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ШАНОВНІ ЧИТШАНОВНІ ЧИТААЧІ ГЧІ ГАЗЕТИ!АЗЕТИ!

� Читачів нашої газети та, очевидно,

і всіх боярчан цікавлять Ваші, Тарасе

Григоровичу, оцінки реалій боярсько�

го життя.

� Минуло перше півріччя 2013�го. Але
ряд соціально�економічних питань не
вдалося відпрацювати повною мірою. З
метою посилення та більш ефективної
роботи, задля поліпшення обслуговуван�
ня населення довелося замінити двох ке�
рівників комунальних служб. Новим поса�
довцям доведеться вирішувати застарілі
проблеми та водночас опрацьовувати
завдання більш високого рівня. В першу
чергу йдеться про стратегічний розвиток
КП "Боярка�Водоканал". Ми переконані,
що кошти потрібно вкладати у розвиток
підприємства, звертаючи увагу на поліп�
шення якості води, а не йти шляхом лише
підвищення тарифів на воду. 

Щодо КП "Боярське головне вироб�
ниче управління житлово�комунального
господарства", то зараз ми акцентуємо
увагу на розвитку зовнішнього вигляду
міста: по вулиці Білогородській вже за�
мінено частину бордюрів, заплановано
також озеленення цієї території. Особ�
лива увага приділяється вимогам до
приватних підприємців, яким належить
навести порядок біля своїх об'єктів гос�
подарювання. 

Україна нині перебуває у складному
економічному становищі. І Боярка тут не
виняток. Бюджет міста на 100 відсотків не
виконується, що не дозволяє проплачу�
вати ряд проблемних питань. Зокрема,

відсутні кошти на ремонт доріг. Щоб за�
латати "дірки", плануємо брати асфальт у
борг. На жаль, для таких центральних ву�
лиць, як Садова, 50 років Жовтня, Мая�
ковського, де зношеність дорожнього по�
лотна дуже висока, ямковий ремонт вже
не може бути ефективним. Частина вули�
ці Тарасівської у межах нашого міста � у
надзвичайно незадовільному стані. Ос�
кільки вона не знаходиться на балансі Бо�
ярки, то своїми силами ми не здатні її ре�
монтувати, адже обслуговувати її нале�
жить балансоутримувачу � Києво�Свято�
шинському райШБУ. І саме ця організація
повинна найближчим часом здійснити
ремонт. Дуже сподіваємося, що саме так
і буде. 

� Не так давно відбулася чергова 34

сесія Боярської міської ради, яка ух�

валила кілька важливих рішень. Яка

Ваша оцінка цієї сесії?

� На сесії Боярської міської ради, що
відбулася 5 липня, затверджено нову
грошову оцінку землі в місті. Вона наби�
рає чинності з 1 січня 2014 року на семи�
річний період. Для підприємців ціна на
землю значно підвищиться, але ми вива�
жено підходимо до цього питання і через
запровадження процентних ставок споді�
ваємося полегшити фінансовий тягар. 

Заслухані на сесії звіти керівників кому�
нальних підприємств міста � Миколи Да�
виденка ("Боярка�Водоканал") і Вадима
Богуславського (БГВУЖКГ) � не тільки
змалювали перед радою всі проблемні
питання, зношений технічний стан під�

приємств, але й накреслили перспектив�
ні плани на майбутнє.

На сесії остаточно затверджено акт
прийому�передачі нового ДНЗ. Ми над�
звичайно вдячні голові райдержадмініс�
трації Володимиру Паку, голові райради
Володимиру Луцюку та голові Партії регі�
онів Миколі Шкаврону за їхню підтримку у
вирішенні подальшої долі дитбудинку
"Родина", приміщення якого під назвою
"Казка" нарешті повернулися до влас�
ності міста. Цей дитячий садочок запла�
новано відкрити на початку нового бюд�
жетного 2014 року. Він розрахований на
220�260 дітей. Затверджено новий статут
ДНЗ "Казка", до відділу освіти Києво�
Святошинського району подано пропо�
зицію призначити його керівником
Г. В. Косовську. Галина Володимирівна �
справжній фахівець своєї справи, здатна
зробити все можливе для початку фун�
кціонування цього дошкільного навчаль�
ного закладу. 

� Дбайливий господар готує сани
влітку � так твердить народна муд�
рість. Як Боярка готується до нового
опалювального сезону, чи все запла�
новане здійснюється?

� Плани запровадження індивідуально�
го опалення зараз, на жаль, заблоковано,
оскільки міська влада не в змозі оплатити
заміну газопроводів. Порада мешкан�
цям: збирати кошти, бо рано чи пізно ми
все ж повернемося до цієї болючої теми �
переведення на індивідуальне опалення
невідворотне. 

Водночас хочу повідомити, зараз знай�
дено кошти на проведення планових ре�
монтних робіт по житловому фонду. 

Ми розуміємо, що потрібно готувати до
зими і теплотраси, і садочки, і школи, що
за відсутності фінансування перетворю�
ється на велику проблему. І все ж віримо,

що з цими завданнями упораємося.
При нагоді повідомляю: у наступному році

котельні обслуговуватиме КП "БГВУЖКГ".
Опалювальний сезон плануємо розпоча�
ти вчасно. 

Маємо приємну новину: придбано но�
вий трактор JSB та снігоприбиральний
КАМАЗ. Заплановано придбання ще двох
тракторів "Беларус". Але збільшаться й
витрати на паливно�мастильні матеріа�
ли. Їхня відсутність певною мірою усклад�
нює роботи з покосом трави чи вивезен�
ням сміття. Та ми будемо над цим працю�
вати і сподіваємося тримати місто в чис�
тоті і порядку.

� Боярчани нарікають на те, що про�
цес приватизації землі у Боярській
міській раді зупинено, накопичилися
сотні невирішених земельних питань.
Що можете сказати з цього приводу,
Тарасе Григоровичу?  

� З 1 січня цього року заблоковано роз�
гляд усіх земельних питань, тому що в Бо�
ярці відсутній Генеральний план. Зараз
його розроблення на стадії завершення,
доопрацьовуються останні питання, необ�
хідні для винесення проекту Генерального
плану на затвердження сесії Боярської
міської ради. На жаль, за відсутності Гене�
рального плану ми не можемо розглядати
жодного земельного питання. 

Ми зараз розробляємо детальний план
територій центральної частини міста, де
знаходиться міська рада, � між вулицями
Хрещатик і Білогородською. Подібного
плану потребує також парк ім. Т. Шевчен�
ка. Хочу наголосити, що це робиться для
того, щоб знати, де розмістити басейн чи
спортивний зал, будинок культури чи
приміщення міської ради згідно з архітек�
турними нормами і з залученням про�
фільних спеціалістів. 

ПП ОО СС ЕЕ РР ЕЕ ДД   ЛЛ ІІ ТТ АА   ЗЗ   ДД УУ ММ КК АА ММ ИИ   ПП РР ОО   ММ АА ЙЙ ББ УУ ТТ НН ЮЮ   ЗЗ ИИ ММ УУ
Традиційні розмови з міським головою Боярки Тарасом Добрівським

відбуваються систематично. Вони, щоправда, трапляються і за екстреними
подіями в Боярці. Але частіше, коли треба підсумувати певний проміжок часу у
житті нашого міста. Саме до таких належить інтерв'ю Тараса Григоровича
газеті "БояркаBінформ".

Пропонуємо читачам ознайомитися з рішеннями Пропонуємо читачам ознайомитися з рішеннями 

34 сесії Боярської міської ради та рішеннями34 сесії Боярської міської ради та рішеннями

виконавчого комітету Боярської міської ради. виконавчого комітету Боярської міської ради. 

Поставити запитання міському голові 

ТАРАСУ ГРИГОРОВИЧУ ДОБРІВСЬКОМУ 

чи висловити свою думку 

ви можете за електронною адресою 

eBmail: mer_boyarka@ukr.net або залишити інформацію 

у будьBякий час за телефоном 42B246

11 липня 2013 року
міський голова Тарас
Добрівський вручив начальB
нику КП "БГВУЖКГ" Вадиму
Богуславському ключі від
придбаної за рахунок бюдB
жету міста спецтехніки. Це B
МДКЗB20 "КАМАЗ" (снігоB
прибиральна машина) та
екскаватор JCB. 

Сподіваємось, що ця
техніка сприятиме покраB
щенню благоустрою нашоB
го міста. 

Заплановано також
придбати два трактори "БеB
ларус" з щіткоюBвідвалом
та причепом. 

НННН ОООО ВВВВ АААА     СССС ПППП ЕЕЕЕ ЦЦЦЦ ТТТТ ЕЕЕЕ ХХХХ НННН ІІІІ КККК АААА     ––––     
ДДДД ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ     ББББ ЛЛЛЛ АААА ГГГГ ОООО УУУУ СССС ТТТТ РРРР ОООО ЮЮЮЮ     ММММ ІІІІ СССС ТТТТ АААА

2 стор.



¡ÓˇÍ‡
������������������������2222 ООООффффііііццццііііййййнннноооо 12 липня 2013 року

Головуючий на 34Bй сесії БоярB

ської міської ради 5 липня міський

голова Тарас Добрівський після її

завершення підсумував: "Сесія буB

ла дуже важкою".

Що ж так напружило мера? Адже
фактично рішення з усіх питань, крім
тих, що під час засідання були зняті
чи відправлені на доопрацювання,
ухвалено. Особливо гострих диску�
сій депутати не розгорнули. Але від�
голосок від непростих рішень ніби
завис у повітрі й гнітив.

Дещо здивувало рішення цієї сесії
відновити зведення так званих
МАФів (малих архітектурних форм),
яке було призупинено ще на 7�й сесії
міськради 12 квітня 2011 р. Депутат
О. Скринник запропонував все ж
заслухати комісію, яка впроваджува�
ла це рішення. Але сьогодні це вже ні
до чого. Доводиться констатувати
певну непослідовність під час ухва�
лення депутатами своїх рішень.

Знову довелося заглиблюватися у
куций міський бюджет, аби, наприк�
лад, перепрофілювати кошти. Зок�
рема йдеться про 30 тис. грн на реа�
лізацію програми оплачуваних гро�
мадських робіт, які з такою ж часткою
коштів Фонду загальнообов'язково�
го соціального страхування будуть
сплачуватися особам, які виконува�
тимуть допоміжні господарські ро�
боти в Боярці (косити, прибирати,
вивозити траву тощо).

З коштів КП “Боярське ГВУЖКГ” пе�
ренаправили 250 тис. грн, поперед�
ньо заплановані на заміну обладнання
котельні "Космос". Перенаправили на
капітальний ремонт вузла обліку вит�
рат газу, капітальний ремонт і супро�
відні роботи по котельні "Космос".
Свого часу ухвалене рішення при де�
тальному огляді котельні виявилося
поспішним: робіт потребується біль�
ше, а відповідно й коштів.

Нарешті розгляд питання, яке не
тільки гнітить, а й викликає дражли�
ве запитання: куди ж зараз могли б
піти 349 460,00 грн, що їх зобов'яза�
на виплатити Боярська міська рада в
рахунок боргу на користь ПП "Ім�
пульс" по будівництву артезіанської
свердловини п'ятилітньої давності
на вул. 2�й Піщаній? Сплатити борг
постановив Господарський суд Київ�
ської області, що й змусило ухвалити
відповідне рішення. 

Натомість приємним фактом були
рішення про остаточний перехід до
боярської комунальної власності спо�
руди дитячого комплексу "Родина".

Після ковтка позитиву щодо се�
сійних рішень повертаємося до пи�
тання, що завдало клопоту міському
керівництву і викликало певний
спротив депутатів�підприємців:
збільшено нормативи грошової
оцінки земель Боярки. Тепер базова
вартість земель міста � 146,36 грн

за один квадратний метр. Є сла�
бенькі надії, що відповідні коефіці�
єнти процентних ставок дещо змен�
шать обдирання наших громадян.
Так, депутат К. Пацьора перекона�
ний � скоро боярська земля кошту�
ватиме, як на Хрещатику в Києві.
А як же виживати?

До позитиву сесії можна віднести
мудре рішення відправити на доопра�
цювання два питання, внесені до по�
рядку денного сесії: про розроблення
детального плану території району за�
будови, обмеженої вулицями Моло�
діжною, Дежньова, Бульварною, а
також про розроблення детального
плану території центральної частини
міста з парком Перемоги між вулиця�
ми Білогородською і Хрещатиком.

Водночас було ухвалено чергове за
поетапністю рішення: затвердити де�
тальний план під будівництво житлово�
готельного комплексу зі спортивно�
розважальним центром по вулиці
Б. Хмельницького, 72�б. Щоправда,
набравши достатню кількість голосів,
це рішення виявило й незгодних (пере�
важно з фракції "УДАР"). Так, депутат
Ю. Казаков вказував на поспішність
цього рішення.

Найбільше запитань і пропозицій
депутатів викликали звіти й перспек�
тивні плани двох керівників комуналь�
них підприємств � Миколи Давиденка
("Боярка�Водоканал") і Вадима Богус�
лавського (БВГУЖКГ). І це логічно, ад�
же кому як не депутатам відомий ре�
альний стан справ на місцях. Депутат
А. Мірзаєв висловив сподівання, що
вчасна заміна керівника "Боярка�Во�
доканал" піде на користь комунально�
му підприємству, яке нині очолив Ми�
кола Іванович Давиденко. Депутати
О. Скринник і Р. Українець порушили
проблематику садових товариств у
Боярці, К. Пацьора поцікавився, коли в
історичній частині міста з'являться ас�
фальтовані дороги і яка доля будівниц�
тва тунелю під залізницею.

Коментуючи виступи доповідачів,
Т. Добрівський зауважив, що міська
рада має фінансові труднощі, зокрема
з проплатами казначейством. Влада
навіть вносить корективи до ухвалено�
го поетапного плану запровадження
індивідуального опалення в місті.

