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

Головне��правління�житлово�о��осподарства

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

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

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС

на�заміщення�ва�антних�посад�державних�сл�жбовців�VI� �ате�орії,� �оловних�та

провідних�спеціалістів;�вимо�и:�вища�освіта�відповідно�о�професійно�о�спрям�вання

(ма�істр,�спеціаліст),�стаж�роботи�за�фахом�на�державній�сл�жбі�не�менше�3-х�ро�ів,

�ромадянство�У�раїни,�дос�онале�володіння�державною�мовою

Заяви� приймаються� протя�ом�місяця� з� дня� оп�блі��вання� за� адресою:� 01601,

м. Київ-601,�в�л.�Б.�Хмельниць�о�о,�3,�тел.(044)�278-50-09.

25.05.11� о� 9.40� в� приміщенні�О�р�жно�о� адміністративно�о� с�д��м.� Києва

відб�деться�с�довий�роз�ляд�справи�за�адміністративним�позовом�ГО�“Все��раїнсь�а

спіл�а�працівни�ів�тор�івлі�та�посл���“Тр�дова�співдр�жність”�до�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�про�визнання�нечинним�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25.12.08�№�1051/1051

“Про�правила�бла�о�строю�міста�Києва”.�С�ддя:�Мар�ліна�Л.О.,��абінет�8.

До��ва�и�меш�анців�столиці,��ерівни�ів�підприємств,��станов,�

ор�анізацій�та�житлово-е�спл�атаційних��онтор!

У�рам�ах�під�отов�и�до�опалювально�о�сезон��2011/2012р.�24�травня�—�7�червня�2011�ро���в�частині�Солом’янсь�о�о�район�

(житловий�масив�Відрадний)�ПАТ� “КИЇВЕНЕРГО”�проводитиме�щорічні� випроб�вання� теплових� мереж� від� районної� �отельні

“Відрадний”.�У�зв’яз���з�цим�з�18.00�23�травня�постачання��арячої�води�б�де�припинено.

Випроб�вання�теплових�мереж�здійснюватиметься�в�межах:�в�лиць�Козелець�ої,�Авторемонтної,�б�львар��Лепсе,�в�лиць�Василен�а,

Виборзь�ої,� пров�л���Машиноб�дівно�о,� в�лиць� Т�пи�ова,�Леваневсь�о�о,�Ніжинсь�ої,� Галана,� �здовж� залізничної� �олії,� в�лиці�Пост-

Волинсь�ої.

Випроб�вання�проводитим�ться�тепломережною�водою,�охолодженою�до�температ�ри�не�вище�40�°С,�з�тис�ом,�підвищеним�на�25%,

що�відповідає�нормативам.�Це�дасть�змо���заздале�ідь�виявити�ма�симально�можлив���іль�ість�пош�оджень,�розпочати�роботи�в�цих

місцях�та��неможливити�та�им�чином�їх�появ��під�час�опалювально�о�сезон�.�Через�виявлені�пош�одження�подавання��арячої�води�може

затрим�ватися�на�час,�необхідний�для�їх��с�нення,�про�що�Київенер�о�додат�ово�повідомить�житлово-е�спл�атаційні�ор�анізації.

Просимо�власни�ів�підвальних�та�напівпідвальних�приміщень,�в�я�их�або�пор�ч�з�я�ими�проходять�теплові�мережі,�вжити�запобіжних

заходів�щодо�збереження�матеріальних�цінностей���разі�пош�одження�теплових�мереж.

На�в�лицях,���садибах,�підвалах�б�дин�ів,�де�проходять�теплові�мережі,�може�трапитися�пош�одження�підземних�тр�бопроводів�з

вини�ненням�провалин�та�ви�идів�води�на�поверхню.

Б�дьте��важні�та�обережні!�У�разі�вини�нення�провалин�та�появи�на�поверхні�води�не�наближайтеся�самі�та�не�доп�с�айте

до�та�их�місць�дітей!�Повідомляйте�про�виявлені�пош�одження�Київенер�о�за�телефонами:

��Солом’янсь�ом��районі�—�272-23-73,�497-60-72.

