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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення “Будинковий комітет 

“Вулиця Бориспільська, 3” у Дарницькому районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 181/6397 від 6 жовтня 2011 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України “Про органи самоорганізації населення”,
рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 “Про органи самоорганізації населення в місті Ки�
єві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 21.12.10
№ 29/233�КО�23833, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу са�
моорганізації населення “ Будинковий комітет “Вулиця Бориспільська, 3” від 14.12.10 та список учасни�
ків зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення
та визначити його назву — “Будинковий комітет “Вулиця Бо#
риспільська, 3”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення “Бу#
динковий комітет “Вулиця Бориспільська, 3” діє в межах те#
риторії будинку № 3 на вулиці Бориспільській у Дарницько#
му районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживан#
ня від 14.12.10 на території діяльності органу самооргані#
зації населення “Вулиця Бориспільська, 3” мешкають на за#
конних підставах (зареєстровано за місцем проживання) 252
жителі, у тому числі 165 жителів, які мають право голосу ста#
ном на 14.12.10.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорга#
нізації населення “Будинковий комітет “Вулиця Бориспіль#
ська, 3” у Дарницькому районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні пи#
тань місцевого значення у межах Конституції і законів Укра#
їни.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та
інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відпо#
відних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально#економічного, культур#
ного розвитку території діяльності органу самоорганізації
населення, інших місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення “Будинковий
комітет “Вулиця Бориспільська, 3” у межах території його
діяльності такі власні повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтере#
си жителів у Київраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України,
реалізації актів Президента України та органів виконавчої
влади, рішень Київради та її виконавчих органів, розпоря#
джень Київського міського голови, рішень, прийнятих міс#
цевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до про#
ектів програм соціально#економічного і культурного розвит#
ку, бюджетів міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь на#
селення у заходах щодо охорони навколишнього природно#
го середовища, проведенні робіт з благоустрою, озеленен#
ня та утримання в належному стані прибудинкової терито#
рії, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат
дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь на#
селення у заходах щодо ремонту приміщень загального ко#
ристування із дотриманням встановленого законодавством
порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадя#
нам, які мешкають у житловому будинку на території діяль#
ності органу самоорганізації населення, житлово#комуналь#
них послуг та за якістю проведених у житловому будинку ре#
монтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам
та організаціям культури, фізичної культури і спорту у про#
веденні культурно#освітньої, спортивно#оздоровчої та ви#

ховної роботи серед населення, розвитку художньої твор#
чості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню куль#
турної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’#
яток історії та культури, впровадженню в побут нових обря#
дів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого ві#
ку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військо#
вослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а
також самотнім громадянам, дітям#сиротам та дітям, по#
збавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з
цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного
нагляду в здійсненні ними протипожежних заходів, органі#
зовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки,
брати участь у здійсненні громадського контролю за додер#
жанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохорон#
ним органам у забезпеченні охорони громадського поряд#
ку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом гро#
мадян.

4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи
навчання, які мешкають у межах території діяльності орга#
ну самоорганізації населення.

4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей
з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи
з мешканцями.

4.14. Інформувати громадян про діяльність органу само#
організації населення, організовувати обговорення проектів
його рішень з найважливіших питань.

5. Орган самоорганізації населення “Будинковий комітет
“Вулиця Бориспільська, 3” набуває власних повноважень
після його легалізації в порядку, встановленому статтею 13
Закону України “Про органи самоорганізації населення”.

6. Органу самоорганізації населення “Будинковий комі#
тет “Вулиця Бориспільська, 3” в місячний термін після ле#
галізації шляхом повідомлення про заснування направити до
секретаріату Київради копії таких документів: положення про
орган самоорганізації населення, виписки з Єдиного реєс#
тру органів самоорганізації населення у місті Києві, списку
персонального складу членів органу самоорганізації насе#
лення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорга#
нізації населення “Будинковий комітет “Вулиця Бориспіль#
ська, 3” у межах своїх повноважень здійснюють Київська
міська рада та виконавчий орган Київради (Київська міська
державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по#
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван#
ня, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної по#
літики і на виконавчий орган Київради (Київську міську дер#
жавну адміністрацію).

