

та захистити країну від російської агресії.

Він зазначив, що за попередні п’ять років 
Україна отримала безвіз, здобула енергетич-
ну незалежність, домоглася санкцій проти 
РФ, покращила фінансування своєї армії та 
багато іншого і ці здобутки треба захистити.

«Сфера відповідальності президента чітко 
прописана у Конституції – безпека, армія, 
захист прав і свобод, зовнішня політика. 
І президент зобов’язаний дотримуватися 
основного закону, де тепер чітко зазначено, 
що Україна прямує в НАТО і ЄС. Такою є воля 
українського народу», – сказав Бурбак.

Він наголосив, що Зеленський 
зобов’язаний дотримуватися цього курсу,  а 
всі спроби капітулювати перед Росією недо-
пустимі.

«Президент, уряд і парламент мають ра-
зом працювати задля успіху країни. Очіку-

ємо почути від нового президента про 

заплановані кроки на перші сто днів, 

перший рік і на весь термін. Тепер Укра-

їна як ніколи потребує чесності і реаліз-

му», – підсумував Бурбак.
Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко  

заявив, що 21 квітня українці нокаутували 
стару «систему жадібності і олігархату», але  
вона може відродитися, якщо не будуть 
впроваджені попереджувальні кроки.

Зокрема, він наголосив на необхідності 
ухвалити закон про імпічмент, який змусить 
президента, незалежно від прізвища, бути 
відповідальним перед народом.

Ляшко підкреслив, що вимагає від ново-

го президента припинення «епохи бід-

ності» – зниження тарифів, підвищення 

зарплат та пенсій та інше.
«Коли нова команда каже, що президент 

за це не відповідальний, то хочу нагадати, 
що президент може скасовувати рішення 
уряду. І саме Порошенко підписав рішення 
про угоду МВФ», – сказав лідер «РПЛ».

«Ми звертаємося до нового президента, 
негайно переглянути угоду з МВФ і скасувати 
рішення уряду про підвищення тарифів!», – 
додав Ляшко.

Голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк 
зазначив, що президент – не монарх, а слу-
га українського народу, тому у першу чергу 
необхідно зняти недоторканність з нардепів 

і самого голови держави.
Він додав, що наразі від президента очі-

кують прозорого оборонного бюджету, 

безпеки, у тому числі енергетичної, за-

кону про руйнацію «Роттердам+» та інші 
кроки в інтересах народу.

Щодо необхідності негайного ухвалення 
закону про імпічмент наголосив і представ-
ник фракції «Батьківщина» Андрій Кожемя-
кін.

За його словами, відповідний документ 
фракцією був зареєстрований ще у 2014 
році і тепер його вимагають включити до 
порядку денного Ради.

Також він зазначив, що українці зробили 
свій вибір, обрали нового президента демо-
кратичним шляхом і цей вибір слід поважати.

Кожем’якін заявив, що від Зеленського  
чекають грунтовних змін.

«Від нового президента і нас з вами зале-
жить, чи будуть вони (зміни - ред.) поверхо-
вими і чи призведуть до глобальних змін у 
майбутньому», – сказав він. 

(https://www.pravda.com.ua)

Після чисельних спроб нам нарешті вдало-
ся зустрітися з Олексієм Коваленком – заступ-
ником директора новоствореного Центру 
публічної комунікації та інформації!

Редакція (Ред.): Пане Олексію, розкажіть 
нашим читачам коли був створений Центр 
публічної комунікації та інформації?

Олексій Коваленко (О.К.): Комунальне 
підприємство «Центр публічної комунікації 
та інформації» був створений наприкінці лис-
топада 2018 року на пленарному засіданні 
Київської міської ради – депутати прийняли 
відповідне рішення про створення КП «Центр 
публічної комунікації та інформації» шляхом 
реорганізації КП «Вечірній Київ». На жаль, із 
01 січня 2019 року припинилася друкована 
версія газети «Вечірній Київ». Це вимоги за-
кону «Про реформування державних і кому-
нальних друкованих ЗМІ». Фактично видання 
стало інтернет-порталом. Таким чином, ін-
формація щодо діяльності, рішень та ініціатив 
міської влади, суспільно-важливих заходів, 

послуг та сервісів буде публікуватись на веб-
порталі «ВечірньогоКиєва» та в газеті «Хреща-
тик Київ».

