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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про ремонт фасадів та ремонт покрівель 
основної будівлі Національного академічного театру 

російської драми імені Лесі Українки 
та будівлі гуртожитку ДП “Національний академічний 

театр російської драми імені Лесі Українки” 
на вул. Б. Хмельницького/Пушкінській, 5/15

Розпорядження № 1317 від 27 липня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу в Україні”, Закону України “Про охорону культурної спадщини”, постанови Кабінету Мініс%
трів України від 14.04.2010 № 357 “Про затвердження Державної цільової програми підготовки та прове%
дення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” (із змінами), постанови Кабінету Мініс%
трів України від 28.03.2011 року № 334 “Деякі питання використання у 2011 році державних капітальних
видатків”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс%
трації) від 27.12.2011 № 1177 “Про облаштування та благоустрій міського простору 1,5 км зони навколо
НСК “Олімпійський” до чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, в межах функцій органу місцевого са%
моврядування:

1. ДП “Національний академічний театр російської дра!
ми імені Лесі Українки”:

1.1. виступити замовником робіт з виготовлення паспор!
та опорядження та відновлення фасадів основної будівлі На!
ціонального академічного театру російської драми імені Ле!
сі Українки та будівлі гуртожитку ДП “Національний акаде!
мічний театр російської драми імені Лесі Українки” на вул.
Б. Хмельницького/Пушкінській, 5/15 та проектної докумен!
тації, необхідної для виконання підпункту 1.2 цього пункту;

1.2. виступити замовником робіт з ремонту фасадів та
ремонту покрівель основної будівлі Національного акаде!
мічного театру російської драми імені Лесі Українки та бу!
дівлі гуртожитку ДП “Національний академічний театр ро!
сійської драми імені Лесі Українки” на вул. Б. Хмельницько!
го/Пушкінської, 5/15 і забезпечити виконання цих робіт до
31 жовтня 2011 року;

1.3. одержати дозволи центрального органу виконавчої
влади у сфері охорони культурної спадщини — Міністерства
культури України, Головного управління охорони культурної

спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації) на проведення робіт.

2. ДП “Національний академічний театр російської дра!
ми імені Лесі Українки” забезпечити дотримання вимог за!
конодавства України щодо охорони культурної спадщини та
порядку виконання будівельних робіт.

3. Головному управлінню контролю за благоустроєм ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечити видачу у встановлено!
му порядку відповідного ордера, пов’язаного з проведен!
ням робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

4. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту
цього розпорядження покласти на заступника голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!
ти на заступників голови Київської міської державної адмі!
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

Про відзначення
Дня партизанської слави

Розпорядження № 1422 від 10 серпня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від
30.10.2001 № 1020/2001 “Про День партизанської слави”, постанови Верховної Ради України від
21.04.2011 № 3301%VІ “Про відзначення 70%річчя партизанського руху в Україні”, міської цільової програ%
ми “Соціальне партнерство” на 2011 — 2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
17.02.2011 № 23/5410 (зі змінами та доповненнями), та з метою вшанування учасників підпільно%парти%
занського руху в роки Великої Вітчизняної війни 1941%1945 років — мешканців міста Києва:

1. Затвердити план загальноміських заходів із відзначен!
ня Дня партизанської слави, що додається.

2. Координацію питань, пов’язаних з проведенням у міс!
ті Києві загальноміських заходів із відзначення Дня парти!
занської слави, покласти на управління у справах жінок, ін!
валідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції).

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям роз!
робити заходи з нагоди відзначення Дня партизанської сла!
ви та 70!річчя партизанського руху в Україні та забезпечи!
ти їх проведення.

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів — вико!
навцям плану загальноміських заходів із відзначення Дня пар!
тизанської слави забезпечити їх здійснення в межах плану
асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2011 рік.