Оскільки з Боярки до Києва дістава�
тися чим далі все важче через пере�
вантаження доріг автомобільним
транспортом, інтенсивну забудову
територій населених пунктів, на сесії
було ухвалено звернення до Києво�
Святошинських РДА, райради та ра�
йонного архітектора щодо впорядку�
вання містобудівної документації регіо�
нального рівня і забезпечення доступ�
них під'їзних дорожньо�транспортних
шляхів між Бояркою та Києвом.

Ніна Харчук,

депутат Боярської міської ради

СЕСІЯ ВИЯВИЛАСЯ

ДОСИТЬ ВАЖКОЮ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 37/2 
від 9 липня  2013 року                                           м. Боярка

Про затвердження графіків прийому громадян 

Керуючись статтями 1, 22 Закону України "Про звернення громадян", підпунктами 2,

17 п. 3 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою організаB

ції особистого прийому громадян посадовими особами місцевого самоврядування, B
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:
1.Затвердити графік прийому громадян керівництвом виконавчого комітету Боярської

міської ради (додається).
2. Затвердити графік прийому громадян у відділах  виконавчого комітету Боярської  міської

ради (додається).
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого ко�

мітету.
Міський голова                                                             Т . Г. ДОБРІВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому 

від 9 липня 2013 р. № 37/2

ГРАФІК
особистого прийому громадян керівництвом 

виконкому Боярської міської ради (м. Боярка, вул. Білогородська, 13)

ГРАФІК

особистого прийому громадян керівництвом 

виконкому Боярської міської ради (м. Боярка, вул. Білогородська, 13)

Жінки, яким присвоєно звання "МатиBгероїня", Герої України, Герої Радянського

Союзу, Герої Соціалістичної Праці, інваліди Великої Вітчизняної війни

приймаються позачергово.

№ з/п
Дні 

тижня
Прізвище, ім'я, по батькові

керівника, який веде прийом
Посада керівника, 
який веде прийом

Години прийому

1 2 3 4 5

1
Вівторок 
щомісяця

Паливода Дмитро

Ігоревич
Секретар ради 14:00�17:00

2
Вівторок 
щомісяця

Рябошапка Марія

Андріївна

Керуюча справами
виконкому

14:00�17:00

3
Середа

щомісяця
Паливода Дмитро

Ігоревич
Секретар ради 9:00�13:00

4
Середа

щомісяця
Заступник міського

голови
9:00�13:00

5
Середа

щомісяця
Рябошапка Марія

Андріївна

Керуюча справами
виконкому

9:00�13:00

6
Середа

щомісяця
Добрівський Тарас

Григорович
Міський голова 14:00�17:00

7
Четвер

щомісяця
Скочко Валерій

Анатолійович

Перший заступник
міського голови

14:00�17:00

8
Четвер

щомісяця
Дубовецький Валерій

Михайлович

Заступник міського
голови

14:00�17:00

Під головуванням міського голоB
ви Тараса Добрівського 9 липня
2013 року відбулося чергове засіB
дання виконкому Боярської міської
ради. Серед основних питань його
діяльності B робота із зверненнями
громадян. 

Упродовж 6 місяців цього року до ви�
конкому надійшло 921 звернення. У то�
му числі колективних звернень � 30,
повторних � 4, через вищі установи �
31. Від пільгових категорій населення
надійшло 206 звернень. Серед них:
учасників бойових дій у Великій  Віт�
чизняній війні � 8, осіб, що постражда�
ли внаслідок аварії на ЧАЕС, � 2, інвалі�
дів � 24, ветеранів праці � 10, дітей вій�
ни � 8, одиноких матерів � 6, пенсіоне�
рів � 148. 

З питань соціального захисту до ви�
конавчого комітету звернулися 160

громадян, з житлових питань � 143, з
питань опіки та піклування � 6, з житло�
во�комунальних � 242, із земельних �
166, з архітектурних � 161, з питань
транспорту та торгівлі � 20. Надано ма�
теріальну допомогу соціально незахи�
щеним верствам населення на суму
40 350 гривень. 

Усі звернення громадян розгляда�
ються на апаратних нарадах керівного
складу Боярської міської ради та зна�
ходяться на постійному контролі у
міського голови Тараса Добрівського. 

Затверджено також графіки особис�
того прийому громадян. 

Членами виконкому було надано
дозволи на розміщення об'єктів тор�
гівлі, побуту, виробництва. На засі�
данні розглянуто житлово�комунальні
та архітектурні питання. 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН – 
У ЦЕНТРІ УВАГИ ВИКОНКОМУ

1. Фінансово�економічний відділ Понеділок � п’ятниця з 9:00 до 13:00

2. Загальний відділ (видача довідок) Вівторок, середа з 8:30 до 16:00

3. Юридичний відділ (квартирний облік, видача довідок та
оформлення посвідчень особам, потерпілим від наслідків
Чорнобильської катастрофи)

середа з 9:00 до 16:00

4. Спеціалісти з питань архітектури та землевпорядкування середа з 9:00 до 16:00

5. Спеціаліст з комунальних питань вівторок з 9:00 до 13:00

6. Спеціаліст у справах захисту дітей Вівторок, середа з 8:30 до 16:00

� Широкого резонансу у місько�

му середовищі набуло відкриття

меморіалу на старовинному кладо�

вищі по вулиці Зеленій в історичній

частині міста. На вашу думку: це

факт історичної ваги?

� Безперечно так. Втілюючи в життя
закони України про охорону історико�
культурної й археологічної спадщини,
пошанування давніх поховань, Бояр�
ська міська рада вже неодноразово ви�
являла дбайливе ставлення до нашої іс�
торії. За рішенням виконкому було доз�
волено Благодійному фонду "Героїка"
здійснити будівництво меморіалу на ко�
лишньому давньому будаївському кла�
довищі, територія якого визнана зем�
лями історико�культурного призначен�
ня. 16 червня тут відкрито меморіал
пам'яті воїнів Української Народної
Республіки, які у 1918�1919 роках бо�
ролися та полягли за незалежність
України і поховані на цьому цвинтарі.
Водночас меморіал вшанував пам'ять
усіх попередніх поколінь, які знайшли
тут вічний спочинок. Найближчим ча�
сом ми проведемо озеленення та бла�
гоустрій цієї території. 

� Наближаються чергові річниці в

житті України і в житті Боярки. Як

будемо їх відзначати?

� Цього року скромно, але не менш
урочисто, як зажди.

Проведення Дня незалежності Украї�
ни вже традиційно має відбутися на тери�
торії стадіону біля Боярської ЗОШ № 1.
Закликаю всіх боярчан прийти 24 серп�
ня і взяти участь у незвичайному дійс�
тві. Я пропоную нововведення � о 22�ій
годині разом всією громадою заспіва�
ти Гімн України. Усіх патріотично на�
лаштованих боярчан запрошую приєд�
натися!

А вже 21 вересня відбудеться святку�
вання Дня міста, під час якого ми виз�
начимо і кращих боярчан, в тому числі
й у номінації "Почесний житель міста".
Звертаюсь до організацій, закладів,
підприємств, до всіх жителів з прохан�
ням подавати до 30 липня кандидатури
для присвоєння цього звання. На день
міста до нас мають намір приїхати за�
кордонні делегації, в тому числі й з
міст�побратимів.

Гарний господар, як завжди, пови�
нен до свята причепурити свою тери�
торію, оселю, а не "викохувати"
бур'яни біля будинків. А тому вже зараз
повідомляю про оголошення конкурсу
на краще подвір'я, кращу вулицю. 

Боярчани, включайтеся в роботу з

наведення ладу у нашому рідному

місті! 

Розмову вела 

Ганна Коваленко

ПОСЕРЕД ЛІТА З ДУМКАМИ 

ПРО МАЙБУТНЮ ЗИМУ



1 стор.



¡ÓˇÍ‡
������������������������ 333312 липня 2013 року ООООффффііііццццііііййййнннноооо

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

чергова 34 сесія

РІШЕННЯ № 34/1529
від 5 липня 2013 року                                                  м. Боярка

Про затвердження нормативної грошової оцінки

земель м. Боярка

Розглянувши технічну документацію з нормативної гроB

шової оцінки земель міста Боярка, розроблену ДП

УДНДІПМ "Діпромісто" імені Ю. М. Білоконя, керуючись

Земельним кодексом України, Податковим кодексом

України, Законом України "Про землеустрій", ст. 26 Закону

України "Про місцеве самоврядування в Україні" статтями

15, 18 Закону України "Про оцінку земель", ст. 9 Закону

України "Про державну експертизу землевпорядної докуB

ментації", постановою Кабінету Міністрів України "Про меB

тодику нормативної грошової оцінки земель сільськогосB

подарського призначення та населених пунктів" № 213 від

23 березня 1995 р., з метою забезпечення економічного

регулювання земельних відносин в місті Боярка B

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити нормативну грошову оцінку земель міста Бо�
ярка Києво�Святошинського району Київської області.

2. Затвердити базову вартість земель міста Боярка у розмі�
рі 146,36 грн за 1м 2.

3. Затвердити економіко�планувальне зонування території
міста Боярка. 

4. Затвердити коефіцієнти, які впливають на оціночну вар�
тість земельних ділянок (Кф � функціонального використання
земельних ділянок, Км2 � зональні коефіцієнти, Км3 � локальні
коефіцієнти);

5. Опублікувати це рішення в засобах масової інформації та
довести до відома землевласників, землекористувачів та
орендарів м. Боярка.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на пос�
тійні депутатські комісії Боярської міської ради з питань місто�
будування архітектури, використання земельних ресурсів, ад�
міністративно�територіального устрою та на комісію з питань
фінансів, бюджету, соціально�економічного розвитку, зовніш�
ньоекономічних зв'язків.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ

Чергова 34 сесія

РІШЕННЯ № 34/1533 
Від 5 липня 2013 року                                       м. Боярка

Про створення дошкільного навчального

закладу “яслаBсадок  "Казка" м. Боярка”

та затвердження його статуту

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошB

кільну освіту”, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоB

врядування в Україні", з метою розширення мережі дошB

кільних навчальних закладів м. Боярки та задоволення

потреб батьків у здобутті дітьми дошкільної освіти, B 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Створити дошкільний навчальний заклад “ясла�садок
"Казка" м. Боярка”, розташований за адресою: м. Боярка,
вул. Дачна, 38 (далі – ясла�садок "Казка" м. Боярка”. 

2. Затвердити Статут дошкільного навчального закладу
ясел�садка "Казка" м. Боярка (Додаток №1).

3. Доручити Косовській Галині Володимирівні провести дер�
жавну реєстрацію дошкільного навчального закладу ясел�
садка "Казка" м. Боярка відповідно до вимог чинного законо�
давства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на зас�
тупника міського голови В. М. Дубовецького.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ

Чергова 34 сесія

РІШЕННЯ № 34/1534 
від 5 липня 2013 року                                              м. Боярка

Про затвердження Програми організації та 

проведення оплачуваних громадських робіт

на 2013 рік у м. Боярка 

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоB
врядування в Україні", "Про зайнятість населення",
постанови Кабінету Міністрів України "Про затверB
дження Порядку організації громадських та інших робіт
тимчасового характеру" від 22 березня 2013 р. № 175,
та з метою вирішення питань тимчасової зайнятості наB
селення м. Боярка, зменшення масштабів безробіття,
забезпечення соціальних гарантій громадян, які тимB
часово втратили роботу, B

1. Затвердити Програму організації оплачуваних громад�
ських робіт на 2013 рік у м.Боярка, що додається (Додаток 1).

2. Визначити за згодою керівника КП "Боярське головне
виробниче управління житлово�комунального господарс�
тва" таким, що братиме участь у проведенні громадських
робіт.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови з комунальних питань.

Міський голова Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесії

Боярської міської ради
від 5 липня 2013 р. № 34/1534

ПРОГРАМА
організації оплачуваних громадських робіт

на 2013 рік у м.Боярка 

1. Загальні положення Програми
1.1. Програма з організації оплачуваних громадських ро�

біт на 2013 рік у м. Боярка (далі � Програма) підготовлена на
виконання  Програми зайнятості населення Києво�Свято�
шинського району на період 2013�2017 років.

1.2. Програма розроблена відповідно до вимог Законів
України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'яз�
кове державне соціальне страхування на випадок безробіт�
тя", постанови Кабінету Міністрів України "Про затверджен�
ня Порядку організації громадських та інших робіт тимчасо�
вого характеру"№ 175  від 22 березня 2013 р. 

2. Мета програми
Мета Програми � сприяння зайнятості населення та за�

безпечення тимчасової зайнятості громадян на міському
ринку праці. 

3. Фінансування Програми
3.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок:
� коштів міського бюджету у розмірі 30 000 грн 
(із розрахунку 1 000 грн х 10 осіб х 3 місяці);
� коштів підприємств, організацій та установ;
� коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціаль�

ного страхування України на випадок безробіття (далі � Фонд);
� інших джерел відповідно до чинного законодавства.
3.2. Фінансування організації громадських робіт здійсню�

ється за рахунок коштів міського бюджету, роботодавців та
з інших не заборонених законодавством джерел. У разі за�
лучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт
фінансування здійснюється пропорційно рівними частина�
ми за рахунок коштів міського бюджету та Фонду.

4. Заходи з виконання Програми
4.1. Керівник комунального підприємства "Боярське го�

ловне виробниче управління житлово�комунального госпо�
дарства" (далі � Підприємство) відповідно до вимог та реко�
мендацій Києво�Святошинського районного центру зайня�
тості населення (далі � Центр зайнятості) організовує ве�
дення реєстрації безробітних, які виявили бажання брати
участь у оплачуваних громадських роботах.

