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Ãðàô³ê 
ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó
ãðîìàäÿí òà ïðÿìèõ (“ãàðÿ÷èõ”)
òåëåôîííèõ ë³í³é êåð³âíèöòâîì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ íà IV êâàðòàë 2011 ðîêó

Ïð³çâèùå, 
³ì'ÿ òà ïî-áàòüêîâ³

Äåíü 
òà ãîäèíè
îñîáèñòîãî
ïðèéîìó
ãðîìàäÿí 

çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, 

âóë. Õðåùàòèê,
36

Äåíü òà ÷àñ
îñîáèñòîãî
âè¿çíîãî
ïðèéîìó
ãðîìàäÿí

Ì³ñöå
ïðîâåäåííÿ
îñîáèñòîãî

âè¿çíîãî ïðèéîìó
ãðîìàäÿí

Äåíü 
òà ÷àñ

ïðîâåäåííÿ
ïðÿìèõ

"ãàðÿ÷èõ"
òåëåôîííèõ
ë³í³é çà òåë.
279-40-59

Ïîïîâ 
Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷
(ïèòàííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ,
òðàíñïîðòó òà çâ'ÿçêó, óïðàâë³ííÿ
ñïðàâàìè)

3 â³âòîðîê 
14.00—15.00

— — 2 â³âòîðîê
11.00—12.00

Ìàçóð÷àê 
Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷
(ïèòàííÿ åíåðãåòèêè,
åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà
åíåðãîçáåðåæåííÿ; æèòëîâîãî
ãîñïîäàðñòâà, êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà; êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì; íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é; îõîðîíè äîâê³ëëÿ;
îõîðîíè ïðàö³ òà áåçïåêè
æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ;
íàäàííÿ ðèòóàëüíèõ ïîñëóã;
òóðèçìó òà êóðîðò³â)

2 ñåðåäà 
17.00—18.00 

4 ñåðåäà 
17.00—18.00

3 ñåðåäà
16.00—17.00

Ïå÷åðñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ

1 ñåðåäà
17.00—18.00

Ãîëóá÷åíêî 
Àíàòîë³é Êîñòÿíòèíîâè÷
(ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ
â Óêðà¿í³ ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè
÷åìï³îíàòó ªâðîïè 2012 ðîêó ç
ôóòáîëó)

1 â³âòîðîê 
12.00—13.00 

4 â³âòîðîê 
12.00—13.00

2 â³âòîðîê
12.00—13.00

Ãîëîñ³¿âñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ 4 â³âòîðîê

11.00—12.00

3 â³âòîðîê 
12.00—13.00

Ñâÿòîøèíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ 

Êðàìàðåíêî 
Ðóñëàí Ìèõàéëîâè÷
(ïèòàííÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é;
âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî
êîíòðîëþ òà àóäèòó; áþäæåòó òà
ô³íàíñ³â, ö³íîâî¿ ïîë³òèêè;
ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà
ï³äïðèºìíèöòâà; ïðîìèñëîâî¿,
íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿
ïîë³òèêè; ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ
ñïîæèâà÷³â; âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà
ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ)

2 â³âòîðîê 
14.00—15.00 

4 â³âòîðîê 
14.00—15.00

3 ï'ÿòíèöÿ
14.00—15.00

Äàðíèöüêà
ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ

3 â³âòîðîê
11.00—12.00

1 â³âòîðîê
14.00—15.00

Îáîëîíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ

Êó÷óê 
Ìèõàéëî ²ëë³÷
(ïèòàííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà
àðõ³òåêòóðè; ðåãóëþâàííÿ
ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà;
áóä³âíèöòâà æèòëà; çàáåçïå÷åííÿ
íàñåëåííÿ æèòëîâîþ ïëîùåþ;
âèêîðèñòàííÿ òà îõîðîíè
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â)

2 ÷åòâåð 
15.00—16.00

4 ÷åòâåð 
15.00—16.00

3 ïîíåä³ëîê
15.00—16.00

Äí³ïðîâñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ

3 ÷åòâåð
15.00—16.00

1 ñåðåäà
15.00—16.00

Øåâ÷åíê³âñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ

Íîâîõàòüêî 
Ëåîí³ä Ìèõàéëîâè÷
(îñâ³òè ³ íàóêè, êóëüòóðè òà
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó;
ìàòåðèíñòâà ³ äèòèíñòâà, ñ³ì'¿ òà
ìîëîä³, ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñîö³àëüíî
íåçàõèùåíèõ ãðîìàäÿí; çàéíÿòîñò³
íàñåëåííÿ, ïðàö³ òà çàðîá³òíî¿
ïëàòè; ó ñôåð³ íàö³îíàëüíèõ
ìåíøèí ³ ì³ãðàö³¿ òà äåðæàâíî-
öåðêîâíèõ â³äíîñèí)