5. Заступнику голови Київської міської державної адмі!
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення у засобах масової інформації змісту цьо!
го розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!
ти на заступника голови Київської міської державної адмі!
ністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Заст пни олови — ерівни апарат

2. Рит али Пам'яті. По ладання вітів до
мо или Невідомо о солдата в пар Вічної
Слави, мо ил славлених ор анізаторів і
ерівни ів підпільно-партизансь о о р х в
ро и Вели ої Вітчизняної війни – Ковпа а
С.А., Федорова О.Ф., Коротчен а Д.С.,
Стро ача Т.А., та Пам'ятно о зна а Пар
партизансь ої слави.

22.09.11
09.00–10.00.

Управління справах
жіно , інвалідів, ветеранів
війни та праці, Управління
рит альних посл ,
Центральне правління
війсь ової сл жби
правопоряд по м.Києв
і Київсь ій області.

3. Урочистий мітин "Подви народних месни ів
-безсмертний" за частю ерівни ів місь ої
влади, ветеранів підпільно-партизансь о о
р х в ро и Вели ої Вітчизняної війни,
представни ів ромадсь их ор анізацій
ветеранів війни, молоді столиці У раїни.
Пар партизансь ої слави.

22.09.11
11.00–12.00.

Управління справах
жіно , інвалідів, ветеранів
війни та праці, Управління
рит альних посл .

4. Тематична з стріч олишніх партизанів і
підпільни ів Вели ої Вітчизняної війни,
а тив місь их ромадсь их ор анізацій
ветеранів війни "З адаймо б ремне мин ле".
Концертна про рама. Київсь а місь а
державна адміністрація.

22.09.11
13.00–14.30.

Управління справах
жіно , інвалідів, ветеранів
війни та праці.

5. Тематичні ро и, ле ції, вечори, он рси,
бесіди з історії підпільно-партизансь о о
р х в ро и Вели ої Вітчизняної війни 1941-
1945 ро ів; Відвідання чнівсь ою молоддю
Меморіально о омпле с "Національний
м зей історії Вели ої Вітчизняної війни
1941–1945 ро ів", М зею партизансь ої
слави Пар партизансь ої слави;

Вересень 2011 ро Головне правління освіти
і на и, Меморіальний
омпле с "Національний
м зей історії Вели ої
Вітчизняної війни 1941—
1945 ро ів" М зей
партизансь ої Слави.

6. Висвітлення засобах масової інформації
сторіно історії підпільно-партизансь о о
р х період Вели ої Вітчизняної війни
1941–1945 ро ів.

Вересень 2011 ро Управління преси та
інформації

7. Проведення від ритих пере лядів літерат ри,
ро ів історії, один пам'яті, тематичних
виставо , онцертів; безоплатних пере лядів
х дожніх хроні ально-до ментальних
фільмів тощо (бібліоте и, інотеатри).

Вересень 2011 ро Головне правління
льт ри

8. Обстеження матеріально-поб тових мов
ветеранів підпільно-партизансь о о р х ,
здійснення необхідних заходів щодо
поліпшення соціально-поб тово о та
медично о обсл ов вання олишніх
партизанів і підпільни ів.

Районні в місті Києві
державні адміністрації,
Управління справах
жіно , інвалідів, ветеранів
війни та праці.

9. Упоряд вання мо ил славлених
ор анізаторів і ерівни ів партизансь о о
р х на Бай овом ладовищі, мо ил
за иблих партизанів і підпільни ів,
бла о стрій та впоряд вання місць,
пов'язаних з історією підпільно-
партизансь о о р х .

До 22.09.2011 ро Районні в місті Києві
державні адміністрації,
Управління рит альних
посл

№ з/п Зміст заходів Термін ви онання Ви онавці

1. Урочиста хода часни ів Марш мир та
мітин , присвячено о Міжнародном
дню мир (ветерани, молодь,
ромадсь ий а тив міста). Меморіальний
омпле с пам'яті воїнів У раїни, поле лих
в Аф аністані - Національний м зей
історії Вели ої Вітчизняної війни
1941–1945 ро ів.