4.2. Визначити, що оплачуваними видами громадських
робіт за Програмою, які мають суспільно корисну спрямова�
ність, відповідають потребам громадян регіону і сприяють
їхньому соціальному розвитку, є:

� благоустрій та озеленення територій населених пунктів,
об'єктів соціальної сфери, зон відпочинку, придорожніх смуг;

� впорядкування місць меморіального поховання, пам'ят�
ників та пам'ятних місць, братських могил та інших місць по�
ховання загиблих захисників Вітчизни, утримання в належ�
ному стані цвинтарів.

(До оплачуваних громадських робіт не відносяться робо�
ти, що пов'язані з ризиком для життя, відповідно до Перелі�
ку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 р. № 15.)

4.3. Підприємство укладає договір з Центром зайнятості
та організовує прийом і забезпечення роботою направле�
них безробітних осіб для виконання оплачуваних громад�
ських робіт.

4.4. На осіб, які беруть участь у громадських та інших ро�
ботах тимчасового характеру, поширюються державні соці�
альні гарантії, передбачені законодавством про працю та
зайнятість населення і загальнообов'язкове державне соці�
альне страхування.

4.5. З особами, які беруть участь у громадських роботах,
Підприємство укладає в письмовій формі строкові трудові
договори на строк, що сумарно протягом року не може пе�
ревищувати 180 календарних днів. Про участь осіб у гро�
мадських роботах Підприємство вносить записи до їхніх
трудових книжок відповідно до законодавства про працю.

4.6. Для організації оплачуваних громадських робіт з на�
дання допомоги з підтримання у належному стані соціаль�
них закладів, впорядкування населених пунктів, пам'яток
історії, зон відпочинку, культури і туризму, робіт з лісонасад�
ження та догляду за рослинами тощо Підприємство визна�
чає обсяги робіт та об'єкти, на яких буде організовано гро�
мадські роботи, та забезпечує, у разі необхідності, доставку
безробітних до місця проведення робіт автотранспортом.

4.7. Підприємство щомісячно звітує про обсяги громад�
ських робіт перед виконавчим комітетом Боярської міської
ради, центром зайнятості та Фондом, а також щоквартально
надає до комунального підприємства "Інформаційне агент�
ство "Боярка�Інформ" матеріали для висвітлення позитив�
ного досвіду організації та проведення оплачуваних гро�
мадських робіт.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                       

VІ СКЛИКАННЯ

чергова 34 сесія                               

РІШЕННЯ № 34/1536                    
від 5 липня 2013 року                       м. Боярка

Про розроблення детального плану териB

торії з парком ім. Т.Г. Шевченка між вул. МоB

лодіжна, вул. Чернишевського, 

вул. Б. Хмельницького та  

вул. Свободи в м. Боярка

З метою розроблення детального плану теB

риторії з парком  ім. Т. Г. Шевченка між

вул. Молодіжна, вул. Чернишевського,

вул. Б. Хмельницького, вул. Свободи в м. БоB

ярка, керуючись Законом України "Про місцеB

ве самоврядування в Україні", Законом   УкраїB

ни "Про регулювання містобудівної діяльносB

ті", Законом України "Про основи містобудуB

вання", Порядком розроблення містобудівної

документації, затвердженим Наказом МінісB

терства регіонального розвитку, будівництва

та житловоBкомунального господарства УкраїB

ни від 16 листопада 2011 р. № 290,B

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И Л А:

1. Розробити детальний план території з пар�
ком ім. Т. Г. Шевченка між вул. Молодіжна,
вул. Чернишевського, вул. Б. Хмельницького та
вул. Свободи в м. Боярка.

2. Доручити виконавчому комітету Боярської
міської ради, замовити детальний план території
з парком ім. Т. Г. Шевченка між вул. Молодіжна,
вул. Чернишевського, вул. Б. Хмельницького та
вул. Свободи в м. Боярка у проектному інституті
ДП "НДПІ Містобудування".

3. Після розроблення детального плану терито�
рії провести громадські слухання та подати міс�
тобудівну документацію на затвердження міської
ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення пок�
ласти на заступника міського голови з відповід�
ного напряму.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                        

VІ СКЛИКАННЯ

чергова 34 сесія                               

РІШЕННЯ № 34/1535
від 5 липня 2013 року                                                 м. Боярка

Про затвердження детального плану території під буB

дівництво житловоBготельного комплексу із спортивноB

розважальним центром в м. Боярка, 

вул. Б. Хмельницького, 72Bб

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядуB

вання в Україні", Законом України "Про регулювання місB

тобудівної діяльності", Законом України "Про основи

містобудування", Порядком розроблення містобудівної

документації, затвердженим Наказом Міністерства регіоB

нального розвитку, будівництва та житловоBкомунального

господарства України від 16 листопада 2011 р. № 290,B

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити детальний план території під будівництво
житлово�готельного комплексу із спортивно�розважальним
центром в м. Боярка, вул. Б. Хмельницького, 72�б.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на зас�
тупника міського голови з відповідного напряму.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                       Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ

чергова 34 сесія

РІШЕННЯ № 34/1532

від 5 липня  2013 року                   м. Боярка

Про звернення до КиєвоBСвятошинської 

районної ради щодо передачі майна

в комунальну власність територіальної

громади міста Боярка 

Відповідно Закону України "Про місцеве

самоврядування в Україні", за підсумками

роботи Комісії з передачі цілісного майновоB

го комплексу районного дитячого будинку на

баланс територіальної громади міста Боярка,

у зв'язку з уточненням переліку майна, яке

передається, B 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Направити до Києво�Святошинської районної
ради звернення щодо додаткової передачі у влас�
ність Боярської територіальної громади обладнан�
ня та інвентарю в кількості 449 одиниць на суму
33285,71 грн (Додаток 1) та виключення з акта
прийняття матеріальних цінностей  8 одиниць на
суму 11550, 87 грн (Додаток 2).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на
першого заступника міського голови Скочка В. А.

Міський голова Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

Додаток 1

до рішення сесії №___________

від_________________________

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЄВОBСВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

08154 Київська обл., м. Боярка, вул. БілоB

городська,13 тел./факс 0 (4598) 42B246

від  _____________________ № ________________

Голові 

КиєвоBСвятошинської Районної ради

ЛУЦЮКУ В. В.

Про передачу майна  в комунальну власB

ність територіальної громади міста Боярка 

За підсумками роботи Комісії з передачі ціліс�
ного майнового комплексу районного дитячого
будинку на баланс територіальної громади міста
Боярка, у зв'язку з уточненням переліку майна,
яке передається, Боярська міська рада зверта�
ється  з проханням додатково передати у влас�
ність Боярської територіальної громади облад�
нання та інвентар в кількості 449 од. на суму
33285,71 грн. згідно з Додатком 1. Та виключити з
акта прийняття матеріальних цінностей  8 оди�
ниць на суму 11550, 87 грн згідно з Додатком 2.

Секретар ради Д. М. ПАЛИВОДА



¡ÓˇÍ‡
������������������������4444 ООООффффііііццццііііййййнннноооо 12 липня 2013 року

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ

Чергова  34  сесія

РІШЕННЯ № 34/1528

від  5 липня  2013 року                       м. Боярка

Про внесення змін до рішення II пленарного засідання черB

гової 28 сесії  Боярської міської  ради VI скликання

від 26 грудня 2012 року  № 28/1451 "Про затвердження місьB

кого бюджету на 2013 рік"

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве

самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом  України,

рішенням Боярської міської ради VI скликання

від 26 грудня 2012 року  № 28/1451 року  "Про затвердження

міського бюджету на 2013 рік", згідно з рішенням сесії раB

йонної ради "Про районний бюджет КиєвоBСвятошинського

району на 2013 рік",  B

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до функціональної та економічної структури ви�
датків загального  фонду в межах планових асигнувань, а саме: 

� по КФК 070101:
зменшити  асигнування  по КЕКВ 2240  на  30 000,00 грн              
збільшити асигнування  по КЕКВ 2272  на  30 000,00 грн;       
� по КФК  250102 Резервний фонд:
зменшити   асигнування  по КЕКВ  9000  на   30 000,00 грн;        
�  по КФК 250404:
збільшити    асигнування по КЕКВ 2282  на   30 000,00 грн ( фі�

нансування  Програми оплачуваних  громадських робіт).             
2. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету  по

КДБ 25020200 на 60 000,00 грн на виконання заходів  програми
організації оплачуваних громадських робіт за рахунок передачі
коштів із загального фонду   міського    бюджету (30 000,00 грн) та
надходжень коштів Фонду загальнообов'язкового соціального
страхування  (30 000,00 грн). 

3.  Збільшити видатки  спеціального  фонду міського бюджету
по КФК 250404: 

КЕКВ  2111   на   44 020,00  грн;
КЕКВ   2120  на   15 980,00  грн.

4. Внести зміни до переліку видатків бюджету розвитку з вне�
сенням відповідних змін до функціональної та економічної струк�
тури видатків спеціального фонду міського бюджету  (бюджет
розвитку) в межах планових асигнувань,  а саме:     

� по КФК  150101  КЕКВ  3122:
збільшити асигнування на  349 460,00  грн (для здійснення опла�

ти  боргу на користь  ПП "Виробнича фірма "Імпульс" за  виконання
робіт з будівництва артезіанської  свердловини  для господарсько�
питного водопостачання міста Боярка Київської області по вулиці
II Піщана, 2�А  згідно з рішенням  господарського суду Київської
області  (справа № 12/134�12/25  від 12 березня 2013 р.).

� по КФК  070101  КЕКВ  3132:
зменшити асигнування на  349 460,00  грн;         
� по КФК  100201  КЕКВ  3210:
перенаправити кошти в сумі  250 00,00 грн, виділені  КП "Бояр�

ське ГВУЖКГ" на заміну обладнання котельні "Космос" на капі�
тальний ремонт вузла обліку витрат газу, капітальний ремонт об�
ладнання  і супровідні роботи  по котельні "Космос".            

4. Внести  відповідні зміни  до додатків 2,3,7,8 "Рішення про зат�
вердження міського бюджету на 2013 рік".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника міського голови Скочка В. А.

Міський голова Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

1. Проблема, яку передбачається розв'язати.
З метою доцільного, ефективного використання майна комунальної власності, впорядкування процедури відчу�

ження майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Боярка в особі Боярської міської ради
та/або  закріплене за комунальними підприємствами, організаціями, установами на правах господарського відання,
оперативного управління, або використовується на умовах оренди відповідно до п. 30 ст. 26 , підпунктів 5, 6 ст. 60 За�
кону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,
розроблено Положення про порядок організації та проведення відчуження комунального майна у м. Боярка.

Необхідність цього регуляторного акта викликана відсутністю прописаної законодавством процедури відчуження
майна, що є комунальною власністю територіальної громади. В цьому регуляторному акті прописаний механізм про�
дажу майна шляхом продажу за конкурсом та шляхом викупу. Впровадження цього регулювання є доцільним у зв'яз�
ку з тим, що інших альтернатив роз'яснення існуючої проблеми не існує. Цей регуляторний акт спрямований на до�
сягнення чітко визначеної мети � удосконалення механізму вирішення питань, пов'язаних з відчуженням міського ко�
мунального майна. 

2. Цілі регулювання :
�       підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов'язаних з відчуженням

міського комунального майна;
�       забезпечення ефективного використання майна міської комунальної власності;
�       відкритість процедури розгляду питань, пов'язаних з міським комунальним майном; 
�       забезпечення доступної інформації про порядок відчуження майна міської комунальної власності.
3. Альтернативні способи досягнення цілей.
Як альтернативу до запропонованого регулювання розглянемо так зване "статус�кво", тобто залишення без змін.

Це, на нашу думку, буде лише поглиблювати проблему і жодним чином не сприятиме її вирішенню. Перевагами об�
раного способу регулювання є :

� встановлення конкретного порядку відчуження майна, який не суперечить чинному законодавству, веде до під�
вищення інформованості юридичних та фізичних осіб;

� підвищення прогнозованості (передбачуваності) дій органів місцевого самоврядування;
� із затвердженням Положення про порядок організації та проведення відчуження   комунального майна у м. Бояр�

ка не буде можливості для зловживань в операціях, пов'язаних з відчуженням комунального майна.
4. Механізм та заходи, які пропонуються для розв'язання проблеми.
Основними завданнями запропонованого проекту рішення є забезпечення прозорого процесу дій органів місце�

вого самоврядування при вирішенні питань, пов'язаних з міським комунальним майном. З метою реалізації постав�
леної мети пропонується проведення таких заходів:

� покладення на конкурсну комісію при Боярській міській  раді обов'язків щодо дотримання порядку відчуження
майна, що є комунальною власністю;

� ознайомлення юридичних осіб (комунальні підприємства, установи, організації) комунальної власності з Поло�
женням про порядок організації та  проведення  відчуження  комунального майна у м. Боярка

� розміщення в  засобах масової інформації цього положення.
Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на безпосереднє розв'язання проблеми � відсут�

ності механізму (прописаної процедури) відчуження майна та визначення порядку відчуження майна, що є комуналь�
ною власністю та/або закріплене за комунальними підприємствами, організаціями, установами на правах господар�
ського відання, оперативного управління або використовуються на умовах оренди. Це Положення забезпечить до�
цільне, ефективне використання майна, що є комунальною власністю та підвищить контроль за використанням ко�
мунального майна.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:
доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, врахуванню громадської думки при вирішенні питань
пов'язаних з міським комунальним майном. 

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Цей акт мотивує Боярську   міську раду виконувати встановлені вимоги щодо проведення відчуження комунально�

го майна. Без виконання вказаних в регуляторному акті вимог Боярська  міська рада не зможе провести відчуження
майна. Завдяки цьому регуляторному акту підвищується прогнозованість (передбачуваність) дій органів місцевого
самоврядування, посилюються вимоги щодо відчуження майна, унеможливлюються зловживання в операціях,
пов’язаних з відчуженням міського комунального майна.

