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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

АТЗТ�“У�раїнсь�а�незалежна�ТВ-�орпорація”

Ідентифі�аційний��од�23507865

(надалі�за�те�стом�—�“Товариство”),

відповідно�до�рішення�Правління�Товариства,�

повідомляє�про�внесення�змін�до�поряд���денно�о

чер�ових�За�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства,�

що�о�олошені�на�28��вітня�2011�ро���о 16.00�за�адресою:

У�раїна,�м. Київ,�в�л.�Дмитрівсь�а,�б�д.�30.

Порядо��денний�доповнено�наст�пним�питанням:

1. Приведення	діяльності	Товариства	�	відповідність	до	За�он�	У�раїни

“Про	а�ціонерні	товариства”	шляхом	зміни	наймен�вання	Товариства	з

“А�ціонерне	 товариство	 за�рито�о	 тип�	 “У�раїнсь�а	 незалежна	

ТВ-�орпорація”	 на	 “Приватне	 а�ціонерне	 товариство	 “У�раїнсь�а

незалежна	ТВ-�орпорація”	та	затвердження	стат�т�	в	новій	реда�ції.

Правління�АТЗТ�“У�раїнсь�а�незалежна�ТВ-�орпорація”

Головне��правління�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:

Провідний
спеціаліст
за�ально�о
відділ�
�правління
ор�анізаційних
питань
та
�з�оджень.

Основні�обов’яз�и:

Ведення	бази	даних	вхідної	та	вихідної	�ореспонденції	в	мережі	Головно�о	�правління.

Головний
спеціаліст
се�тор�
реабілітації
історичної
заб�дови
�правління
план�вання
та
ре��лювання
заб�дови
міста.

Основні�обов’яз�и:

Участь	�	забезпеченні	вирішення	архіте�т�рних	та	містоб�дівних	питань	збереження	історичної	заб�дови.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и:

- вища	освіта	відповідно�о	професійно�о	спрям�вання	за	освітньо-�валіфі�аційним	рівнем	ма�істра,	спеціаліста;

- стаж	роботи	за	фахом	на	державній	сл�жбі	на	посаді	провідно�о	спеціаліста	не	менше	3	ро�ів	або	за�альний	стаж	роботи	на	державній	сл�жбі

за	фахом	не	менше	5	ро�ів,	або	стаж	роботи	за	фахом	в	інших	сферах	е�ономі�и	не	менше	7	ро�ів;

- вільне	�орист�вання	ПК;

- вільне	володіння	державною	мовою.

Провідний
спеціаліст
відділ�
ор�анізації
єдино�о
�еоінформаційно�о
простор�
�правління
забезпечення
містоб�дівної
політи�и.

Основні�обов’яз�и:

Ведення	бази	містоб�дівно�о	�адастр�	та	здійснення	її	наповнення	відповідною	інформацією.

Провідний
 спеціаліст
 відділ�
 під�отов�и
 виснов�ів
щодо
 земле�орист�вання
 та
 по�одження
 прое�тів
 земле�строю
 �правління

ор�анізаційних
питань
та
�з�оджень.

Основні�обов’яз�и:

Опрацювання	виснов�ів	щодо	відповідності	намір�	заб�дови	земельних	діляно�	Правилам	заб�дови	м.	Києва,	містоб�дівній	до��ментації.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и:

- вища	освіта	відповідно�о	професійно�о	спрям�вання	за	освітньо-�валіфі�аційним	рівнем	ма�істра,	спеціаліста;

- стаж	роботи	за	фахом	на	державній	сл�жбі	на	посадах	спеціаліста	І	та	II	�ате�орії	не	менше	3	ро�ів,	або	стаж	роботи	за	фахом	в	інших	сферах

е�ономі�и	не	менше	5	ро�ів.	

- вільне	�орист�вання	ПК;

- вільне	володіння	державною	мовою.

Конта�тний	телефон	278-61-27

До��менти�на��часть����он��рсі�подаються�до�се�тор��з��адрових�питань�Головно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

дизайн��місь�о�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�протя�ом�30�днів

з�дня�п�блі�ації�о�олошення�в��азеті�за�адресою:�01001,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�32,��аб.�208.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.Києва�повідомляє,	що	5	�вітня	2011	ро��	о	12.30	б�де

роз�лядатись	цивільна	справа	за	позовом	Бобровні�	Оле�сандра	Володимировича	до	Товариства

з	обмеженою	відповідальністю	“ТОТЕМ”	про	розірвання	��оди	та	стя�нення	�оштів.

Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	“ТОТЕМ”,	я�е	зареєстроване	за	адресою:	м.	Київ,

в�л.	Кі�відзе,	11,	ви�ли�ається	в	с�дове	засідання	я�	відповідач.	У	випад��	неяв�и	в	с�дове

засідання	позов	б�де	роз�лян�то	�	йо�о	відс�тність	на	підставі	матеріалів	справи.

Адреса	с�д�:	м.	Київ,	в�л.	Смирнова-Ласточ�іна,	10-Б,	�аб.	55.

С�ддя	Н.Г.	Прит�ла

Фізична	особа-підприємець

Зосимен�о	Єв�ен	Опанасович

повідомляє,	

що	за��блен�	довід��	4-ОПП	

вважати	недійсною.

Інстит�т�проблем�математичних�машин�і�систем

Національної�а�адемії�на���У�раїни��

о�олош�є��он��рс�на�право�оренди�державно�о

нер�хомо�о�майна�

(03680,	м.	Київ,	проспе�т	А�адемі�а	Гл�ш�ова,	42)

1. Об’є�т�№�1:��імната	№	101	на	1-м�	поверсі	виробничо�о	�орп�с�	5/1,	площею

17,00	м
2
.	Можлива	мета	застос�вання	приміщення:	розміщення	офіс�.	Стартова

ціна	оренди	становить	без	ПДВ	37,50	�рн.	за	1	м
2
в	місяць.

2. Об’є�т�№�2:��імната	№	207	на	2-м�	поверсі	виробничо�о	�орп�с�	5/1,	за�альною

площею	 67,00	 м
2
.	 Можлива	 мета	 застос�вання	 приміщення:	 розміщення

виробництва.	 Стартова	 ціна	 оренди	 становить	 без	ПДВ	 30,00	 �рн.	 за	 1	м
2
в

місяць.

3. Об’є�т�№�3:��імната	№	209	на	2-м�	поверсі	виробничо�о	�орп�с�	5/1,	за�альною

площею	 67,00	 м
2
.	 Можлива	 мета	 застос�вання	 приміщення:	 розміщення

виробництва.	 Стартова	 ціна	 оренди	 становить	 без	ПДВ	 30,00	 �рн.	 за	 1	м
2
в

місяць.

4. Об’є�т�№�4:�приміщення	поб�тової	�імнати	між	1	та	2-м	поверхами	виробничо�о

�орп�с�	 5/1,	 за�альною	 площею	 42,00	 м
2
.	 Можлива	 мета	 застос�вання

приміщення:	інше	ви�ористання	нер�хомо�о.	Стартова	ціна	оренди	становить	без

ПДВ	29,17	�рн.	за	1	м
2
в	місяць.

5. Об’є�т�№�5:�приміщення	в	б�дівлі	�орп�с�	“Б”,	за�альною	площею	251,72	м
2
.

Можлива	мета	 застос�вання	 приміщення:	 розміщення	 с�лад�.	 Стартова	 ціна

оренди	становить	без	ПДВ	15,33	�рн.	за	1	м
2
в	місяць.

6. Об’є�т�№�6:�приміщення	в	б�дівлі	�орп�с�	“Б”,	за�альною	площею	308,35	м
2
.

Можлива	мета	 застос�вання	 приміщення:	 розміщення	 виробництва.	 Стартова

ціна	оренди	становить	без	ПДВ	19,17	�рн.	за	1	м
2
в	місяць.

7. Об’є�т�№�7:�виробниче	приміщення	в	б�дівлі	“Енер�обло�”,	за�альною	площею

232,70	м
2
.	Можлива	мета	застос�вання	приміщення:	розміщення	виробництва.

Стартова	ціна	оренди	становить	без	ПДВ	16,25	�рн.	за	1	м
2
в	місяць.

