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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
на пункти 2 та 3 рішення Київської міської ради 

від 23.12.10 № 413/5225
Рішення Київської міської ради № 9/6225 від 13 вересня 2011 року

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 04.04.11 № 07/1�21�вих. на пункти 2 та 3
рішення Київради від 23.12.10 № 413/5225, відповідно до статті 21 Закону України “Про прокуратуру”.
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Протест заступника прокурора міста Києва від 04.04.11
№ 07/1!21!вих. на пункти 2 та 3 рішення Київської міської
ради від 23.12.10 № 413/5225 “Про деякі питання з упоряд!
кування в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, сла!
боалкогольними напоями, вином столовим, пивом (крім
безалкогольного) та тютюновими виробами” задовольнити.

2. Скасувати пункти 2, 3 та 5 рішення Київської міської
ради від 23.12.10 № 413/5225.

3. Пункт 4 та пункт 6 рішення Київради від 23.12.10
№ 413/5225 вважати пунктом 2 та пунктом 3 відповідно.

4. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки!
ївради про результати розгляду протесту повідомити про!
курору міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської
міської ради від 24.05.07 № 528/1189

Рішення Київської міської ради № 7/6223 від 13 вересня 2011 року

З метою приведення рішень Київської міської ради у відповідність до вимог Закону України “Про регу�
лювання містобудівної діяльності”, відповідно до Законів України “Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб — підприємців” (із змінами та доповненнями) та “Про засади державної регулятор�
ної політики у сфері господарської діяльності”, враховуючи Закон України “Про прискорений перегляд ре�
гуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування”, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати комунальне підприємство “Київсисте!
моменеджмент” у комунальне підприємство виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) “Київсистемоменеджмент” та підпорядкувати
його Головному управлінню економіки та інвестицій вико!
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації).

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

2.1. Здійснити організаційно!правові заходи щодо вико!
нання пункту 1 цього рішення.

2.2. Затвердити статут комунального підприємства ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) “Київсистемоменеджмент”.

2.3. Привести свої акти у відповідність до пункту 1 цьо!
го рішення.

3. Внести зміни до додатка 1 до рішення Київської місь!
кої ради від 24.05.07 № 528/1189 “Про затвердження По!
ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів
для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів
житлового та нежитлового призначення, незавершеного бу!
дівництва, інженерно!транспортної інфраструктури міста Ки!
єва”:

3.1. По тексту слова “Головне управління містобудуван!
ня, архітектури та дизайну міського середовища” у всіх від!
мінках замінити словами “Головне управління містобуду!
вання та архітектури” у відповідних відмінках.

3.2. По тексту слова ДП “Інститут Київгенплан” у всіх від!
мінках замінити словами КО “Інститут Генерального плану
м. Києва” у відповідних відмінках.

3.3. По тексту слова “Головне управління транспорту,
зв’язку та інформатизації” у всіх відмінках замінити слова!
ми “Головне управління транспорту та зв’язку” у відповід!
них відмінках.

3.4. По тексту слова “Головне управління охорони здо!
ров’я та медичного забезпечення” у всіх відмінках заміни!
ти словами “Головне управління охорони здоров’я”.

3.5. По тексту слова “Головне управління по фізичній
культурі та спорту” у всіх відмінках замінити словами “Го!
ловне управління у справах сім’ї, молоді та спорту” у відпо!
відних відмінках.

3.6. По тексту слова “Головне управління охорони нав!
колишнього природного середовища” та слова “управління
охорони навколишнього природного середовища” у всіх від!
мінках замінити словами “Головне управління екології та
охорони природних ресурсів” у відповідних відмінках.

3.7. По тексту слова “районні у м. Києві державні адмі!
ністрації” у всіх відмінках замінити словами “районні в міс!
ті Києві державні адміністрації” у відповідних відмінках.

3.8. Абзац 3 пункту 1.4 розділу 1 викласти у такій редак!
ції: “детальний план території (ДПТ) — застосовується у зна!
ченні відповідно до Закону України “Про регулювання міс!
тобудівної діяльності”.

