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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про надання дозволів на створення 
органів самоорганізації населення — 

будинкових комітетів у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 79/5466 від 31 березня 2011 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 3, 8, 9, II, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, рі�
шення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в місті Києві”
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення
органу самоорганізації населення від 09.04.08 № 29/233�
КО�8445, протокол зборів жителів за місцем проживання
від 10.03.08 та список учасників зборів жителів за міс�
цем проживання:

1.1. Дозволити створити орган самоорганізації насе�
лення та визначити ного назву — “Будинковий комітет
“Проспект Науки, 42/1, корпус 4”.

1.2. Визначити, що орган самоорганізації населення
“Будинковий комітет “Проспект Науки, 42/1, корпус 4”
діє в межах території будинку № 42/1, корпус 4, на прос�
пекті Науки в Голосіївському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем прожи�
вання від 10.03.08 на території діяльності органу само�
організації населення “Будинковий комітет “Проспект На�
уки, 42/1, корпус 4” мешкають на законних підставах (за�
реєстровано за місцем проживання) 12 жителів, у тому
числі 11 жителів, які мають право голосу станом на
10.03.08.

2. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення
органу самоорганізації населення від 09.04.08 № 29/233�
КО�8474, протокол зборів жителів за місцем проживання
від 10.03.08 та список учасників зборів жителів за міс�
цем проживання:

2.1. Дозволити створити орган самоорганізації насе�
лення та визначити його назву — “Будинковий комітет
“Проспект Науки, 42/1, корпус 8”.

2.2. Визначити, що орган самоорганізації населення
“Будинковий комітет “Проспект Науки, 42/1, корпус 8”
діє в межах території будинку № 42/1, корпус 8, на прос�
пекті Науки в Голосіївському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем прожи�
вання від 10.03.08 на території діяльності органу само�
організації населення “Будинковий комітет “Проспект На�
уки, 42/1, корпус 8” мешкають на законних підставах (за�
реєстровано за місцем проживання) 40 жителів, у тому
числі 36 жителів, які мають право голосу станом на
10.03.08.

3. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення
органу самоорганізації населення від 09.04.08 № 29/233�
КО�8473, протокол зборів жителів за місцем проживання
від 10.03.08 та список учасників зборів жителів за міс�
цем проживання:

3.1. Дозволити створити орган самоорганізації насе�
лення та визначити його назву — “Будинковий комітет
“Проспект Науки, 42/1, корпус 9”.

3.2. Визначити, що орган самоорганізації населення
“Будинковий комітет “Проспект Науки, 42/1, корпус 9”
діє в межах території будинку № 42/1, корпус 9, на прос�
пекті Науки в Голосіївському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем прожи�
вання від 10.03.08 на території діяльності органу само�
організації населення “Будинковий комітет “Проспект На�
уки, 42/1, корпус 9” мешкають на законних підставах (за�
реєстровано за місцем проживання) 46 жителів, у тому
числі 42 жителі, які мають право голосу станом на
10.03.08.

4. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення
органу самоорганізації населення від 09.04.08 № 29/233�
КО�8423, протокол зборів жителів за місцем проживання
від 10.03.08 та список учасників зборів жителів за міс�
цем проживання:

4.1. Дозволити створити орган самоорганізації насе�
лення та визначити його назву — “Будинковий комітет
“Проспект Науки, 42/1, корпус 10”.

4.2. Визначити, що орган самоорганізації населення
“Будинковий комітет “Проспект Науки, 42/1, корпус 10”
діє в межах території будинку № 42/1, корпус 10, на прос�
пекті Науки в Голосіївському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем прожи�
вання від 10.03.08 на території діяльності органу самоор�
ганізації населення “Будинковий комітет “Проспект Науки,
42/1, корпус 10” мешкають на законних підставах (заре�
єстровано за місцем проживання) 70 жителів, у тому чис�
лі 57 жителів, які мають право голосу станом на 10.03.08.