Ред.: Яка основна мета діяльності Центру?
О.К.: Якщо коротко – основна мета ді-

яльності Центру: налагодження системного 
діалогу «влада-громада», підвищення рівня 
відкритості та прозорості діяльності міської 
та районної влади, врахування громадської 
думки у процесах прийняття рішень, налаго-
дження координації зі всіма органами влади 
для реалізації спільних завдань, надання екс-
пертно-консультативних та інформаційних 
послуг у сфері публічних комунікацій шляхом 
підвищення обізнаності киян щодо цілей, 
планів та змісту міських політик, інформацій-
ного обміну між органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, гро-
мадськості, засобів масової інформації. 

Як Ви зрозуміли, спектр діяльності дуже 
широкий. Наприклад зараз на нас покладе-
на функція інформаційно-просвітницької 
кампанії «Громадського бюджету-4» («ГБ-4» 
- ред.). Тобто ми інформували киян щодо по-
дачі проектів, інформуємо про їх стан розгля-
ду та продовжимо нашу роботу у контексті 
інформкампанії «ГБ-4» по наданню будь-якої 
інформаційної підтримки, безумовно, одного 
з найважливіших інструментів участі киян у 
житті і покращенні столиці України.

Ред.: Зрозуміло. Якими, окрім «ГБ-4», ще про-
ектами займається Ваше підприємство?

О.К.: Дякую за комплімент, але підприєм-
ство, на жаль, чи на щастя – не моє (сміється). 
Комунальне підприємство «Центр публічної 
комунікації та інформації» (ЦПКІ- ред.) підпо-
рядковується Київській міській раді, підзвіт-

не – Департаменту суспільних комунікацій 
КМДА, з яким, до речі, у нас дуже гарні ділові 
відносини. Не побоюся цього слова – навіть 
дружні (посміхається). 

Повертаючись до інших проектів. За цей ко-
роткий час ми вже встигли провести воркшопи 
(які відвідали 492 представники команд «ГБ-4»), 
залучили до партнерства Офіс Ради Європи в 
Україні в рамках спільного виконання проекту 
«Сприяння участі громадян у демократично-
му процесі прийняття рішень в Україні», орга-
нізували 4 великих заходи по ГБ-4, провели 3 
майстер-класи, розмістили зовнішню рекламу 
та інформаційні плакати у комунальних за-
кладах, комунальному транспорті, на радіо і 
телебаченні, встановили 13 інформаційних 
орендованих стендів ЦПКІ (Центру публічної 
комунікації та інформації - ред.) в районних 
ЦНАПах (Центрах надання адміністративних 
послуг - ред.), постійно організовуємо і прово-
димо «круглі столи», семінари, майстер-класи, 
тренінги, воркшопи, стретегічні сесії, консуль-
тації, обговорення та інші заходи.

Ред.: Як Ви все встигаєте?
О.К.: Хочеться окремо згадати про наш 

дружній колектив: у штаті працюють профе-
сійні фахівці: аналітики, які систематизують 
отриману інформацію, спеціаліст по роботі 
із соціальними мережами та координатори 
районів, котрі більше часу проводять, так би 
мовити, на місцях і в «полях»: інформують 
мешканців про міські політики, отримують 
зворотній зв’язок, доносять думки громад-
ськості щодо тих чи інших нововведень вла-
ди, безпосередньо владі, вибачте за тавто-
логію. Але це дуже дієвий інструмент, який 
дозволяє швидко зрозуміти позицію та від-

слідкувати загальний настрій громади і вра-
хувати думку громади під час вироблення 
рішень та вдосконалення міських політик. 
Ми постійно повинні тримати «руку на пуль-
сі» – відчувати «серцебиття громадського на-
строю». Окрім того, координатори на місцях 
тримають зв’язок з районними підрозділами, 
активістами, ОСН, ОСББ, громадськими орга-
нізаціями та іншими.