21.09.11
11.00—13.00

Управління справах жіно ,
інвалідів, ветеранів війни та
праці, Головне правління
освіти і на и

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 10 серпня 2011року № 1422

План загальноміських заходів 
із відзначення 

Дня партизанської слави

Про проведення благодійної акції 
“Разом проти раку грудей” 

24 вересня 2011 року 
на Михайлівській площі

Розпорядження № 1483 від 22 серпня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто%герой Київ” та Порядку організації та про%
ведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно%про%
світницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 24.06.99 № 317/418, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу благодійного фонду “Здоров’я жін!
ки і планування сім’ї” щодо проведення благодійної акції “Ра!
зом проти раку грудей” 24 вересня 2011р. з 08.00 до 19.00
на Михайлівській площі, а також ходи за маршрутом: Михай!
лівська площа — Володимирський проїзд — вул. Володимир!
ська — вул. Прорізна — вул. Хрещатик — Бессарабська пло!
ща — площа Л. Толстого — парк Т. Шевченка — вул. Володи!
мирська — Володимирський проїзд — Михайлівська площа.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та
проведення заходу взяв на себе благодійний фонд “Здоров’я
жінки і планування сім’ї”.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві
забезпечити:

— супровід колони учасників благодійної акції за вказа!
ним маршрутом 24 вересня 2011 року;

— охорону громадського порядку з 08.00 до 19.00 24 ве!
ресня 2011 року на Михайлівській площі, а також охорону
обладнання, техніки на період монтажу/демонтажу та під
час проведення заходу.

4. Головному управлінню з питань надзвичайних ситу!

ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити заходи безпе!
ки під час проведення заходу.

5. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити медичний супровід колони учас!
ників благодійної акції за вказаним маршрутом 24 вересня
2011 року, а також забезпечити чергування машин швид!
кої медичної допомоги під час проведення заходу з 08.00
до 19.00 24 вересня 2011 року на Михайлівській площі.

6. Головному управлінню контролю за благоустроєм ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) видати дозвіл (ордер) на тимчасо!
ве порушення благоустрою під час підготовки та проведен!
ня заходу з 10.00 22 вересня 2011 року до 14.00 25 верес!
ня 2011 року.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!
ти на заступника голови Київської міської державної адмі!
ністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов



За# зміст# ре+ламних# о1олошень# відповідає# ре+ламодавець.# Ре+лама# др;+;ється# мовою# ори1інал;

РРЕЕККЛЛААММННАА  ППЛЛООЩЩАА 77

Хрещатик 27 вересня 2011

Заява# про# е+оло1ічні# наслід+и# від$ б&дівництва$ житлово/о$ б&дин0&$ з
бло0ом$ соціально-поб&тово/о$ обсл&/ов&вання$ та$ двома$ механізованими
пар0ін/ами$ на$ в&л.$ Ліс0івсь0ій,7$ &$ Деснянсь0ом&$ районі$ м.$ Києва.$ Після
проведення$ розрах&н0ів$ визначено,$ що$ забр&днення$ атмосферно/о$ повітря
не$перевищ&є$ГДК$мр.$NO2<0,01,$CО<0/01,$СХНУ<0,01,$ш&мовий$вплив$в$межах
ГДР,$ об’є0т$ не$ потреб&є$ додат0ових$ ш&мозахисних$ заходів,$ передбачено
/осподарсь0о-поб&тові$ сто0и$ в$ місь0&$ 0аналізацію$ та$ схеми$ відведення
поверхневих$ вод,$ вплив$ на$ /еоло/ічне$ середовище$ в$ межах$ норм,$ знесені
зелені$насадження$б&д&ть$відновлені$при$бла/о&строї$житлово/о$б&дин0&.

Розміщення$об’є0та$забезпечить$раціональне$ви0ористання$місь0их$площ
і$має$мінімальний$не/ативний$вплив$на$середовище.