5. Враховуючи заяву ініціативної групи про створення
органу самоорганізації населення від 09.04.08 № 29/233�
КО�8493, протокол зборів жителів за місцем проживання
від 10.03.08 та список учасників зборів жителів за міс�

цем проживання:
5.1. Дозволити створити орган самоорганізації насе�

лення та визначити його назву — “Будинковий комітет
“Проспект Науки, 42/1, корпус 11”.

5.2. Визначити, що орган самоорганізації населення
“Будинковий комітет “Проспект Науки, 42/1, корпус 11”
діє в межах території будинку № 42/1, корпус 11 на прос�
пекті Науки в Голосіївському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем прожи�
вання від 10.03.08 на території діяльності органу само�
організації населення “Будинковий комітет “Проспект На�
уки, 42/1, корпус 11” мешкають на законних підставах
(зареєстровано за місцем проживання) 94 жителі, у тому
числі 83 жителі, які мають право голосу станом на
10.03.08.

6. Основними напрямками діяльності органів самоор�
ганізації населення — будинкових комітетів є:

6.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні пи�
тань місцевого значення у межах Конституції і законів
України.

6.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових
та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм
відповідних послуг.

6.3. Участь у реалізації соціально�економічного, куль�
турного розвитку території діяльності органів самоорга�
нізації населення, інших місцевих програм.

7. Надати органам самоорганізації населення — будин�
ковим комітетам у межах території їх діяльності такі влас�
ні повноваження:

7.1. Представляти разом з депутатами Київради інте�
реси жителів у Київраді, місцевих органах виконавчої вла�
ди.

7.2. Сприяти додержанню Конституції та законів Укра�
їни, реалізації актів Президента України та органів вико�
навчої влади, рішень Київради та її виконавчих органів,
розпоряджень Київського міського голови, рішень, прий�
нятих місцевими референдумами.

7.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до
проектів програм соціально�економічного і культурного
розвитку, бюджетів міста Києва.

7.4. Організовувати на добровільних засадах участь
населення у заходах щодо охорони навколишнього при�
родного середовища, проведенні робіт з благоустрою,
озеленення та утримання в належному стані прибудинко�
вих територій, обладнанні дитячих і спортивних майдан�
чиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами то�
що.

7.5. Організовувати на добровільних засадах участь
населення у здійсненні заходів щодо ремонту приміщень
загального користування із дотриманням встановленого
законодавством порядку проведення таких робіт.

7.6. Здійснювати контроль за якістю надання грома�
дянам, які мешкають у житлових будинках на територіях
діяльності органів самоорганізації населення, житлово�
комунальних послуг та за якістю проведених у зазначе�
них житлових будинках ремонтних робіт.

7.7. Надавати необхідну допомогу навчальним закла�
дам, закладам та організаціям культури, фізичної культу�
ри і спорту у проведенні культурно�освітньої, спортивно�
оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвит�
ку художньої творчості, фізичної культури і спорту; спри�
яти збереженню культурної спадщини, традицій народної
культури, охороні пам’яток історії та культури, впрова�
дженню в побут нових обрядів.

7.8. Організовувати допомогу громадянам похилого ві�
ку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та вій�
ськовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним
сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити
пропозиції з цих питань до Київради.

7.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежно�
го нагляду в здійсненні ними протипожежних заходів, ор�
ганізовувати вивчення населенням правил пожежної без�
пеки, брати участь у здійсненні громадського контролю
за додержанням вимог пожежної безпеки.

7.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохорон�
ним органам у забезпеченні охорони громадського порядку.

7.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом
громадян.

7.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи
навчання, які мешкають у межах території діяльності від�
повідного органу самоорганізації населення.

7.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрі�
чей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої
роботи з мешканцями.

7.14. Інформувати громадян про діяльність органу са�
моорганізації населення, організовувати обговорення про�
ектів його рішень з найважливіших питань.

8. Органи самоорганізації населення — будинкові ко�
мітети набувають власних повноважень після їхньої лега�
лізації і порядку, встановленому статтею 13 Закону Укра�
їни “Про органи самоорганізації населення”.

9. Органам самоорганізації населення — будинковим комі�
тетам у місячний термін після легалізації шляхом повідомлен�
ня про заснування направити до секретаріату Київради копії та�
ких документів: положення про орган самоорганізації населен�

ня, копію виписки з Єдиного реєстру органів самоорганізації
населення у місті Києві, списку персонального складу членів
органу самоорганізації населення.

