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

Головне��правління��апітально�о�б�дівництва

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

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

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади

провідно�о�спеціаліста��ошторисно-до�овірно�о�відділ�.

Основні� вимо
и� до� �андидатів:� освіта� відповідно�о

професійно�о�спрям�вання� (ма�істр,�спеціаліст),�досвід�роботи

за�фахом�в�державній�сл�жбі�на�посаді�спеціалістів�І�або�II��ате�орії

не�менше� 1� ро��� або� стаж� роботи� за�фахом� в� інших� сферах

�правління�не�менше�2�ро�ів,�вільне�володіння�ПК,�висо�е�поч�ття

обов’яз��,�дисциплінованість.

До��менти
приймаються
протя�ом
місяця
з
дня
оп�блі��вання

о�олошення
 про
 �он��рс
 за
 адресою:
 03073,� м.� Київ,

в�л. Фр�нзе,�113,��он.�тел.�200-38-80.

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�проведення��он��рс��№71-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� діяльності,� затверджено�о� на�азом�Фонд�

державно�о�майна�У�раїни�25.11.2003�р.�№2100�і�зареєстровано�о

��Міністерстві�юстиції�У�раїни�19.12.2003р.�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,�виданими�відповідно�до�Поряд���реєстрації

фізичних�осіб�(оцінювачів)���Державном��реєстрі�оцінювачів,

затверджено�о�на�азом�Фонд��державно�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

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

діяльності,� виданих� відповідно� до�За�он�� У�раїни� “Про� оцін��

майна,� майнових� прав� та� професійн�� оціночн�� діяльність� в

У�раїні”,�я�ими�передбачено�здійснення�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�одном��запечатаном���онверті,�до�я�о
о

додається�лист�з�описом�наданих�до��ментів.�Кон��рсна

до��ментація�с�ладається�з:

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

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

претендентом� 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

претендент��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� 25.05.2011� ро��� в

Головном���правлінні��ом�нальної�власності�м.�Києва�за

адресою:� м.� Київ,� в�л.� Хрещати�,� 10.� Телефони� для

довідо�:�279-56-59,�279-54-73.�До��менти�приймаються�до

13.00�19.05.2011�ро���за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,

10,��ім.�510.�Телефон�за�ально�о�відділ�:�279-27-19.

Головне��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�повідомляє,�що�переможцем��он��рс��з�відбор��с�б’є�тів�оціночної�діяльності,

я�ий�відб�вся�22.04.2011�ро��,�для�оцін�и�майна�територіальної��ромади�м.�Києва,�що�переб�ває�на�балансі��ом�-

нально�о�підприємства�“Міжнародний�аеропорт�“Київ”�(Ж�ляни)�та�підля�ає�передачі�в�орендне��орист�вання�з�ідно

з�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.02.2011�№28/5415,�визначено�ТОВ�“Європейсь�ий�центр��онсалтин���та�оцін�и”.

Печерсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади:

-
�оловно�о
спеціаліста
відділ�
інформаційних
техноло�ій.

Вимо
и:�відповідна�освіта,�досвід�роботи.

Заяви� на� �он��рс� подавати� протя�ом� 30� �алендарних� днів� з� дня

оп�блі��вання�за�адресою:�в�л.�С�ворова,�15,��ім.�204,�тел.�280-74-97.

� Посвідчення�особи, я�а�по-

страждала�внаслідо��чорно-

бильсь�ої��атастрофи,��ате-

�орія 3, серія�Б, № 312425

на� ім’я�Василен�о�О�сани

Володимирівни� вважати

недійсним.

Солом’янсь�ий� районний� с�д

м. Києва ви�ли�ає�Осподова�Оле�санд-

ра�Гри�оровича�в�с�дове�засідання�в�я�ості

відповідача�по�цивільній�справі�№�2-126/11

за�позовом�ТОВ�“Газе�с�—�У�раїна”�до�Ос-

подова� Оле�сандра� Гри�оровича,

Дем’яню�а�Віталія�Володимировича,�Б�-

�ая�Дениса�Володимировича,�3-ті�особи:

ПАТ�“Альфа�бан�”�Печерсь�а�РДА�м.�Києва.

Роз�ляд�вищев�азаної� справи�відб�-

деться� 24.05.2011� ро��� о� 10.00� в

приміщенні�Солом’янсь�о�о�районно�о�с�-

д��м.�Києва�(м.�Київ,�в�л.�М.�Кривоноса,

25,��аб.�10).�Під��олов�ванням�с�дді�Ко-

робен�а�С.В.

Солом’янсь�ий�районний�с�д�м.�Києва
повідомляє,�що�с�дове�засідання���справі�за

позовом�Массова�Андрія�Володимировича�до

Па�чен�о�Світлани�Геор�іївни,�Па�чен�о�Кате-

рини�Валентинівни,�Синя�ова�Оле�сія�Оле�-

сандровича� про� �с�нення� переш�од� �

здійсненні�права�власності�на��вартир��відб�-

деться�13.05.2011�ро���об�11.30.

У�зв’яз���з�цим,�відповідачам���справі�Па�-

чен�о�Світлані� Геор�іївні,� Па�чен�о� Катерині

Валентинівні,�Синя�ов��Оле�сію�Оле�сандро-

вич�,�останнє�відоме�місце�проживання�я�их:

03186,�м.�Київ,�в�л.�Ав.�Антонова,�20,��в.�61,

необхідно� з’явитися� до� с�д�� за� адресою:

м. Київ,� в�л.�М.�Кривоноса,� 25,� �аб.� 20.�При

собі�необхідно�мати�паспорт.

Та�ож�повідомляю,�що�в�разі�неяв�и�в�с�-

дове� засідання� справ�� б�де� роз�лян�то� �

відс�тності�відповідачів.

С�ддя�Л.В.�Шевчен�о

№�п/п Назва�об’є�та Адреса�об’є�та

1. Нежилі�приміщення�площею�157,5��в.м м.�Київ,�в�л.�Мечни�ова,�10/2,�літ.�“А”

Кольороподіл
А2
(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

Тел.:�235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі
види
додр��арсь�их
робіт.
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