8. Об’є�т� №� 8:� �імната	№	528	 на	 5-м�	 поверсі	 лабораторно�о	 �орп�с�	№	1,

за�альною	 площею	 33,16	 м
2
.	 Можлива	 мета	 застос�вання	 приміщення:

розміщення	�ромадсь�ої	ор�анізації.	Стартова	ціна	оренди	становить	без	ПДВ

23,33	�рн.	за	1	м
2
в	місяць.

9. Об’є�т�№�9:��імната	№	106	на	1-м�	поверсі	�орп�с�	“В”,	за�альною	площею

171,00	м
2
.	Можлива	мета	 застос�вання	 приміщення:	 розміщення	 �ромадсь�ої

ор�анізації.	Стартова	ціна	оренди	становить	без	ПДВ	10,50	�рн.	за	1	м
2
в	місяць.

Умови��он��рс�:

1. Дотримання	вимо�	е�спл�атації	об’є�та.

2. Утримання	приле�лої	території	в	належном�	санітарно-технічном�	стані.

3. Зобов’язання	 орендаря	 ��ласти	 до�овір	 оренди	 за	 типовим	 зраз�ом,

затвердженим	постановою	Бюро	Президії	НАН	У�раїни.

4. Страх�вання	орендовано�о	приміщення	на	весь	термін	дії	до�овор�	оренди

на	�ористь	орендодавця.

5. Найбільший	запропонований	розмір	місячної	орендної	плати	за	ви�ористання

орендовано�о	об’є�та.

6. Відш�од�вання	Орендодавцю	переможцем	�он��рс�	витрат	на	проведення

�он��рс�	 (ви�отовлення	 звіт�	 про	 незалежн�	 оцін��	 вартості	 об’є�та	 оренди,

оп�блі��вання	о�олошення	та	інше).

Для	�часті	в	�он��рсі	йо�о	�часни�и	повинні	подати	на	роз�ляд	�он��рсної	�омісії

та�і	матеріали:

- заява	про	�часть	�	�он��рсі;

- прое�т	до�овор�	оренди	об’є�та;

- �опії	до��ментів	про	державн�	реєстрацію	�часни�а	�он��рс�;

- посвідчені	нотарі�сом	�опії	�становчих	до��ментів	(для	юридичних	осіб);

- довіреність	представни��	юридичної	особи,	оформлен�	належним	чином	(для

юридичних	осіб);

- відомості	про	платоспроможність	�часни�а	�он��рс�;

- зобов’язання	�часни�а	�он��рс�	щодо	ви�онання	�мов	�он��рс�;

- зобов’язання	щодо	своєчасної	оплати	орендної	плати;

- довід��	про	те,	що	до	�часни�а	�он��рс�	не	пор�шено	справ�	про	бан�р�тство;

- �опії	 інших	 до��ментів,	 я�і	 дозволяють	 займатись	 ліцензованим	 видом

діяльності.

Кінцевий� термін� приймання� пропозицій:� до	 10.00	 15	 �вітня	 2011	 ро��.

До��менти	надавати	�	запечатаном�	печат�ою	�часни�а	�онверті	з	надписом	“На

�он��рс	 оренди”	 за	 адресою:	 03680,	м.	 Київ,	 проспе�т	 А�адемі�а	 Гл�ш�ова,	 42;

�орп�с	2,	�імн.	514	б.

Конта�тний�телефон:�(044)	526-55-06,	фа�с	(044)	526-64-57.

Кон��рс�відб�деться�15	�вітня	2011	ро��	об	11.00	за	в�азаною	вище	адресою.

Інстит�т�біоор�анічної�хімії

та нафтохімії�НАН�У�раїни�

о�олош�є��он��рс�на�право�оренди

приміщення�з�1�травня�2011�р.

по 31 �р�дня�2012�р.

Кон��рс	на	право	оренди	приміщень	відб�-

деться	15	�вітня	2011	р.	о	10.00	в	приміщенні

малої	�онференц-зали	 інстит�т�	за	адресою:

02094,	м.	Київ,	в�л.	М�рмансь�а,	1.

Довід�и	 про	 наявність	 приміщень,	 �мови

проведення	�он��рс�	та	перелі�	необхідних	для

�часті	�	�он��рсі	до��ментів	можна	отримати

з	 9.00	 до	 12.00	 (в	 робочі	 дні)	 за	 адресою:

м. Київ,	в�л.	М�рмансь�а,	1,	�аб.	210	або	за	те-

лефоном	(044)	573-25-60.