1 ÷åòâåð 
16.00—17.00 

3 â³âòîðîê 
16.00—17.00

2 ÷åòâåð
16.00—17.00

Ñîëîì'ÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ

1 ñåðåäà
10.00—11.00

Ïóçàíîâ 
Îëåêñàíäð Ãåííàä³éîâè÷
(ïèòàííÿ äîêóìåíòàëüíîãî
çàáåçïå÷åííÿ; ðîáîòè ç³
çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí; ä³ÿëüíîñò³
àðõ³â³â; ïèòàííÿ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³; çàáåçïå÷åííÿ çàêîííîñò³
òà ïðàâîïîðÿäêó; âíóòð³øíüî¿
ïîë³òèêè, ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿
ñèòóàö³¿ â ñòîëèö³ òà çâ'ÿçê³â ç
ãðîìàäñüê³ñòþ; ïðåñè òà
³íôîðìàö³¿; ðåêëàìè; ðîáîòà ÁÒ²)

3 ÷åòâåð 
11.00—12.00 

4 ÷åòâåð 
11.00—12.00

2 ÷åòâåð
12.30—13.30

Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ

1 ÷åòâåð
14.00—15.00

2 ÷åòâåð
14.30—15.30

Ïîä³ëüñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ

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

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва

про підс м и проведення он рс №76-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

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва

про проведення он рс №78-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

№ п/п Адреса об’є та

1. Нежилі приміщення площею 7,7 в.м — м. Київ, в л. Вели а Житомирсь а, 12, літ.”А”

2. Нежилі приміщення площею 26,2 в.м — м. Київ, в л. В.Гетьмана, 38, літ.”А”

3. Нежилі приміщення площею 99,5 в.м — м. Київ, в л. Машиноб дівна, 36, літ.”А”

4. Нежилі приміщення площею 114,7 в.м — м. Київ, в л. Горь о о, 160, літ.”Б”

5. Нежилі приміщення площею 304,0 в.м — м. Київ, в л. Б дівельни ів, 28/15, літ.”А”

6. Нежилі приміщення площею 11,8 в.м — м. Київ, в л. Ро нідинсь а, 3, літ.”Б”

7. Нежилі приміщення площею 84,6 в.м — м. Київ, просп. Перемо и, 106/2, літ.”А”

8. Нежилі приміщення площею 28,5 в.м — м. Київ, в л. Костьольна, 9, літ.”А”

9. Нежилі приміщення площею 140,6 в.м — м. Київ, в л. Уриць о о, 43, літ.”А”

10. Нежилі приміщення площею 216,4 в.м — м. Київ, в л. Б.Хмельниць о о, 32, літ.”А”

11. Нежилі приміщення площею 266,6 в.м — м. Київ, в л. Виш ородсь а, 51/1, літ.”А”

12. Нежилі приміщення площею 154,0 в.м — м. Київ, в л. Мала Житомирсь а, 20, літ.”Г”

13. Нежилі приміщення площею 87,9 в.м — м. Київ, в л. Хрещати , 13, літ.”А”

14. Нежилі приміщення площею 211,3 в.м — м. Київ, в л. К дрявсь а, 16

15. Нежилі приміщення площею 145,9 в.м — м. Київ, в л. К дрявсь а, 16

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 29.08.2011 р. №1270 і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни 19.09.2011р. за
№1096/19834.

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. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об’є т о ремо.
- 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).

2. 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 19.10.2011 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 12.10.2011 ро за адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

№
п/п

Адреса об’є та
С б’є т оціночної

діяльності — переможець
он рс

1.
Нежилі приміщення площею 177,2 в.м — м. Київ,
в л. Мартиросяна, 19, літ. “А”

ПП “Гарант-Е сперт”

2.
Нежилі приміщення площею 48,0 в.м — м. Київ,
в л. Рейтарсь а, 35Б, літ.”Б”

ТОВ “Росава-Сервіс”

3.
Нежилі приміщення площею 40,3 в.м — м. Київ,
в л. Немировича-Данчен а, 1, літ.”А”

ТОВ “Аванті-Гр п”

4.
Нежилі приміщення площею 125,0 в.м — м. Київ,
просп. Возз’єднання, 26/2, літ.”А”

ТОВ “У раїнсь ий фінансово-
інвестиційний союз”

5.
Нежилі приміщення площею 285,0 в.м — м. Київ,
в л. Артема, 22, літ.”А”

ТОВ “Аналітично- онсалтин-
овий центр “Епрайзер”

6.
Нежилі приміщення площею 59,5 в.м — м. Київ,
в л. Пиро ова, 10, літ.”В”

У раїнсь а ніверсальна
біржа

7.
Нежилий б дино площею 236,6 в.м — м. Київ,
в л. Гр шевсь о о, 28/2, літ.”Л”

ТОВ “ФІНПРАЙС”

8.
Нежилі приміщення площею 163,3 в.м — м. Київ,
в л. Маршала Тимошен а, 9, літ.”А”

ТОВ “Консалтин ова фірма
“Острів”

