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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до Умов організації 
та проведення конкурсу на перевезення пасажирів 

на міських автобусних маршрутах загального 
користування у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 6/6222 від 13 вересня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, статті 44 Закону України “Про автомобільний транспорт”, статті 4 Закону Укра�
їни “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою приведення
у відповідність до вимог законодавства України нормативно�правових актів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Умов організації та проведення кон�
курсу на перевезення пасажирів на міських автобусних мар�
шрутах загального користування у м. Києві, затверджених
рішенням Київської міської ради від 15.03.07 № 260/921
“Про затвердження Умов організації та проведення конкур�
су на перевезення пасажирів на міських автобусних маршру�
тах загального користування у м. Києві” (в редакції рішен�
ня Київської міської ради від 09.07.09 № 772/1828), а саме:

1.1. Абзац 3 пункту 4 виключити.
1.2. Пункт 8 виключити.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань промисловості, інновацій�
ної та регуляторної політики і постійну комісію Київради з
питань транспорту та зв’язку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 30.10.2008 № 582/582 “Про впорядкування 

діяльності у сфері поводження з побутовими відходами
(крім токсичних та особливо небезпечних) у м. Києві”

Рішення Київської міської ради № 14/6230 від 13 вересня 2011 року

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 1, 20, 21, 35�1 Закону
України “Про відходи”, статтею 7 Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, з метою удоскона�
лення системи поводження з відходами в м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
30.10.2008 № 582/582 “Про впорядкування діяльності у сфе�
рі поводження з побутовими відходами (крім токсичних та
особливо небезпечних) у м. Києві”, а саме:

— у пункті 3 слова “шляхом видачі дозволів на право ви�
везення відходів (крім токсичних та особливо небезпечних)
у м. Києві” виключити;

— вважати такими, що втратили чинність, пункт 5 та до�
даток 2 до рішення;

— абзац перший пункту 7 замінити двома абзацами та�
кого змісту:

“Підприємствам, установам, організаціям, незалежно від
форм власності,

власникам або наймачам, користувачам, у тому числі
орендарям житлових будинків, земельних ділянок, уклада�
ти угоди на вивезення відходів (крім токсичних та особли�

во небезпечних) у м. Києві з юридичною особою, яка в ус�
тановленому порядку визначена виконавцем послуг на ви�
везення побутових відходів, здійснювати оплату таких по�
слуг та забезпечувати роздільне збирання побутових відхо�
дів.

Збирання та перевезення побутових відходів здійсню�
ються юридичною особою, яка уповноважена на це органом
місцевого самоврядування, спеціально обладнаними для
цього транспортними засобами”. У зв’язку із змінами абзац
2 вважати абзацом 3;

— підпункт 12.3 пункту 12 виключити.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти па по�

стійну комісію Київради з питань житлово�комунального гос�
подарства та паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київської міської ради 

від 31.10.2006 № 141/198
Рішення Київської міської ради № 13/6229 від 13 вересня 2011 року

З метою приведення рішень Київської міської ради у відповідність до вимог Закону України “Про регу�
лювання містобудівної діяльності”, інших нормативно�правових актів, враховуючи Закон України “Про при�
скорений перегляд регуляторних актів, прийнятих посадовими особами місцевого самоврядування”, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення Київської місь�
кої ради від 31.10.2006 № 141/198 “Про затвердження По�
рядку погодження та підготовки до затвердження містобу�
дівної документації в м. Києві”, а саме:

1.1. У преамбулі рішення слова “статті 10 Закону Укра�
їни “Про планування і забудову територій” замінити слова�
ми “розділу III Закону України “Про регулювання містобудів�
ної діяльності”.

1.2. У пункті 2 рішення слова “постійної комісії Київради
з питань містобудування та архітектури” замінити словами
“постійної комісії Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури”.

1.3. У Порядку погодження та підготовки до затверджен�
ня містобудівної документації в м. Києві (далі — Порядок):

1.3.1. Слова “постійної комісії Київради з питань місто�
будування та архітектури” у всіх відмінках замінити слова�
ми “постійної комісії Київради з питань земельних відно�
син, містобудування та архітектури” у відповідних відмін�
ках.

1.3.2. Слова “Головним управлінням містобудування, ар�
хітектури та дизайну міського середовища” у всіх відмінках
замінити словами “Головне управління містобудування та ар�
хітектури” у відповідних відмінках.

1.3.3. Слова “дочірнє підприємство “Інститут гене�
рального плану м. Києва” ВАТ “Київпроект” у всіх відмін�
ках замінити на слова “Комунальна організація “Інсти�
тут Генерального плану м. Києва” у відповідних відмін�
ках.

1.3.4. Слова “протокол громадського обговорення” у всіх
відмінках замінити словами “протокол громадських слухань”
у відповідних відмінках.

1.4. В абзаці першому пункту 1 Порядку слова “деталь�
ний план території, план червоних ліній, проект розподілу
територій, галузева схема, інша містобудівна документація”
та “Зазначений перелік для окремих видів містобудівної до�
кументації може бути уточнений в завданні на проектуван�
ня з урахуванням завдань цієї містобудівної документації” ви�
ключити.

1.5. Абзац другий пункту 1 Порядку викласти у такій ре�
дакції: “Містобудівна документація підлягає експертизі згід�
но з постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011
№ 548 “Про затвердження Порядку проведення експерти�
зи містобудівної документації”.

1.6. У пункті 2 слова “або районна у м. Києві державна
адміністрація (замовник містобудівної документації)” виклю�
чити.

1.7. У пункті 3 Порядку слова “схвалена на архітектурно�
містобудівній раді” виключити.

1.8. У підпункті 3.1 пункту 3 слова “проекту планування
його приміської зони на період до 2020 року та” виключи�
ти.