6. Очікувані результати прийняття акта.
6.1. Чіткий механізм відчуження комунального майна, якого раніше не існувало;

7. Запропонований строк дії акта.
Термін чинності цього регуляторного акта співвідноситься із цілями та механізмами його впровадження � необме�

жений.
8. Показники результативності регуляторного акта.
8.1.  Сума коштів, отриманих місцевим бюджетом від продажу об'єктів комунального майна.
8.2.  Використання зазначених вище коштів на вирішення соціальних проблем міста.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
При проведенні відстеження результативності цього регуляторного акта будуть використовуватися дані роботи

комісії.

Зауваження та пропозиції щодо проекту регулярного акта приймаються протягом одного місяця з моменту публі�
кації цього проекту за адресою  Боярської міської ради (вул. Білогородська, 13,  м. Боярка,  каб. 10, тел. 41�550).

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта B рішення Боярської міської ради 

" Положення про порядок організації та проведення відчуження майна комунальної власності

територіальної громади м. Боярка"

Виконавчий комітет Боярської міської ради відповідно до ст. 9 Закону України " Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності " з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх
об’єднань повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта � проекту рішення Боярської міської ради "По�
ложення про порядок організації та проведення відчуження майна комунальної власності територіальної громади
м. Боярка".

Стислий зміст регуляторного акта

Регуляторний акт розроблений відповідно до  п. 30 ст. 26, підпунктів 5, 6 ст. 60 Закону України "Про місцеве са�
моврядування в Україні" з метою  доцільного, ефективного використання майна комунальної власності, впорядку�
вання процедури відчуження майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Боярка в особі Бо�
ярської міської ради.

Строк дії регуляторного акта необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чин�
ного законодавста та з інших причин.

Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу � газета " Боярка�інформ".
Також з повним текстом проекту регуляторного акта, аналізом регуляторного впливу можна ознайомитись безпо�

середньо у каб.10 виконавчого комітету Боярської міської ради (м. Боярка, вул. Білогородська, 13)  в робочі дні  з
08:00 до 17:00, тел. 41�550.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту приймаються письмово протягом місяця з дня оприлюд�
нення регуляторного акта за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13, каб. 10.

Аналіз впливу регуляторного акта: проекту рішення Боярської міської ради 

"Про  порядок організації та проведення відчуження майна комунальної власності 

територіальної  громади м. Боярка

Сфера впливу Вигоди Витрати

Органи місцевого 
самоврядування

Прогнозованість, контроль операцій,
пов'язаних з відчуженням міського кому�

нального майна

Витрати робочого часу, пов'язані з підго�
товкою регуляторного акта та виконання

його вимог

Конкурсна комісія при 
Боярській  міській раді

Дозвіл власника на проведення опера�
цій, пов'язаних з відчуженням міського

комунального майна

Витрати робочого часу пов'язані з вико�
нанням вимог регуляторного акта

Територіальна
громада

№ з/п Захід Відповідальний за виконання

1
Проведення аналізу інформації щодо отримання коштів шляхом

продажу комунального майна
фінансово�економічний відділ

виконкому 

2
Проведення аналізу інформації щодо використання коштів,

отриманих від продажу комунального майна
фінансово�економічний відділ

виконкому 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ

чергова 34 сесія

РІШЕННЯ № 34/1531

від 5 липня  2013 року                                                         м. Боярка

Про затвердження акта прийомуBпередачі 

цілісного майнового комплексу

КиєвоBСвятошинського районного дитячого

будинку змішаного типу

Відповідно до підпунктів 30, 31, 33 п. 1  ст. 26, пп 1 п. а ст. 29

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

відповідно до рішення сесії КиєвоBСвятошинської районної

ради VI скликання від 6 червня 2013 р. № 325B29BVI "Про

внесення змін до рішення КиєвоBСвятошинської районної

ради "Про передачу цілісного майнового комплексу КиєвоB

Святошинського районного дитячого будинку змішаного типу

з балансу управління освіти, молоді та спорту КиєвоBСвятоB

шинської районної державної адміністрації на баланс теритоB

ріальної громади м. Боярка з метою подальшого використанB

ня під дошкільний навчальний заклад" від 25 квітня 2013 р.

№ 314B28BVI та рішення 31 сесії Боярської міської ради

VI скликання від 13 березня 2013 р. № 31/1497 "Про надання

згоди на прийняття до комунальної власності територіальної

громади міста Боярка приміщення районного дитячого буB

динку "Родина" за адресою м. Боярка, вул. Молодіжна, 84", B

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити акт прийому�передачі цілісного майнового ком�
плексу Києво�Святошинського районного дитячого  будинку змі�
шаного типу та передати зазначене майно на баланс новостворе�
ного дошкільного навчального закладу (Додаток 1).

2. Вважати рішення 32 сесії Боярської міської ради VI скликання
"Про прийняття спільної власності територіальних громад Києво�
Святошинського району нежитлового приміщення за адресою м.
Боярка, вул. Молодіжна, 84, на баланс територіальної громади м.
Боярка" № 32/1518 від 25 квітня 2013 р. таким, що втратило чин�
ність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого зас�
тупника міського голови Скочка В. А.

Міський голова Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 
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12 липня 2013 року 5555ООООффффііііццццііііййййнннноооо
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ
чергова 34 сесія

РІШЕННЯ № 34/1530
від 5 липня  2013 року                                                                    м. Боярка

Про оголошення конкурсу на визначення суб'єкта оціночної діяльності 
для визначення ринкової вартості об'єктів нерухомого майна за адресами: 

вул. Київська, 26 і вул. Білогородська, 53Bа.

Керуючись підпунктами 5, 6  ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Законом України "Про приватизацію державного майна", Законом України
"Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", рішенB
ням сесії Боярської міської ради від 6 квітня 2012 р. № 18/890 "Про зміни у складі діB
ючої конкурсної комісії по відбору суб'єктів  оціночної діяльності в м. Борка та нову
редакцію положення", рішенням сесії Боярської міської ради від 28 січня 2013 р.
№ 29/1476 "Про затвердження переліку об'єктів нерухомості  комунальної власності
територіальної громади м. Боярка, які підлягають приватизації у 2013  році, B

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до складу Комісії з конкурсного відбору суб'єктів господарювання для
здійснення  оцінки  комунального майна м. Боярка, а саме: вивести зі складу Комісії зас�
тупника голови Боярської міської ради з житлово�комунальних питань, Давиденка М. І.
у зв'язку зі звільненням та затвердити головою комісії з конкурсного відбору суб'єктів
господарювання для здійснення  оцінки  комунального майна м. Боярка першого заступ�
ника міського голови Скочка В. А., додатково ввести до складу комісії депутатів Бояр�
ської міської ради Демідова О. В. та Сафонова В.М.

2. Доручити Комісії з конкурсного відбору суб'єктів господарювання для здійснення
оцінки  комунального майна м. Боярка оголосити кокурс на визначення суб'єкта оціноч�
ної діяльності для визначення ринкової вартості об'єктів нерухомого майна за адресами :
вул. Київська, 26 і вул. Білогородська, 53�а.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови
Скочка В. А.

Міський голова Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

Інформація

Виконавчого комітету Боярської міської  ради про оголошення конкурсу
з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  до проведення 
незалежної оцінки об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності 

територіальної громади міста Боярка.

Назва обєкта: комунальна власність територіальної громади міста Боярка  � нежи�
лі будівлі за адресою: м. Боярка, вул. Київська, 26

Адреса: м. Боярка, вул. Київська, 26

Балансоутримувач: КП "Боярка�Водоканал" 
Запланована дата оцінки: 
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб'єкти оціночної діяльності, які діють

на підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Украї�
ні", якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напряма�
ми оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту
оцінки.

Кінцевий термін подання заяв, пропозицій учасників конкурсу B 30 каленB

дарних днів з моменту публікації оголошення.

Суб'єкти оціночної діяльності в запечатаному конверті подають для розгляду кон�
курсною комісією таку конкурсну документацію:

� заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
� нотаріально засвідчені копії установчих документів;
� копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення

оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
� копію сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом

державного майна України, завіреного суб'єктом оціночної діяльності;
� інформацію про суб'єкта оціночної діяльності (документ, який містить відомості

про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду ро�
боти оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсні пропозиції суб'єкта оціночної діяльності подаються у запечатаному кон�
верті і мають містити пропозицію щодо вартості виконання та умов оплати робіт,
калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт,
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться  9 серпня  2013 р.  об 11:00 год. в приміщенні БоярB

ської міської ради за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13. 

Телефон для довідок: (04598) 41B550.

Інформація

Виконавчого комітету Боярської міської  ради про оголошення конкурсу
з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  до проведення 
незалежної оцінки об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності 

територіальної громади міста Боярка.

Назва обєкта: комунальна власність територіальної громади міста Боярка  � котельня
за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 53 (приміщення та обладання)

Адреса: м. Боярка, вул. Білогородська, 53

Балансоутримувач: КП "БГВУЖКГ" 
Запланована дата оцінки: 
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб'єкти оціночної діяльності, які діють на

підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону Украї�
ни "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", якими
передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки май�
на та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки.

Кінцевий термін подання заяв, пропозицій учасників конкурсу B 30 календарB

них днів з моменту публікації оголошення.

Суб'єкти оціночної діяльності в запечатаному конверті подають для розгляду конкурс�
ною комісією таку конкурсну документацію:

� заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
� нотаріально засвідчені копії установчих документів;
� копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцін�

ки та підписання звіту про оцінку майна;
� копію сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом дер�

жавного майна України, завіреного суб'єктом оціночної діяльності;
� інформацію про суб'єкта оціночної діяльності (документ, який містить відомості про

претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оці�
нювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза�
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсні пропозиції суб'єкта оціночної діяльності подаються у запечатаному конвер�
ті і мають містити пропозицію щодо вартості виконання та умов оплати робіт, калькуляції
витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не виз�
начений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться  9 серпня  2013 р.  об 11:00 год. в приміщенні Боярської

міської ради за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13. 

Телефон для довідок: (04598) 41B550.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 9 липня 2013 року                         № 37/1                              м. Боярка

Про стан роботи зі зверненнями
громадян, що надійшли до виконкому

за 6 місяців 2013 року

На виконання Указу Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реаB
лізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування", та відповідно до ст. 28 Закону України "Про звернення
громадян" від 7 лютого 2008 року № 109/2008, з метою поліпшення умов реалізації конституB
ційного права громадян на особисте звернення до органів місцевого самоврядування та посаB
дових і службових осіб цих органів, удосконалення організації розгляду порушених у таких
зверненнях питань, підвищення відповідальності керівників комунальних підприємств за наB
лежне реагування на обґрунтовані пропозиції, заяви і скарги, розв'язання проблем, які сприB
чиняють звернення громадян, B

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Боярської міської
ради за 6 місяців 2013 року взяти до відома (додається). 

2. Спеціалісту І категорії з питань звернень громадян систематично узагальнювати та аналізувати
звернення громадян.

3. Керівникам комунальних підприємств міста вжити заходи щодо своєчасного та якісного розгляду
звернень громадян, уважного  ставлення до вирішення проблем, з якими вони звертаються, вирішен�
ня обґрунтованих заяв і скарг найменш соціально захищених категорій громадян. 

4. Працівникам виконкому своєчасно та якісно розглядати звернення громадян. При неможливості
вирішення проблем, з якими вони звертаються, у встановлені терміни повідомляти заявника щодо
термінів вирішення питань, порушених у зверненні. У разі  порушення термінів розгляду попередити,
що робота із зверненням громадян посадових та службових осіб розглядається як важливий критерій
оцінки їх професійного рівня, відповідності займаній посаді, а також можливості просування таких осіб
по службі. 

5. Для активізації роботи із зверненнями громадян вживати додаткові заходи :
� регулярно узагальнювати та аналізувати кількість і зміст звернень. За результатами домагатися усу�

нення причин, що породжують обґрунтовані скарги до райдержадміністрації та органів вищого рівня;
� посилити персональну відповідальність керівників установ, організацій за стан роботи зі звернен�

нями громадян, практикувати заслуховування їхніх звітів з цього питання на засіданнях виконкому;
� забезпечувати встановлення дієвого контролю за повним, об'єктивним і кваліфікованим розгля�

дом звернень, додержанням встановлених законодавством термінів та наданням відповіді заявникам;
� перевіряти графіки особистого прийому громадян керівниками виконкому, установ і організацій,

забезпечити громадянам можливість побувати на особистому прийомі у поза робочий час;
� притягати до відповідальності посадових осіб за неналежне виконання вимог Закону України "Про

звернення громадян".
6. Керівникові  КП "ІА Боярка�Інформ" оприлюднити це рішення в газеті та на офіційному сайті  місь�

кої ради в десятиденний термін після його прийняття та підписання.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами Рябошапку М. А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                            Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СКЛИКАННЯ

чергова    сесія                                       

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ №      / ____      

від _____________ року                                                                     м. Боярка

Положення про порядок організації та проведення відчуження майна комунальної

власності територіальної громади м. Боярка

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфеB

рі господарської діяльності", Закону України "Про приватизацію державного майB

на", Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу

приватизацію)", статей 25, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в УкB

раїні", B

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА

1. Затвердити Положення про порядок організації та проведення відчуження майна ко�
мунальної власності територіальної громади м. Боярка. (Додається).