Ред.: Ви нагадуєте своєрідний «комунікацій-
ний генератор»! Можливо, у Вас плануються 
якісь особливі заходи?

О.К.: Звісно! З масштабних заходів – Фести-
валь Громадського бюджету (ГБ Фест), який 
відбудеться 18 травня 2019 року в парку Шев-
ченка. Обіцяю – це буде грандіозний за роз-
махом і якісний за наповненням захід із ку-
пою приємних сюрпризів. Тож запрошую Вас 
і читачів газети «Київ.org» відвідати наш захід!

Ред.: Дякую, обов’язково навідаємося! А піс-
ля такого анонсу, гадаю, чимало наших чи-
тачів відкладуть свої справи і відвідають ГБ 
Фест! Кілька слів про плани на майбутнє?

О.К.: Намагаємося утримувати високо під-
няту планку і надалі налагоджувати систем-
ний діалог «влада-громада», постійно під-
вищувати  рівень відкритості та прозорості 
діяльності міської влади.

Ми завжди на зв’язку і будемо раді Вам до-
помогти! Наш консультаційний офіс знахо-
диться на 2-му поверсі Київської міської дер-
жавної адміністрації (вул. Хрещатик, 36). Якщо 
у вас виникнуть будь-які питання – приходьте, 
поспілкуємось. І навіть якщо питань немає, 
все одно приходьте – будемо раді вас бачити!

Комунікуємо!
Інтерв’ю провів Сергій Педенко 

Фото: https://www.pravda.com.ua

Олексій Коваленко – заступник директора 
новоствореного Центру публічної комунікації та 
інформації

Початок на 1-й сторінці
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НА ТРАСІ КИЇВ-ЧОП СЕЛЯНИ ПЕРЕКРИЛИ ДОРОГУ

 «27 березня близько 11:00 на 102 км траси Київ-Чоп 

близько 90 чоловік, жителі села Козіївка Коростишів-

ського району, перекрили рух транспорту на пішохід-

ному переході у зв’язку з не виділенням земельних 

ділянок, тобто паїв для населення. Скільки триматиме 

перекриття – інформації немає. На дорозі затор», – роз-

повіла Житомир.info т.в.о. старшого інспектора прес-

служби управління патрульної поліції Житомирської 

області Тетяна Носадчук.

З цього приводу ми поспілкувалися з Козіївським 

сільським головою Лазарєвим Олександром Васильо-

вичем.

Редакція (Ред.): Розкажіть детальніше, що змусило жи-
телів вашого села вийти на акцію протесту та перекри-
ти міжнародну трасу Київ-Чоп? 

Олександр Лазарєв (О.Л.): Пайовики села Козіївка Ко-
ростишівського району Житомирської області вийшли 
захистити свої законні права на земельні ділянки (паї) 
площею 157,9 га, які знаходиться у їх спільній частковій 
власності (всього 395 пайовиків).

Відібрати землю зазіхнувся мер Коростишівського 
Об’єднання територіальної громади (ОТГ) Кохан Іван Ми-
хайлович та його поплічники, оскільки вважають, що дана 
земельна ділянка знаходиться на їх території і тому є їх 
власністю.

Ред.: Така акція – свідчення відчаю селян?
О.Л.: На захист пайовиків села Козіївки стали Корости-

шівська районна державна адміністрація та районна рада, 
які доводять меру Кохану, що земля за законом належить 
пайовикам. Але пан Кохан і «компанія» мають свою думку, 
адже це досить ласий кусок землі, то чому б не «прихвати-
зувати» її собі.