Пропозиції	�часни�ів	�он��рс�	надаються	в

запечатаних	 �онвертах	 з	 печат�ою	 �часни�а

�он��рс�	та	з	написом	“на	�он��рс”	до	12.00

14	�вітня	2011	р.	за	адресою:	м.	Київ,	в�л. М�р-

мансь�а,	1,	�аб.	210.

Солом’янсь�ий� pайонний� с�д

м. Києва� повідомляє,	 що	 роз�ляд

цивільної	справи	за	позовом	Моторно-

�о	(транспортно�о)	страхово�о	бюро	У�-

раїни	 до	Стремілова	Федора	Володи-

мировича	 про	 відш�од�вання	ш�оди	 в

поряд��	ре�рес�	призначено	на	4	�вітня

2011	 р.	 на	 10.15	 в	 приміщенні	 с�д�

(03113,	м.	Київ,	в�л.	Ш�това,	1,	�аб.	11)

під	�олов�ванням	с�дді	Лозинсь�ої	М.І.

У	 с�дове	 засідання	 ви�ли�ається

відповідач	 Cтремілов	 Федір	 Воло-

димирович,	05.07.1986	ро��	народжен-

ня,	зареєстрований	за	адресою:	м.	Київ,

в�л.	Лебедєва-К�мача,	5,	�в.	63.

В	разі	вашої	неяв�и	справ�	б�де	роз-

�лян�то	�	ваш�	відс�тність.

С�ддя	Лозинсь�а	М.І.

Втрачене	 свідоцтво	 платни�а

подат��	 № 88830377	 на	 ім’я

Абрамен�о	 Олени	 Ми�олаївни

( ІПН 2594316984 ) , а дре с а :

м. Київ,	 в�л.	 Лятошинсь�о�о,

б. 26-А, �в. 74, видане	 13	 �вітня

2006 р.	 Державною	 подат�овою

інспе�цією	�	Голосіївсь�ом�	райо-

ні	м. Києва, вважати	недійсним.

Ш��аємо	 свід�ів	 ДТП!	 Я�е

сталося	 2.02.2010	 р.	 в	 місті

Києві	 по	 в�лиці	 Нова	 доро�а

близь�о	 7.30	 поблиз�	 АЗС

“Талісман”.

Автомобілем	 “Ніссан-Каш-

�ай”	 б�ло	 с�оєно	 наїзд	 на

пішохода.

Конт.	тел.: (067)	768-69-82,

455-38-90.

хрещатик

Піль�ова�передплата�з�достав�ою��азети�
в�поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 6��рн.�50��оп.

на�3�місяці�— 19��рн.�50��оп.

на�6�місяців�— 39��рн.�00��оп.

на�12�місяців�— 78��рн.�00��оп.

на�місяць�—� 21��рн.�50��оп.

на�3�місяці�— 64��рн.�50��оп.

на�6�місяців�— 129��рн.�00��оп.

на�12�місяців�— 258��рн.�00��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні�ціни

на�місяць�—� 10��рн.�90��оп.

на�3�місяці�— 32��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 62��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 123��рн.�90��оп.

на�місяць�—� 40��рн.�90��оп.

на�3�місяці�— 122��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 242��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 483��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ) 61308

О ф о р м л е н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї

Відповіді�на��росворд�

По� �оризонталі:� 3. стр�м	8. пар�ет	9. аншла�	10. ор�ан	11. ряст	12. а�ин	13. папір�с	17. Діана	

19. етнос	22. несесер	23. вихід	24. водій	25. озимина	26. навар	28. нир�а	30. адамант	34. брас	36. мі�с

37. фат�м	38. бриджі	39. ампл�а	40. страз

По�верти�алі: 1. салямі	2. с�ит	3. стопа	4. ре�бі	5. мант�	6. яшма	7. �азино	13. Пандора	14. пастила	

15. рослина	16. сервант	17. диван	18. архів	20. надир	21. сай�а	27. Аврора	29. �а�т�с	31. дефіс	

32. мотор	33. намаз	35. сода	36. мапа
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