На�ад�ємо,�що�під�час�щорічних�випроб�вань�тепломереж�Київенер�о�не�нарахов�є�обся�ів�споживання�теплової�енер�ії

житловим�ор�анізаціям�для�отримання��арячої�води.�Кори��вання�розрах�н�ів�з�меш�анцями�здійснюють�ЖЕКи.

Щодо�подальшо�о��рафі�а�випроб�вань�тепломереж�Київенер�о�б�де�й�надалі�інформ�вати�ЗМІ�та�житлово-е�спл�атаційні�ор�анізації,

я�і�з�ідно�із�за�онодавством�зобов’язані�повідомляти�меш�анців�про�тимчасов��відс�тність��арячої�води.

Додат�ов�� інформацію�щодо� проведення� випроб�вальних� робіт�можна� отримати� за� телефонами� інформаційно-довід�ової� сл�жби

ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”�15-88�або�201-58-79.�

ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”

Київсь�ий��ніверситет�права�НАН�У�раїни�
о�олош�є�а��ціон�з�продаж��на�товарній�біржі�“Універсальна�товарно-сировинна�біржа”�майна,

що облі�ов�ється�на�балансі�підприємства

Лот�№1:�автомобіль�ДЕУ�Ланос�D4LM500.

Місцезнаходження�майна:�м.�Київ,�в�л.�Сл�жбова,�5.�

Відомості�про�майно:

Рі��вип�с���автомобіля�—�2004;��олір�—�сірий;�державний�номер�—�АА1953AM;�тип

��зова�—�ле��овий,�седан;�номер���зова�(шасі)�—�SUPTF69YD4W216204;�об’єм�дви-

��на�—�1500���б.�см;�свідоцтво�про�реєстрацію�ТЗ�—�КІС�№�970585,�видане�МРЕВ-3,

м. Київ,�06.10.2004�р.;�інвентарний�номер�762.

Дви��н�автомобіля�потреб�є��апітально�о�ремонт�;�КПП���задовільном��стані;�задній

міст�потреб�є�заміни�амортизаторів;�передній�міст�потреб�є�ремонт�;���зов,��абіна��

задовільном��стані;�знос�автошин�—�70%;�АКБ�відс�тній.

Первісна� вартість� лот��№� 1�—� 60447,00� �рн.� С�ма� нараховано�о� знос� —

48757,00��рн.

Почат�ова�вартість�продаж��лот��№�1:�23�499,60��рн.�(двадцять�три�тисячі

чотириста�дев’яносто�дев’ять��ривень�60��опійо�),�з��рах�ванням�ПДВ.

Реєстраційний�внесо��—�17,00��рн�(сімнадцять��ривень�00��опійо�).

Гарантійний�внесо��по�лот��№�1�(10%�від�почат�ової�вартості�лот�)�—�2�349,96��рн

(дві�тисячі�триста�соро��дев’ять��ривень�96��опійо�),�з��рах�ванням�ПДВ.

Умови�продаж��лот��№�1:

1. Реєстраційні� та� �арантійні� внес�и�вносяться�на�поточний�рах�но�� товарної�біржі

“Універсальна�товарно-сировинна�біржа”�№�2600112649���ПАТ�“У�раїнсь�ий�про-

фесійний�бан�”���м.�Києві.�МФО:�300205,��од�ЄДРПОУ:�32069037.

2. Кро��а��ціон��—�10%�(десять�відсот�ів)�від�попередньої�о�олошеної�ціни.

3. Усі�витрати,�пов’язані�з�ор�анізацією�продаж��майна�на�а��ціоні�(вина�орода�біржі),

оформленням�до�овор�� ��півлі-продаж�� та� йо�о� реєстрацією,� по�ладаються� на

по��пця�-�переможця�а��ціон�.

А��ціон�відб�деться�06�червня�2011�р.�об�11.00�на�тор�овельном��майданчи��

товарної�біржі�“Універсальна�товарно-сировинна�біржа”�за�адресою:�01054,�м.�Київ,

в�л.�Воровсь�о�о,�51,�оф.11.

Прийом�заяв�на��часть�в�а��ціоні�б�де�проводитись,�починаючи�з�16�трав-

ня�2011�ро���з�9.30�до�17.30.

Кінцевий�термін�прийом��заяв�(за�три�дні�до�почат���а��ціон�):�03�червня�2011�р.,

11.00.