1.9. Пункт 5 Порядку викласти у такій редакції:
“5. Замовник організовує громадські слухання містобу�

дівної документації в порядку, встановленому відповідно до
статті 21 Закону України “Про регулювання містобудівної ді�
яльності”, постанови Кабінету Міністрів України від
25.05.2011 № 555 “Про затвердження Порядку проведення
громадських слухань щодо врахування громадських інтере�
сів під час розроблення проектів містобудівної документа�
ції на місцевому рівні”, інших нормативно�правових актів”.

1.10. У пункті 6 Порядку слова та цифри “від 20.10.2000
№ 1577 “Про затвердження Порядку проведення експерти�
зи містобудівної документації” замінити словами та цифра�
ми “від 25.05.2011 № 548 “Про затвердження Порядку про�
ведення експертизи містобудівної документації”.

1.11. Пункт 9 Порядку викласти у такій редакції:

“9. Організація�експерт надає висновок експертизи в тер�
міни, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від
25.05.2011 № 548 “Про затвердження Порядку проведення
експертизи містобудівної документації”.

1.12. У пункті 11 Порядку слова “Постійні комісії Київра�
ди, визначені в пункті 10 цього Порядку, розглядають міс�
тобудівну документацію одночасно і незалежно” замінити
словами “постійна комісія Київради з питань земельних від�
носин, містобудування та архітектури розглядає містобудів�
ну документацію”.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

3. Встановити, що це рішення набуває чинності з
01.11.2011.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
площею 0,1 га на бульварі Лесі Українки 

між будинками 11,13 
та 15 у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 33/6249 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні” та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати земельній ділянці площею 0,1 га на бульварі
Лесі Українки між будинками 11, 13 та 15 у Печерському
районі м. Києва статус скверу.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
19.07.2005 № 806/3381 “Про затвердження Програми
розвитку, зеленої зони м. Києва до 2010 року та концеп�
ції формування зелених насаджень в центральній части�
ні міста”, а саме: додати сквер згідно з пунктом 1 цього

рішення до переліку скверів Печерського району (таб�
лиця 2).

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в кому�
нальних засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київської міської ради 

від 27.11.2003 № 220/1094
Рішення Київської міської ради № 10/6226 від 13 вересня 2011 року

З метою приведення рішень Київської міської ради у відповідність до вимог Закону України “Про регу�
лювання містобудівної діяльності”, інших нормативно�правових актів, враховуючи Закон України “Про при�
скорений перегляд регуляторних актів, прийнятих посадовими особами місцевого самоврядування”, Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
27.11.2003 № 220/1094 “Про затвердження Порядку утри�
мання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будин�
ків та споруд на території міста Києва”, а саме:

1.1. У пункті 1.4 розділу 1 Порядку, затвердженому рі�
шенням, слова “місцевих правил забудови м. Києва” ви�
ключити.

1.2. У рішенні та Порядку, затвердженому рішенням, сло�
ва “Головне управлінням містобудування, архітектури та ди�
зайну міського середовища” у всіх відмінках замінити сло�
вами “Головне управління містобудування та архітектури” у
відповідних відмінках.

1.3. У Порядку, затвердженому рішенням, слова “Голов�
не управління культури, мистецтв та охорони культурної
спадщини” у всіх відмінках замінити словами “Головне
управління охорони культурної спадщини” у відповідних від�
мінках.

1.4. У пункті 2.8 розділу 2 Порядку, затвердженому рі�
шенням, слова “не дозволяється” замінити словами “мож�
ливе за умови погодження з власником (балансоутримува�
чем) будинку”.

1.5. Абзац 1 пункту 4.2 розділу 4 Порядку, затверджено�
го рішенням, доповнити словами “а при виконанні робіт на
частині будинку, споруди її власником”.

1.6. У абзаці 2 пункту 4.2 розділу 4 Порядку, затвердже�
ному рішенням, слово “виступають” замінити словами “мо�
жуть виступати”.

1.7. Підпункт 4.3.5 пункту 4.3 розділу 4 Порядку, затвер�
дженого рішенням, виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.3.6 та 4.3.7 пункту 4.3 розді�
лу 4 Порядку вважати відповідно підпунктами 4.3.5 та 4.3.6.

1.8. У пункті 4.4 розділу 4 Порядку, затвердженому рі�
шенням, слова “та погоджується в Головному управлінні міс�
тобудування, архітектури та дизайну міського середовища

виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) у встановленому порядку” ви�
ключити.

1.9. Пункт 4.5 розділу 4 Порядку, затвердженого рішен�
ням, після слів “державної адміністрації)” доповнити слова�
ми “для юридичних осіб та фізичних осіб�підприємців че�
рез єдиний дозвільний центр”.

1.10. Пункт 4.8 розділу 4 Порядку, затвердженого рішен�
ням, виключити.

1.11. Абзац 1 пункту 5.1 розділу 5 Порядку, затвердже�
ного рішенням, після слів “змістом — Замовник)” доповни�
ти словами “а при виконанні робіт на частині будинку, спо�
руди власника — її власником”.

1.12. В абзаці 2 пункту 5.1 розділу 5 Порядку, затвер�
дженому рішенням, слово “виступають” замінити словами
“можуть виступати”.

1.13. Абзац 2 пункту 5.4 розділу 5 Порядку, затвердже�
ного рішенням, виключити.

1.14. Абзац 4 пункту 5.4 Порядку, затвердженого рішен�
ням, виключити.

1.15. Пункт 5.6 розділу 5 Порядку, затвердженого рішен�
ням, виключити.