10. Контроль за фінансовою діяльністю органів самоор�
ганізації населення — будинкових комітетів у межах своїх
повноважень здійснюють Київська міська рада та виконав�
чий орган Київради (Київська міська державна адміністрація).

11. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в га�
зеті Київської міської ради “‘Хрещатик”.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на постійну комісію Київради з питань місцевого самовря�
дування, регіональних, міжнародних зв’язків та інформа�
ційної політики і на виконавчий орган Київради (Київську
міську державну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 28.12.06 № 602/659 
“Про затвердження Програми сприяння місцевому 

самоврядуванню, підтримки діяльності 
органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив 

у м. Києві на 2007 — 2011 роки”
Рішення Київської міської ради № 65/5452 від 31 березня 2011 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статей 5, 14, пункту 20 статті 26 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статей 13, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації насе�
лення”, Указу Президента України від 30.08.01 № 749 “Про державну підтримку розвитку місцевого са�
моврядування”, Рекомендацій парламентських слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та
місцевого самоврядування, схвалених Постановою Верховної Ради України від 05.06.03 № 939�ІV, Євро�
пейської Хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15.07.97 № 452/97�ВР, та
з метою удосконалення організаційно�правових засад розвитку місцевого самоврядування та створення
сприятливих умов для участі киян у вирішенні питань місцевого значення Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 28.12.06 № 602/659 “Про затвердження Програми сприяння міс�
цевому самоврядуванню, підтримки діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив у м. Києві на 2007 —
2011 роки”, а саме:

— пункт 2.2 розділу II додатка до рішення викласти у такій редакції:

— пункт 2.3 розділу II додатка до рішення викласти у такій редакції:
2. Це рішення Київської міської ради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради “Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування,
регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

2.2 Розробити та затвердити
Положення про міський кон�
курс проектів та програм
розвитку місцевого самовря�
дування

Київська міська рада, постійна комісія Київської
міської ради з питань місцевого самоврядування,
регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної
політики

Перше півріччя 2011 року

2.3 Організаційно забезпечити проведення
міського   конкурсу проектів та програм роз�
витку місцевого самоврядування

Київська міська рада, Головне управління з
питань внутрішньої політики та зв'язків з
громадськістю виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)

3 квартал 2011 року

Про порушення перед Головою 
Верховної Ради України клопотання 

про нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України 

Пересунька Миколи Михайловича
Рішення Київської міської ради № 569/4007 від 29 квітня 2010 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвер�
дженого Постановою Верховної Ради України від 15.12.05 № 3216�ІV “Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України “Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Порушити клопотання перед Головою Верховної Ра�
ди України про нагородження Почесною грамотою Вер�
ховної Ради України Пересунька Миколи Михайловича —
директора Київського міського центру народної творчо�
сті та культурологічних досліджень за вагомий особистий
внесок у розвиток національної культури, високий профе�
сіоналізм та активну громадську діяльність.

2. Управлінню кадрової роботи і нагород апарату ви�
конавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) підготувати клопотання про нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України Пересунька

Миколи Михайловича — директора Київського міського
центру народної творчості та культурологічних досліджень
за вагомий особистий внесок у розвиток національної
культури, високий професіоналізм та активну громадську
діяльність і направити його Голові Верховної Ради Укра�
їни.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань культури та туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Шановний�а�ціонер�АТЗТ�“Київсоюзшляхпрое�т”�

А�ціонерне�товариство�за�рито�о�тип��“Київсоюзшляхпрое�т”�місцезнаходження�за�адресою:�У�раїна,�м.�Київ,

04053,�м.�Київ,�в�л.�К�дрявсь�а,�б�д.�3/5,��од�за�ЄДРПОУ�01388437�(надалі�товариство),�повідомляє�про�проведення

за�альних�зборів�а�ціонерів�товариства�(надалі�збори).