9.
Нежилі приміщення площею 116,8 в.м — м. Київ,
просп. Л.К рбаса, 19, літ.”А”

ТОВ “У раїнсь а оціночна
омпанія”

10.
Нежилі приміщення площею 504,0 в.м — м. Київ,
в л. Гната Юри, 13, літ.”А”

ПП “АЛЬЯНС ЕКСПЕРТ”

11.
Нежилі приміщення площею 255,1 в.м — м. Київ,
в л. Хрещати , 5, літ.”А”

ТДВ “Гільдія оцінювачів
У раїни”

12.
Нежилі приміщення площею 82,2 в.м — м. Київ,
в л. Мазепи, 3, літ.”А”

ТОВ “ЕС енд ТІ Глобал
Сервіс”

13.
Нежилі приміщення площею 172,3 в.м — м. Київ,
в л. Ярославів Вал, 28/31, літ.”А”

ПП “ГАБ’ЯНО”

14.
Нежилі приміщення площею 80,8 в.м — м. Київ,
в л. Ярославів Вал, 14, літ.”Г”

ПП “ГАБ’ЯНО”

15.
Нежилі приміщення площею 40,5 в.м — м. Київ,
в л. О.Гончара, 15/3, літ.”А”

ФОП Маз р В.О.

16.
Нежилі приміщення площею 36,6 в.м — м. Київ,
в л. В.Житомирсь а, 4, літ.”В”

ТОВ “Ф.К.ТИТАН”

17.
Нежилі приміщення площею 36,8 в.м — м. Київ,
в л. Костьольна, 6, літ.”А”

ТОВ “Е спертно-
онсалтин овий союз”

18.
Нежилі приміщення площею 48,3 в.м — м. Київ,
в л. Прорізна, 10, літ.”А”

ТОВ “Незалежна е спертно-
промислова р па”

19.
Нежилі приміщення площею 141,1 в.м — м. Київ,
в л. П ш інсь а, 20, літ.”А”

ФОП Мовчан В.А.

20.
Нежилі приміщення площею 673,1 в.м — м. Київ,
в л. Щерба ова, 61, літ.”А”

ТОВ “Аналітичний центр
“Е ономічна до трина”

21.
Нежилі приміщення площею 79,5 в.м — м. Київ,
в л. Г совсь о о, 12/7, літ.”А”

ТОВ “Тор овий Дім “Ріелтер-
У раїна”



ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонд державно о майна У раїни

про проведення он рс з ви ористанням від ритості пропон вання
ціни за принципом а ціон з продаж па ета а цій ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”

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

1. Дані про емітента:
Код за ЄДРПОУ: 00131305
Повна назва а ціонерно о това-

риства: п блічне а ціонерне това-
риство “КИЇВЕНЕРГО” (далі — това-
риство).
Місцезнаходження товариства:

У раїна, 01001, м. Київ, площа Іва-
на Фран а, 5.
Телефон: 207-60-75.
Фа с: (044) 207-60-60.

2. Фонд державно о майна У -
раїни пропон є до продаж па ет
а цій іль ості 27 091 070 шт ,
що становить 25 % стат тно о а-
пітал товариства.
Номінальна вартість однієї а ції

— 0,25 рн.
Почат ова варт ість па ета

а ц ій товариства становить
432 305 тис. рн.
Кро збільшення ціни при прове-

денні тор ів “з олос ” ліцитато-
ром — 4 500 тис. рн.

3. Форма вип с а цій — без-
до ментарна.

4. Хара теристи а товариства:
Стат тний апітал—27 091 070,00 рн.
Основний вид е ономічної діяль-
ності за КВЕД 40.13.0 — розподі-
лення та постачання еле троенер-
ії, за КВЕД 40.11.0 — виробництво
еле троенер ії;
Обся реалізації еле троенер ії
власним споживачам за 2010 р. —
3 926 378 тис. рн. без ПДВ
Обся передачі еле троенер ії за
2010 р. — 8 260,1 млн. Вт. од,
том числі обся постачання еле -
троенер ії власним споживачам за
2010 р. — 8 260,1 млн. Вт. од;
Кіль ість робочих місць станом на
01.09.2011 — 9 363;
Кіль ість працюючих станом на
01.09.2011 — 13 035 чол.;
Відомості про спор ди та земель-
н ділян , де знаходиться това-
риство, та мови їх ви ористання:

Кіль ість спор д (об’є тів нер -
хомо о майна — б дівель) — 5194
одиниці, з них 3147 одиниць при-
ватної форми власності, 2047 оди-
ниць — ом нальної форми влас-
ності.

Площа земельних діляно —
433,68 а, з них:
- під об’є тами приватної форми
власності — 79,57 а;

- під об’є тами ом нальної форми
власності — 354,11 а

Земельна ділян а ви ористов -
ється на підставі а тів на постійне
орист вання та до оворів оренди.