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради від 01.07.08
№ 9/9 “Про перелік та склад постійних комісій Київради”

Рішення Київської міської ради № 193/6409 від 6 жовтня 2011 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, враховуючи спільне звернення голів постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та
соціального захисту та постійної комісії Київради з питань освіти та науки від 05.10.11 № 29/279/876�362,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни до додатка до рішення Київради від
01.07.08 № 9/9 “Про перелік та склад постійних комісій Ки#
ївради”:

— позиції “Постійна комісія з питань охорони здо�
ров’я та соціального захисту” та “Постійна комісія
з питань освіти та науки” замінити позицією “Постій�
на комісія з питань гуманітарної політики

1. Шлапак А. В.— голова постійної комісії
2. Береговий Ю. М.
3. Давиденко О. В.
4. Закревська Л. О.
5. Іонова М. М.
6. Капленко А. С.
7. Кобєлєв В. І.

8. Костюк С. М.
9. Лебідь П. Д.
10. Миронова З. М.
11. Науменко В. М.
12. Пабат О. В.
13. Пономаренко В. М.
14. Семенюк А. М.
15. Євлах О. Ю.”.

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по#
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен#
ту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 14.07.11 № 382/5769 “Про Положення про постійні

комісії Київської міської ради”
Рішення Київської міської ради № 192/6408 від 6 жовтня 2011 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні”, враховуючи спільне звернення голів постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та
соціального захисту та постійної комісії Київради з питань освіти та науки від 05.10.11 № 29/279/876�362,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести у додаток до рішення Київради від 01.07.11
№ 382/5769 “Про Положення про постійні комісії Київради”
такі зміни:

1.1. Частину шосту статті 5 викласти в такій редакції:
“6. Постійна комісія Київради з питань гуманітар�

ної політики вивчає, попередньо розглядає, бере участь
у підготовці та готує проекти рішень Київради, надає вис#
новки та рекомендації, здійснює контроль за виконанням
рішень ради, її виконавчого органу з питань:

1) охорони здоров’я (включаючи питання діяльності за#
кладів охорони здоров’я, забезпечення населення медико#
санітарною допомогою);

2) соціального захисту населення (включаючи питання
діяльності закладів соціального захисту населення, соціаль#
ного захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які по#
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому
числі в питанні побутового обслуговування);

3) медичного страхування;
4) санітарно#епідемічного забезпечення населення;
5) материнства та дитинства (включаючи питання соці#

ального захисту дітей#сиріт і дітей, які залишилися без пік#
лування батьків, у школах#інтернатах, дитячих будинках, у
тому числі сімейного типу, осіб, які мають вади у фізично#
му чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масо#
вих навчальних закладах, надання громадянам пільг на ут#
римання дітей у школах#інтернатах, а також щодо оплати

харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);
6) зайнятості населення та заходів щодо соціального за#

хисту населення від безробіття;
7) соціального захисту працівників галузі охорони здо#

ров’я та соціального захисту населення;
8) діяльності закладів освіти та науки;
9) діяльності позашкільних навчальних закладів;
10) організації відпочинку дітей, оздоровлення та сана#

торно#курортного лікування;
11) розвитку освіти у місті Києві;
12) науково#освітніх інновацій та моніторингу освіти;
13) науки, науково#технічної діяльності, інноваційної ді#

яльності, розвитку високих технологій;
14) інтелектуальної власності;
15) соціального захисту дітей дошкільного та шкільного

віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших пра#
цівників закладів та установ освіти і науки м. Києва.”.

1.2. Частину п’ятнадцяту статті 5 вважати такою, що втра#
тила чинність.