1.16. Пункт 6.5 розділу 6 Порядку, затвердженого рішен�
ням, виключити.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

3. Встановити, що це рішення набуває чинності з
01.11.2011.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких рішень Київської міської ряди

Рішення Київської міської ради № 4/6220 від 13 вересня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та
посадовими особами місцевого самоврядування”, враховуючи пропозиції робочої комісії з питань приско�
реного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самовряду�
вання міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати такими, що втратили чинність:
1.1. Рішення Київської міської ради від 12.07.2007

№ 1140/1801 “Про встановлення мораторію (заборони) на
підвищення цін на житлово�комунальні послуги у місті Києві”.

1.2. Рішення Київської міської ради від 12.07.2007
№ 1147/1808 “Про встановлення мораторію (заборони) на
підвищення цін на хліб і хлібобулочні вироби у місті Києві”.

1.3. “Рішення Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1052/1052 “Про встановлення мораторію (заборони) на під�
вищення цін па житлово�комунальні послуги у місті Києві”.

2. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюд�
нення.

3. Контроль за виконанням нього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва,
громадського харчування та послуг та на постійну комісію
Київради з питань житлово�комунального господарства та
паливно�енергетичного комплексу.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про визнання таким, що втратило чинність, 
рішення Київради від 21.05.2009 № 462>1/1518 

“Про антикризову підтримку підприємців, 
що здійснюють підприємницьку діяльність у тимчасових

спорудах та малих архітектурних формах у м. Києві”
Рішення Київської міської ради № 3/6219 від 13 вересня 2011 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України “Про
прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого само�
врядування” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київ�
ської міської ради від 21.05.2009 № 462�1/1518 “Про анти�
кризову підтримку підприємців, що здійснюють підприєм�
ницьку діяльність у тимчасових спорудах та малих архітек�
турних формах у м. Києві”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�

стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури і постійну комісію Київради з пи�
тань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та
послуг.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до Порядку продажу 
земельних ділянок в місті Києві, 

затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 19.07.2005 № 810/3385

Рішення Київської міської ради № 8/6224 від 13 вересня 2011 року

Відповідно до Земельного кодексу України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
“Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фі�
зичної особи — підприємця”, “Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та по�
садовими особами місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526
“Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльно�
сті” та з метою приведення у відповідність до законодавства рішень Київської міської ради у галузі регу�
лювання земельних відносин Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Порядку продажу земельних діля�
нок в місті Києві, затвердженого рішенням Київської місь�
кої ради від 19.07.2005 № 810/3385 “Про врегулювання
питань продажу земельних ділянок в місті Києві” (із змі�
нами і доповненнями), а саме:

1.1. Статтю 1 доповнити частиною шостою такого зміс�
ту:

“6. Для цілей цього Порядку термін “кадастрова спра�
ва” вживається в такому значенні: це справа, яка сфор�
мована на підставі заяв (клопотань) зацікавлених осіб про
продаж земельної ділянки без земельних торгів та дода�
них зацікавленими особами до заяв (клопотань) докумен�
тів, містить дозвіл Київської міської ради на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки (якщо такого проекту немає) та/або про проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, проект зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки, копію до�
говору про оплату авансового внеску, звіт про оцінку зе�
мельної ділянки з висновком експерта про вартість об’�
єкта оцінки, згоду Кабінету Міністрів України на продаж від�
повідної земельної ділянки (у передбачених законом ви�
падках) та інші документи, пов’язані з підготовкою зе�
мельної ділянки до продажу, а реєстраційний номер цієї
справи є одночасно її реєстраційним номером в Головно�
му управлінні земельних ресурсів.

Терміни “дозвільний центр”, “справа�клопотання” вжи�
ваються в цьому Порядку в значенні, визначеному Тимча�
совим порядком передачі (надання) земельних ділянок в
користування або у власність у місті Києві, затвердженим
рішенням Київської міської ради від ІЗ”.07.2004
№ 457/1867 “Про порядок передачі (надання) земельних
ділянок в користування або у власність у місті Києві” (із
змінами і доповненнями)”.

1.2. У статті 2 частини другу та третю викласти в такій
редакції:

“2. Юридичні та фізичні особи, в тому числі підприєм�
ці, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність
без проведення земельних торгів, з метою одержання до�
зволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки (якщо такого проекту немає)
та/або про проведення експертної грошової оцінки зе�

мельної ділянки звертаються до державного адміністра�
тора дозвільного центру з заявою на одержання докумен�
та дозвільного характеру за формою, встановленою Кабі�
нетом Міністрів України.

3. До заяви на одержання документа дозвільного харак�
теру додаються:

— заява (клопотання) до Київської міської ради про
продаж земельної ділянки без земельних торгів та надан�
ня дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (якщо такого проекту не�
має) та/або про проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки за встановленою формою (далі — за�
ява (клопотання) про продаж земельної ділянки).

У заяві (клопотанні) про продаж земельної ділянки за�
значаються місце розташування земельної ділянки, її ці�
льове призначення, розміри та площа, а також згода на
укладення договору про оплату авансового внеску в ра�
хунок оплати ціни земельної ділянки.