2. Директору КП "Боярка�Інформ" здійснити публікацію цього рішення та Положення у
газеті "Боярка�Інформ" та на сайті Боярської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово�
комунального господарства, приватизації та благоустрою та на заступника міського голови
з відповідного напряму.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                           Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ 

ДОДАТОК
до рішення Боярської  міської ради

від "____" __________ 2012 року
№ __________________

Положення про порядок організації та проведення

відчуження майна комунальної власності 

територіальної громади м. Боярка

Розділ І. Загальні положення

Положення про порядок приватизації та відчуження об'єк�
тів права комунальної власності територіальної громади міс�
та Боярка (далі � Положення) розроблено на підставі Законів
України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Дер�
жавну програму приватизації", "Про приватизацію держав�
ного майна", "Про приватизацію невеликих державних під�
приємств (малу приватизацію)", "Про особливості привати�
зації об'єктів незавершеного будівництва", "Про оцінку май�
на, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Украї�
ні", Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу
України, Цивільного кодексу України, постанов Кабінету Мі�
ністрів України "Про затвердження Методики оцінки майна",
"Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної
власності", Положення про порядок відчуження основних за�
собів, що є державною власністю, Типової інструкції про по�
рядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджет�
них установ та інших нормативно�правових актів щодо при�
ватизації та відчуження майна з урахуванням особливостей
приватизації та відчуження об'єктів права комунальної влас�
ності територіальної громади міста Боярка.

Приватизація та відчуження майна, що знаходиться в ко�
мунальній власності територіальної громади міста Боярка
(далі � комунального майна), здійснюється органами, ство�
реними Боярською міською радою. Зазначені органи діють у
межах повноважень, визначених Боярською міською радою,
та є їм підпорядкованими, підзвітними і підконтрольними.

У Положенні наведені нижче терміни мають таке зна�
чення:

Право комунальної власності � право територіальної гро�
мади володіти, доцільно, економно, ефективно користувати�
ся і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах май�
ном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи
місцевого самоврядування;

Боярська міська рада (далі � рада) � представницький ви�
борний орган місцевого самоврядування, який складається з
депутатів, і наділяється правом представляти інтереси тери�
торіальної громади міста Боярка і приймати від її імені рішен�
ня, у тому числі здійснювати право комунальної власності,
тобто: правомочності щодо володіння, користування та роз�
порядження об'єктами права комунальної власності, зокре�
ма виконувати всі майнові операції, а саме продавати, вирі�
шувати питання відчуження, визначати в угодах і договорах
умови використання і фінансування об'єктів, що приватизу�
ються.

Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права
комунальної власності визначаються радою. Доходи від від�
чуження об'єктів права комунальної власності зараховуються

до місцевого бюджету і спрямовуються на фінансування за�
ходів, передбачених бюджетом розвитку.

Майнові операції, які здійснюються з об'єктами права ко�
мунальної власності, не повинні ослаблювати економічних
основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та по�
гіршувати умови надання послуг населенню.

Право комунальної власності територіальної громади за�
хищається законом на рівних умовах з правами власності ін�
ших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не мо�
жуть бути вилучені у територіальної громади і передані іншим
суб'єктам права власності без згоди безпосередньо терито�
ріальної громади або відповідного рішення ради чи уповно�
важеного нею органу, за винятком випадків, передбачених
законом.

Орган приватизації комунального майна, створений місь�
кою радою � виконавчий комітет Боярської міської ради (далі �
виконком) � виконавчий орган ради, що виконує за доручен�
ням ради в межах, визначених радою в Положенні, повнова�
ження з управління комунальною власністю територіальної
громади міста Боярка, у тому числі щодо приватизації та від�
чуження.

Орган відчуження комунального майна � суб'єкти госпо�
дарювання та бюджетні установи, на балансі яких перебуває
комунальне майно (матеріальні активи, які відповідно до чин�
ного законодавства віднесені до основних засобів (фондів),
яке доцільно продати.

Об'єкт приватизації права комунальної власності терито�
ріальної громади міста Боярка (далі � об'єкт приватизації) �
окреме індивідуально визначене нерухоме майно: цілісні
майнові комплекси комунальних підприємств (їхні структурні
підрозділи); цілісні майнові комплекси, що здаються в орен�
ду; об'єкти незавершеного будівництва і законсервовані
об'єкти, щодо яких прийнято рішення ради про приватиза�
цію.

Об'єкт відчуження права комунальної власності територі�
альної громади міста Боярка (далі � об'єкт відчуження) � окре�
ме індивідуально визначене майно, яке відповідно до чинно�
го законодавства віднесено до основних засобів (фондів) (у
тому числі повністю зношених), щодо якого прийнято рішен�
ня ради про відчуження.

Невід'ємне поліпшення орендованого майна � здійснені
орендарем заходи, спрямовані на покращення фізичного
(технічного) стану орендованого майна або його споживчих
якостей, відокремлення яких призведе до зміни його ринко�
вої вартості.

Незалежна оцінка � визначення певного виду вартості
майна суб'єктом оціночної діяльності � суб'єктом господарю�
вання за договором із замовником.

Початкова вартість майна � вартість, з якої розпочинаєть�
ся продаж майна, встановленими законодавством способа�
ми, що передбачають конкуренцію покупців.

Дата інвентаризації � дата, на яку проводиться інвентари�
зація майна підприємства. Дата інвентаризації у випадках
приватизації збігається з датою оцінки. При цьому датою
оцінки є останнє число місяця. 6 стор.
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Розділ ІІ. Продавці та покупці об'єктів

приватизації (відчуження)

Продавцем об'єктів приватизації від імені
ради та в інтересах територіальної громади міс�
та Боярка є виконавчий комітет Боярської місь�
кої ради.

Продавцем об'єктів відчуження від імені ра�
ди та в інтересах територіальної громади міста
Боярка є їх балансоутримувачі.

Покупцями об'єктів приватизації (відчу�
ження) можуть бути фізичні та юридичні осо�
би, що визнаються Покупцями згідно чинного
законодавства України про приватизацію
(відчуження).

Розділ III. Порядок (способи) приватизаB

ції (відчуження)

Приватизація об'єктів права комунальної
власності територіальної громади міста Боярка
здійснюється шляхом викупу, продажу на аукці�
оні, за конкурсом.

Відчуження об'єктів права комунальної влас�
ності територіальної громади міста Боярка
здійснюється виключно на конкурентних заса�
дах шляхом продажу на аукціоні.

Продаж на аукціоні � передача права влас�
ності покупцю, який згоден з умовами продажу
об'єкта приватизації (відчуження) і запропону�
вав під час торгів найвищу ціну.

Продаж за конкурсом � передача права
власності покупцю, який згоден з умовами про�
дажу об'єкта приватизації (відчуження) і запро�
понував найкращі умови подальшої експлуата�
ції об'єкта чи при рівних умовах найвищу ціну.

Продаж шляхом викупу � передача права
власності покупцю, який згоден з умовами про�
дажу об'єкта приватизації. Викуп застосовуєть�
ся до об'єктів приватизації (відчуження) у разі:

не проданих шляхом аукціону, за конкурсом
(надходження однієї заяви);

включених до переліку об'єктів приватизації
з визначеним порядком � викуп, за ініціативою
орендарів, що придбали свідоцтво на право
довгострокової оренди, або здійснили реконс�
трукцію об'єкта (які мають невід'ємні поліпшен�
ня 25 % від вартості оцінки об'єкта).

Розділ IV. Підготовка до приватизації

Виконком щорічно у першому кварталі по�
точного року готує і вносить на розгляд ради пе�
релік об'єктів права комунальної власності те�
риторіальної громади міста Боярка, що підляга�
ють приватизації з визначенням порядку (спо�
собу) та умов їх приватизації (далі � перелік
об'єктів приватизації), відповідно до заяв ба�
лансоутримувачів та орендарів. 

У разі необхідності протягом року до пере�
ліку об'єктів приватизації можуть вноситися
зміни і доповнення, що затверджуються рі�
шенням ради.

Радою за поданням Виконкому затверджу�
ється перелік об'єктів права комунальної влас�
ності, що підлягають приватизації.

Виконком щорічно подає раді письмові
звіти про хід та результати приватизації кому�
нального майна, відповідно до затверджено�
го Переліку.

Включення комунального майна до переліку
об'єктів приватизації здійснюється з ініціативи
балансоутримувачів об'єктів чи орендарів (далі �
Заявник).

Заявник  подає до виконавчого комітету Бо�
ярської міської ради заяву (відповідно до До�
датка 1 до Положення) про включення об'єкта
до переліку об'єктів приватизації у двох примір�
никах, з яких:

� один примірник після реєстрації заяви по�
вертається заявнику;

� другий примірник заяви і подані разом з
нею документи зберігаються у окремій справі у
Виконкомі.

Виконком розглядає та реєструє заяву у від�
повідній книзі реєстрації за умови відсутності
підстав для відмови: 

� особа, яка подала заяву, не може бути виз�
нана покупцем згідно з законодавством;

� законодавчо встановлено обмеження на
приватизацію цього об'єкта;

� заяви містять виправлення або подані не за
встановленою формою;

� відсутні або подані не в повному обсязі до�
кументи, передбачені формою заяви.

Інформація про включення об'єкта до пере�
ліку об'єктів приватизації публікується у місце�
вих ЗМІ не пізніш як за 15 днів з дня прийняття
рішення про затвердження переліку об'єктів,
що підлягають приватизації.

Розділ V. Підготовка до відчуження

Відчуження об'єктів та майна права кому�
нальної власності територіальної громади міста
Боярка здійснюється безпосередньо суб'єктом
господарювання, на балансі якого перебуває
об'єкт чи майно, лише після надання на це зго�
ди або дозволу Боярської міської ради.

Для розгляду питання про дачу дозволу на
відчуження об'єкта права комунальної власності
територіальної громади міста Боярка на ім'я
міського голови балансоутримувачем об'єкта
подаються такі документи: 

� лист�звернення балансоутримувача;
� лист техніко�економічного обґрунтування

доцільності відчуження об'єкта права комуналь�
ної власності територіальної громади міста Бо�
ярка та напрямів використання коштів;

� відомості про наявність обтяжень чи обме�
жень стосовно розпорядження об'єктами чи
майном, які пропонуються до відчуження (ра�
зом з відповідними документами);

� відомість про вартість основних засобів, які
пропонуються до відчуження, згідно з даними
бухгалтерського обліку, складену на дату оцінки
і затверджену керівником підприємства, органі�
зації балансоутримувача;

� акт інвентаризації основних засобів, які
пропонуються до відчуження, складений на да�
ту оцінки і затверджений керівником підпри�
ємства, організації балансоутримувача;

� акт технічного стану майна, яке пропону�
ється до відчуження, складений на дату оцінки і
затверджений керівником підприємства, орга�
нізації балансоутримувача;

� звіт про оцінку майна, яке пропонується до
відчуження, � документ, що містить висновок
про вартість майна та підтверджує виконані
суб'єктом оціночної діяльності � суб'єктом гос�
подарювання (далі � оцінювач) процедури згід�
но з нормативно�правовими актами про оцінку
майна. Звіт підлягає рецензуванню та затвер�
джується керівником підприємства, організації
балансоутримувача.

Початкова вартість майна, що пропонується
до відчуження, визначається на підставі виснов�
ку про вартість майна і погоджується радою.
Погоджений висновок про вартість майна дій�
сний до закінчення строку дії дозволу на відчу�
ження.

Згода на відчуження об'єкта надається рі�
шенням Боярської міської ради: 

� балансоутримувач готує проект рішення
ради про надання дозволу на відчуження за на�
явності повного пакета документів;

� узгоджують цей проект: перший заступник
міського голови, заступник міського голови з
комунальних питань, зав. фінансово�економіч�
ним відділом, зав. юридичним відділом;

� балансоутримувач доповідає на сесії місь�
кої ради.

Строк дії дозволу на відчуження не переви�
щує 12 місяців від дати його надання.

Розділ VI. Порядок підготовки до продаB

жу об'єктів приватизації

Підготовка до продажу об'єкта приватизації
починається з ухвалення рішення про його при�
ватизацію Боярською міською радою.

На підставі рішення ради, про включення
об'єкта нерухомості, що належить до комуналь�
ної власності територіальної громади міста, до
переліку приватизації, рішенням Виконкому
затверджується графік щоквартальної підготов�
ки до продажу об'єктів приватизації.

За вимогою Виконкому балансоутримувачі
об'єктів приватизації зобов'язані надати у виз�
начений строк всю інформацію та документи
стосовно цих об'єктів, необхідні для здійснення
процесу приватизації.

Вартість продажу об'єкта приватизації шля�
хом викупу, початкова вартість продажу об'єкта
приватизації на аукціоні, визначається на під�
ставі незалежної оцінки вартості об'єкта.

Незалежна оцінка вартості об'єкта привати�
зації здійснюється оцінювачем, який здійснює
оцінку згідно з законодавством з питань оцінки
майна, майнових прав та професійної оціночної
діяльності в Україні відповідно до Методики,
затвердженої Кабінетом Міністрів України. Оці�
нювач несе цивільно�правову відповідальність
за обґрунтованість висновку щодо оцінки вар�
тості об'єкта приватизації.

Оцінювач визначається на конкурсних заса�
дах відповідно до чинного законодавства та По�
ложення про конкурсний відбір суб'єктів госпо�
дарювання для здійснення оцінки комунального
майна м. Боярка.

Розділ VII. Особливості продажу об'єктів

приватизації (відчуження) на аукціоні, за

конкурсом

Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за
конкурсом здійснюється відповідно до розділу 4
Закону України "Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)".