З$ &сіх$ питань,$ що$ вини0ли$ стосовно$ заявлено/о$ об’є0та$ б&дівництва,
звертатись$до$заб&довни0а$AT$XK$“Київмісь0б&д”$за$тел.$280-91-38.

Печерсь+а#районна#в#місті#Києві#державна#адміністрація#
о1олош;є#+он+;рс#на#заміщення#ва+антних#посад:

- /оловно/о$спеціаліста$юридично/о$відділ&;
- /оловно/о$спеціаліста$відділ&$тор/івлі$та$споживчо/о$рин0&;
- /оловно/о$спеціаліста$відділ&$0онтролю$на$період$відп&ст0и$для$до/ляд&$за$дитиною

до$дося/нення$нею$3-річно/о$ві0&$основно/о$працівни0а.$

Вимо1и:#відповідна$освіта,$досвід$роботи.

Заяви$ на$ 0он0&рс$ подати$ протя/ом$ 30$ 0алендарних$ днів$ з$ дня$ оп&блі0&вання
о/олошення$за$адресою:$в&л.$С&ворова,$15,$0ім.$204,$тел.$280-74-97.

Гр.$ С&сла$ Василь$ Станіславович,$ що$ проживає$ за$ адресою:$ 02140,$ м.$ Київ,$ пр-т$ Бажана,
16,$0в.$120,$необхідно$з’явитися$24$жовтня$2011$р.$о$9.00$до$Дарниць+о1о# районно1о# с;д;
м.# Києва# (м.$ Київ,$ в&л.$ Кошиця,$ 5-а)$ для$ &часті$ в$ с&довом&$ засіданні$ по$ цивільній$ справі$ за
позовом$ЗАТ$“Європейсь0ий$страховий$альянс”$до$С&сли$Василя$Станіславовича$про$стя/нення
матеріальної$ш0оди.

У$ разі$ неяв0и$ відповідача$ до$ с&д&,$ справ&$ б&де$ роз/лян&то$ по$ с&ті$ за$ наявними$ &$ справі
матеріалами$&$йо/о$відс&тність$в$поряд0&$ст.$169$ч.$4$ЦПК$У0раїни.

Гр.$С&сла$Василь$Станіславович$&$випад0&$неяв0и$зобов’язаний$повідомити$с&д$про$причини
своєї$неяв0и.

С&ддя$Дарниць0о/о$районно/о$с&д&$м.$Києва$Киричен0о$Н.О.

Втрачений$державний$а0т$на$право$власності$на$земельн&$ділян0&

серія$ЯЖ$№$048064$реєстраційний$запис$№$05-7-03088$від$15$серпня

2008$ро0&$на$ім’я$Костен0а$Андрія$Володимировича$вважати$недійсним.

! Посвідчення$ лі0відатора$ на
ЧАЕС,$ 0ате/орія$ 2, серія$ А,
№ 378161$ на$ ім’я$ Нестерен0а
Ми0оли$ Івановича$ вважати
недійсним.

Втрачене$посвідчення$ба/атодітної
родини$ №000780$ на$ ім’я$ Василен0о
Оле0сандри$ Оле0сандрівни$ та
Василен0а$ Оле/а$ Оле0сандровича
вважати$недійсним.

Головне#;правління#+ом;нальної#власності#м.#Києва#ви+онавчо1о#ор1ан;
Київсь+ої#місь+ої#ради#(Київсь+ої#місь+ої#державної#адміністрації)#

повідомляє#про#повторний#продаж#на#а;+ціоні#зі#зниж+ою#20#%#об’є+та#приватизації#—
нежилих#приміщень#за1альною#площею#134,70#+в.#м#на#в;л.#Тимошен+а#Маршала,#9,#літ.#“А”

Назва#об’є+та:#Нежилі$приміщення$площею$134,70$0в.$м

Адреса:#04212,$м.$Київ,$в&л.$Тимошен0а$Маршала,$9,$літ.$“А”

Балансо;трим;вач:#Ком&нальне$підприємство$“Київжитлоспеце0спл&атація”.