5. Фі совані мови он рс
У межах орпоративних прав,

придбаних за до овором півлі-
продаж па ета а цій товариства,

ладеним за рез льтатами он-
рс , по пець зобов’язаний за-

безпечити:

1) в е ономічній діяльності то-
вариства:
а) дотримання ліцензійних мов
провадження діяльності з пере-
дачі та постачання еле троенер-
ії;

б)надійне постачання товариством
еле троенер ії споживачам від-
повідно до мов, визначених до-
оворами на орист вання еле -
троенер ією, до оворами про
постачання еле троенер ії та
провадження належним чином
діяльності з передачі еле тро-
енер ії;

в) проведення своєчасних поточних
розрах н ів за еле троенер ію,
за плен на оптовом рин
еле троенер ії, за мови с ас -
вання положень нормативно-пра-
вових а тів, я ими встановлено
заборон або обмеження від лю-
чення споживачів — неплатни ів
за еле троенер ію;

) по ашення забор ованості за за-
плен еле троенер ію на опто-

вом рин еле троенер ії відпо-
відно до до оворів рестр т ри-
зації (мирових од) з державним
підприємством “Енер орино ” за
рах но цільових надбаво до та-
рифів, прийнятих відповідно до
За он У раїни “Про заходи,
спрямовані на забезпечення ста-
ло о ф н ціон вання підприємств
паливно-енер етично о омпле -
с ”, та інших джерел фінанс ван-
ня, передбачених системою та-
рифо творення;

ґ) наявність розрах н ових засобів
облі до овірних відносинах із
споживачами еле троенер ії від-
повідно до за онодавства;

д)дося нення фа тичних техноло-
ічних втрат еле троенер ії за рі
не вище нормативних, починаю-
чи з 2014 ро ;

е) по ашення відповідно до мов -
ладених до оворів забор ованос-
ті товариства за редитами, на-
даними під арантії Кабінет Мі-
ністрів У раїни;

є) по ашення протя ом шести міся-
ців з дати наб ття по пцем пра-
ва власності на па ет а цій прос-
троченої забор ованості товарис-
тва перед бюджетом, з позабюд-
жетних платежів та із соціально о
страх вання, я що інше не перед-
бачено до оворами про рестр -
т ризацію та ої забор ованості;

ж)недоп щення творення простро-
ченої забор ованості товариства
за платежами до бюджетів всіх
рівнів та соціальними платежами;

з) ви онання мобілізаційних зав-
дань, визначених для товариства;

и) тримання в належном стані
об’є тів та засобів цивільної обо-
рони;

і) дотримання вимо За он У раї-
ни “Про захист е ономічної он-
ренції”;

ї) ви онання чинних мов оди між
а ціонерною енер опостачаль-
ною омпанією “КИЇВЕНЕРГО” та
Київсь ою місь держадміністра-
цією щодо реалізації прое т п-
равління та реформ вання енер-
етично о омпле с м. Києва від
27 вересня 2001 р. (із змінами та
доповненнями);

2) в інноваційно-інвестиційній
діяльності товариства:
а) спрям вання інвестицій на ви о-
нання інвестиційних про рам, я і
схвалюються щоро в станов-
леном поряд НКРЕ, з визна-
ченням джерел фінанс вання, що
передбачають:
технічний розвито (переоз-

броєння), модернізацію та б дів-
ництво еле тричних мереж та об-
ладнання;
здійснення заходів із зниження

та/або недоп щення понаднорма-
тивних витрат еле троенер ії;
впровадження та розвито ав-

томатизованих систем диспет-
черсь о-техноло ічно о ер ван-
ня;
впровадження та розвито ін-

формаційних техноло ій;
впровадження та розвито сис-

тем зв’яз та теле ом ні ацій;
модернізацію та за півлю

транспортних засобів;
б)ви онання завдань, передбаче-
них додат ах 1-3 до Державної
цільової про рами під отов и та
проведення в У раїні фінальної
частини чемпіонат Європи 2012
ро з ф тбол , затвердженої
постановою Кабінет Міністрів
У раїни від 14 вітня 2010 р.
№ 357 (із змінами та доповнен-
нями), та в лючених до інвести-
ційних про рам товариства, схва-
лених НКРЕ;

в) ви онання щоро в повном об-
сязі омпле с робіт з технічно-
о обсл ов вання та ремонт
еле тричних мереж в межах вит-
рат на ремонт, передбачених
НКРЕ в стр т рі тарифів на пе-
редач та постачання еле тро-
енер ії;

3) соціальній діяльності то-
вариства:
а) по ашення простроченої забор-

ованості із заробітної плати та
соціальних виплат протя ом од-
но о місяця від дати переход до
по пця права власності на па-
ет а цій;

б)недоп щення творення простро-
ченої забор ованості товариства
перед працівни ами із заробітної
плати та інших виплат працівни-
ам товариства, передбачених
оле тивним до овором;