Збори� відб�д�ться� 2� серпня� 2011� ро��� о� 10.00� за� адресою:� У�раїна,� м.� Київ,� в�л.� Івана�Мазепи� (Січнево�о

Повстання),�11-Б,��онференц-зал��отелю�“Салют”.

Порядо��денний:

1. Обрання�лічильної��омісії,��олови�та�се�ретаря�за�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства�та�затвердження�рез�льтат��роботи�за�альних�зборів�а�ціонерів.

2. Звіт�Правління�за�підс�м�ами�роботи�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

3. Звіт�На�лядової�ради�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

4. Звіт�Ревізійної��омісії�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

5. Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Товариства�на�2009,�2010�ро�и.

6. Розподіл�приб�т���або�по�риття�збит�ів�за�2009,�2010�ро�и.

7. Про� затвердження� рішення�Правління� та�На�лядової� ради� Товариства� про�розірвання�до�овор�� на� ведення� реєстр�� а�ціонерів� Товариства� з

існ�ючим�реєстро�трим�вачем�та���ладання�до�овор��на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�новим�реєстро�трим�вачем.

8. Про�затвердження�рішень�Правління�та�На�лядової�ряди�Товариства.

9. Про�переведення�вип�с���а�цій�Товариства�з�до��ментарної�в�бездо��ментарн��форм��існ�вання�(дематеріалізація�вип�с��)�та�затвердження�Рішення

про�дематеріалізацію.

10. Обрання�депозитарію,�що�б�де�обсл��ов�вати�вип�с��а�цій.

11. Обрання�збері�ача,���я�о�о�б�д�ть�від�риватися�рах�н�и�власни�ам�а�цій.

12. Про�припинення�дії�до�овор��на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�існ�ючим�реєстро�трим�вачем.�Визначення�дати�припинення�ведення

реєстр��а�ціонерів.

13. Визначення�способ��персонально�о�повідомлення�а�ціонерів�про�дематеріалізацію.

14. Про�прийняття�рішення�про�змін��тип��та�наймен�вання�А�ціонерно�о�товариства�за�рито�о�тип��“Київсоюзшляхпрое�т”�на�П�блічне�а�ціонерне

товариство�“Київсоюзшляхпрое�т”.

15. Про�затвердження�нової�реда�ції�Стат�т��Товариства,�пов’язане�з�приведенням�діяльності�Товариства�до�вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні

товариства”.

16. Про�затвердження�Положень�про�Правління�Товариства,�На�лядов��рад��Товариства,�Ревізійн���омісію�Товариства,�За�альні�Збори�а�ціонерів

Товариства,�Посадових�осіб�Товариства,�пов’язане�з�приведенням�діяльності�Товариства�до�вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

17. Припинення�повноважень�та�обрання�Голови�Правління�Товариства.

18. Припинення�повноважень�та�обрання�Правління�Товариства.

19. Припинення�повноважень�та�обрання�На�лядової�ради�Товариства.

20. Припинення�повноважень�та�обрання�Ревізійної��омісії�Товариства.

21. Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��товариства,�шляхом�ви�ладення�йо�о���новій�реда�ції.

22. Про�обрання�особи,�я�а��повноваж�ється�за�альними�зборами�а�ціонерів�на�підписання�до�оворів,�що���ладатим�ться�з�обраними�посадовими

особами�Товариства.

Право��часті���зборах�а�ціонерів�мають�особи,�я�і�є�власни�ами�а�цій�на�день�проведення�зборів�або�їх��повноважені�особи.

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�2�серпня�2011�р.�з�9.00�до�9.50�за�місцем�проведення�зборів.

Для��часті���зборах�а�ціонерам�товариства�необхідно�мати�паспорт,�а��повноваженим�особам�а�ціонерів�—�паспорт�та�довіреність,�оформлен�

з�ідно�вимо��діючо�о�за�онодавства�У�раїни.

Ознайомитись�з�матеріалами�щодо�поряд���денно�о,�на�підставі�письмово�о�запит�,�а�ціонери�змож�ть�за�місцезнаходженням�товариства.

Телефон�для�довідо�:�8�(044)�272-09-16.