Відповідно до затвердженого виконкомом
графіка щоквартальної підготовки до продажу
об'єктів приватизації, Орган приватизації публі�
кує в мiсцевiй пpeci (газета Боярської міської
ради "Боярка�Інформ") iнформацiйне повідом�
лення про проведення конкурсу, аукціону щодо
обєктів, які приватизуються. В iнформацiйному
повiдомленнi розміщуються такі відомості:

� назва об'єкта, його місцезнаходження;
� обсяг та основна номенклатура продукції

(робіт, послуг), у тому числі експертна оцінка;
� кiлькiсть та склад робочих місць;
� баланс активів i пасивів, рентабельність за

останні три роки (за необхідності);
� відомості про будівлі (споруди, приміщен�

ня) та земельну ділянку, на якій розташований
об'єкт;

� початкова ціна продажу, у тому числі засо�
би платежу за придбаний об'єкт;

� умови продажу та подальшої експлуатації
об'єкта, відведення земельної ділянки;

� суми внеску за реєстрацію заяви про при�
ватизацію та грошових коштів, що мають вноси�
тися покупцями у розмірі 10 вiдсоткiв початко�
вої ціни об'єкта приватизації;

� назва банку, адреса та номер рахунку, від�
критого для розрахунків за початкової ціни про�
дажу об'єкта;

� кінцевий термін прийняття заяви на участь
в конкурсі;

� час та місце особистого ознайомлення з
об'єктом;

� час та місце проведення конкурсу, аукціону;
� адреса, номер телефону, час роботи служ�

би з організації конкурсу, аукціону;
� іншу iнформацiю, яку визначає орган при�

ватизації.
Зазначена iнформацiя публікується не пiз�

нiш, як за 30 календарних днів до дати прове�
дення конкурсу, аукціону.

З моменту опублікування iнформацiйного
повідомлення орган приватизації надає мож�
ливість попереднього ознайомлення з об'єк�
том приватизації всім юридичним та фізич�
ним особам, які бажають взяти участь в кон�
курсі, аукціоні.

Продаж об'єктів за конкурсом, на аукціоні
здійснюється за наявності не менш як двох
учасників.

Організатором конкурсу, аукціону виступає
виконавчий комітет � відповідно до чинного за�
конодавства.

Для проведення конкурсу, аукціону виконав�
чий комітет створює конкурсну комiсiю з прива�
тизації майна комунальної власності територі�
альної громади міста Боярка (далi � Комiсiя)
згідно з Положенням про Комісію.

Орган приватизації може укласти угоду з
юридичною особою та уповноважити її на про�
ведення аукціону.

Для реєстрації покупців як учасників конкур�
су, аукціону з продажу вони подають заяву про
приватизацію (відчуження) у двох примірниках,
з яких:

один примірник після реєстрації заяви по�
вертається заявнику;

другий примірник заяви і подані разом з нею
документи зберігаються в окремій справі. 

Виконком розглядає та реєструє заяву у від�
повідній книзі реєстрації, якщо відсутні підстави
для відмови, вказані в Положенні.

Суми застав у розмірі 10 % від початкової
вартості продажу об'єктів приватизації (відчу�
ження) надходять на розрахунковий рахунок ви�
конавчого комітету Боярської міської ради.

Учасникам конкурсу, аукціону, які не стали
переможцями, сума внесеної застави поверта�
ється шляхом безготівкового перерахування на
рахунок, вказаний у заяві.

Заява про повернення суми застави з вказа�
ними повними банківськими реквізитами пода�
ється до виконкому учасником після проведен�
ня конкурсу, аукціону. Застава повертається не
пізніше, ніж в 10�денний термін з моменту отри�
мання заяви.

При проведенні конкурсу об'єкта привати�
зації (відчуження) учасники конкурсу подають
безпосередньо конкурсній комісії конкурсну
пропозицію у запечатаному непрозорому
конверті в день проведення конкурсу.

Порядок проведення конкурсу

1. Конкурсна комiсiя на підставі відповідного
рішення ради визначає умови та термін прове�
дення конкурсу, які затверджує виконавчий ко�
мітет міської ради.

2. До умов конкурсу можуть бути вiднесенi
зобов'язання покупця щодо:

� здійснення програм технічного переозбро�
єння виробництва, впровадження прогресив�
них технологій;

� виконання вимог антимонопольного зако�
нодавства;

� збереження та створення протягом визна�
ченого терміну нових робочих місць;

� початкової ціни продажу об'єкта та дотри�
мання строків оплати;

� збереження досягнутих на час укладання
договору профілю дiяльностi, номенклатури
або обсягу виробництва, зазначених у договорі,
видів продукції (послуг);

� виконання встановлених для підприємства
мобiлiзацiйних завдань;

� створення безпечних або нешкідливих
умов праці;

� умов утримання об'єктів соцiально�куль�
турного призначення;

� здійснення заходів щодо захисту навко�
лишнього природного середовища, дотри�
мання екологічних норм чи досягнення най�
кращих екологiчних наслiдкiв експлуатації
об'єкта та iншi.

3. Конкурсна комiсiя розглядає заяви пре�
тендентів на участь у конкурсі, визначає склад
його учасників. Результати розгляду в письмо�
вому вигляді доводяться до заявників.

4. Конкурс здійснюється у два етапи. Заре�
єстрованi заяви та конкурсні пропозиції учасни�
ків конкурсу подаються безпосередньо до кон�
курсної комісії в день проведення конкурсу (але
до початку проведення його першого етапу).

Конкурсні пропозиції подаються в письмовій
формі у запечатаному конверті з назвою кон�
курсу та написом "конкурсні пропозиції" i мають
включати:

� назву i місцезнаходження об'єкта;
� вiдомостi про юридичну або фізичну особу;
� запропоновану ціну придбання об'єкта;
� зобов'язання щодо виконання умов кон�

курсу;
� додаткові зобов'язання щодо подальшої

експлуатації об'єкта.
5. На першому етапі оголошується поперед�

ній переможець конкурсу. Після закінчення засі�
дання конкурсною комісією складається прото�
кол, який має містити:

� умови конкурсу;
� відомості про учасників конкурсу;
� пропозиції кожного учасника конкурсу;
� обгрунтування вибору переможця кон�

курсу.
Протокол підписується yciма членами кон�

курсної комісії та затверджується органом при�
ватизації у триденний термін.

6. Iнформацiя щодо пропозицій попередньо�
го переможця конкурсною комісією доводиться
в письмовій формі до вcix учасників конкурсу.

7. Через п'ять робочих днів після затверд�
ження протоколу проводиться чергове засідан�
ня конкурсної комісії. Якщо протягом цього часу
від учасників не надійдуть додаткові пропозиції,
то конкурсна комісія приймає рішення про виз�
нання попереднього переможця остаточним
переможцем.

За наявності додаткових пропозицій кон�
курсна комiсiя їх розглядає.

При цьому вони повинні бути кращими за
пропозиції попереднього переможця.

Протокол засідання комісії в триденний тер�
мін затверджується органом приватизації.

8. Засідання конкурсної комісії є закритими.
Рішення про вибір попереднього та остаточно�
го переможця конкурсу приймається не менш
як 2/3 голосів присутніх членів комісії.

9. Ціна продажу визначається під час кон�
курсного розгляду. Продаж об'єкта не може
здійснюватися за ціною, нижчою за 70 вiдсоткiв
його початкової ціни. 

10. Рішення про укладання договору купівлі�
продажу на підставі результатів конкурсу прий�
мається Боярською міською радою.

11. Інформація про остаточну ціну та пере�
можця конкурсу публікується в мiсцевiй пресі
(газеті Боярської міської ради "Боярка�Ін�
форм") протягом 30 календарних днів після ук�
ладення договору купiвлi�продажу.

Порядок проведення аукціону.

1. Аукціон проводиться органом приватиза�
ції або уповноваженою особою, яка діє вiдповiд�
но до угоди з органом приватизації. Угода по�
винна передбачати:

� строки проведення аукціону;
� початкову ціну продажу об'єкта приватиза�

ції i порядок її зниження: розмір і порядок вип�
лати винагороди;

� взаємні зобов'язання, умови розірвання
угоди та майнову відповідальність сторін та інші
умови.

2. Якщо під час продажу об'єкта не надана iн�
формацiя, передбачена цим Положенням, він
може бути знятий з торгів за вимогою будь�яко�
го з учасників аукціону.

3. Організатор аукціону виготовляє квитки
учасників аукціону, в яких зазначаються:

� номер, під яким учасник бере участь у
торгах;

� назва об'єкта (об'єктів), у торгах якого бере
участь фізична або юридична особа;

� умови проведення аукціону.
4. Перед проведенням аукціону його учасни�

ки зобов'язані зареєструватися. Під час реєс�
трації учасники аукціону отримують аукціонні
номери, які зобов'язані повернути після закін�
чення аукціону.

5. Аукціон проводиться безпосередньо веду�
чим (далi � ліцитатором). До початку торгів ліци�
татор оголошує правила проведення аукціон�
них торгів.

6. По кожному винесеному на торги лоту лі�
цитатор оголошує назву, описує об'єкт, умови
його продажу.

7. Початком торгів вважається момент
оголошення початкової ціни продажу об'єкта.
У процесі торгів ліцитатор називає ціну, а
учасники сповіщають про готовність купити
об'єкт за цю ціну, підносячи вгору табличку з
аукціонним номером. Якщо протягом трьох
хвилин після оголошення не буде запропоно�
вано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом
молотка робить оголошення про придбання
об'єкта тією особою, яка запропонувала най�
вищу ціну. При цьому кожна наступна ціна,
запропонована учасниками аукціону, повинна
перевищувати попередню не менш як на ого�
лошений ліцитатором крок аукціону, який ста�
новить не менш як 10 вiдсоткiв від початкової
вартості майна.

8. Якщо ціна, запропонована покупцем, який
першим пiднiс вгору табличку з номером, біль�
ша, ніж ціна, оголошена ліцитатором, то ліцита�
тор називає номер покупця i запропоновану
ним ціну. Потім ліцитатор оголошує наступну ці�
ну, яка дорівнює запропонованій покупцем ціні,
що збільшена  вiдповiдно до кроку аукціону.

9. Торги по цьому лоту закінчуються, коли
після триразового оголошення чергової ціни
жоден з покупців не пiднiс вгору табличку з аук�
ціонним номером. Переможцем торгів визна�
ється покупець, аукціонний номер якого був
названий ліцитатором останнім. Після закінчен�
ня торгів по цьому лоту ліцитатор оголошує про
продаж об'єкта, називає ціну продажу i аукціон�
ний номер переможця.

10. Якщо протягом трьох хвилин після ого�
лошення початкової ціни продажу учасники
не висловлюють бажання придбати об'єкт за
оголошеною початковою ціною, ліцитатор,
вiдповiдно до умов угоди з органом привати�
зації, має право знизити ціну об'єкта, але не
більш як на 10 вiдсоткiв. Якщо після такого
зниження об'єкт не вдається продати, торги
припиняються.

11. Під час аукціону ведеться протокол, до
якого заноситься початкова ціна продажу об'єк�
та, пропозиції учасників аукціону, результат тор�
гів (ціна продажу, вiдомостi про Покупця).

Протокол проведення конкурсу підписується
всіма членами конкурсної комісії і покупцем. На
підставі протоколу про проведення конкурсу,
аукціону рада приймає рішення про укладання
договору купівлі�продажу об'єкта приватизації.

Перший примірник протоколу залишається в
органі приватизації, другий примірник видаєть�
ся покупцю. Цей протокол є документом, який
посвідчує право покупця на укладення договору
купiвлi�продажу.

12. Покупець, який відмовився від підписан�
ня протоколу, що підтверджується актом, підпи�
саним трьома незацікавленими особами, поз�
бавляється права на подальшу участь в аукцiонi.

13. Iнформацiя про результати аукціону пуб�
лікується органом приватизації у друкованих
засобах масової інформації протягом 30 кален�
дарних днів після укладання договору купiвлi�
продажу, в якій зазначається:

� перелік проданих об'єктів;
� остаточна ціна продажу;
� переможець аукціону.
Якщо об'єкт приватизації (відчуження) не

продано на аукціоні, за конкурсом, у встановле�
ному чинним законодавством порядку прийма�
ється рішення про:

� повторний його продаж (можлива зміна
умов приватизації (відчуження), продажу та екс�
плуатації, у тому числі в частині зниження почат�
кової вартості продажу, але не більш, як на 30 %);

� про приватизацію (відчуження) шляхом ви�
купу при наявності одного покупця;

� реорганізацію шляхом поділу об'єкта при�
ватизації (відчуження) і подальшу приватизацію
(відчуження) окремо виділених об'єктів.

Порядок проведення приватизації шля�

хом викупу

Викуп застосовується щодо об'єктів прива�
тизації:

� не проданих на аукціоні, за конкурсом;
� включених до переліку об'єктів, що підляга�

ють приватизації шляхом викупу відповідно до
рішень міської ради.

У разі прийняття рішення про приватизацію
орендованого комунального майна (будiвлi,
споруди, примiщення), орендар одержує пра�
во на викуп цього майна, якщо орендарем за
згодою орендодавця здійснено за рахунок
власних коштів поліпшення орендованого
майна, яке неможливо вiдокремити від вiдпо�
вiдного об'єкта без завдання йому шкоди, вар�
тістю не менш як 25 вiдсоткiв залишкової (від�
новної за вирахуванням зносу) вартості майна
(будiвлi, споруди, приміщення).

У разі якщо орган приватизації звертається
до орендаря з пропозицією приватизувати
орендоване майно, а орендар не погоджується
на викуп такого майна, орган приватизації може
запропонувати зазначене майно для продажу
на конкурентних засадах.

Для здійснення викупу юридична або фізич�
на особа подає заяву за формою, встановле�
ною цим Положенням.

Ціна продажу об'єкта, що підлягає привати�
зації шляхом викупу, визначається експертним
шляхом, вiдповiдно до Методики оцінки майна,
затвердженої Кабінетом Міністрів України.

У разі викупу об'єкта приватизації, його вар�
тість визначається на пiдставi експертної оцін�
ки. Рішення про затвердження експертної оцін�
ки майна та укладання договору купівлі�прода�
жу приймається Боярською міською радою.