в) поетапне підвищення заробітної

плати з рах ванням інфляційних
процесів та матеріально о сти-
м лювання працівни ів товарис-
тва залежно від рез льтатів ос-
подарсь ої діяльності товариства
відповідно до мов оле тивно о
до овор ;

) недоп щення звільнення праців-
ни ів товариства з ініціативи по-
пця чи повноважено о ним ор-
ан (за винят ом звільнення на
підставі п н т 6 частини першої
статті 40 Коде с за онів про
працю У раїни або вчинення пра-
цівни ом дій, за я і за онодав-
ством передбачене звільнення на
підставі п н тів 3, 4, 7, 8 части-
ни першої статті 40 та статті 41
Коде с за онів про працю У ра-
їни) протя ом шести місяців від
дати переход до по пця права
власності на па ет а цій;

ґ) протя ом трьох ро ів від дати пе-
реход до по пця права влас-
ності на па ет а цій недоп щен-
ня без по одження з профспіл о-
вою ор анізацією с орочення чи-
сельності працівни ів товариства
більш я на 5 відсот ів на рі .
У разі розірвання тр дово о до-
овор з працівни ами товарис-
тва за з одою сторін протя ом
трьох ро ів від дати переход до
по пця права власності на па-
ет а цій товариство здійснює
виплат вихідної допомо и з ідно
з оле тивним до овором;

д)ви онання оле тивно о до ово-
р та ладення ново о з ідно із
За оном У раїни “Про оле тив-
ні до овори і оди”;

е) належне тримання об’є тів соці-
ально-поб тово о призначення
шляхом фінанс вання та здій-
снення заходів з дотримання са-
нітарно- і ієнічних, б дівельних
та пожежних вимо , норм та пра-
вил тримання та их об’є тів;

є) переважне право на зайняття ва-
ансій товариства ромадянами
У раїни;

ж) під отов а, навчання і підвищен-
ня валіфі ації працівни ів това-
риства, їх перепід отов а та пе-
ре валіфі ація за рах но оштів
товариства відповідно до про -
рам розвит товариства;

з) здійснення щоро заходів оздо-
ровлення працівни ів товариства,
членів їх сімей та пенсіонерів
з ідно з оле тивним до овором;

и)здійснення витрат товариством
на поліпшення соціально-поб то-
вих мов працівни ів відповідно
до оле тивно о до овор ;

і) впровадження системи правлін-
ня охороною праці та промисло-
вою безпе ою відповідно до ви-
мо міжнародно о стандарт
OHSAS 18001:2007 або анало іч-
но о міжнародно о стандарт
стро до 31 р дня 2014 р.;

й)здійснення витрат товариством
на охорон праці відповідно до
За он У раїни “Про охорон
праці”, розроблення та здійснен-
ня омпле с заходів з дося нен-
ня встановлених нормативів без-
пе и, і ієни праці та виробничо-
о середовища, підвищення існ -
ючо о рівня охорони праці та за-
побі ання випад ам виробничо-
о травматизм і професійних
захворювань;

) по одження з профспіл овою ор-
анізацією та тр довим оле ти-
вом товариства дій з відч ження
соціально- льт рних за ладів,
передачі житлово о фонд та
об’є тів соціальної інфрастр т -
ри, я і є власністю товариства,
ом нальн власність відповідних
територіальних ромад;

л) забезпечення дотримання без-
печних мов праці працівни ів то-
вариства;

м) сприяння діяльності всіх проф-
спіл ових ор анів із забезпечення
відрах вання членсь их профспіл-
ових внес ів і перерах вання їх
на рах но відповідно о профспіл-
ово о омітет в день отриман-
ня в становах бан ів оштів для
виплати заробітної плати;

4) сфері захист прав та
інтересів споживачів еле тро-
енер ії:
а) під лючення споживачів (заявни-

ів) до еле тричної мережі ра-
зі ви онання вимо за онодав-
ства, нормативно-технічних до-
ментів, правил орист вання

еле троенер ією;
б)здійснення постачання еле тро-
енер ії споживачам відповідно до
ладених до оворів та вимо за-
онодавства, нормативно-техніч-
них до ментів, правил орист -
вання еле троенер ією;

5) природоохоронній діяль-
ності товариства:
а) дотримання вимо природоохо-
ронно о за онодавства;

б)розроблення та офіційне про оло-
шення е оло ічної політи и това-
риства відповідно до вимо ДСТУ
ISO 14001:2006 або міжнародно-
о стандарт ISO 14001:2004 про-
тя ом одно о ро від дати пере-
ход до по пця права власності
на па ет а цій;

в) розроблення план заходів това-
риства з охорони нав олишньо-
о природно о середовища
стро до 31 р дня 2013 р., пе-
редбачивши почато йо о ви о-
нання не пізніше 1 січня 2015 р.;

) ви онання в повном обсязі зап-
ланованих товариством робіт з
розроблення землевпорядної до-
ментації щодо визначення меж