Голова�Правління�Е.Г.�Лімонов

Шановний�а�ціонер�АТЗТ�“Київсоюзшляхпрое�т”�

А�ціонерне� товариство� за�рито�о� тип�� “Київсоюзшляхпрое�т”

місцезнаходження� за� адресою:� У�раїна,� м.� Київ,� 04053,� м.� Київ,

в�л. К�дрявсь�а,�б�д.�3/5,��од�за�ЄДРПОУ�01388437�(надалі�товариство),

повідомляє�про�проведення�за�альних�зборів�а�ціонерів�товариства�(надалі

збори).

Збори� відб�д�ться� 12� липня� 2011� ро��� о� 10.00� за� адресою:� У�раїна,

м. Київ,� в�л.� Івана�Мазепи� (Січнево�о� Повстання),� 11-Б,� �онференц-зал

�отелю�“Салют”.

Порядо��денний:

1. Обрання� лічильної� �омісії,� �олови� та� се�ретаря� за�альних� зборів� а�ціонерів� Товариства� та

затвердження�рез�льтат��роботи�за�альних�зборів�а�ціонерів.

2. Звіт�Правління�за�підс�м�ами�роботи�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

3. Звіт�На�лядової�ради�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

4. Звіт�Ревізійної��омісії�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

5. Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Товариства�на�2009,�2010�ро�и.

6. Розподіл�приб�т���або�по�риття�збит�ів�за�2009,�2010�ро�и.

7. Про�затвердження�рішення�Правління�та�На�лядової�ради�Товариства�про�розірвання�до�овор�

на� ведення� реєстр�� а�ціонерів� Товариства� з� існ�ючим�реєстро�трим�вачем� та� ��ладання

до�овор��на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�новим�реєстро�трим�вачем.

8. Про�затвердження�рішень�Правління�та�На�лядової�ряди�Товариства.

9. Про�переведення�вип�с���а�цій�Товариства�з�до��ментарної�в�бездо��ментарн��форм��існ�вання

(дематеріалізація�вип�с��)�та�затвердження�Рішення�про�дематеріалізацію.

10. Обрання�депозитарію,�що�б�де�обсл��ов�вати�вип�с��а�цій.

11. Обрання�збері�ача,���я�о�о�б�д�ть�від�риватися�рах�н�и�власни�ам�а�цій.

12. Про� припинення� дії� до�овор�� на� ведення� реєстр�� а�ціонерів� Товариства� з� існ�ючим

реєстро�трим�вачем.�Визначення�дати�припинення�ведення�реєстр��а�ціонерів.

13. Визначення�способ��персонально�о�повідомлення�а�ціонерів�про�дематеріалізацію.

14. Про�прийняття�рішення�про�змін��тип��та�наймен�вання�А�ціонерно�о�товариства�за�рито�о

тип��“Київсоюзшляхпрое�т”�на�П�блічне�а�ціонерне�товариство�“Київсоюзшляхпрое�т”.

15. Про� затвердження� нової� реда�ції� Стат�т�� Товариства,� пов’язане� з� приведенням�діяльності

Товариства�до�вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

16. Про�затвердження�Положень�про�Правління�Товариства,�На�лядов��рад��Товариства,�Ревізійн�

�омісію� Товариства,� За�альні� Збори� а�ціонерів� Товариства,�Посадових� осіб� Товариства,

пов’язане� з� приведенням�діяльності� Товариства� до� вимо��За�он�� У�раїни� “Про� а�ціонерні

товариства”.

17. Припинення�повноважень�та�обрання�Голови�Правління�Товариства.

18. Припинення�повноважень�та�обрання�Правління�Товариства.

19. Припинення�повноважень�та�обрання�На�лядової�ради�Товариства.

20. Припинення�повноважень�та�обрання�Ревізійної��омісії�Товариства.

21. Про� внесення� змін� та� доповнень� до�Стат�т�� товариства,�шляхом� ви�ладення� йо�о� �� новій

реда�ції.

22. Про� обрання� особи,� я�а� �повноваж�ється� за�альними� зборами� а�ціонерів� на� підписання

до�оворів,�що���ладатим�ться�з�обраними�посадовими�особами�Товариства.