До заяви (клопотання) про продаж земельної ділянки
додаються:

— викопіювання з кадастрового плану міста;
— позначене на відповідному графічному матеріалі (в

масштабі 1:2000) місце розташування земельної ділянки
з її орієнтовними розмірами (у разі відсутності докумен�
та, що посвідчує право користування земельною ділян�
кою);

— документ, що посвідчує право користування земель�
ною ділянкою (у разі його наявності);

— документи, що посвідчують право власності на неру�
хоме майно (будівлі, споруди), розташоване на цій зе�
мельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці бу�
дівель, споруд);

— засвідчені нотаріально копії установчих документів,
довідки про внесення до Єдиного державного реєстру під�
приємств та організацій України (для юридичних осіб), ви�
тяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридич�
них осіб та фізичних осіб — підприємців з відображенням
відомостей про наявність або відсутність даних про пору�
шення провадження у справі про банкрутство юридичної
особи, про перебування юридичної особи в процесі при�
пинення або перебування фізичної особи — підприємця у

процесі припинення підприємницької діяльності станом
на час подання заяви (для: юридичних осіб, фізичних
осіб — підприємців), копія довідки про присвоєння іден�
тифікаційного номера (для фізичних осіб — підприємців),
а для фізичних осіб — копія документа, що посвідчує осо�
бу, та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного но�
мера;

— нотаріально засвідчена копія документа про реєстра�
цію іноземною юридичною особою постійного представ�
ництва з правом ведення господарської діяльності на те�
риторії України (для іноземної юридичної особи);

— копія документа, що підтверджує громадянство іно�
земця або посвідчує особу без громадянства, перекладе�
на українською мовою та завірена (легалізована) в уста�
новленому порядку (для іноземного громадянина та осо�
би без громадянства).

У разі подання заяви (клопотання) про продаж земель�
ної ділянки без проведення земельних торгів іноземними
державами, іноземними юридичними особами або спіль�
ними підприємствами, заснованими за участю іноземних
юридичних і фізичних осіб, до заяви додається згода Ка�
бінету Міністрів України на продаж відповідної земельної
ділянки (у разі наявності на момент подачі заяви).

У разі невідповідності заяви на одержання документа до�
звільного характеру та заяви (клопотання) про надання до�
зволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведен�
ня земельної ділянки (якщо такого проекту немає) та/або
про проведення експертної грошової, оцінки земельної ді�
лянки та складу доданих до них документів вимогам цього
Порядку заява та клопотання не приймаються”.

1.3. Статтю 3 викласти в такій редакції:
“Стаття 3. Розгляд заяви (клопотання) та прийняття Ки�

ївською міською радою рішення
1. Державний адміністратор дозвільного центру у день

реєстрації заяви на одержання документа дозвільного ха�
рактеру або протягом наступного робочого дня передає
заяву з доданими до неї документами до секретаріату Ки�
ївської міської ради.

2. Секретаріат Київської міської ради разом з доручен�
ням (резолюцією) Київського міського голови або заступ�
ника міського голови — секретаря Київради у день надхо�
дження заяви на одержання документа дозвільного харак�
теру або протягом наступного робочого дня надсилає її ра�
зом із заявою (клопотанням) про продаж земельної ділян�
ки до Головного управління земельних ресурсів, а копії цих
документів надсилає до Головного управління містобуду�
вання та архітектури виконавчого органу Київради (Київ�
ської міської державної адміністрації) (далі — Головне
управління містобудування та архітектури).

3. Головне управління земельних ресурсів після надхо�
дження заяви (клопотання) про продаж земельної ділян�
ки формує справу�клопотання, реєстраційний номер якої
є одночасно реєстраційним номером клопотання в Голов�
ному управлінні земельних ресурсів.

4. Головне управління містобудування та архітектури
розглядає заяву (клопотання) про продаж земельної ділян�
ки протягом п’яти робочих днів та надсилає до Головно�
го управління земельних ресурсів свій висновок щодо від�
повідності місця розташування та цільового призначення
земельної ділянки, зазначених у клопотанні, Генерально�
му плану міста Києва та іншій містобудівній документації.

5. У разі наявності правових підстав для продажу земель�
ної ділянки без проведення земельних торгів та відповід�
ності поданих матеріалів та документів законодавству Укра�
їни Головне управління земельних ресурсів за результата�
ми опрацювання заяви (клопотання) про продаж земель�
ної ділянки та висновку Головного управління містобуду�
вання та архітектури надає відповідний висновок та готує
проект рішення Київської міської ради про надання дозво�
лу на розроблення проекту землеустрою щодо відведен�
ня земельної ділянки (якщо такого проекту немає) та/або
про проведення експертної грошової оцінки земельної ді�
лянки (або про відмову в наданні такого дозволу), який
приймається Київською міською радою в порядку, встанов�
леному Регламентом Київської міської ради.

6. У разі відсутності правових підстав для продажу зе�
мельної ділянки без проведення земельних торгів Голов�
не управління земельних ресурсів надає відповідний вис�
новок та готує проект рішення Київської міської ради про
відмову в продажу із обґрунтуванням причин відмови, який
приймається Київською міською радою в порядку, вста�
новленому Регламентом Київської міської ради.

7. Рішення Київської міської ради про надання дозво�
лу на розроблення проекту землеустрою щодо відведен�
ня земельної ділянки та/або про проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки або про відмову в на�
данні такого дозволу чи в продажу передається секрета�
ріатом Київської міської ради державному адміністратору
дозвільного центру для видачі зацікавленій особі, стосов�
но якої воно прийняте.

8. Копія рішення Київської міської ради про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки та/або про проведення екс�
пертної грошової оцінки земельної ділянки або про відмо�
ву в наданні такого дозволу чи в продажу разом з відпо�
відною справою�клопотанням передається секретаріатом
Київради до Головного управління земельних ресурсів”.

1.4. Статтю 5 викласти в такій редакції:
“Стаття 5. Погодження проекту землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки
1. Зацікавлена особа або за її дорученням землевпо�

рядна організація забезпечує погодження розробленого

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки та одержання висновку державної землевпорядної екс�
пертизи в порядку, встановленому законодавством та рі�
шенням Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867
“Про врегулювання процедури передачі в користування
земельних ділянок в м. Києві”.

1.5. У статтю 6 внести такі зміни:
— назву статті викласти в такій редакції:
“Стаття 6. Подання проекту землеустрою та підготов�

ка земельної ділянки до продажу”;
— частини першу та другу статті 6 викласти в такій ре�

дакції:
“1. Після погодження проекту землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки постійно діючою комісією з
розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації
із землеустрою, а в разі необхідності здійснення обов’яз�
кової державної експертизи землевпорядної документації
згідно із законом — після отримання позитивного виснов�
ку такої експертизи зацікавлена особа з метою прийнят�
тя Київською міською радою рішення про продаж земель�
ної ділянки звертається до державного адміністратора до�
звільного центру з заявою на одержання документа до�
звільного характеру за формою, встановленою Кабінетом
Міністрів України.

2. До заяви на одержання документа дозвільного харак�
теру додаються:

— розроблений проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки;

— висновок постійно діючої комісії з розгляду питань,
пов’язаних з погодженням документації із землеустрою,
про погодження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки;

— позитивний висновок державної експертизи земле�
впорядної документації в разі необхідності здійснення обо�
в’язкової державної експертизи землевпорядної докумен�
тації згідно із законом.

У разі невідповідності заяви та складу доданих до неї
документів вимогам цього Порядку заява не приймаєть�
ся”;

— доповнити статтю 6 новими частинами третьою та
четвертою такого змісту:

“3. Державний адміністратор дозвільного центру у день
реєстрації заяви на одержання документа дозвільного ха�
рактеру або протягом наступного робочого дня передає
заяву з доданими до неї документами до секретаріату Ки�
ївської міської ради.

4. Секретаріат Київської міської ради разом з доручен�
ням (резолюцією) Київського міського голови або заступ�
ника міського голови — секретаря Київради у день надхо�
дження заяви на одержання документа дозвільного харак�
теру або протягом наступного робочого дня надсилає її ра�
зом з доданими до неї документами до Головного управ�
ління земельних ресурсів для формування кадастрової
справи, укладення договору про сплату зацікавленою осо�
бою авансового внеску, організації проведення експерт�
ної грошової оцінки земельної ділянки та підготовки про�
екту рішення Київської міської ради про продаж земель�
ної ділянки або про відмову в продажу земельної ділянки.

У разі наявності у зацікавленої особи розробленого та
погодженого в установленому порядку проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки з позитивним
висновком землевпорядної експертизи (у передбачених
законом випадках) організація проведення експертної гро�
шової оцінки земельної ділянки та підготовка проекту рі�
шення Київської міської ради про продаж земельної ді�
лянки здійснюється відповідно до цільового призначення
земельної ділянки, визначеного проектом землеустрою”.

У зв’язку з цим частини третю — сьому вважати відпо�
відно частинами п’ятою — дев’ятою.

1.6. У статті 7:
— частину четверту виключити.
У зв’язку з цим частини п’яту та шосту вважати відпо�

відно частинами четвертою та п’ятою;
— частини сьому і восьму вважати відповідно частина�

ми шостою і сьомою та викласти їх у такій редакції:
“6. Рішення Київської міської ради про продаж земель�

ної ділянки передається секретаріатом Київської міської ра�
ди до дозвільного центру для видачі зацікавленій особі,
стосовно якої воно прийняте, або її уповноваженому пред�
ставнику для укладення договору купівлі�продажу земель�
ної ділянки, замовлення і розроблення технічної докумен�
тації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ді�
лянки в натурі (на місцевості) та виготовлення державно�
го акта на право власності на земельну ділянку.

Рішення Київської міської ради про відмову в продажу
земельної ділянки передається секретаріатом Київської
міської ради до дозвільного центру для видачі зацікавле�
ній особі.

7. Копія рішення Київської міської ради про продаж зе�
мельної ділянки або про відмову в продажу земельної ді�
лянки разом з відповідною кадастровою справою передає�
ться до Головного управління земельних ресурсів”.

2. Це рішення офіційно оприлюднити у газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

3. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня
його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київської міської ради з питань земель�
них відносин, містобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Äðóæèíè ïîñë³â 
ïîäàëèñÿ íà çàõ³ä
Ïîâàæíèõ æ³íîê ïîçíàéîìèëè 
ç ñó÷àñíîþ Ð³âíåíùèíîþ
Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Мин ло о тижня Міністер-
ство за ордонних справ
У раїни разом з Гене-
ральною дире цією з об-
сл ов вання іноземних
представництв провели
для др жин послів на-
шій державі е с рсію до
міста Рівне. Жін и дізна-
лися про інвестиційний та
т ристичний потенціал
ре іон , відвідали ново-
створений Центр проме-
невої терапії для он охво-
рих та "візитів " Рівнен-
щини — м зей б рштин .

Òðàäèö³éíî ê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê
Êëóá äðóæèí ïîñë³â ³íîçåìíèõ
êðà¿í â³äâ³äóº ð³çíîìàí³òí³ çàêëà-
äè òà ì³ñöÿ, ùîá ä³çíàòèñÿ á³ëüøå
ïðî ñó÷àñíå óêðà¿íñüêå æèòòÿ.
Öüîãî ðàçó æ³íîê äèïëîìàò³â ÌÇÑ
òà ÃÄ²Ï âèð³øèëè îçíàéîìèòè ç
ïîë³ñüêîþ Óêðà¿íîþ. Ïîíàä 400
ê³ëîìåòð³â â çàòèøíîìó àâòîáóñ³
äî Ð³âíåíùèíè ïîäîëàëè äðóæè-
íè Íàäçâè÷àéíèõ òà Ïîâíîâàæíèõ
Ïîñë³â Á³ëîðóñ³, Áðàçèë³¿, Ìàðîê-
êî, Í³ãåð³¿, Í³äåðëàíä³â, Òóðå÷÷è-
íè, ×åõ³¿, ÏÀÐ, Óçáåêèñòàíó íà ÷î-
ë³ ç äðóæèíîþ Ì³í³ñòðà çàêîðäîí-
íèõ ñïðàâ Óêðà¿íè Íàòàë³¿ Ãðè-
ùåíêî. Òóò âèñîêèõ ãîñòåé ðàäî
çóñòð³â ãîëîâà Ð³âíåíñüêî¿ ÎÄÀ
Âàñèëü Áåðòàø òà ïðåçåíòóâàâ ðå-
ã³îí. Íàéá³ëüøîþ ãîðä³ñòþ Ð³â-
íåíùèíè º Ïåðåñîïíèöüêå ªâàí-
ãåë³º, íà ÿêîìó ï³ä ÷àñ ³íàâãóðàö³¿
ïðèñÿãàþòü âñ³ ïðåçèäåíòè Óêðà-
¿íè. Òóðèçì Ð³âíåíùèíè ðîçâèâàº-
òüñÿ çà ê³ëüêîìà îñíîâíèìè íà-
ïðÿìêàìè: ³ñòîðè÷íèé (çàìêè), ïà-
ëîìíèöüêèé (õðàìè òà ³êîíè), ðåê-
ðåàö³éíèé, åòíîãðàô³÷íèé (ôåñòè-
âàë³ ïîë³ñüêèõ ñåëèù). Ñàìå íàñå-
ëåííÿ êðàþ âèçíà÷èëî 7 ÷óäåñ Ð³â-
íåíùèíè — öå ³ñòîðèêî-àðõåîëî-
ã³÷íèé êîìïëåêñ Ïåðåñîïíèöÿ,
óí³êàëüíà âóçüêîêîë³éíà çàë³çíè-
öÿ Àíòîí³âêà-Çàð³÷íå, Íàö³îíàëü-
íèé ³ñòîðèêî-àðõåîëîã³÷íèé çàïî-
â³äíèê “Ïîëå Áåðåñòåéñüêî¿ áèò-
âè”, Ñâÿòî-Òðî¿öüê³ ìîíàñòèð³,
çàìêè â Äóáíî, Îñòðîç³ òà Òàðàêà-
í³âñüêèé ôîðò.

Äàë³ äèïëîìàòè÷íà äåëåãàö³ÿ ïî-
ïðÿìóâàëà äî Öåíòðó ïðîìåíåâî¿
òåðàï³¿, ÿêèé ùîéíî â³äêðèâñÿ â

îáëàñíîìó îíêîëîã³÷íîìó öåíòð³.
ßê ðîçïîâ³â æ³íêàì ãîëîâíèé ë³-
êàð Ãðèãîð³é Ìàêñèì’ÿê, â îáëàñ-
ò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ï³äâèùåííÿ ð³â-
íÿ îíêîçàõâîðþâàíîñò³. Çàâäÿêè
Ôîíäó Ð³íàòà Àõìåòîâà “Ðîçâèòîê
Óêðà¿íè” äëÿ öåíòðó êóïèëè íàé-
ñó÷àñí³øå îáëàäíàííÿ, ïðîâåëè
òðåí³íãè äëÿ ë³êàð³â òà ô³çèê³â â³ä
ñïåö³àë³ñò³â ç Í³äåðëàíä³â òà Âåëè-
êîáðèòàí³¿. Â³äó÷îðà, ç 10 æîâòíÿ,
â Öåíòð³ áåçêîøòîâíî ïðîâîäè-
òèìóòü ä³àãíîñòèêó òà ë³êóâàòèìóòü
ïàö³ºíò³â. Òàêèé ñó÷àñíèé öåíòð â
Óêðà¿í³ ÷åòâåðòèé, ïîä³áí³ ïðàöþ-
þòü â Êèºâ³, Äîíåöüêó, Ëüâîâ³.
Æ³íêàì ïîêàçàëè êàá³íåòè, ïîÿñ-
íèëè ðîáîòó ïðèëàä³â òà çðîáèëè
àêöåíò íà ïðèºìí³é òà ñïîê³éí³é
àòìîñôåð³, ÿêà ïàíóº â Öåíòð³, ùî
íåàáèÿê âàæëèâî äëÿ õâîðèõ. “Ìå-
íå äóæå âðàçèâ Öåíòð ïðîìåíåâî¿
òåðàï³¿. Òóò õâîðèì ëþäÿì ñïðàâ-
ä³ ìîæóòü äîïîìîãòè, ùî âàæëè-
âî”,— ïîä³ëèëàñÿ äðóæèíà ïîñëà
Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü Îëüãà Âåëè÷-
êî. Âëàñíå, öåíòð âèêëèêàâ çàö³-
êàâëåí³ñòü ó âñ³õ æ³íîê, âîíè íà-
ïåðåá³é çàäàâàëè ïèòàííÿ ãîëîâ-
íîìó ë³êàðþ.

Íàîñòàíîê ãîñò³ â³äâ³äàëè ìóçåé
“Áóðøòèí”. Òóò ïðåäñòàâëåí³ ð³ç-
íîìàí³òí³ ñóâåí³ðè, êàðòèíè, ³êîíè
ç áóðøòèíó òà çðàçêè öüîãî êàìå-

íÿ. Äî ðå÷³, íà Óêðà¿í³, îêð³ì æîâ-
òîãî òà ÷åðâîíîãî, çíàõîäÿòü ³ äóæå
ð³äê³ñíèé âèä áóðøòèíó — çåëåíèé.
Æ³íîê, çâ³ñíî, íàéá³ëüøå ïðèâàáèâ
ìàãàçèí áóðøòèíîâèõ âèðîá³â, ÿêèé
çíàõîäèòüñÿ ïîðó÷ ç ìóçåºì. Ìàé-
æå êîæíà ç íèõ âçÿëà ñîá³ íà
ïàì’ÿòü êàáëó÷êó, ñåðåæêè ÷è íà-
ìèñòà ³ç “ñîíÿ÷íîþ êðàïëåþ” Ð³â-
íåíùèíè. “Öå ñïðàâæí³é áðåíä
Óêðà¿íè, ÿêèì ìîæíà ïèøàòèñÿ.
Êðàñèâ³ òà óí³êàëüí³ ðå÷³ ç áóðøòè-
íó ïðèêðàøàþòü æ³íîê. Áóëî ö³êà-
âî ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ìàéñòðàìè òà
ä³çíàòèñÿ á³ëüøå ïðî áóðøòèí”,—
ãîâîðèòü äðóæèíà Òèì÷àñîâî Ïîâ³-
ðåíîãî ó ñïðàâàõ Ðåñïóáë³êè Óçáå-
êèñòàí Ãóëàíäîì Þñóïîâà.

Âñ³ æ³íêè — äðóæèíè ïîñë³â ïî-
¿çäêîþ çàëèøèëèñÿ âåëüìè çàäîâî-
ëåí³, àäæå âîíè çíîâó â³äêðèëè
ùîñü íîâå ïðî íàøó êðà¿íó, à ïî-
äîðîæ³, ÿê³ îðãàí³çîâóº ÃÄ²Ï, çàâ-
æäè íà íàéâèùîìó ð³âí³. “Ìåòà
íàøèõ ïî¿çäîê — îçíàéîìëåííÿ ç
óêðà¿íñüêîþ ä³éñí³ñòþ, ç ³ñòîðè÷-
íèì ìèíóëèì òà íîâèìè ñîö³àëü-
íèìè îá’ºêòàìè — ðîçïîâ³ëà “Õðå-
ùàòèêó” ïîì³÷íèê ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÃÄ²Ï Ãàëèíà Ìåíæå-
ðåñ. — Ìè ïîêàçàëè íîâèé ñó÷àñ-
íèé Öåíòð ïðîìåíåâî¿ òåðàï³¿ òà
ºäèíèé â Óêðà¿í³ ìóçåé áóðøòèíó,
ÿêèì ñëàâèòüñÿ Ð³âíåíùèíà”

Др жини іноземних послів в У раїні здійснили подорож до Рівненщини,
де познайомилися зі специфі ою цьо о полісь о о ре іон
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Відповіді на росворд
По оризонталі: 1. стрес 4. чер а 6. ан ер 9. риса 10. лампа 11. Улісс 12. набір 13. шарада 16. аль ов 20. Телемах 21. пан-

теон 23. нат ра 27. савана 30. мотив 31. арта 32. янтар 33. наліт 34. шасла 35. цин а 36. та сі

По верти алі: 1. сарана 2. ростбіф 3. са ра 4. чалма 5. рампа 7. ріль 8. р сло 13. шатен 14. р лет 15. димар 17. лінза

18. лема 19. ванна 22. метели 24. ар ш 25. бр с 26. аманат 27. святці 28. ватин 29. нор а

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні

об’є та приватизації — нежило о б дин за альною
площею 406,9 в. м на в л. Мельни ова, 28, літ. “А”

Назва об’є та: Нежилий б дино за альною площею 406,9 в. м

Адреса: 04050, м. Київ, в л. Мельни ова, 28, літ. “А”.

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство “Київжитлоспеце спл атація”.

Відомості про об’є т приватизації:
Нежилий б дино за альною площею 406,9 в. м, том числі:
I поверх — 147,1 в. м, місця спільно о орист вання — 56,0 в. м;
II поверх — 183,4 в. м, місця спільно о орист вання — 20,4 в. м.
Вартість продаж об’є та без ПДВ — 532 000 (п’ятсот тридцять дві тисячі) ривень.
ПДВ — 106 400 (сто шість тисяч чотириста) ривень.
Почат ова вартість продаж об’є та з рах ванням ПДВ — 638 400 (шістсот тридцять вісім тисяч

чотириста) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни продаж з рах ванням ПДВ — 63 840

(шістдесят три тисячі вісімсот соро ) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об’є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

2. Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом в становленом за оном поряд .

3. Всі витрати, пов’язані з ладанням до овор півлі — продаж об’є та приватизації, йо о
нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об’є т, бере на себе по пець.

4. Переможцю а ціон :

4.1. протя ом п’яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь ніверсальної
товарної біржі “Контра товий дім УМВБ” біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж
об’є та, я ий встановлюється біржею;

5. А ціон б де проведено через 30 (тридцять) алендарних днів після п блі ації о олошення.
Місце проведення а ціон : 04070, м. Київ, в л. Межи ірсь а, 1, ніверсальна товарна біржа

“Контра товий дім УМВБ”. Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 04070, м. Київ, в л. Межи ірсь а, 1, в робочі
дні з 9.00 до 18.00 (в п’ятницю та передсвят ові дні — до 16.45), обідня перерва з 13.00 до 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

7. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но
№26008172336 ВАТ “Райффайзен бан Аваль”, МФО 380805, од 31813611, отрим вач: Універсальна
товарна біржа “Контра товий дім УМВБ”.

8. Грошові ошти з розмірі — 63 840 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової вартості
об’є та приватизації, вносяться на рах но № 26008172336 ВАТ “Райффайзен бан Аваль”,
МФО 380805, од 31813611, отрим вач: Універсальна товарна біржа “Контра товий дім УМВБ”.

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

10. Ознайомитися з об’є том можна в робочі дні за адресою:

04050, м. Київ, в л. Мельни ова, 28, літ. “А”.

11. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 04070, м. Київ, в л. Межи ірсь а, 1,
ніверсальна товарна біржа “Контра товий дім УМВБ”, тел. 461-54-39, 461-54-26.

Головне правління е ономі и та інвестицій
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антних посад державних сл жбовців:

- валіфі аційні вимо и до посади оловно о е ономіста: вища е ономічна освіта (освітньо-
валіфі аційний рівень ма істра, спеціаліста), стаж роботи за фахом в державній сл жбі на
посаді провідно о спеціаліста не менше 1- о ро або стаж роботи за фахом в інших сферах
е ономі и не менше 3 ро ів, післядипломна освіта сфері правління (ма істр державно о
правління),

- валіфі аційні вимо и до посади провідно о е ономіста: вища освіта відповідно о
професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста. Стаж
роботи за фахом в державній сл жбі на посадах е ономіста І або II ате орій не менше
1- о ро або стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и не менше 2 ро ів.

До он рсної омісії подають та і до менти:
- заяв про часть он рсі на ім’я начальни а Головно о правління е ономі и та інвестицій,
- особов арт (форма № П-2ДС),
- опію паспорта, війсь ово о вит а,
- опію до ментів про освіт , про присвоєння на ово о ст пеня, вчено о звання, підвищення

валіфі ації,
- відомості про доходи та зобов’язання фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім’ї

за 2010 рі (форма № 001-ДС, затверджена на азом Міністерства фінансів У раїни від
06.03.1997 № 58),

- фото арт а розміром 3x4.

До менти приймаються протя ом 30 алендарних днів від дня оп блі вання о олошення.

Додат ова інформація щодо основних ф н ціональних обов’яз ів, розмір та мов оплати
праці надається за адресою:

01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, (се тор адрової роботи), тел.: 254-10-69, ф.: 235-63-71.

Інстит т проблем математичних машин і систем
Національної а адемії на У раїни
(03680, м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 42)

о олош є про намір передачі державно о нер хомо о майна в оренд

1. Об’є т № 1: с ладсь і приміщення орп с “Кисловодсь ”, площею 857,21 м2, вартість
1 м2 за незалежною оцін ою на 31 серпня 2011 р. становить 2 152,09 рн, стро оренди —
3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення с лад . Ціна оренди становить
без ПДВ 26,90 рн за 1 м2 в місяць.

2. Об’є т № 2: офісні приміщення орп с “Кисловодсь ”, площею 127,46 м2, вартість 1 м2

за незалежною оцін ою на 31 серпня 2011 р. становить 2 399,15 рн, стро оренди — 3 ро и.
Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення офіс . Ціна оренди становить без ПДВ
35,99 рн за 1 м2 в місяць.

3. Об’є т № 3: імната № 130 на 1-м поверсі виробничо о орп с 5/2, площею 67,00 м2,
вартість 1 м2 за незалежною оцін ою на 31 серпня 2011 р. становить 2 423,00 рн, стро
оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення виробництва.
Ціна оренди становить без ПДВ 30,29 рн за 1 м2 в місяць.

Інформація для орендарів:
1. У ладення до овор оренди на мовах типово о.
2. Додат ові мови: відш од вання Орендодавцю витрат на тримання орендовано о

приміщення, подат на землю, на розміщення о олошення.
3. У разі надходження додат ових заяв б де о олошений он рс на право оренди цьо о

об’є та.
4. Останній день приймання заяв про оренд : 26 жовтня 2011 ро за адресою: 03680, м. Київ,

проспе т А адемі а Гл ш ова, 42, орп с 2, імн. 514 б, телефон: (044) 526-55-06,
фа с (044) 526-64-57.

ТОВ “Корч ватсь ий омбінат”
повідомляє про намір щодо отримання дозвол на ви иди забр днюючих речовин
в атмосферне повітря для офісно-с ладсь их приміщень, розташованих
за адресою:

- в л. Червонопрапорна, 135 Голосіївсь ом районі м. Києва.

Джерела ви идів с ттєво не впливають на існ ючий стан атмосферно о повітря район
розташ вання підприємства.

За важення та пропозиції надсилайте до Голосіївсь ої районної м. Києві державної
адміністрації за адресою: м. Київ, 03039, проспе т 40-річчя Жовтня, б. 42, 281-66-43.

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

- завід вача се тором вн трішньо о фінансово о онтролю;
- спеціаліста І ате орії відділ фінансово о облі та звітності.
До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для часті в он рсі

необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення зверн тися за адресою: м. Київ,
в л. Цитадельна, 4/7, . 19, тел. 280-69-98.

ПАТ “КИЇВГАЗ” повідомляє

Постановами Національної омісії ре лювання еле троенер ети и У раїни (НКРЕ) від 29.09.2011

№1648 “Про затвердження ранично о рівня ціни на природний аз для промислових споживачів та інших

с б’є тів осподарювання” та від 29.09.2011 №1647 “Про затвердження ранично о рівня ціни на

природний аз для станов та ор анізацій, що фінанс ються з державно о і місцевих бюджетів” з 1 жовтня

2011 ро затверджена ціна природно о аз на рівні 3382,00 рн за 1000 м3 без рах вання ПДВ, збор

до затверджено о тариф на природний аз ви ляді цільової надбав и, тарифів на транспорт вання,

розподіл і постачання за ре льованим тарифом.

ПАТ “КИЇВГАЗ” повідомляє

Постановою НКРЕ від 29.09.2011 № 1661 з 1- о жовтня 2011 ро для ПАТ “Київ аз” затверджений тариф на розподіл
природно о і нафтово о аз розмірі 71,0 рн за 1000м3 без рах вання подат на додан вартість та тариф на постачання
природно о аз за ре льованим тарифом розмірі 21,8 рн за 1000 м3 без рах вання подат на додан вартість.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 208067 на

ім’я Орябінсь ої Олени Оле сандрівни вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на вартир (адреса: м. Київ, Хар івсь е

шосе, №150/15, в. № 32) на ім’я Гресь ів О сани Іванівни вважати недійсним.