земельних діляно , на я их роз-
ташовано майно товариства;

ґ) проведення омпле сної інвента-
ризації відходів виробництва то-
вариства відповідно до норма-
тивних вимо стро до 31 р д-
ня 2013 р.;

6) сфері орпоративних від-
носин та розпорядження май-
ном товариства:
а) належне тримання і збері ання
державно о майна, я е проце-
сі створення товариства не вій-
шло до йо о стат тно о апітал ,
але залишилося на йо о балансі;

б)сприяння недоп щенню без ош-
товно о ви ористання державно-
о майна та йо о неза онно о
відч ження;

в) протя ом п’яти ро ів від дати пе-
реход до по пця права влас-
ності на па ет а цій олос вати
на за альних зборах а ціонерів
товариства з питань збільшення
(зменшення) розмір стат тно о
апітал , зміни номінал а цій,
перетворення на інші осподар-
сь і товариства ви лючно разі
отримання попередньої з оди
Фонд державно о майна. У разі
неотримання та ої з оди на день
проведення за альних зборів а -
ціонерів товариства по пець зо-
бов’язаний олос вати проти
збільшення (зменшення) розмір
стат тно о апітал , зміни номі-
нал а ції, перетворення на інші
осподарсь і товариства;

) протя ом п’яти ро ів від дати пе-
реход до по пця права влас-
ності на па ет а цій без поперед-
ньої з оди Фонд державно о
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По азни и За 2008 рі За 2009 рі За 2010 рі
За І півріччя
2011ро

Обся реалізації еле троенер ії власним спожива-
чам, тис. рн. (без ПДВ)

3 040 269 3 354 810 3 926 378 2 392 680

Обся передачі еле троенер ії, млн. Вт. од,
том числі обся постачання еле троенер ії влас-

ним споживачам, млн. Вт. од

8 118,2

8 118,2

7 762,1

7 762,1

8 260,1

8 260,1

4 280,9

4 280,9

Балансовий приб то , тис. рн. -488 417 -129 860 157 334 -397 620

Дебіторсь а забор ованість, тис. рн. 674 106 1 687 992 1 127 088 1 108 833

Кредиторсь а забор ованість, тис. рн. 1 617 026 2 325 724 2 456 737 3 201 344

Рентабельність, % - - - -

Вартість а тивів, тис. рн. 3 784 253 5 425 852 5 101 441 5 402 882

Основні по азни и осподарсь ої діяльності товариства за останні три ро и та останній звітний період
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майна не доп с ати вчинення пра-
вочин з відч ження майна това-
риства, я що балансова вартість
майна, що є предметом та о о
правочин , перевищ є 25 відсот-
ів вартості а тивів товариства за
даними останньої річної фінансо-
вої звітності товариства. Відповід-
ні вимо и не застосов ється до
правочинів з відч ження майна то-
вариства, я е здійснюється рам-
ах звичайної осподарсь ої діяль-
ності товариства. Під відч женням
роз міються та і правочини: пів-
ля-продаж, міна, дар вання, бе-
зоплатна передача та передача до
стат тних апіталів інших оспо-
дарсь их товариств;

ґ) спрям вання за підс м ами фінан-
сово- осподарсь ої діяльності това-
риства 2011 році не менш я 30
відсот ів чисто о приб т (за наяв-
ності) на виплат дивідендів та пе-
рерах вання до державно о бюдже-
т дивідендів, нарахованих на прид-
баний процесі приватизації па ет
а цій товариства, я им володіла НАК
“Енер етична омпанія У раїни” та
держава в особі Фонд державно о
майна до йо о продаж .

Стро дії зобов’язань по пця що-
до мов, я і не мають визначено о
період їх ви онання, становить
п’ять ро ів від дати переход права
власності на па ет а цій товариства.

Забезпечення ви онання зо-
бов’язань по пця щодо фі сованих
мов он рс здійснюється по п-
цем відповідно до За он У раїни
“Про а ціонерні товариства” шляхом
внесення пропозицій щодо в лючен-
ня відповідно о питання до поряд
денно о за альних зборів та/або на -
лядової ради товариства, часті по-
пця за альних зборах та/або за-

сіданнях на лядової ради товариства
та олос вання за рішення, необхід-
ні для ви онання та их зобов’язань.

6. Інші мови проведення он-
рс :
Кон рс проводиться на ви онан-

ня розпорядження Кабінет Мініс-

трів У раїни від 21 вересня 2011 ро-
№ 931-р “Про по одження мов

продаж державно о па ета а цій
п блічно о а ціонерно о товариства
“КИЇВЕНЕРГО”, відповідно до Поло-
ження “Про порядо проведення
он рсів з продаж па етів а цій а -
ціонерних товариств, затверджено-
о на азом ФДМУ від 31.08.2004
№1800, розпорядженням АМКУ від
31.08.2004 №330-р, рішенням
ДКЦПФР від 17.11.2004 №489 та
зареєстровано о в Міністерстві
юстиції У раїни 23.12.2004 за
№1634/10233, зі змінами та допов-
неннями. Кон рс проводиться без
зал чення радни а.