Право��часті���зборах�а�ціонерів�мають�особи,�я�і�є�власни�ами�а�цій�на�день�проведення�зборів

або�їх��повноважені�особи.

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�12�липня�2011�р.�з�9.00�до�9.50�за�місцем�проведення

зборів.

Для��часті���зборах�а�ціонерам�товариства�необхідно�мати�паспорт,�а��повноваженим�особам

а�ціонерів�—�паспорт�та�довіреність,�оформлен��з�ідно�вимо��діючо�о�за�онодавства�У�раїни.

Ознайомитись�з�матеріалами�щодо�поряд���денно�о,�на�підставі�письмово�о�запит�,�а�ціонери

змож�ть�за�місцезнаходженням�товариства.

Телефон�для�довідо�:�8�(044)�272-09-16.

Голова�Правління�Е.Г.�Лімонов

ОГОЛОШЕННЯ

Про�проведення��он��рс��на�право���ладання

до�овор��оренди�державно�о�майна

Державне� підприємство� “На��ово-дослідний� інстит�т�мі�роприладів”

НТК�“Інстит�т�моно�ристалів”�НАН�У�раїни�о�олош�є��он��рс�на�передач�

в� оренд�� приміщень� адміністративно-лабораторно�о,� виробничо-

лабораторно�о��орп�сів�підприємства�за�альною�площею�180,24��в. м,�та

частини�по�рівлі�адміністративно-лабораторно�о��орп�с��на�встановлення

3-х�антен.

Засідання��он��рсної��омісії�відб�деться�15�червня�2011�ро���о�13.30

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Північно-Сирець�а,�3.

Для� отримання� більш� детальної� інформації� про� �мови� �он��рс�,

хара�теристи�и� приміщень� прохання� звертатися� за� телефонами:

тел. +38(044)434-88-32,�т./фа�с�+38(044)434-72-77.

E-mail:�arhitektor23@ukr.net

Шановний�а�ціонер�АТЗТ�“Київсоюзшляхпрое�т”�

А�ціонерне�товариство�за�рито�о�тип��“Київсоюзшляхпрое�т”�місцезнаходження�за�адресою:�У�раїна,�м.�Київ,

04053,�м.�Київ,�в�л.�К�дрявсь�а,�б�д.�3/5,��од�за�ЄДРПОУ�01388437�(надалі�товариство),�повідомляє�про�проведення

за�альних�зборів�а�ціонерів�товариства�(надалі�збори).

Збори� відб�д�ться� 26� липня� 2011� ро��� о� 10.00� за� адресою:� У�раїна,� м.� Київ,� в�л.� Івана�Мазепи� (Січнево�о

Повстання),�11-Б,��онференц-зал��отелю�“Салют”.

Порядо��денний:

1. Обрання�лічильної��омісії,��олови�та�се�ретаря�за�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства�та�затвердження�рез�льтат��роботи�за�альних�зборів�а�ціонерів.

2. Звіт�Правління�за�підс�м�ами�роботи�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

3. Звіт�На�лядової�ради�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

4. Звіт�Ревізійної��омісії�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

5. Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Товариства�на�2009,�2010�ро�и.

6. Розподіл�приб�т���або�по�риття�збит�ів�за�2009,�2010�ро�и.

7. Про� затвердження� рішення�Правління� та�На�лядової� ради� Товариства� про�розірвання�до�овор�� на� ведення� реєстр�� а�ціонерів� Товариства� з

існ�ючим�реєстро�трим�вачем�та���ладання�до�овор��на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�новим�реєстро�трим�вачем.

8. Про�затвердження�рішень�Правління�та�На�лядової�ряди�Товариства.

9. Про�переведення�вип�с���а�цій�Товариства�з�до��ментарної�в�бездо��ментарн��форм��існ�вання�(дематеріалізація�вип�с��)�та�затвердження�Рішення

про�дематеріалізацію.

10. Обрання�депозитарію,�що�б�де�обсл��ов�вати�вип�с��а�цій.

11. Обрання�збері�ача,���я�о�о�б�д�ть�від�риватися�рах�н�и�власни�ам�а�цій.