Неодноразово пайовики села зверталися до мера розі-
братися щодо даного питання, одначе у пана мера не має 
часу прийняти пайовиків. Наголошую на цьому: активісти 
села записувались на прийом до мера Кохана, але чинов-
ник настільки був зайнятий у години прийому громадян, що 
відмовився прийняти людей. Питання: чиї інтереси відсто-
ює мер – власні чи людей, які за нього голосували (серед 
жителів Коростишівської громади є також люди, які на той 
час працювали у селі Козіївка та мають право на земельний 
пай)? Ми побачили, що меру не до людей, він керується сво-
їми власними інтересами та амбіціями.

Ред.: Ваша акція привернула увагу громадськості. А як 
щодо очікуваних результатів у вирішенні проблеми пайо-
виків Козіївки? 

О.Л.: Жителі села Козіївка будуть до останнього відстою-
вати свої законні права.

Чергова сесія міської ради була продовжена, відбулося 
друге пленарне засідання 23 квітня, селяни юрбою пішли 
під міську раду відстоювати свої права, захищати свою зем-

лю. Правда за селянами. Доказом цього є документація, яка 
підтверджує їх права. Ми разом подолаємо бюрократа Ко-
хана та його команду.

На цю сесію міської ради було винесено питання про по-
годження проекту землеустрою земельної ділянки (паю) 
пайовикам с. Козіївка, але депутати не підтримали дане пи-
тання.

Одночас мер Іван Кохан продемонстрував депутатам і зі-
бранню генеральний план, де дана земельна ділянка вне-
сена у межі с. Радівка, яке входить до Коростишівської ОТГ. 
Із зміною цільового призначення.

Виникає питання: на яких підставах розпайована земля 
була внесена в генеральний план забудови с. Радіївка? В 
цьому питанні слід розбиратися уже правоохоронним ор-
ганам.

Селяни ображені, в них хочуть відібрати їх законну землю.
В селян є також питання і до Коростишівської районної 

держадміністрації, і до правоохоронних органів, але най-
більше – до пана мера Івана Кохана, який уявив себе царем 
і богом, та не боїться людського та Божого осуду. Спустіть-
ся на «землю» пане мер, поверніться обличчям до людей, 
адже совість та людяність, порядність та законність ще ніх-
то не відміняв.

Інтерв’ю провела Дарія Скригунець

Право на землю

Офіцер поліції охорони Супряга – пособник рейдерів?

У середу, 3 квітня, близько 17:15 групою невстанов-

лених осіб бандитської зовнішності, за віком на вигляд 

від 40 років і вище відбулося рейдерське захоплення 

будинку № 2 в Садівничому товаристві «Берізка-1» в Бо-

риспільському районі Київської області. Саме в цей час 

сторож натискав тривожну кнопку, але наряд ДСО (Дер-

жавної служби охорони), тобто наряд поліції охорони 

(НПО) не приїхав.

  Після події відбулася телефонна розмова представника 
власника захопленого будинку з начальником Боріспіль-
ського міжрайонного відділу Управління поліції охорони 
(МВ УПО) в Київській області, з якого стало ясно, що вказівку 
не виїжджати НПО на об’єкт охорони віддав начальник, офі-
цер поліції Олександр Супряга. 

Наведені аргументи, що, мовляв, є укладений договір 
№1133/19 від 19.03.2019 між власником і поліцією охорони 
за підписом самого ж Супряги, що, знову ж таки, сам Супря-
га підписав Протокол узгодження ціни, що згідно з Актом за 
підписом начальника УПО Київської області В.Л. Крівобочек 

та інженера З.Л. Попової в будинку проведено монтаж і на-
лагодження системи охорони (тривожна кнопка), що власник 
будинку заплатив за договором 7347 грн. за монтаж і 600 грн. 
за послугу – для Супряги виявилися порожнім звуком. 

Зі слів Олександра Супряги, він особисто віддав усну вка-
зівку не виїжджати за викликом, фактично зробивши таким 
чином посадовий злочин, про що подано відповідну заяву в 
національну поліцію за №463278 від 03.04.2019. 