7. Для часті он рсі потен-
ційний по пець:
сплач є 43 230,5 тис. рн. я он-
рсн арантію на розрах н овий

рах но № 37316021000058,
одерж вач оштів — Фонд дер-
жавно о майна У раїни, в ОПЕРУ
ДКУ, м. Київ, МФО 820172, од
ЄДРПОУ 00032945. Призначення
платеж : я он рсна арантія
для часті он рсі з продаж па-
ета а цій ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”;
сплач є 17 рн. реєстраційно о
збор на розрах н овий рах но
№ 37183500900028, одерж вач
оштів — Фонд державно о май-
на У раїни, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ,
МФО 820172, од ЄДРПОУ
00032945. Призначення платеж :
я реєстраційний збір для часті
он рсі з продаж па ета а цій
ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”;
подає:
2 примірни и підтвердних до -

ментів та заяви про часть он-
рсі;
прое т остаточно о до овор
півлі-продаж па ета а цій;
он рсн пропозицію ціни.

Кожний примірни підтвердних
до ментів запечат ється в о ремий
онверт. Усі онверти з підтвердни-
ми до ментами об’єдн ються та за-
печат ються в о ремий непрозорий
онверт із надписом “Підтвердні до-
менти” із зазначенням на ньом

тіль и адреси ор ан приватизації та
назви он рс . На па етах “Під-
твердні до менти” не повинно міс-
титись нія ої інформації, за допомо-
ою я ої можна б ло б ідентифі ва-
ти потенційно о по пця.

Кон рсна пропозиція ціни часни-
ів он рс запечат ється в о ре-
мий непрозорий онверт з надписом
“Кон рсні пропозиції ціни” із зазна-
ченням на ньом тіль и адреси ор а-
н приватизації та назви он рс .

8. Останній день стро прий-
няття заяв про часть он р-
сі та підтвердних до ментів —
за сім алендарних днів до дати про-
ведення он рс .
Останній день стро подання про-

е т остаточно о до овор півлі-
продаж — не пізніше ніж за 3 ро-
бочих дні до дати проведення он-
рс .
Кон рсна пропозиція ціни пода-

ється на дат проведення он рс ,
реєстрація он рсних пропозицій
заверш ється за 10 хвилин до по-
чат проведення он рс .

9. Адреса прийняття заяв про
часть он рсі та підтвердних
до ментів: 01601, м. Київ 133,
в л. К т зова, 18/9. Фонд держав-
но о майна У раїни, . 514 щоденно
з 9.00 – 18.00, по п’ятницях та пе-
редсвят овим дням — з 9.00 – 16.45.
Па ет до ментації про он рс та

дозвіл на відвідання ПАТ можна от-
римати з 9.00 до 18.00 щоденно рім
вихідних та свят ових днів за адре-
сою: 01601, м. Київ 133, в л. К т -
зова,18/9. Фонд державно о майна
У раїни, Департамент під отов и та
проведення он рсів.
Телефони для довідо

(044) 200-33-53, 200-36-16, 200-36-17.

10. Ознайомитись з об’є том
та отримати до ладн інформа-
цію можна за адресою: 01001,
м. Київ, пл. Івана Фран а, 5.

11. Дата почат та місце про-
ведення он рс : он рс з про-

даж па ета а цій ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”
б де проведено 25 листопада
2011 ро о 14 одині примі-
щенні Фонд державно о майна У -
раїни за адресою: 01601, м. Київ
133, в л. К т зова, 18/9.

Місцезнаходження, номер те-
лефон та час роботи сл жби з
ор анізації он рс :
01601, м. Київ 133, в л. К т зова,

18/9, Фонд державно о майна У раї-
ни, .514 щоденно з 9.00 до 18.00,
по п’ятницях та передсвят ових днях
— з 9.00 до 16.45. Департамент під-
отов и та проведення он рсів,від-
діл роботи з потенційними по пця-
ми, . 614.
Телефони для довідо :
(044) 200-33-53, 200-36-16.
Еле тронна адреса:
budz@spfu.gov.ua

12. Додат ові мови часті
он рсі: У он рсі з продаж па-
ета а цій п блічно о а ціонерно о
товариства “КИЇВЕНЕРГО” (далі —
товариство) мають право брати
часть особи, я і мож ть б ти по-
пцями об’є тів приватизації з ід-

но із статтею 8 За он У раїни “Про
приватизацію державно о майна” та
відповідають та им додат овим мо-
вам часті он рсі.