Відомості#про#об’є+т#приватизації:
Нежилі$приміщення$за/альною$площею$134,70$0в.$м,$&$том&$числі:
з$№$1$по$№$5$(/р&пи$приміщень$№$3)$площею$66,80$0в.$м,$місця$за/ально/о$0орист&вання$площею$67,90$0в.$м.
Вартість$продаж&$об’є0та$без$ПДВ$—$779$760$(сімсот$сімдесят$дев’ять$тисяч$сімсот$шістдесят)$/ривень.
ПДВ$—$155$952$(сто$п’ятдесят$п’ять$тисяч$дев’ятсот$п’ятдесят$дві)$/ривні.
Почат0ова$вартість$продаж&$об’є0та$з$&рах&ванням$ПДВ$—$935$712$(дев’ятсот$тридцять$п’ять$тисяч$сімсот$дванадцять).
С&ма$ /рошових$ 0оштів$ в$ розмірі$ 10%$ від$ почат0ової$ ціни$ продаж&$ з$ &рах&ванням$ ПДВ$ —$ 93$ 571$ (дев’яносто$ три$ тисячі$ п’ятсот$ сімдесят$ одна)

/ривня$20$0опійо0.

УМОВИ#ПРОДАЖУ:
1. Утримання$об’є0та$та$приле/лої$території$в$належном&$санітарно-технічном&$стані.
2. Питання$земле0орист&вання$виріш&ється$новим$власни0ом$в$&становленом&$за0оном$поряд0&.
3. Всі$витрати$пов’язані$з$&0ладанням$до/овор&$0&півлі$—$продаж&$об’є0та$приватизації,$йо/о$нотаріальним$посвідченням$та$реєстрацією$права

власності$на$об’є0т,$бере$на$себе$по0&пець.
4. Переможцю$а&0ціон&:
4.1.$ протя/ом$ п’яти$ робочих$ днів$ з$ дня$ проведення$ а&0ціон&$ сплатити$ на$ 0ористь$ товарної$ біржі$ “Універсальна$ товарно-сировинна$ біржа”

вина/ород&$в$розмірі,$що$не$перевищ&є$5%$від$ціни$продаж&$об’є0та,$я0а$встановлюється$біржею;
5. А&0ціон$б&де$проведено$через$30$(тридцять)$0алендарних$днів$після$п&блі0ації$о/олошення.

Місце$проведення$а&0ціон&:$01054,$м,$Київ,$в&л.$Воровсь0о/о,$51,$оф.$11,$товарна$біржа$“Універсальна$товарно-сировинна$біржа”.$Почато0
о$10.00.

6. Заяви$на$&часть$в$а&0ціоні$приймаються$за$адресою:$01054,$м.$Київ,$в&л.$Воровсь0о/о,$51,$оф.$11,$в$робочі$дні$з$9.00$до$18.00$(в$п’ятницю
та$передсвят0ові$дні$—$до$16.45),$обідня$перерва$з$13.00$до$14.00.$Кінцевий$термін$прийняття$заяв$—$три$дні$до$дати$проведення$а&0ціон&.

7. Реєстраційний$внесо0$в$с&мі$17$(сімнадцять)$/ривень,$без$ПДВ,$сплач&ється$на$рах&но0$№2600112649$&$ПАТ$“У0раїнсь0ий$професійний$бан0”
&$м.$Києві,$МФО$300205,$0од$ЄДРПОУ$32069037,$отрим&вач:$товарна$біржа$“Універсальна$товарно-сировинна$біржа”.