3.9. Абзац 4 пункту 1.4 розділу 1 викласти у новій редак!
ції, а саме: “замовник будівництва — юридична чи фізична
особа, яка самостійно або за дорученням інвестора розмі!

щує замовлення та укладає договори на виконання проект!
но!вишукувальних і будівельно!монтажних робіт із спору!
дження будинків і споруд, прокладання інженерних мереж,
здає об’єкт (споруду) в експлуатацію та виконує інші функ!
ції відповідно до законодавства. Відповідно до розпоря!
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) замовником будівництва
може бути визначено інвестора — переможця конкурсу або
балансоутримувача об’єктів комунальної власності терито!
ріальної громади міста Києва, які відповідно до своїх стату!
тів можуть здійснювати функції замовників”.

3.10. Абзац 5 пункту 1.4 розділу 1 викласти у новій ре!
дакції, а саме: “замовник підготовчих робіт — комунальне
підприємство “Київське інвестиційне агентство” або інше
комунальне підприємство, установа, організація, визначені
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), які виконують
комплекс підготовчих робіт, необхідних для прийняття рі!
шення Київради щодо відведення земельних ділянок для
реалізації інвестиційного проекту, підготовки проекту дого!
вору оренди земельної ділянки між Київською міською ра!
дою та переможцем конкурсу”.

З.11. Абзац 15 пункту 1.4 розділу 1 виключити.
У зв’язку з цим абзаци 16!26 вважати відповідно абза!

цами 15!25.
3.12. Абзац 20 пункту 1.4 розділу І викласти у новій ре!

дакції, а саме: “реконструкція — перебудова існуючих об’!
єктів і споруд цивільного або виробничого призначення з ме!
тою поліпшення умов проживання, експлуатації, надання по!
слуг, збільшення виробництва продукції та підвищення її
якості тощо, пов’язана зі зміною геометричних розмірів,
функціонального призначення, заміною окремих конструк!
цій та їх елементів, зміною основних техніко!економічних
показників”.

3.13. Абзац 22 пункту 1.4 розділу 1 викласти у новій ре!
дакції, а саме: “реставрація — сукупність науково обґрунто!
ваних заходів щодо укріплення (консервації) фізичного ста!
ну, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втра!
чених або пошкоджених елементів об’єктів культурної спад!
щини із забезпеченням збереження їхньої автентичності”.

3.14. В абзаці 13 підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 сло!
ва “що належать до комунальної власності територіальної
громади районів” замінити словами “що передані до сфе!
ри управління районних в місті Києві державних адміністра!
цій”.

3.15. В абзаці 3 підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 сло!
ва “ДПТ районів” замінити словами “плану зонування тери!
торії (у разі наявності), ДПТ”.

3.16. У підпункті 2.2.5 пункту 2.2 розділу 2 слова “внесе!
ними розпорядженням від 05.06.2006 № 915 “Про Регла!
мент виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)” виключити.

3.17. Внести зміни до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 розділу
3, а саме:

3.17.1. Слова “до 2020 року” виключити.
3.17.2. Слова “проектами забудови” замінити словами

“планами зонування території”.
3.18. У підпункті 3.2.7 пункту 3.2 розділу 3 слова “єдині

умови і обмеження” замінити словами “містобудівні умови
та обмеження”.

3.19. Абзац 7 підпункту 3.2.7 пункту 3.2 розділу 3 виклю!
чити.

3.20. Внести зміни до розділу 5, а саме:
3.20.1. Абзац 2 пункту 5.1, пункти 5.2, 5.10 виключити.
У зв’язку з цим пункти 5.3 — 5.9 вважати відповідно пунк!

тами 5.2 — 5.8.
3.20.2. Пункт 5.1 викласти у такій редакції:
“5.1. Замовник підготовчих робіт зобов’язаний протягом

десяти робочих днів після прийняття відповідного розпоря!
дження визначити в установленому порядку проектну орга!
нізацію та укласти з нею договір на виконання містобудів!
ної документації та/або розробку містобудівного розрахун!
ку, передпроектних та/або проектних робіт та отримати вис!
новки суб’єктів погодження, містобудівні умови та обме!
ження забудови земельної ділянки, у разі необхідності про!
вести архітектурний та/або містобудівний конкурс відповід!
но до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 лис!
топада 1999 р. № 2137 “Про затвердження Порядку прове!
дення архітектурних та містобудівних конкурсів”.