Потенційний по пець для часті
он рсі повинен подати до менти,
я і підтвердж ють йо о відповідність
або особи, я а здійснює безпосе-
редній онтроль над ним, одній з та-
их валіфі аційних хара теристи :
провадження протя ом трьох ос-

танніх повних алендарних ро ів ді-
яльності з передачі та постачання
еле троенер ії в обсязі не менш я
30 відсот ів обся передачі та пос-
тачання еле троенер ії товариством
за та ий самий період;
безпосереднє володіння протя-

ом трьох останніх повних ален-
дарних ро ів більш я 50 відсот а-
ми стат тно о апітал юридичних
осіб, я і провадять діяльність з пе-
редачі та постачання еле троенер-
ії в обсязі не менш я 30 відсот ів

обся передачі та постачання
еле троенер ії товариством за та-
ий самий період.
Інформація про обся и переда-

чі та постачання еле троенер ії
потенційним по пцем повинна
б ти підтверджена відповідним
ор аном державно о ре лювання
діяльності в еле троенер етиці
або листом міжнародної а дитор-
сь ої омпанії.

До часті в он рсі не доп с-
аються:

юридичні особи та об’єднання, що
не мають стат с юридичної особи,
що лали до овір про спільн діяль-
ність на основі об’єднання в ладів
або без та о о об’єднання, стат т-
ном апіталі (внесеном спільн
діяльність майні) я их част а (вне-
со , в лад тощо), що належить дер-
жаві У раїна чи іншій державі або їх
державним підприємствам ( стано-
вам, ор анізаціям, осподарсь им
товариствам тощо), становить більш
я 25 відсот ів;

особи, що прямо або опосеред-
овано онтролюються особами,
стат тном апіталі (внесеном
спільн діяльність майні) я их час-
т а (внесо , в лад тощо), що нале-
жить державі У раїна чи іншій дер-
жаві або їх державним підприєм-
ствам ( становам, ор анізаціям, ос-
подарсь им товариствам тощо), ста-
новить більш я 25 відсот ів;

омпанії, зареєстровані в офшор-
них зонах та раїнах, що внесені
FATF до спис раїн, що не спів-
працюють сфері протидії відмиван-
ню доходів, одержаних злочинним
шляхом.

Відомості про потенційно о по п-
ця відповідно до вимо абзаців сьо-
мо о та восьмо о п н т 12 повинні
б ти підтверджені витя ом з Єдино-
о державно о реєстр юридичних
осіб та фізичних осіб — підприємців,
довід ою з іноземно о с дово о чи
тор овельно о реєстр , реєстром
а ціонерів тощо або листом міжна-
родної а диторсь ої омпанії.

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

З ідно Рішення Київсь ої місь ої ради № 379/5766 від
14 липня 2011 ро “Про реор анізацію ом нальних
підприємств”, ом нальне підприємство Київсь ої місь ої
ради “Реда ція азети “У раїнсь а Столиця” (ідентифі ацій-
ний од за ЄДРПОУ 33947356; адреса: 01030, Київ,
в л. Хрещати , 36) повідомляє про реор анізацію шляхом
приєднання до ом нально о підприємства “Реда ція азети
Київсь ої місь ої ради “Хрещати ”. Вимо и редиторів
приймаються письмовій формі, протя ом термін
визначено о за онодавством У раїни.

Головне правління льт ри ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) о олош є он рс на заміщення ва антної
посади провідно о спеціаліста відділ прое т вання б дівництва, апітально о
ремонт та реставрації б дівель.

Вимо и: вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста, стаж роботи за фахом державній сл жбі
на посаді провідно о спеціаліста не менше 2-х ро ів або стаж за фахом не менше 3-х
ро ів.

До менти приймаються протя ом місяця за адресою:
м. Київ-01004, б льв. Т. Г. Шевчен а, 3.

Довід и за тел. 279-52-82, 279-72-51.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів Нестерен а
Оле сандра Васильовича, 03.01.1973 р.н., Оно ало В’ячеслава Володимировича, я ий
проживає за адресою: м. Київ, в л. Вишня івсь а, 13-Б, в. 39 в с дове засідання, я е
відб деться 14 листопада 2011 ро о 16.00 за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142,
зал № 4, для часті с довом роз ляді цивільної справи за позовом ПАТ “Райффайзен
Бан Аваль” до Нестерен а О.В., Г мен О.П., Оно ало В.В. про стя нення забор ованості
за редитним до овором. При собі мати паспорт.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
По оризонталі: 1. мі с 5. штифт 8. шабаш 10. пояс 12. м рена

13. пер ар 15. бемоль 16. поліс 17. дилер 21. фалан а 22. доломан
26. апер 27. за он 28. тамб р 30. дема о 33. латни 34. ріп
35. фасад 36. о лад 37. змій

По верти алі: 1. мапа 2. ляп 3. ав н 4. паладин 6. тр вер
7. Фаетон 9. фальш 11. семінар 14. поса 15. бе он 18. я ар
19. озачо 20. вазон 23. ветеран 24. стеля 25. см то 26. зина
29. ама 31. рім 32. опій

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм) repro.kreschatic.kiev.ua
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