Розділ VIII. Договірні відносини

Право власності на об'єкт приватизації (від�
чуження) підтверджується договором купівлі�
продажу та актом приймання�передачі.

Договір купівлі�продажу об'єкта приватиза�
ції укладається між виконкомом і покупцем не
пізніше ніж у п'ятиденний термін з моменту
прийняття Боярською міською радою рішення
про укладання договору купівлі�продажу об'єк�
та приватизації.

Договір об'єкта відчуження укладається між
балансоутримувачем об'єкта і покупцем протя�
гом 10 днів після опублікування у виданні Бояр�
ської міської ради "Боярка�Інформ" відповідно�
го рішення Боярської міської ради про продаж
за результатами організації та проведення аук�
ціону (конкурсу).

Договір купівлі�продажу об'єкта приватиза�
ції (відчуження) підлягає:

� нотаріальному посвідченню в місячний тер�
мін з моменту його підписання сторонами;

� державній реєстрації у відповідному бюро
технічної інвентаризації.

Право власності (володіння, користування і
розпорядження) на об'єкт приватизації (відчу�
ження) переходить до покупця після нотаріаль�
ного посвідчення договору купівлі�продажу,
сплати повної вартості придбаного об'єкта при�
ватизації (відчуження) та підписання акта прий�
мання�передачі. Акт приймання�передачі об'єк�
та приватизації підписується сторонами в три�
денний строк з моменту сплати повної вартості
об'єкта приватизації.

Договір є підставою для внесення коштів у
банківську установу на обумовлені договором
рахунки шляхом їх безготівкового перераху�
вання.

Крім вартості продажу об'єкта приватизації
(відчуження) Покупець оплачує всі витрати,
пов'язані з приватизацією (відчуженням) об'єк�
та (послуги бюро технічної інвентаризації, вар�
тість робіт оцінювача, нотаріальне посвідчення
договору купівлі�продажу, тощо).

Розділ IX. Розподіл коштів, що надійшли

від приватизації та відчуження об'єктів праB

ва комунальної власності територіальної

громади міста Боярка

Кошти, отримані від продажу об'єктів прива�
тизації (відчуження):

� оплата за об'єкти приватизації (відчуження)
згідно з договорами купівлі�продажу;

� суми штрафних санкцій за несвоєчасні роз�
рахунки за придбані об'єкти;

� відсотки, нараховані на суму відстрочених
платежів

надходять до міського бюджету для подаль�
шого їх розподілу згідно з чинним законодавс�
твом України.

Врахувати, що питання, не врегульовані

цим Положенням, відображені в нормативB

ноBправових актах чинного законодавства

України.

СЕКРЕТАР РАДИ                     Д. І. ПАЛИВОДА



5 стор.

Додаток 1
до Положення про порядок організації 

та проведення відчуження майна комунальної власності територіальної
громади міста Боярка

Реєстраційний номер №_________ у ______________________________________
(орган приватизації)

"______"_______________________200___р.
(дата реєстрації заяви)

Заява на приватизацію

Об'єкт приватизації 
_____________________________________________________________________________

(майно підприємства або підрозділу, цілісний майновий комплекс, окреме індивідуальне
визначене майно, незавершене будівництво)

________________      ________________________________________________
(поштовий індекс)      (місцезнаходження об'єкта приватизації � повна адреса)

__________________     ________________________________________________
(код за ЄДРПОУ)                     (повна назва підприємства � юридичної особи)

________________     ________________________________________
(поштовий індекс)                             (місцезнаходження підприємства)

Заявник
_____________________________________________________________________________

(повна назва юридичної особи)
_____________________________________________________________________________

(повна офіційна назва держави, де зареєстрований заявник)
керівник_____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ _________________

Адреса _______________________    ________________________________
(поштовий індекс)                (місцезнаходження заявника)

Телефон ______________________________________________________
Заявник або уповноважена ним, особа________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Паспорт: серія_________№_________________, виданий

"_____"____________________р.
_____________________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)
Спосіб ______________________________________________________________

(викуп, аукціон, конкурс)
Документи:

Заява на приватизацію, на _______ арк. у 2 прим.
Перелік номерів банківських рахунків, з яких здійснюватимуться розрахунки за

придбаний об'єкт, на _______ арк. у 1 прим.
Нотаріально посвідчені копії установчих документів (копію відповідного рішення
органу місцевого самоврядування � для органу місцевого самоврядування) на

______арк. у 1 прим.
Додаткові для учасників аукціону, конкурсу: 

документ про внесення застави на ________ арк. у 1 прим.
Документ, що уповноважує особу на участь в аукціоні, конкурсі на ______ арк. у

1 прим.
Заява подається у ______ примірниках. Прийнято від заявника всього ______ арк.

________________________ М.П.                             _______________________ М.П.
(підпис заявника або (заявника)                            (підпис особи від органу (органу уповноваженої 

ним особи) приватизації) приватизації) 
"____"_____________________ 200___ р. Вхідний №_____

(дата заповнення заяви)
"____"_____________________200___р.

(дата прийняття заяви)
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ЩЕ ОДИН ПОГЛЯД НА УКРАЇНСЬКИЙ

ФЕНОМЕН КЕМБРИДЖА

Оскільки від часу першої пре�
зентації українського журналу сві�
тової літератури "Всесвіт" у Кем�
бриджському університеті 10 бе�
резня 2011 року минуло три роки,
то маємо повне право оглянути
хоч і невеличкий, але, на наш пог�
ляд, дуже позитивний досвід вза�
ємин між нашим часописом і нау�
ково�навчальним закладом, зас�
нованим ще у 1209 році.

Коли приїздиш до старовин�
ного англійського міста на річці
Кем, перше, що вражає, � давня
архітектура з переважанням го�
тики і багатонаціональне сту�
дентське середовище. У Кем�
бриджському університеті нині
навчається 18 тисяч студентів, з
яких близько 17 відсотків � іно�
земці, що, безперечно, підно�
сить заклад до рівня міжнарод�
ного, в якому він за рейтингами
посідає перші місця. 

Про різноманітні культурні за�
ходи, в тому числі й зусиллями
університету, повсюдно пові�
домляють афішки, зворушливо
розміщені по всіх велелюдних
місцях Кембриджа. Цього року
серед інших зустрічався анонс
третіх "всесвітянських" читань,
призначених на 9 травня і прис�
вячених генію Сергія Параджа�
нова, який належав трьом на�
родам � вірменському за націо�
нальністю, грузинському за
місцем народження, україн�
ському за внеском у світове кі�
но. Його фільм "Тіні забутих
предків" вивів створений ним
український романтичний нап�
рям на вершини міжнародної
слави. Додатково в
афішах повідомляло�
ся про музичний пер�
фоменс від виконав�
ців з цих країн.

І ось тут дещо зупи�
нимося, повертаю�
чись до побіжного
екскурсу в історію.
Варто нагадати, що
ще у 2001 році зусил�
лями    українських
студентів було ство�
рено Українське Това�
риство Кембридж�
ського університету. З
2007 року тут почали
викладати українську
мову на факультеті
славістики, що фор�
мувало адекватне
сприйняття України як
незалежної держави.

Нарешті 2010 року
між Великою Британі�
єю та Україною здій�
снився визначний прорив —
у Кембриджі на постійній осно�
ві почали діяти "Українські сту�
дії", де студенти вивчають
українську мову, історію, куль�
туру, кінематограф. Пригадую,
як кілька десятиліть тому профе�
сор з Київського університету
Віктор Коптілов здійснював по�
дібний проект у французькій
Сорбонні. Зараз професорка
Оксана Пахльовська подібні

студії веде в Італії. А ще є Ні�
меччина, Хорватія…

Фінансовий лад у справі під�
тримки українського нав�
чального осередку в Кем�
бриджі навів український
бізнесмен, один з провід�
них меценатів України
Дмитро Фірташ, який здій�
снив благодійну пожертву
(4,3 млн фунтів стерлінгів)
для здійснення навчальної
програми факультету укра�
їнських студій. Університет
Кембриджа високо оцінив
внесок Дмитра Фірташа у
справу популяризації Укра�
їни у Великій Британії і Єв�
ропі. Його було включено
до Гільдії благодійників уні�
верситету. Церемонію пос�
вячення Дмитра Фірташа
до Гільдії 25 березня 2011
року провів Його Королів�
ська Величність Герцог
Единбурзький, чоловік Ко�
ролеви Єлизавети ІІ. По�
дібної високої честі Дмитро
Фірташ удостоєний пер�
шим і поки що єдиним з
українців. 

Варто нагадати про ще одну
благодійну ініціативу Дмитра
Фірташа � започаткування 2010
року в Кембриджському універ�
ситеті Української стипендіаль�
ної програми. Її мета � надати
можливість студентам з України
продовжити навчання та здобути
магістерський ступінь у най�
престижнішому університеті сві�
ту, сприяючи розвитку наукового
потенціалу України. Студенти з

інших країн також одержали до�
датковий стимул для навчання
на факультеті українських студій.
Кожного року на "всесвітян�
ських" читаннях все більше сту�
дентів демонструють своє воло�
діння українською і захоплення
нашою культурою. Сьогодні на
факультеті навчається 40 осіб з
різних країн.

Благодійний внесок Дмитра
Фірташа в 2010 році зробив

можливим запровадження Прог�
рами україністики в Кембриджі
на постійній основі і забезпечив
її існування для багатьох майбут�
ніх поколінь. Голова Ради Феде�
рації роботодавців України, На�
ціональної тристоронньої соці�
ально�економічної ради, Ради
групи компаній Group DF, він
системно підтримує освіту, нау�
ку, театральне мистецтво, музеї,
історико�культурні та гуманітарні
проекти. 

Крім належної фінансової під�
тримки, що є надто важливою

справою, велика роль у діяль�
ності факультету належить його
декану професору Рорі Фінніну.
Захоплення Україною, її мовою і
культурою спіткало молодого
науковця у 1995 році, коли він
приїхав волонтером в Україну, де
два роки викладав англійську
мову на Київщині. Не можу під�
твердити здобутки його вихо�
ванців, але сам Рорі � америка�
нець ірландського походження �

опанував українську досконало.
Напам'ять читає улюблених Іва�
на Котляревського ("Енеїда"),
Павла Тичину, добре знайомий із
сучасними українськими поета�
ми і прозаїками. Завдяки його
старанням і я захопилася пись�
менником Володимиром Дібро�
вою, який нині викладає в США. 

Переконана, що вміння і про�
фесіоналізм відіграють не остан�
ню роль у прихильності багатьох

студентів до Рорі�українознав�
ця. А ще його артистична хариз�
ма у проведенні "всесвітян�
ських" читань, пошук і знайдення
тематичної спрямованості украї�
нських вечорів у Кембриджсько�
му університеті. Український
осередок Рорі Фінніна приваб�
лює українців з усієї Великої

Британії. І, як показали три роки
його співпраці з журналом
"Всесвіт", один творчий вечір
перетворюється на мистецьке
явище, у центрі уваги якого
представники кількох літератур,
які знайшли відображення у пе�
рекладах на сторінках єдиного в
Україні журналу іноземної літе�
ратури.

Так було, коли йшлося про літе�
ратурну творчість італійців, ката�

лонців, поляків, росіян, гре�
ків, євреїв. Так було і на чи�
таннях 9 травня 2013 року,
коли за основу було визначе�
но вірменських і грузинських
авторів в українських перек�
ладах "Всесвіту". З боку ре�
дакції журналу співавтором
читань послідовно таланови�
то виступає Дмитро Дроз�
довський � головний редак�
тор "Всесвіту", перекладач з
кількох мов, літературний
критик, поет. У свої 26 років
Дмитро � лауреат престиж�
них літературних премій, за�
хистив кандидатську дисер�
тацію з питань перекладів
Шекспіра українськими пое�
тами 1940�1960�х років.

Отже, обіцяний перфо�
менс виглядав дуже потуж�
но. Розпочала Ліліт Нагапе�
тян � студентка Кембрид�
жа, лауреат молодіжних
фестивалів піаністів. Вона

блискуче виконала композиції
за мотивами пісень Арно Ба�
баджаняна. У мене мимоволі
виникли асоціації з оповідання�
ми вірменських авторів, які до�
велося перекладати для спеці�
ального вірменського номера
"Всесвіту"   (№ 1�2, 2012). Якою
ж органічною постала літера�
турна і музична культура вір�
мен! Далі студенти декламува�
ли вірші трьома мовами � вір�

менською/грузинською, англій�
ською, українською. Далеко від
Києва, на туманному Альбіоні,
українське слово класика украї�
нського перекладу з грузин�
ської Миколи Бажана лунало
дуже милозвучно, що відразу
вловила вибаглива аудиторія.
Дмитро Дроздовський (автор

багатьох поетичних
перекладів у вже
згадуваний вірмен�
ський номер), від�
чувши зачарованість
слухачів україн�
ським мовленням,
натхненно прочитав
українські перекла�
ди поезій вірменина
Бабкена Симоняна.
Нагадаю, що літера�
турна складова ве�
чора повністю базу�
валася на публікаці�
ях у "Всесвіті", який
протягом своєї май�
же 90�літньої історії
послідовно послуго�
вується переклада�
ми майстрів найви�
щого класу.

А далі запанувала
чудова музика Ми�
рослава Скорика,
приїзд якого виявив�
ся родзинкою як для
учасників читань, так

і для самого композитора, адже
до Великої Британії він приїхав
уперше. Кілька слів про творчий
тандем у роботі 1964 року над
"Тінями забутих предків": Сергій
Параджанов � Мирослав Скорик,
режисер � композитор. Парад�
жанов сам віднайшов молодого
Скорика за прослуховуваннями
музичних записів. Львівський
композитор, наснажений гу�
цульськими народними мелодія�
ми, як ніхто відчув дух картини,
мелодику твору Михайла Коцю�
бинського, задум режисера Па�
раджанова. Виконані музичні
композиції ніби відтворили сю�
жет фільму. Разом зі скрипаль�
кою Богданою Півненко пан Ско�
рик представив також свою зна�
мениту "Мелодію" � духовно�
пронизливий щем української
душі.

Перфоменс передбачав також
показ фільму молодої україн�
ської художниці�дизайнера Зіна�
їди Лихачової з коментарями му�
зикознавця Олександри Олій�
ник, яка побачила в ньому нова�
торство, що нагадує стиль Па�
раджанова. 

Насичена програма творчого
вечора єднання культур вдала�
ся. Змучені цього дня перельо�
том Київ � Амстердам � Лондон,
але задоволені всім, що почули
і побачили в Кембриджському
університеті, "всесвітяни" Дмит�
ро Дроздовський і Ніна Харчук,
побрязкуючи Золотими меда�
лями Міністерства культури
Вірменії на грудях (нагороди за
спеціальний вірменський но�
мер), близько півночі вирушили
до готелю з думками про силу
українського слова. 

Ніна Харчук

Боярка B Київ B Кембридж B 

Київ B Боярка

Депутат Боярської міської ради, заслужений журнаB

ліст України, постійний автор нашої газети Ніна Харчук B ще

й відома у міжнародних колах як відповідальний секретар

журналу іноземної літератури "Всесвіт", яку запрошують

для участі в заходах, пов'язаних з питаннями розвитку

перекладознавства. Пропонуємо боярчанам статтю про

поїздку членів редакції поважного журналу на цьогорічні

"Всесвітянські читання" до Кембриджського університету

(Велика Британія).

ууккррааїїннссььккіі  ссттууддііїї  уу

ккееммббрриидджжссььккооммуу

ууннііввееррссииттееттіі

У Кембриджському університеті конвокація – випуск. 11 травня 2013.
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ОВЕН
Для Овнів це дуже позитивний період. Ви перебу�

ваєте в доброму настрої. Приватне життя вас радує,
ваш партнер до вас дуже уважний. Спробуйте саме в
цей час поїхати відпочивати, тоді все пройде чудово.
Але не варто вибирати найдорожчий відпочинок, у
вас можливі деякі фінансові ускладнення. Не варто
збільшувати фізичні навантаження, у липні це зовсім
небажано. І подбайте про свою фігуру, не переїдайте.

ТЕЛЕЦЬ

Тельців найбільше хвилюють домашні проблеми.
Якщо ви нарешті візьметеся за ремонт, все пройде на
диво швидко. Правда, ваші домашні не дуже налаш�
товані вам допомагати, отже розраховувати дове�
деться тільки на свої сили. У матеріальному плані пе�
ріод принесе багато витрат, отже думати про відпочи�
нок вам поки не доводиться.

БЛИЗНЮКИ

Ви дещо стомлені, і липень потрібно звільнити для
відпочинку. Можуть зав'язатися нові знайомства, але
для цього потрібно частіше вибиратися з дому і чудо�
во виглядати. Всі гроші варто витратити на себе. Є
прекрасна можливість скинути декілька кілограмів,
тому буде корисно сісти на дієту.

РАК

Ви можете розраховувати на успіх у проти�
лежної статі. Взагалі період дуже вдалий для
будь�яких починань, його краще провести дале�
ко від дому. Ракам не варто здійснювати великі
покупки, вкладати гроші у щось суттєве. Спро�
буйте жити скромніше, вам це принесе деяке
задоволення.

ЛЕВ

Леви заслужили повне визнання своїх талантів на
роботі і купаються в променях слави. Тільки постарай�
теся стежити, щоб вас не занадто завантажували, ад�
же потрібно трохи подумати й про себе. Велика мож�
ливість нового знайомства. Ваше матеріальне стано�
вище найближчим часом може покращитися, і тоді ви
почнете замислюватися про подорожі. Можете виру�
шати в далекі країни � вам це доступно.

ДІВА

Дівам потрібно зайнятися серйозними речами.
Найкраще буде виходити все, що пов'язано з освітою.
Ви можете зібрати багато корисної інформації, напи�
сати диплом чи курсову роботу. Результати перевер�
шать усі сподівання. А от з особистим життям у Дів
невеликі проблеми. Ви запальні, і це не подобається
оточуючим. Намагайтеся стримуватися, адже в ціло�
му у вас гарний настрій.

ТЕРЕЗИ

Для Терезів період найвдаліший у матеріальному
плані. Можлива якщо не купівля квартири, то на нову
машину ви точно можете розраховувати. Якщо ви
давно збиралися зайнятися цим питанням, то діяти
потрібно саме зараз. На особистому фронті � повне
затишшя, ви самі розігнали всіх шанувальників, і те�
пер треба думати про те, як створити нові стосунки.

СКОРПІОН

Скорпіони зовсім заплуталися в своїх шанувальни�
ках. Час зробити вибір, і зупинитися на комусь одно�
му. Дуже можливо, що ваш партнер здогадається, що
ви ведете подвійну гру. Хоча Скорпіони здатні все ре�
тельно приховувати, ви можете опинитися в не дуже
приємному становищі. Ви можете отримати несподі�
вану і дуже істотну матеріальну підтримку, але поста�
райтеся витратити ці гроші з користю � наприклад, на
відпочинок.

СТРІЛЕЦЬ
Стрільці майже вирішили зробити свій вибір, і їх

обмежує лише брак часу, оскільки вони дуже заванта�
жені роботою. Потрібно терміново податися відпочи�
вати, і там остаточно визначитися, чого ж ви хочете.
Не варто розраховувати на сторонню підтримку � її не
буде. Але ви й самі здатні багато на що. Якщо ви не
поїдете відпочивати, а займетеся роботою, вас може
чекати підвищення.

КОЗЕРІГ

Для Козерога час тягнеться дуже довго, а все то�
му, що ви не знаєте, чим себе зайняти. Найкраще під�
ходить просте спілкування, яке ні до чого не зо�
бов'язує. Знайомства повинні носити легкий харак�
тер, можливо, вони будуть зовсім нетривалі, але дуже
емоційні. Якщо ви водите автомобіль, будьте обереж�
ні за кермом.

ВОДОЛІЙ

Ви звикли, що життя кипить біля вас, але цей період
може пройти на диво спокійно. Ви рідко вибираєтеся з
дому, вас абсолютно не хвилюють нові знайомства, ви і
зі старими друзями намагаєтеся бачитися менше.
Постарайтеся хоча б зайнятися домашніми справами.
Грошові питання вирішуватимуться легко, у вас ста�
більний дохід, і ви можете себе чимось побалувати.

РИБИ
Риби цілком занурені в особисте життя, і їх абсолют�

но нічого не хвилює. Але ж потрібно подумати про те,
як відпроситися на роботі у відпустку � з цим у вас мо�
жуть бути серйозні проблеми. Потрібно більше думати
про своїх дітей � основна частина грошей піде саме на
них. Емоційно ви досить спокійні, що не дуже харак�
терно для вас, і на багато речей не здатні дивитися
серйозно. Загалом, це дуже непоганий для вас період.

ГОРОСКОП
12 липня  25 липня

Р А К У Ш Н Я К
К Р И М С Ь К И Й
БЕЗКОШТОВНА

ДОСТАВКА,
СУПЕРЦІНА!

тел. 067-558-15-50
095-277-22-27

6�7 липня цього року завершилося перше коло чемпіо�
нату Києво�Святошинського району з футболу. 

Боярські команди представлені у всіх лігах, крім ви�
щої. Пропонуємо ознайомитися з турнірними таблиця�
ми змагань.

Перша ліга

Друга ліга

Третя ліга

Ветерани (старше 35 років)

ВВІІДДППООЧЧИИННООКК  
ННАА    ББЕЕРРЕЕЗЗІІ  ММООРРЯЯ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

ККУУРРООРРТТ
««ЛЛЕЕББЕЕДДІІВВККАА»»

пансіонат здає кімнати

ТТел.: (067) 192B70B73ел.: (067) 192B70B73

КиєвоBСвятошинське ВУЖКГ
ЗАПРОШУЄ 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:
B АВТОМИЙНИКА ЛЕГКОВИХ 

АВТОМОБІЛІВ.  
Вимоги: виконавчий, охайний та 
виявляє зацікавленість 
до техніки;

B ПИЛОРАМНИКА з досвідом роботи;
B СТОЛЯРА з досвідом роботи;
B ПОМІЧНИКА СТОЛЯРА 

(можна без досвіду роботи);
B РІЗНОРОБОЧОГО.

Оплату гарантуємо

Тел.: (04598) 35B058
(067) 349B70B01

КиєвоBСвятошинське ВУЖКГ
НАДАЄ ПОСЛУГИ:

B БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГЛОЇ                            
ТЕРИТОРІЇ;

B ОЗЕЛЕНЕННЯ, ВИСАДКА КЛУМБ, 
ДЕРЕВ;

B ПІДСТРИГАННЯ ГАЗОНІВ;
B ВИВІЗ СМІТТЯ.  

Тел.: (067) 349B70B01 
(04598) 35B058 
(093) 537B21B18

КП «БГВУЖКГ»
зз аа пп рр оо шш уу єє   нн аа   пп оо сс тт іі йй нн уу   рр оо бб оо тт уу ::
� начальника дільниці електрогосподарства (1)
� покрівельника (1)
� електромонтерів 4, 5 роз.  (2)
� робітника з благоустрою (чол.) (1)
� електрогазозварників 4, 5 роз. (3)
� слюсарів з ремонту теплових мереж (3)

ТТ ее лл .. ::   44 11 ++ 11 77 00 ,,   44 66 ++ 99 22 44

№ Назва команди і в н п мз мп різн очки

1 ФК Гостомель 11 10 0 1 47 18 29 30

2 СК Гатне 11 9 1 1 42 15 27 28

3 ФК Енергія (Чабани) 11 7 1 3 22 17 5 22

4 ФК Динамо (Крюківщина) 11 5 4 2 20 17 3 19

5 ФК Динамо (Вишневе) 11 4 4 3 24 28 B4 16

6 ФК Зеніт (Петрівське) 11 4 1 6 26 31 B5 13

7 ФК Патріот (Гатне) 11 4 1 6 16 28 B12 13

8 ФК Гореничі 1960 11 3 3 5 21 27 B6 12

9 СК Ворзель 11 3 1 7 19 23 B4 10

10 СК Шпитьки 11 2 3 6 11 20 B9 9

11 ФК Арсенал (Буча) 11 2 2 7 17 30 B13 8

12 ФК ДЮСШ (Боярка) 11 2 1 8 10 20 B10 6

№ Назва команди і в н п мз мп різн очки

1 ФК Факел (Гостомель) 11 10 1 0 40 11 29 31

2 ФК Міраж (Гостомель) 11 7 3 1 32 18 14 24

3 ФК Стара Боярка 11 6 2 3 27 14 13 20

4 ФК Білгород (Білогородка) 11 5 3 3 22 15 7 18

5
ФК ЧайкаB2 

(П.BП. Борщагівка)
11 5 2 4 19 18 3 17

6 ФК Арсенал (Боярка) 11 5 2 4 26 26 0 17

7 ФК Кристалл (Буча) 11 4 2 5 22 7 B5 14

8 ФК Омега (Тарасівка) 11 4 2 5 21 27 B6 14

9
ФК Софіївка 

(Соф. Борщагівка)
10 3 2 5 16 18 B2 11

10 ФК Фанат (Боярка) 10 2 5 3 18 23 B5 11

11 ФК Личанка 11 0 2 9 13 35 B22 2

12 ФК Нептун (Забір'я) 11 0 2 3 12 35 B33 2

№ Назва команди і в н п мз мп різн очки

1
ФК Гостинний Двір

(Вишневе)
10 9 1 0 54 8 26 28

2 ФК Фіш Парк (Забір'я) 11 8 2 1 45 19 26 26

3 ФК Вишневе 10 7 3 0 31 12 19 24

4 ФК Іскра (Хотів) 10 6 3 1 34 13 21 21

5 ФК Старт (Малютянка) 11 6 2 3 39 32 7 20

6 ФК Фенікс (Буча) 11 5 2 4 28 27 1 17

7 ФК Дмитрівка 9 5 2 2 25 16 9 17

8 ФК Вишневе B 2 10 5 1 4 27 29 B2 16

9 ФК Біблійна Церква (Ірпінь) 11 5 1 4 22 29 B7 16

10 ФК Петрівське 9 4 3 2 29 16 13 15

11 СК Гореничі B 2 10 4 3 3 23 21 2 15

12 ФК Ветеран (Боярка) 11 4 0 7 11 16 B5 12

13 ФК Мрія (Вишневе) 10 3 1 6 19 21 B2 10

14 ФК  СокілB2 (Мих. Рубежівка) 10 3 0 7 14 26 B12 9

15 ФК Рома (Княжичі) 10 2 3 5 12 22 B10 9

16 ФК Сандра Буд (Ірпінь) 10 2 1 7 8 25 B7 7

17 ФК Фаворит (Капітанівка) 10 2 0 8 16 40 B26 6

18 ФК Ходосіївка 10 2 0 8 14 49 B35 6

19 ФК Ширма (Білогородка) 10 1 0 9 18 48 B30 3

№ Назва команди і в н п мз мп різн очки

1 ФК Гостомель 2 2 0 0 6 2 4 6

2 ФК Буча 2 1 0 1 13 3 10 3

3
ФК 

П.BП. Борщагівка
2 1 0 1 5 7 B2 3

4 ФК Гореничі 1 0 0 1 1 12 B11 0

5 ФК Боярка 1 0 0 1 3 4 B1 0

ЧЧ ЕЕ ММ ПП ІІ ОО НН АА ТТ   ТТ РР ИИ ВВ АА ЄЄ



<<
  /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