12. Про�припинення�дії�до�овор��на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�існ�ючим�реєстро�трим�вачем.�Визначення�дати�припинення�ведення

реєстр��а�ціонерів.

13. Визначення�способ��персонально�о�повідомлення�а�ціонерів�про�дематеріалізацію.

14. Про�прийняття�рішення�про�змін��тип��та�наймен�вання�А�ціонерно�о�товариства�за�рито�о�тип��“Київсоюзшляхпрое�т”�на�П�блічне�а�ціонерне

товариство�“Київсоюзшляхпрое�т”.

15. Про�затвердження�нової�реда�ції�Стат�т��Товариства,�пов’язане�з�приведенням�діяльності�Товариства�до�вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні

товариства”.

16. Про�затвердження�Положень�про�Правління�Товариства,�На�лядов��рад��Товариства,�Ревізійн���омісію�Товариства,�За�альні�Збори�а�ціонерів

Товариства,�Посадових�осіб�Товариства,�пов’язане�з�приведенням�діяльності�Товариства�до�вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

17. Припинення�повноважень�та�обрання�Голови�Правління�Товариства.

18. Припинення�повноважень�та�обрання�Правління�Товариства.

19. Припинення�повноважень�та�обрання�На�лядової�ради�Товариства.

20. Припинення�повноважень�та�обрання�Ревізійної��омісії�Товариства.

21. Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��товариства,�шляхом�ви�ладення�йо�о���новій�реда�ції.

22. Про�обрання�особи,�я�а��повноваж�ється�за�альними�зборами�а�ціонерів�на�підписання�до�оворів,�що���ладатим�ться�з�обраними�посадовими

особами�Товариства.

Право��часті���зборах�а�ціонерів�мають�особи,�я�і�є�власни�ами�а�цій�на�день�проведення�зборів�або�їх��повноважені�особи.

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�26�липня�2011�р.�з�9.00�до�9.50�за�місцем�проведення�зборів.

Для��часті���зборах�а�ціонерам�товариства�необхідно�мати�паспорт,�а��повноваженим�особам�а�ціонерів�—�паспорт�та�довіреність,�оформлен�

з�ідно�вимо��діючо�о�за�онодавства�У�раїни.

Ознайомитись�з�матеріалами�щодо�поряд���денно�о,�на�підставі�письмово�о�запит�,�а�ціонери�змож�ть�за�місцезнаходженням�товариства.

Телефон�для�довідо�:�8�(044)�272-09-16.

Голова�Правління�Е.Г.�Лімонов

Шановний�а�ціонер�АТЗТ�“Київсоюзшляхпрое�т”�

А�ціонерне�товариство�за�рито�о�тип��“Київсоюзшляхпрое�т”�місцезнаходження�за�адресою:�У�раїна,�м.�Київ,

04053,�м.�Київ,�в�л.�К�дрявсь�а,�б�д.�3/5,��од�за�ЄДРПОУ�01388437�(надалі�товариство),�повідомляє�про�проведення

за�альних�зборів�а�ціонерів�товариства�(надалі�збори).

Збори� відб�д�ться� 19� липня� 2011� ро��� о� 10.00� за� адресою:� У�раїна,� м.� Київ,� в�л.� Івана�Мазепи� (Січнево�о

Повстання),�11-Б,��онференц-зал��отелю�“Салют”.

Порядо��денний:

1. Обрання�лічильної��омісії,��олови�та�се�ретаря�за�альних�зборів�а�ціонерів�Товариства�та�затвердження�рез�льтат��роботи�за�альних�зборів�а�ціонерів.

2. Звіт�Правління�за�підс�м�ами�роботи�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

3. Звіт�На�лядової�ради�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

4. Звіт�Ревізійної��омісії�Товариства�за�2009,�2010�ро�и.

5. Затвердження�річно�о�звіт��та�баланс��Товариства�на�2009,�2010�ро�и.

6. Розподіл�приб�т���або�по�риття�збит�ів�за�2009,�2010�ро�и.

7. Про� затвердження� рішення�Правління� та�На�лядової� ради� Товариства� про�розірвання�до�овор�� на� ведення� реєстр�� а�ціонерів� Товариства� з

існ�ючим�реєстро�трим�вачем�та���ладання�до�овор��на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�новим�реєстро�трим�вачем.