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по#
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламен#
ту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання дозволу на встановлення пільгової орендної
ставки на час проведення ремонту нежилих приміщень 

у будинку № 10 А на вул. Пимоненка Миколи
Рішення Київської міської ради № 58/6274 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до параграфа 1 глави 58 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”,
рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної грома�
ди міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної гро�
мади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва”, враховуючи
протокол засідання постійної комісії Київради з питань власності від 31.05.11 № 84, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству “Київська
міська стоматологічна поліклініка” на встановлення пільго#
вої орендної ставки на час проведення ремонту згідно з до#
датком.

2. Комунальному підприємству “Київська міська стома#

тологічна поліклініка” вчинити необхідні дії на виконання
пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по#
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток до рішення Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 58/6274

ПЕРЕЛІК юридичних осіб, яким дозволено встановлення тимчасових
пільгових орендних ставок на час ремонту та реконструкції

№
п/п

Повна назва орендаря,
йо о форма власності та
форма фінанс вання

Адреса та
хара теристи а

об'є та
нер хомості

Призначення,
хара тери-
сти а об'є та
оренди та
орендована
площа, в.м

Став а
орендної
плати

(з ідно з
до овором
оренди)

Піль ова
орендна

став а %
до основної
орендної
став и

Стро дії
піль ової
оплати

Рішення
КМР, дія

я их
приз пиня-
ється на час
дії піль ових
орендних
ставо

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"

1 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
МОЛЕКУЛЯРНОЇ
ДІАГНОСТИКИ" Форма
власності — приватна
Форма фінанс вання —
оспрозрах н ова

ПИМОНЕНКА
МИКОЛИ, №10 А
Шевчен івсь ий
район, НБ —
6-поверховий,
стоматоло ічна
полі ліні а
Площа, в.м
—14000,00

МЕДИЧНІ
ПОСЛУГИ
3 поверх
Площа, в.м -
339,00

125,00
рн/ в.м

50% від
орендної
плати

6 місяців Рішення КМР
від 02.04.09
№160/1216
Надати дозвіл

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



РРЕЕККЛЛААММННАА  ППЛЛООЩЩАА 77

Хрещатик 8 листопада 2011

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовни ): Фізична особа-

підприємець Со альсь ий І.В., У раїна, 03680,
м. Київ, в л.Сім’ї Сосніних, 3.

2. Місце розташ вання майданчи а
б дівництва: Існ юча промислова виробничо-
с ладсь а зона по в л. Сім’ї Сосніних, 3
Святошинсь ом районі м. Києва.

3. Хара теристи а діяльності (об’є та):
Технічне переоснащення підприємства по
виробництв вз ття.

Технічні і техноло ічні дані: Ре онстр ція
існ ючої 1-2 поверхової виробничої спор ди 70-х
ро ів мин ло о століття з надб довою додат ових
поверхів та встановленням с часно о е оло ічно
безпечно о інженерно о та виробничо о
обладнання для виробництва спортивно о вз ття,
вз ття спеціально о призначення та вз ття на
індивід альне замовлення іль ості 200 тис. пар
на рі . Об’є т не належить до об’є тів, що
становлять підвищен е оло ічн небезпе (ДБН
А.2.2-1-2003). Транс ордонно о вплив не
створює.

4. Соціально-е ономічна необхідність
планованої діяльності: Збільшення обся
прод ції вітчизняно о виробництва, в т.ч. за
державним замовленням, створення додат ових
робочих місць.

5. Потреба в рес рсах при б дівництві і
е спл атації:

земельних — 0,1018 а (до овір оренди);
сировинних — ш іра, ма, нит и, лей,

полі ретан обсязі, що відповідає запланованій
пот жності з ідно з техноло ією виробництва;

енер етичних — еле троенер ія — 678,8 Вт;
тепло — місь і теплові мережі;
водних — 6,0 мЗ/доб ; 1,872 тис.мЗ/рі ;
тр дових — 60 осіб.
6. Транспортне забезпечення (при

б дівництві й е спл атації): Забезпеч є
замовни .

7. Е оло ічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за варіантами: Фонове
забр днення, розмір СЗЗ, ранично доп стимі
онцентрації забр днюючих речовин в
атмосферном повітрі відповідної території.