Які мотиви можуть рухати недобросовісним офіцером, що 
дозволив собі спочатку від імені державної установи уклас-

ти договір із замовником, взяти гроші у замовника, а потім 
не виконати договірні зобов’язання? Згідно його усних по-
яснень він прийняв особисто таке рішення, тому що нібито 
у власника є якісь невирішені питання з кимось по цій ді-
лянці. З цього можна зрозуміти, що поліцейські з поліції охо-
рони тепер спокійно самі покладають на себе функції суду, 
без докорів сумління перевищують владні повноваження і в 
той же час не виконують свої прямі обов’язки. Містика в цій 
справі ще не раз вкаже на корупційну складову – коли після 
того, що сталося, власники почали з’ясовувати, як же так мо-
гло трапитися, то підлегла Супряги повідомила, що не може 
знайти справу і договір щодо об’єкта, таким чином макси-
мально відтягуючи відповідь на питання:  ЧОМУ ДОГОВІР НА 
ОХОРОНУ ЗА ПІДПИСОМ САМОГО СУПРЯГИ НЕ СПРАЦЮВАВ, 
ЯК ЦЬОГО ВИМАГАЄ ЗАКОН?

Можливо у Олександра Супряги особиста прихована мо-
тивація? Злочинна змова з рейдерською групою?

Містичним є ще те, що заяву в Національну поліцію за фактом 
злочинної бездіяльності Супряги і його підлеглих відправлено, 

але поки не вдається дізнатися, хто веде цю справу.
Зате відомо, що порушено кримінальну справу за фактом 

рейдерства і в матеріалах вже помітні сліди не лише самого 
захоплення будинку, але і шахрайської схеми з відбирання 

чужої власності.
Нам вдалося знайти і догоговір на охорону за підписом 

Супряги, і акт, і квитанції про оплату власником будинку по-
слуг, і правоустановчі документи на сам будинок і землю, ми 
їх додаємо до статті, для уважних читачів, юристів і співро-
бітників Державного бюро розслідувань (ДБР), Спеціалізо-
ваної антикорупційної прокуратури (САП), Національного 
антикорупційного бюро України (НАБУ).

Також вже є попередня інформація про замовника цього 
захоплення будинку і всієї шахрайської схеми. Поки йде по-
переднє слідство і ми будемо відстежувати розвиток подій 
та інформувати громадськість і правоохоронні органи.

Як говориться, далі буде. 
Джерела: http://kyivtoday.xyz  

https://patrioty.xyz   
https://www.divannaya-sotnya.com

Правочинство і злочин

Офіцер поліції Олександр Супряга
Фото:http://kyivtoday.xyz  

Акт виконання робіт: за підписом начальника УПО Київської області 
В.Л. Крівобочек і інженера З.Л. Попової в будинку проведено монтаж і 
налагодження системи охорони (тривожна кнопка)

Джерела: http://kyivtoday.xyz   https://patrioty.xyz 
https://www.divannaya-sotnya.com

Правоустановчі документи на будинок і землю
Джерела: http://kyivtoday.xyz
https://patrioty.xyz    https://www.divannaya-sotnya.com 

Укладений договір №1133/19 від 19.03.2019 між власником і поліцією 
охорони за підписом самого ж Олександра Супряги

Джерела: http://kyivtoday.xyz    https://patrioty.xyz 
https://www.divannaya-sotnya.com

Квитанції про оплату власником будинку згідно договору 7347 грн. 
за монтаж і 600 грн. за послугу

Джерела: http://kyivtoday.xyz   https://patrioty.xyz   
https://www.divannaya-sotnya.com
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Житлово-комунальні тарифи

Тарифи на тепло і гарячу воду зростають у Києві з 1 травня: для кого і на скільки
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» підви-

щує тарифи на опалення і гарячу воду, які починають 
діяти з 1 травня 2019 року.

Підвищення тарифів зумовлене подорожчанням газу 
і води. 