8. Грошові$0ошти$в$розмірі$—$93$571$/ривня$20$0опійо0,$що$становить$10$відсот0ів$від$почат0ової$вартості$об’є0та$приватизації,$вносяться$на
рах&но0$ №2600112649$ &$ ПАТ$ “У0раїнсь0ий$ професійний$ бан0”$ &$ м.$ Києві,$ МФО$ 300205,$ 0од$ ЄДРПОУ$ 32069037,$ отрим&вач:$ товарна$ біржа
“Універсальна$товарно-сировинна$біржа”.

9. Платіжні$засоби:$для$фізичних$та$юридичних$осіб$—$/рошові$0ошти.
10. Ознайомитися$з$об’є0том$можна$в$робочі$дні$за$адресою:$04212,$м.$Київ,$в&л.$Тимошен0а$Маршала,$9,$літ.$“А”.
11. Одержати$ додат0ов&$ інформацію$ можна$ за$ адресою:$ 01054,$ м.$ Київ,$ в&л.$ Воровсь0о/о,$ 51,$ оф.$ 11,$ товарна$ біржа$ “Універсальна$ товарно-

сировинна$біржа”,$тел.$482-07-42$та$за$адресою:$01001,$м.$Київ,$в&л.$Хрещати0,$10,$0ім.$603,$тел.$279-72-14,$тел.$279-53-41.

Головне#;правління#+ом;нальної#власності#м.#Києва#ви+онавчо1о#ор1ан;
Київсь+ої#місь+ої#ради#(Київсь+ої#місь+ої#державної#адміністрації)#

повідомляє#про#повторний#продаж#на#а;+ціоні#об’є+та#приватизації#—#
нежилих#приміщень#за1альною#площею#109,50#+в.м#на#в;л.#П;люя#Івана,#5,#літ.#“А”

Назва#об’є+та:#Нежилі$приміщення$за/альною$площею$109,50$0в.м

Адреса:#03048,$м.$Київ,$в&л.$П&люя$Івана,$5,$літ.$“А”

Балансо;трим;вач:#Ком&нальне$підприємство$“Київжитлоспеце0спл&атація”.

Відомості#про#об’є+т#приватизації:
Нежилі$приміщення$за/альною$площею$109,50$0в.м,$&$том&$числі:
№№$70,$70а,$71,$82,$81$(/р&пи$приміщень$№122)$площею$73,00$0в.м,
місця$спільно/о$0орист&вання$площею$36,50$0в.м,$що$с0ладає$16/100$частин$від$нежитлово/о$б&дин0&$площею$6951,10$0в.м.
Вартість$продаж&$об’є0та$без$ПДВ$—$659$160$(шістсот$п’ятдесят$дев’ять$тисяч$сто$шістдесят)$/ривень.
ПДВ$—$131$832$(сто$тридцять$одна$тисяча$вісімсот$тридцять$дві)$/ривні.
Почат0ова$вартість$продаж&$об’є0та$з$&рах&ванням$ПДВ$—$790$992$(сімсот$дев’яносто$тисяч$дев’ятсот$дев’яносто$дві)$/ривні.
С&ма$/рошових$0оштів$в$розмірі$10%$від$почат0ової$ціни$продаж&$з$&рах&ванням$ПДВ$—$79$099$(сімдесят$дев’ять$тисяч$дев’яносто$дев’ять)

/ривень$20$0опійо0.

УМОВИ#ПРОДАЖУ:
1. Утримання$об’є0та$та$приле/лої$території$в$належном&$санітарно-технічном&$стані.
2. Питання$земле0орист&вання$виріш&ється$новим$власни0ом$в$&становленом&$за0оном$поряд0&.
3. Всі$витрати$пов’язані$з$&0ладанням$до/овор&$0&півлі$—$продаж&$об’є0та$приватизації,$йо/о$нотаріальним$посвідченням$та$реєстрацією$права

власності$на$об’є0т,$бере$на$себе$по0&пець.$
4. Переможцю$а&0ціон&:
4.1.протя/ом$п’яти$робочих$днів$з$дня$проведення$а&0ціон&$сплатити$на$0ористь$Універсальної$товарної$біржі$“Національні$рес&рси”$вина/ород&

&$розмірі,$що$не$перевищ&є$5%$від$ціни$продаж&$об’є0та,$я0а$встановлюється$біржею;
5. А&0ціон$б&де$проведено$через$30$(тридцять)$0алендарних$днів$після$п&блі0ації$о/олошення.