У разі якщо комісією відповідно до підпункту 2.1.5 пунк!
ту 2.1 цього Положення прийнято рішення про погодження
переліку інвестиційно привабливих об’єктів, умови прове!
дення інвестиційного конкурсу та перелік документів може
бути обмежений висновками суб’єктів погодження: Голов!
ного управління містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища та Головного управління земельних
ресурсів”.

3.20.3. Внести зміни та доповнення до пункту 5.2, а саме:
3.20.3.1. В абзаці 1 після слів “замовляє виконання” до!

дати слова “містобудівного розрахунку”.
3.20.3.2. В абзаці 2 слова “або у разі необхідності, пода!

чі для розгляду та погодження на засіданні архітектурно!
містобудівної ради матеріалів містобудівного обґрунтуван!
ня” виключити.

3.20.3.3. Після абзацу 2 додати новий абзац такого зміс!
ту: 

“! містобудівний розрахунок”.

3.20.3.4. В абзаці 3 слово “будівництва” замінити слова!
ми “забудови земельної ділянки”.

3.20.4. Пункт 5.5 викласти у новій редакції:
“5.5. У разі необхідності розробки передпроектних про!

позицій та/або проектної документації замовник підготовчих
робіт за власним бажанням протягом п’яти робочих днів з
дати отримання зазначених матеріалів направляє їх до ар!
хітектурно!містобудівної ради при Головному управлінні міс!
тобудування та архітектури для розгляду.

У випадках, визначених законодавством України, такі ма!
теріали підлягають погодженню з Головним архітектором 
м. Києва”.

3.20.5. У пункті 5.6 слова “матеріали містобудівного об!
ґрунтування” виключити.

3.20.6. У пункті 5.8 слова “Правилам забудови м. Києва”
виключити.

3.21. Внести зміни до підпункту 6.1.1 пункту 6.1 розді!
лу 6, а саме:

3.21.1. В абзаці 4 після слова “результати” додати сло!
ва “містобудівного розрахунку, містобудівних умов та обме!
жень забудови земельної ділянки”.

3.21.2. В абзаці 5 слова “містобудівного обґрунтування”
виключити.

3.21.3. Абзац 6 виключити.
3.22. В абзаці 5 підпункту 6.2.18 пункту 6.2 розділу 6

слово “обґрунтування” замінити словами “розрахунку, міс!
тобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки”.

3.23. Підпункт а) підпункту 6.2. 24 пункту 6.2 розділу 6
викласти у такій редакції:

“а) засвідчені в установленому порядку копії статуту або
інших установчих документів, виписку з Єдиного державно!
го реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
учасника конкурсу”.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ви!
конавчий орган Київської міської ради (Київську міську дер!
жавну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 25.05.2011 № 198/5585 

“Про внесення змін до міської цільової програми 
“Турбота. Назустріч киянам” 

на 2011—2015 роки та фінансування заходів 
щодо її фінансування у 2011 році”

Рішення Київської міської ради № 16/6232 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, рішення Київської міської ради від 30.12.11 № 573/5985 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” (зі
змінами та доповненнями), рішення Київської міської ради від 17.02.11 № 19/5406 “Про затвердження
міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам” на 2011—2015 роки” (зі змінами та доповнення�
ми), з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств на�
селення м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від
25.05.2011 № 198/5585 “Про внесення змін до міської ці!
льової програми “Турбота. Назустріч киянам” на 2011—2015
роки та фінансування заходів щодо її фінансування у 2011
році”, а саме:

— в абзаці 1 пункту 2 цифри “48 645,7 тис. грн.” замі!
нити цифрами “47 699,3 тис. грн.”.

— в абзаці 3 пункту 2 цифри “2 238,0 тис. грн.” заміни!
ти цифрами “2 512,6 тис. грн.”.

— в абзаці 16 пункту 2 цифри “5 100 тис. грн.” заміни!
ти цифрами “3879,0 тис. грн.”.

2. Внести зміни до додатка 2 до рішення Київської місь!

кої ради від 25.05.2011 № 198/5585 “Про внесення змін
до міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам”
на 2011—2015 роки та фінансування заходів щодо її фінан!
сування у 2011 році”, виклавши його в редакції, що дода!
ється.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київради з питань бюджету та соціально!еко!
номічного розвитку та постійну комісію Київради з питань
охорони здоров’я та соціального захисту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Районним в місті Києві державним адміністраціям для
проведення заходів міської цільової програми “Турбота. На!
зустріч киянам” на 2011—2015 роки спрямувати кошти в
обсязі 2 209,36 тис. грн. до районних в місті Києві держав!
них адміністрацій, а саме:

Голосіївській районній в місті Києві державній адміністра!
ції — 18,0 тис. грн.

Дарницькій районній в місті Києві державній адміністра!
ції — 300,0 тис. грн. 

Деснянській районній в місті Києві державній адміністра!
ції — 31,96 тис. грн.

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністра!
ції — 743,5 тис. грн.

Печерській районній в місті Києві державній адміністра!
ції — 130,1 тис. грн. 

Подільській районній в місті Києві державній адміністра!
ції — 360,8 тис. грн.

Солом’янській районній в місті Києві державній адмініс!
трації — 605,0 тис. грн.

Шевченківській районній в місті Києві державній адмініс!
трації —20,0 тис. грн.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради Г. Гере а

Додаток № 2 
до рішення Київради від 25.01.11 № 198/5585 в редакції рішення Київської міської ради 

від 22 вересня 2011 року № 16/6232
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Хрещатик 12 жовтня 2011

Головне правління містоб д вання та архіте т ри 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:

Заст пни начальни а правління – начальни за ально о відділ правління
ор анізаційних питань та з оджень.

Основні обов’яз и: Забезпечення ведення єдиної системи діловодства в Головном правлінні;
Основні валіфі аційні вимо и:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем

ма істра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді оловно о спеціаліста не менше 3 ро ів,

за фахом на ерівних посадах в інших сферах не менше 5 ро ів;
- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.

Головний спеціаліст се тор з роз ляд об’є тів містоб д вання та архіте т ри
архіте т рно-містоб дівної ради та взаємодії зі ЗМІ, ромадсь істю.

Основні обов’яз и:
Аналіз передпрое тної та прое тної містоб дівної до ментації, я а подається на роз ляд

архіте т рно-містоб дівною радою щодо відповідності діючій нормативній базі, наявності необхідних
по оджень, та здійснює їх реєстрацію.

Головний спеціаліст відділ з питань ре лами та тимчасових спор д правління
ландшафтної архіте т ри та омпле сно о бла о строю.

Основні обов’яз и:
Участь розробці і по одженні прое тів та схем розміщення тимчасових спор д та ре ламних носіїв.

Головний спеціаліст відділ мон ментально-х дожньо о оформлення та ландшафтної
архіте т ри правління ландшафтної архіте т ри та омпле сно о бла о строю.

Основні обов’яз и:
Участь забезпеченні вирішення архіте т рних та містоб дівних питань збереження історичної заб дови.

Головний спеціаліст відділ онтролю за містоб дівною діяльністю правління
ор анізаційних питань та з оджень.

Основні обов’яз и:
- часть забезпеченні здійснення онтролю за містоб дівною діяльністю.
Основні валіфі аційні вимо и:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем

ма істра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не менше 3 ро ів

або за альний стаж роботи на державній сл жбі за фахом не менше 5 ро ів, або стаж роботи
за фахом в інших сферах е ономі и не менше 7 ро ів;

- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.

Провідний спеціаліст за ально о відділ правління ор анізаційних питань та з оджень.
Основні обов’яз и:
Ведення бази даних вхідної та вихідної ореспонденції в мережі Головно о правління.

Провідний спеціаліст відділ під отов и містоб дівних мов та обмежень правління
забезпечення містоб дівної політи и.

Основні обов’яз и: Під отов а містоб дівних мов і обмежень заб дови земельних діляно .
Основні валіфі аційні вимо и:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем

ма істра, спеціаліста,
- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посадах спеціаліста І та II ате орії не менше

3 ро ів, або стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и не менше 5 ро ів.
- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.

Конта тний телефон 278-61-27.

До менти на часть он рсі подаються до се тор з адрових питань Головно о
правління містоб д вання, архіте т ри та дизайн місь о о середовища ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) протя ом 30 днів з дня
п блі ації о олошення в азеті за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 32, аб. 208.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення все раїнсь о о архіте т рно о он рс

Головне правління містоб д вання та архіте т ри Київсь ої місь ої державної адміністрації відповідно
до розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 22.09.2011 р. № 1747 “Про визначення
ращо о ес ізно о прое т облашт вання Центр ділово о та льт рно о співробітництва “У раїнсь ий дім”
та приле лої території пар Володимирсь а ір а” о олош є Все раїнсь ий бліц- он рс, я ий проводиться
з 22 вересня по 4 листопада 2011 ро .

Ор анізатор он рс — Головне правління містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан Київради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) за підтрим и Національної спіл и архіте торів У раїни.

До часті он рсі запрош ютьсяфахівці та авторсь і оле тивифахівців, я і мають досвід розроблення прое тів
ре онстр ції і б дівництва подібних місь их об’є тів та ліцензію на прое т вання.

Па ет он рсних матеріалів часни и он рс мож ть отримати за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 32, аб.
36, Головне правління містоб д вання та архіте т ри, тел. 235-10-25.

Засідання ж рі для підведення підс м ів он рс мас відб тися через 7 діб після завершення термін подання
он рсних прое тів.
За рез льтатами он рс ж рі відбирає три ращі прое тні пропозиції та встановлює три премії розмірі:
Перша премія: 20 000 тис. рн.
Др а премія: 15 000 тис. рн.
Третя премія: 10 000 тис. рн.
Виплатапремій авторампремійованихпрое тів проводитьсяпісля підведенняпідс м ів он рс місячний термін.
Автор , авторсь ом оле тив , я ий одержав перш премію, надається перева а для подальшої розроб и та

реалізації прое .

27.10.11 о 09.00 в приміщенні О р жно о адміністратив-
но о с д м. Києва відб деться с довий роз ляд справи
за адміністративним позовом ГО “Все раїнсь а спіл а
працівни ів тор івлі та посл “Тр дова співдр жність” до
Київсь ої місь ої ради про визнання дій неправомірними,
с ас вання п н тів 8, 10 рішення Київсь ої місь ої ради від
28.10.10 № 176/4988.
С ддя Арсірій P.O.

12.10.11 о 10.30 в приміщенні О р жно о адміністративно о
с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Десятинна, 4/6, зал 17,
с ддя Головань О.В., відб деться с довий роз ляд справи за
адміністративним позовом СПД Т шишвілі Г.В. до Київсь ої місь ої
ради про визнання неправомірним та с ас вання рішення Київсь ої
місь ої ради від 24.02.11 №56/5443 “Про затвердження Поряд
визначення обся ів пайової часті (внес ) власни ів тимчасових
спор д (малих архіте т рних форм) в триманні об’є тів бла о строю
м. Києва та внесення змін до дея их рішень Київсь ої місь ої ради”.

19.10.11 о 13.10 в приміщенні О р жно о адміністратив-
но о с д м. Києва відб деться с довий роз ляд справи
за адміністративним позовом ТОВ “Готельний омпле с
“Р сь” до Київсь ої місь ої ради про визнання протиправним
та нечинним рішення від 30.12.10 № 573/5385 “Про бюджет
міста Києва на 2011 рі ” в частині п. 32 додат № 14
“Положення про т ристичний збір м. Києві”.
С ддя Амельохін В.В., аб. 12.

ІНФОРМАЦІЯ

Головно о правління ом нальної власності м. Києва про проведення
он рс № 79-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

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 19.09.2011 р. 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 раіни 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 іх особисто о досвід проведенні оцін и подібно о 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 їхніми особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів
оцінювачів.

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 додасться 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, а та ож опії валіфі аційних до ментів
оцінювачів;
- 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 26.10.2011 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 19.10.2011 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

1. Нежилі приміщення площею 87,7 в.м — м. Київ, в л. Зань овець ої, 5/2, літ.”А”

2. Нежилі приміщення площею 66,0 в.м — м. Київ, в л. Са айдачно о, 39, літ.”А”

3. Нежилий б дино площею 180,9 в.м — м. Київ, в л. Чапаєва, 9, літ.”Б”

4. Нежилі приміщення площею 226,5 в.м — м. Київ, в л. Приво зальна, 12

5. Нежилі приміщення площею 186,0 в.м — м. Київ, в л. І.П люя, 5, літ.”А”

6. Нежилі приміщення площею 724,0 в.м — м. Київ, в л. Лаврсь а, 22, літ.”А”

7. Нежилий б дино площею 4024,1 в.м — м. Київ, в л. М.Коцюбинсь о о, 12, літ.”А”

8. Нежилі приміщення площею 571,2 в.м — м. Київ, в л. Серафимовича, 15-А

9. Нежилі приміщення площею 385,5 в.м — м. Київ, в л. М.За ревсь о о, 47

10. Нежилі приміщення площею 61,8 в.м — м. Київ, в л. Уриць о о, 40, літ.”А”

11. Нежилі приміщення площею 557,7 в.м — м. Київ, в л. Березня івсь а, 4-а, літ.”А”

12. Нежилий б дино площею 240,4 в.м — м. Київ, в л. Ми ільсь о-Слобідсь а, 7, .2

13. Нежилий б дино площею 609,3 в.м — м. Київ, в л. Ми ільсь о-Слобідсь а, 7, .1

14. Нежилі приміщення площею 764,2 в.м — м. Київ, в л. Довнар-Запольсь о о, 5

15. Нежилі приміщення площею 57,1 в.м — м. Київ, в л. О.Копилен а, За, літ.”А”

16. Нежилі приміщення площею 50,8 в.м — м. Київ, в л. Андріївсь ий звіз, 30, літ.”А”

17. Нежилі приміщення площею 77,9 в.м — м. Київ, в л. Т рівсь а, 32, літ.”А”

18. Нежилий б дино площею 25,4 в.м — м. Київ, в л. Вадима Гетьмана, 22 б, літ.”Б”

19. Нежилі приміщення площею 66,9 в.м — м. Київ, в л. Ветрова/Толсто о, 1/16

20.

Част а територіальної ромади м. Києва стат тном фонді ТОВ “Київсь ий міжнародний онтра товий ярмаро ”
розмірі 51%.

Місцезнаходження: м. Київ, в л. Інстит тсь а, 25.

Основні види прод ції (посл ), що виробляються: проведення виставо .

Кіль ість об’є тів необоротних а тивів з ідно з аналітичним облі ом: 250.

Розмір стат тно о фонд (власно о апітал ) осподарсь о о товариства: 100 000 рн.

Балансова залиш ова вартість основних засобів, незавершено о б дівництва, дов остро ових фінансових
інвестицій, нематеріальних а тивів: 5 884 000 рн.

Розмір земельної ділян и (діляно ): немає.

Місце розташ вання земельної ділян и (діляно ): немає.

Цільове призначення земельної ділян и (діляно ): немає.

Правовий режим земельної ділян и (діляно ): немає.

Нормативна рошова оцін а земельної ділян и (діляно ): немає.

Наявність об’є тів, що містять державн таємницю: ні.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
По оризонталі: 1.шпа ат 5. омпас 8. р б а 10. флейта

11. нахаба 12. ситро 13. ш ала 15. п р а 18. та са 22. м міє
23. мор 24. ферзь 25. слово 26. еній 27. Марфа 30. стела
32. стей 35. т пи 36. ратер 37. епатаж 38. образ 39. Портос
40. арома

По верти алі: 2. палаш 3. ейша 4. трасат 5. анопа 6. мохер
7. амбра 9. баті 14. омфорт 16. Гіменей 17. смисл 19. афера
20. Сізіф 21. Фрейд 27. матрос 28. рапіра 29. ас еза 30. серсо
32. естет 33. Ерато 34. оала

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