Подорожчання тарифів на тепло коливатиметься від 
категорії користувачів. 

Хто та скільки буде платити за централізоване опа-
лення?

Звичайне населення – 1611,58 гривень за 1 Гкал за 
наявності лічильника тепла;

звичайне населення – 38,5 гривень за квадратний 
метр житла без лічильника;

бюджетні організації – 1822,40 гривень за 1 Гкал;
релігійні організації – 1630,73 гривень за 1 Гкал;
інші споживачі – 1813,69 гривень за 1 Гкал.

Вартість гарячої води буде також залежати від кате-
горії споживачів і складе від 88,20 до 98,49 гривень за 
кубометр.

Хто та скільки буде платити за гарячу воду?
Населення при наявності підключеної рушникосу-

шарки – 97,89 гривень за 1 кубометр;
населення без підключеної рушникосушарки – 90,54 

гривень за 1 кубометр;
бюджетні установи – 98,49 гривень за 1 кубометр;
релігійні організації – 89,13 гривень за 1 кубометр;
інші споживачі – 98,07 гривень за 1 кубометр.
У середньому, для населення ціна за опалення зрос-

ла майже на 100 гривень, а за гарячу воду – на 10 гри-
вень. 

(https://24tv.ua)

Оплата за проїзд в транспорті

Останній день користування жетонами у столичній підземці – 31 жовтня 2019 року

Киянам доведеться платити ще 

за одну комунальну послугу

Останній день користування жетонами у столичній 

підземці – 31 жовтня. Далі – тільки електронні засо-

би оплати (Закон України про електронний квиток та 

розпорядження КМДА щодо впровадження автома-

тичної системи оплати проїзду). 

Хто платить карткою метро – економить вже, бо при 
поповненні картки на 50 поїздок кожна коштує 6,5 грн. 

Хто користується іншими картками (проїзний, Картка 
киянина, е-квиток...) також вже економить і час, і кошти.

Для пасажирів, які ще з жетоном або мають пільги:
1) Нечасто користуюся метрополітеном, як краще 

оплачувати? – Карткою метро. Як ми писали вище, при 
поповненні на 50 поїздок кожна коштуватимме 6,5 грн. 
Термін дії картки 1 рік після кожного використання (по-
довжується автоматично). Після використання поїздок 
робочу картку можна повернути у будь-яку касу та отри-
мати назад заставну вартість. Поповнювати картку метро 
можна готівкою в автоматах на кожній станції, а також 
банківською карткою або готівкою у будь-якій касі. 

2) А як пільговим категоріям? – Пільговики столиці ко-
ристуються підземкою виключно за Карткою киянина 
(рішення Київради, яка встановлює пільги міста та меха-
нізми їх використання). 

Загальнодержавні категорії – проходять через ручний 

контроль з оригіналом посвідчення (довідки, навіть нота-
ріально завірені, не є підставою для безкоштовнго проїзду)

Всі категорії можна проглянути за посиланням http://
www.metro.kiev.ua/node/107

3) Які умови для дітей? – діти до 7 років мають право 
безкоштовного проїзду. Також таке право виключно за 
наявності учнівського квитка мають школярі столиці. 
Учні інших міст оплачують проїзд на загальних підста-
вах. Для уникнення непорозумінь просимо перевіряти 
наявність учнівського квитка у дитини, а також давати їй 
кишенькові кошти про всяк випадок. Перепрошуємо за 
повтор, але підставою для безкоштовного проїзду шко-
лярів є не зовнішній вигляд, не щоденник чи шкільний 
наплічник, а саме документ.

4) У столиці впроваджується електронний квиток. 
Оплатити можна на кожній станції, скориставшись тур-
нікетом з відповідною позначкою, а поповнити навіть 
онлайн. Детальна інформація – https://transport.kyivcity.
gov.ua

З травня споживачі окре-

мо платитимуть внески за 

встановлення і обслуговування 

лічильників теплової енергії

З 1 травня в Києві з тарифу за 

теплопостачання будуть виділе-

ні: абонплата і внески на встанов-
лення й обслуговування лічиль-
ників. Про це заявив заступник 
голови Київської міської держав-
ної адміністрації Петро Пантелєєв.