8. Про�затвердження�рішень�Правління�та�На�лядової�ряди�Товариства.

9. Про�переведення�вип�с���а�цій�Товариства�з�до��ментарної�в�бездо��ментарн��форм��існ�вання�(дематеріалізація�вип�с��)�та�затвердження�Рішення

про�дематеріалізацію.

10. Обрання�депозитарію,�що�б�де�обсл��ов�вати�вип�с��а�цій.

11. Обрання�збері�ача,���я�о�о�б�д�ть�від�риватися�рах�н�и�власни�ам�а�цій.

12. Про�припинення�дії�до�овор��на�ведення�реєстр��а�ціонерів�Товариства�з�існ�ючим�реєстро�трим�вачем.�Визначення�дати�припинення�ведення

реєстр��а�ціонерів.

13. Визначення�способ��персонально�о�повідомлення�а�ціонерів�про�дематеріалізацію.

14. Про�прийняття�рішення�про�змін��тип��та�наймен�вання�А�ціонерно�о�товариства�за�рито�о�тип��“Київсоюзшляхпрое�т”�на�П�блічне�а�ціонерне

товариство�“Київсоюзшляхпрое�т”.

15. Про�затвердження�нової�реда�ції�Стат�т��Товариства,�пов’язане�з�приведенням�діяльності�Товариства�до�вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні

товариства”.

16. Про�затвердження�Положень�про�Правління�Товариства,�На�лядов��рад��Товариства,�Ревізійн���омісію�Товариства,�За�альні�Збори�а�ціонерів

Товариства,�Посадових�осіб�Товариства,�пов’язане�з�приведенням�діяльності�Товариства�до�вимо��За�он��У�раїни�“Про�а�ціонерні�товариства”.

17. Припинення�повноважень�та�обрання�Голови�Правління�Товариства.

18. Припинення�повноважень�та�обрання�Правління�Товариства.

19. Припинення�повноважень�та�обрання�На�лядової�ради�Товариства.

20. Припинення�повноважень�та�обрання�Ревізійної��омісії�Товариства.

21. Про�внесення�змін�та�доповнень�до�Стат�т��товариства,�шляхом�ви�ладення�йо�о���новій�реда�ції.

22. Про�обрання�особи,�я�а��повноваж�ється�за�альними�зборами�а�ціонерів�на�підписання�до�оворів,�що���ладатим�ться�з�обраними�посадовими

особами�Товариства.

Право��часті���зборах�а�ціонерів�мають�особи,�я�і�є�власни�ами�а�цій�на�день�проведення�зборів�або�їх��повноважені�особи.

Реєстрація��часни�ів�зборів�відб�деться�19�липня�2011�р.�з�9.00�до�9.50�за�місцем�проведення�зборів.

Для��часті���зборах�а�ціонерам�товариства�необхідно�мати�паспорт,�а��повноваженим�особам�а�ціонерів�—�паспорт�та�довіреність,�оформлен�

з�ідно�вимо��діючо�о�за�онодавства�У�раїни.

Ознайомитись�з�матеріалами�щодо�поряд���денно�о,�на�підставі�письмово�о�запит�,�а�ціонери�змож�ть�за�місцезнаходженням�товариства.

Телефон�для�довідо�:�8�(044)�272-09-16.

Голова�Правління�Е.Г.�Лімонов

Відповіді�на��росворд�
По��оризонталі: 1. понтон�4.�бар�ас�7.�Ада�8.�ростер�9.�зи�за��10.

сой�а�12.��априз�14.�армада�16.��лоб���19.�піро�а�22.�Софія�23.�мар�із

24.�нобілі�25.�алі�26.�тостер�27.���ра�а��

По�верти�алі:�1. парсе��2.�наст�п�3.�нар�оз�4.�баз��а�5.���зина�6.

си�ара�10.�син�с�11.�армія�13.�а�л�15.�до��16.��лімат�17.�Осіріс�18.

Кобзар�19.�пі�ні��20.�освіта�21.�ан�іна�


