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

У�зв’яз���з�лі�відацією�Комерційно�о�бан-

���“У�раїнсь�а�фінансова��р�па”�—�товари-

ства�з�обмеженою�відповідальністю�(Постано-

ва�Правління�Національно�о�бан���У�раїни�№784

від�28.12. 2009�р.)�проводиться�продаж�майна:

офісні�меблі,� �асова� техні�а,� �омп’ютерна� та

ор�техні�а�з�терміном�е�спл�атації�до�6 ро�ів.

Детальн��інформацію�щодо�продаж��майна

можна� отримати� за� місцезнаходженням

КБ “УФГ”�—�ТОВ�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Горь-

�о�о,�48,�тел.:�287-03-18;�час�роботи:�щоденно

��робочі�дні�з�9.30�до�17.30.

В�провадженні�О�р�жно�о�адміністра-

тивно�о�с�д��м.�Києва�знаходиться�спра-

ва�за�позовом�ЗАТ�“У�рінпро”�до�Київради

про�с�ас�вання�п�н�т��2�рішення�Київради

від�28.12. 08�№�944/944�“Про�вре��люван-

ня� питання� �орист�вання� земельними

ділян�ами�в�м.�Києві”.

С�довий� роз�ляд� справи� відб�деться

13.05.11�о�14.00.�С�ддя�Костен�о�Д.А.

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате�орія�2, серія

А, № 089160� на� ім’я� Квасніц�о�о� Володимира

Пилиповича�вважати�недійсним.

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�проведення��он��рс��№70-ПР

з�відбор��с�б’є�тів�оціночної�діяльності,�я�і�б�д�ть�зал�чені�до�проведення�незалежної

оцін�и�об’є�тів,�що�належать�територіальній��ромаді�м.�Києва,�з�метою�їх�приватизації

Термін�ви�онання�робіт�та�вид�вартості�—�з�ідно�з�Методи�ою�оцін�и

майна,�затвердженою�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�10.12. 03

№�1891.

Кон��рсний�відбір�с�б’є�тів�оціночної�діяльності�б�де�здійснюватись

відповідно�до�Положення�про��он��рсний�відбір�с�б’є�тів�оціночної�діяль-

ності,� затверджено�о� на�азом� Фонд�� державно�о� майна� У�раїни�

25.11.2003�р.�№�2100� і�зареєстровано�о���Міністерстві�юстиції�У�раїни

19.12.2003 р.�за�№�1194/8515.

Вимо�ами�до�претендентів�для��часті����он��рсі�є�наявність:

- відповідної� �валіфі�ації� оцінювачів� стосовно� оцін�и� об’є�та,�що�має

підтвердж�ватися�чинними��валіфі�аційними�до��ментами�оцінювачів

та�свідоцтвами�про�реєстрацію�в�Державном��реєстрі�оцінювачів,�ви-

даними�відповідно�до�Поряд���реєстрації�фізичних�осіб�(оцінювачів)��

Державном��реєстрі�оцінювачів,�затверджено�о�на�азом�Фонд��дер-

жавно�о�майна� У�раїни� від� 19.12. 01�№�2355� і� зареєстровано�о� в

Міністерстві�юстиції�У�раїни�28.12. 01�за�№�1092/6283;

- досвід�� с�б’є�та� оціночної� діяльності� �� проведенні� оцін�и�майна,

зо�рема�подібно�о�майна;

- перелі���оцінювачів,�я�і�б�д�ть�зал�чені�до�ви�онання�робіт�з�оцін�и

майна�та�підписання�звітів�про�оцін���майна,�та�їх�особисто�о�досвід�

��проведенні�оцін�и�подібно�о�майна;

- письмової�з�оди�оцінювачів,�я�их�додат�ово�б�де�зал�чено�с�б’є�том

оціночної�діяльності�до�ви�онання�робіт�з�оцін�и�майна.

До��часті�в��он��рсі�мож�ть�б�ти�доп�щені�с�б’є�ти�оціночної�діяль-

ності,�я�і�діють�на�підставі�сертифі�атів�с�б’є�тів�оціночної�діяльності,�ви-

даних�відповідно�до�За�он��У�раїни�“Про�оцін���майна,�майнових�прав�та

професійн��оціночн��діяльність�в�У�раїні”,�я�ими�передбачено�здійснен-

ня�пра�тичної�діяльності�з�оцін�и�майна�за�напрямами�оцін�и�майна�та

спеціалізаціями���межах�цих�напрямів,�що�відповідають�об’є�т��оцін�и.

Учасни�ам��он��рс��необхідно�подати�до�Головно�о��правління

�ом�нальної�власності�м.�Києва��он��рсн��до��ментацію�в�одно-

м��запечатаном���онверті,�до�я�о�о�додається�лист�з�описом�на-

даних�до��ментів.�Кон��рсна�до��ментація�с�ладається�з:

1. Заява�на��часть�в��он��рсі�(за�встановленою�формою)�—�на

�ожний�об’є�т�о�ремо.

2. Підтвердні�до��менти�(в�1-м��е�земплярі):

- �опія��становчо�о�до��мента�претендента;

- �опії��валіфі�аційних�до��ментів�оцінювачів,�я�і�працюють���штатном�

с�ладі�та�я�их�б�де�зал�чено�до�проведення�оцін�и�та�підписання�звіт�

про�оцін���майна;

- письмові�з�оди�оцінювачів,�я�их�б�де�додат�ово�зал�чено�претенден-

том�до�проведення�робіт�з�оцін�и�майна�та�підписання�звіт��про�оцін��

майна,�завірені�їх�особистими�підписами;

- �опія�сертифі�ата�с�б’є�та�оціночної�діяльності,�видано�о�претенден-

т��Фондом�державно�о�майна�У�раїни;

- інформація� про� претендента� (до��мент,� я�ий�містить� відомості� про

претендента�щодо� йо�о� досвід�� роботи,� �валіфі�ації� та� особисто�о

досвід��роботи�оцінювачів,�я�і�працюють���йо�о�штатном��роз�ладі�та

додат�ово�зал�чаються�ним,�з�незалежної�оцін�и�майна,���том��числі

подібно�о�майна�тощо).

3. Кон��рсна�пропозиція�претендента�подається���запечатаном�

�онверті�і�містить�пропозицію�щодо�вартості�ви�онання�робіт,��аль��ляції

витрат,�пов’язаних�з�ви�онанням�робіт,�а�та�ож�термін��ви�онання�робіт.

Кон��рс�відб�деться�о�14.30�20.05. 2011�ро��� в� Головном���п-

равлінні��ом�нальної�власності�м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л. Хре-

щати�,�10.�Телефони�для�довідо�:�279-56-59,�279-54-73.�До��мен-

ти� приймаються� до� 13.00� 16.05. 2011�ро��� за� адресою:�м. Київ,

в�л. Хрещати�,�10,��ім.�510.�Телефон�за�ально�о�відділ��279-27-19.

№�п/п Назва�об’є�та Адреса�об’є�та

1. Нежилі�приміщення�площею�44,2��в.м м.Київ,�в�л.�Кловсь�ий��звіз,�11,�літ.�“А”

2. Нежилі�приміщення�площею�178,2��в.м м.Київ,�в�л.�Предславинсь�а,�12,�літ.�“А”

3. Нежилі�приміщення�площею�382,8��в.м м.Київ,�в�л.�Предславинсь�а,�12,�літ.�“А”

4. Нежилі�приміщення�площею�365,0��в.м м.Київ,�просп.�Свободи,�26,�літ.�“А”

5. Нежилі�приміщення�площею�84,6��в.м м.Київ,�в�л.�Єревансь�а,�29,�літ.�“А”

6. Нежилі�приміщення�площею�3616,8��в.м м.Київ,�просп.�Перемо�и,�112,�літ.�“А”

7. Нежилі�приміщення�площею�51,2��в.м м.Київ,�в�л.�К�рсь�а,�10,�літ.�“А”

8. Нежилі�приміщення�площею�51,2��в.м м.Київ,�в�л.�Мазепи,�3,�літ.�“Б”

9. Нежилі�приміщення�площею�60,0��в.м м.Київ,�в�л.�Патриса�Л�м�мби,�22,�літ.�“А”

10. Нежилі�приміщення�площею�67,5��в.м м.Київ,�в�л.�Я��бовсь�о�о,�2,�літ.�“А”

Головне��правління�е�ономі�и�та�інвестицій

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�

�оловно�о�е�ономіста,��оловно�о�спеціаліста:

- �валіфі�аційні�вимо�и�до�посади��оловно�о�е�ономіста:�вища�е�ономічна�освіта�(освітньо-

�валіфі�аційний�рівень�ма�істра,�спеціаліста),�стаж�роботи�за�фахом�в�державній�сл�жбі

на�посаді�провідно�о�спеціаліста�не�менше�1-�о�ро���або�стаж�роботи�за�фахом�в�інших

сферах�е�ономі�и�не�менше�3�ро�ів,�післядипломна�освіта���сфері��правління�(ма�істр

державно�о��правління).

- �валіфі�аційні�вимо�и�до�посади��оловно�о�спеціаліста:�вища�е�ономічна�або�юридична

освіта�(освітньо-�валіфі�аційний�рівень�ма�істра,�спеціаліста),�стаж�роботи�за�фахом�в

державній� сл�жбі� на� посадах� провідно�о� спеціаліста� не�менше� 1-�о� ро��� або� стаж

роботи�за�фахом�в�інших�сферах�е�ономі�и�не�менше�3�ро�ів,�післядипломна�освіта��

сфері��правління�(ма�істр�державно�о��правління).

До��он��рсної��омісії�подають�та�і�до��менти:

- заяв�� про� �часть� �� �он��рсі� на� Ім’я� начальни�а� Головно�о� �правління� е�ономі�и� та

інвестицій,

- особов���арт��(форма�№�П-2ДС),

- �опію�паспорта,�війсь�ово�о��вит�а,

- �опію� до��ментів� про� освіт�,� про� присвоєння� на��ово�о� ст�пеня,� вчено�о� звання,

підвищення��валіфі�ації,

- відомості�про�доходи�та�зобов’язання�фінансово�о�хара�тер��щодо�себе�та�членів�своєї

сім’ї�за�2010�рі��(форма�№�001-ДС,�затверджена�на�азом�Міністерства�фінансів�У�раїни

від�06.03.1997�№�58),

- фото�арт�а�розміром�3x4.

До��менти� приймаються� протя�ом� 30� �алендарних� днів� від� дня� оп�блі��вання

о�олошення.

Додат�ова� інформація�щодо� основних�ф�н�ціональних� обов’яз�ів,� розмір�� та� �мов

оплати�праці�надасться�за�адресою:�01044�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36�(се�тор��адрової

роботи).

Тел.:�254-10-69,�235-63-71.

Червоноармійсь�е�районне�споживче�товариство�

Житомирсь�ої�області�продає�через�а��ціон:

Частин��першо�о�поверх��тор�овельно�о�центр��“Уборть”,�площею�486,2��в.�м,

розташовано�о� за� адресою:�Житомирсь�а� область,�місто�Олевсь�,� в�л.� Бо�дана

Хмельниць�о�о,�1.�Стартова�ціна�—�270�000��рн.�00��оп.�Кро��а��ціон��становить

10�%�стартової�ціни�лота,�з�послід�ючим��ро�ом�не�менше�1�%.

Для� �часті� необхідно� подати� заяв�,� сплатити� реєстраційний� внесо�� —

100 �рн. 00 �оп.,��арантійний�внесо��10�%�стартової�ціни�за�ре�візитами:

Червоноармійсь�е� районне� споживче� товариство,� �од� ЄДРПОУ� 01749177,

р/р 26005204984�в�Райфайзен�бан��Аваль�м.�Київ,�МФО�380805.

А��ціон� відб�деться� о� 10.00� 27� травня� 2011� ро��� за� адресою:�Житомирсь�а

область,�смт.�Червоноармійсь�,�в�л.�К.�Мар�са,�6-а.

Кінцевий�термін�прийом��заяв�для��часті�в�а��ціоні�24�травня�2011�ро��.

Довід�и�за�телефоном:�041-31-3-23-89�(3-22-82).

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

Оформл 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: 1. �редо�8. шашли��9. �ра�ан�10. лан�11. поляна�12. �лам�р�14. м�л�16. аватара�19.

і�ебана�22. застава�26. престиж�29. пир�30. б�лава�31. епіло��32. том�33. бен�ар�34. єралаш�35. ідеал

По�верти�алі:�2. ре�лама�3. дж�н�лі�4. пато�а�5. плеяда�6. �арате�7. фаб�ла�13. па�за�15. баржа�17. Тот

18. рів�20. �ар�21. бас�23. с��тер�24. абаж�р�25. апатрид�26. прем’єра�27. емісар�28. тропа�



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3000 3000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