Місце$проведення$а&0ціон&:$01030,$м.$Київ,$в&л.$Б.Хмельниць0о/о,$10-А,$Універсальна$товарна$біржа$“Національні$рес&рси”.$Почато0$о$10.00.
6. Заяви$на$&часть$в$а&0ціоні$приймаються$за$адресою:$01030,$м.$Київ,$в&л.$Б.$Хмельниць0о/о,$10-А,$Універсальна$товарна$біржа$“Національні

рес&рси”,$ в$ робочі$ дні$ з$ 9.00$ до$ 18.00.$ (в$ п’ятницю$ та$ передсвят0ові$ дні$ —$ до$ 16.45),$ обідня$ перерва$ з$ 13.00$ до$ 14.00.$ Кінцевий$ термін
прийняття$заяв$—$три$дні$до$дати$проведення$а&0ціон&.

7. Реєстраційний$внесо0$в$с&мі$17$(сімнадцять)$/ривень,$без$ПДВ,$сплач&ється$на$рах&но0$№$26006301017344$&$відділенні$“Кредитно/о$Центра
“Голосієво”$ПАТ$ВТБ$Бан0$&$м.$Києві,$МФО:$321767,$0од:$32710756,$отрим&вач:$Універсальна$товарна$біржа$“Національні$рес&рси”.

8. Грошові$0ошти$в$розмірі$—$79$099,20$/ривень,$що$становить$10$відсот0ів$від$почат0ової$вартості$об’є0та$приватизації,$вносяться$на$рах&но0
№$ 26006301017344$ &$ відділенні$ “Кредитно/о$ Центра$ “Голосієво”$ ПАТ$ ВТБ$ Бан0$ &$ м.$ Києві,$ МФО:$ 321767,$ 0од:$ 32710756,$ отрим&вач:
Універсальна$товарна$біржа$“Національні$рес&рси”.

9. Платіжні$засоби:$для$фізичних$та$юридичних$осіб$—$/рошові$0ошти.
10. Ознайомитися$з$об’є0том$можна$в$робочі$дні$за$адресою:$03048,$м.$Київ,$в&л.$П&люя$Івана,$5,$літ.$“А”.
11. Одержати$додат0ов&$інформацію$можна$за$адресою:$01030,$м.$Київ,$в&л.$Б.$Хмельниць0о/о,$10-А,$Універсальна$товарна$біржа$“Національні

рес&рси”,$тел.$230-93-86$та$за$адресою:$01001,$м.$Київ,$в&л.$Хрещати0,$10,$0ім.$603,$тел.$279-72-14,$тел.$279-53-41.

ВІДПОВІДІ#НА#КРОСВОРД

По#1оризонталі:#1. жест$3. б&м$5. сма0$7. розбійни0$9. овес$10. дача
11. пірат$ 13. прерія$ 14. напалм$ 16. жовто0$ 18. 0аз&ар$ 19. талон$
20. став$22. арія$24. рівнова/а$25. сайт$26.$зет$27. торс$

По# верти+алі:# 1. жало$ 2. трос$ 3. Біблія$ 4. майдан$ 5. стид 6.# 0&ма$
7. резерв&ар$ 8.# 0амас&тра$ 11. пілот$ 12. таран$ 13. паж$ 15.# мир$
17. 0арниз$18. 0орвет$20. со&с$21. війт$22. а/ат$23.#Ян&с

Кольороподіл)А2)(формат$660х560$мм)

01034, Київ, в&л.$Володимирсь0а, 51-а,

репроцентр$/азети$«Хрещати0».

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі$види$

додр*+арсь+их$робіт.