«З 1 травня, відповідно до За-
кону «Про житлово-комунальні 
послуги», вводиться абонентська 
плата плюс оплата безпосередньо 
теплової енергії і плюс ще опла-

та лічильників, тобто в платіжці 

буде багато рядків, які не всім 
зрозумілі, можливо, навіть не всім 
фахівцям», – сказав він, додавши, 
що київська влада була проти та-
кого нововведення. 

Пояснюється, що з тарифу на 
послугу централізованого опа-
лення була викреслена вартість 
установки, повірки та ремонту 

лічильників теплової енергії. Те-
пер споживачі платитимуть за це 
окремо у форматі внесків, які 
будуть залежати від вартості робіт. 

Однак П. Пантелеєв наголо-

сив, що виділення абонплати з 

тарифу на тепло не вплине на 

кінцеву вартість послуги. «Це не 
впливає на збільшення тарифу, це 
складова, яка виділяється. За іде-
єю законодавця, це повинно до-
зволити обмежити підприємствам 
внутрішні витрати. Це стосується 
вартості робіт за нарахуваннями, 
проведення абонентського об-
ліку. Граничну вартість абонент-
ської плати затвердить Кабмін», – 
підсумував він. 

(https://biz.ligazakon.net)

Розпочато формування Громадської ради 2019-2021
До уваги представників інститутів громадянського суспільства! Повідомлення ініціативної групи 

щодо формування Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)
Формування Громадської ради здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.
Установчі збори з формування нового складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) відбудуться 05 червня 2019 року. Час та місце буде повідомлено додатково.
Для участі в установчих зборах представниками інститутів громадянського суспільства необхідно подати перелік документів (у 

відповідності до Розділу ІІ, п. 10 Положення про Громадську раду при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській 
державній адміністрації), затвердженого Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 25.05.2018 № 896):

1. Заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
2. Рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування 

для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.
3. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по 

батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації.
4. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємців та громадських формувань або свідоцтва про державну реєстрацію та 

витяг зі Статуту (Положення) або Статут (Положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань діяльності організації, 
засвідчені в установленому порядку.

5. Інформація про отримання інститутом громадянського суспільства, як володільцем бази персональних даних його членів, згоди 
делегованого ним представника на обробку персональних даних.

6. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані про-
екти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрун-
тованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них 
громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року - за 
період діяльності).

7. Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного теле-
фону (можуть бути вказані в заяві).

8. Електронна версія документів у *PDF-форматі, зазначених у пунктах 3 та 6 на USB флеш-накопичувачі.
Документи приймаються з 15 квітня 2019 року до 06 травня 2019 року (включно, крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. 

Київ, вул. Хрещатик, 50-б, поверх 2, кімн. 206, за графіком:
з понеділка по четвер 10:00-17:00 год, обідня перерва 13:00-13:45 год, у п’ятницю 10:00- 16:00 год, обідня перерва 13:00-13:45 год
06.05.2019 документи в приміщенні Департаменту суспільних комунікацій прийматимуться з 10:00 до 13:00 год.
Зверніть увагу!
Документи, які будуть надіслані через поштове відділення після 18:00 год 06 травня 2018 року до уваги не беруться та ініціативною 

групою не розглядаються.
Слід зазначити, що на період підготовки та проведення установчих зборів щодо формування Громадської ради (до опри-

люднення Розпорядження про затвердження складу), діючим залишається попередній склад, обраний на 2017-2019 рр. 

(https://dsk.kyivcity.gov.ua)
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Заступник голови Київської міської 
державної адміністрації Петро Пан-
телєєв

Фото:https://www.rbc.ua

Фото: https://dnipr.kyivcity.gov.ua



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /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 true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /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 true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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.)
  >>
  /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
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