Ознайомитись�з�майном�можна�щодня,��рім�вихідних�днів,�з�9.00�до�16.00�за�місцем

знаходження�майна�(�онта�тна�особа:�Віталій�Анатолійович,�тел.:�(096)�280-38-08).

Бажаючим�придбати�майно�звертатися�до�сл�жби�з�ор�анізації� а��ціон�:� 01054,

м. Київ,�в�л.�Воровсь�о�о,�51,�офіс�11,�тел./фа�с:�(044)�482-07-42.

Відповідно�до�частини�4�статті�105�Цивільно�о��оде�с��повідомляємо�про�те,�що�Головне��правління�Державно�о

�азначейства� �� м.� Києві� (�од�ЄДРПОУ�24262621,� в�л.� Терещен�івсь�а,� 11-А,�м.� Київ)� та� Управління�Державно�о

�азначейства���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(�од�ЄДРПОУ�26077879,�в�л.�Володимирсь�а,�69-А,�м.�Київ);�Управління

Державно�о��азначейства���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(�од�ЄДРПОУ�26077885,�в�л.�Кошиця,�11,�м.�Київ);�Управління

Державно�о��азначейства���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(�од�ЄДРПОУ�26077891,�в�л.�Бальза�а,�22,�м.�Київ);�Управління

Державно�о��азначейства���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�(�од�ЄДРПОУ�26077906,�в�л.�Бажова,�11/8,�м. Київ);�Управління

Державно�о� �азначейства� �� Оболонсь�ом�� районі� м.� Києва� (�од� ЄДРПОУ� 26077916,� в�л.� Героїв� Дніпра,�

31-А,� м.� Київ);� Управління� Державно�о� �азначейства� �� Печерсь�ом�� районі� м.� Києва� (�од� ЄДРПОУ� 26077922,

в�л. Л. Первомайсь�о�о,�9-а,�м.�Київ);�Управління�Державно�о��азначейства���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�(�од�ЄДРПОУ

26077939,�в�л.�Межи�ірсь�а,�25,�м.�Київ);�Управління�Державно�о��азначейства���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�(�од

ЄДРПОУ�26077945,�в�л.�Генерала�Вітр��а,�8-а,�м.�Київ);�Управління�Державно�о��азначейства���Солом’янсь�ом��районі

їм.�Києва�(�од�ЄДРПОУ�26077951,�в�л.�Гарматна,�31,�м.�Київ);�Управління�Державно�о��азначейства���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�(�од�ЄДРПОУ�26077968,�в�лі�Т�полєва,�28-А,�м.�Київ)�повідомляють�про�свою�лі�відацію.

Претензії��редиторів�приймаються�протя�ом�двох�місяців�з�дня�оп�блі��вання�о�олошення�з�ідно�зі�ст.�105�ЦК�У�раїни.

Адреса:�в�л.�Терещен�івсь�а,�11-А,�м.�Київ,�01601.

�Посвідчення� лі�відатора� на� ЧАЕС,

�ате�орія� 2, серія� А, № 319036� на� ім’я

Літвіна�Валентина�Арсентійовича�вважа-

ти�недійсним.

Втрачений�земельний�а�т�на�земельн��ділян��,�що�знахо-

диться� на� території� Старобезрадичівсь�ої� сільсь�ої� ради,

СТ “Енер�ети�”�номер�412,�Об�хівсь�о�о�район��Київсь�ої�об-

ласті,� з�ідно�до�овор�� ��півлі-продаж�� від� 15.03.2006�ро��

посвідчений�приватним�нотарі�сом�Іванці�В.П.�за�реєстровим

номером�1347,�вважати�недійсним.

Відповіді�на��росворд�

По��оризонталі: 1.флюїд�5.апачі�8.обріз 9.ная�10.�од�11.маестро

13.топаз�15.т�аля�17.�орона�18.брош�а�20.човен�22.с�ейт

24.за�ад�а�25.мис�27.біс�28.р�лет�29.�опра�30.честь�

По�верти�алі: 1.фанат 2.Юля�3.до�аз�4.прас�а�5.азарт�6.ар�

7.Індія�11.майонез�12.о�рош�а�14.олово�16.ла�ей�19.�рапля

20.ч�ма��21.надра�22.с�етч�23.тесть�26.с�п�27.бос�
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