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов-
а і захист території: не потреб є
9. Можливі впливи планованої діяльності

(при б дівництві й е спл атації) на
нав олишнє середовище:

лімат і мі ро лімат — вплив відс тній;
повітряне — ви иди від вентиляційних

витяжних систем та роботи автотранспорт ;
водне— відведення осподарсь о-поб тових

сто ів місь аналізацію;
р нт — знятий на час ре онстр ції р нт

ви ористов ється для озеленення території;
рослинний і тваринний світ, заповідні

об’є ти — рослинні та заповідні об’є ти в зоні
вплив відс тні; передбачається озеленення
території (влашт вання азонів, вітни ів);

нав олишнє соціальне середовище
(населення) — об’є ти житлово о та соціально-
поб тово о призначення розташовані поза
межами СЗЗ об’є та ре онстр ції;

нав олишнє техно енне середовище —
не ативний вплив не очі ється.

10. Відходи виробництва і можливість їх
повторно о ви ористання, тилізації,
знеш одження або безпечно о захоронения:
Виробничі та осподарсь о-поб тові відходи —
на безпечне захоронения; люмінесцентні лампи
— на тилізацію.

11. Обся ви онання ОВНС: Відповідно до
вимо ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь ромадсь ості: Ознайомлення з
прое том ОВНС та подача пропозицій
здійснюється за адресою: м. Київ, в л. Сім’ї
Сосніних, 3, тел. 273-57-32.

28 листопада 2011 ро в приміщенні ТБ “Київсь а а ропромислова біржа” (м. Київ,
в л. Червоноармійсь а, 13, 2-й поверх, тор овий зал), о 12.00 відб деться а ціон з
продаж майна, я е знаходиться на балансі ВП “Спеціалізоване правління механізації
і автотранспорт ” ПАТ “СУППР”, а саме:

лот № 1 — олісний транспортний засіб вантажний авто ран ЗИЛ 133ГЯ КС 3575А реєстраційний
номер АА 5793НТ, 1988 ро вип с .

Стартова ціна лот 100 093,00 рн з ПДВ.
лот № 2 — олісний транспортний засіб МАЗ-5551 реєстраційний номер 61-61 КИУ, 1992 ро

вип с .
Стартова ціна лот 25 925,00 рн з ПДВ.

Майно розташовано за адресою: м. Київ, Бо славсь ий звіз, 3.

Ознайомлення з майном за в азаною адресою проводиться з 9.00 до 17.00 з понеділ а по
п’ятницю.

С б’є ти підприємниць ої діяльності та фізичні особи, що бажають взяти часть в а ціонних
тор ах, подають за адресою: 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 13, ім. 209 (тел. 234-21-80)
та і до менти:

1) заяв на часть в а ціонних тор ах;
2) нотаріально засвідчені опії свідоцтва про державн реєстрацію с б’є та підприємниць ої

діяльності та становчих до ментів, а та ож завірена власною печат ою опія свідоцтва про
реєстрацію платни а подат на додан вартість (для юридичних осіб);

3) паспорт та довід про присвоєння ідентифі аційно о номера (для фізичних осіб);
4) платіжні до менти, що підтвердж ють сплат а редитаційно о збор (сплач ються з

рах ванням ПДВ на розрах н овий рах но біржі: №26004300010000 в ПАТ бан “Фор м” м. Києва,
МФО 322948, од ЄДПРОУ 23243248).

До ментацію з проведення а ціонних тор ів, с ми сплати а редитаційно о збор та
арантійно о внес , а та ож детальн інформацію про майно, що виставляється на а ціон, можна
одержати за адресою: 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 13, ім. 209, або з офіційно о
веб-сайт біржі www.visnik.kiev.ua.

Прийом заяво заверш ється о 17.00, 25 листопада 2011 ро .
А ціонний омітет

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає с дове засідання в я ості
відповідачів по справі за позовом Башлай О.А.
до Стецен а М.О., Стецен о Т.О., треті особи:
ЖЕК “Де тярівсь а”, ВГІРФО Шевчен івсь о о
РУ ГУ МВС У раїни в м. Києві про с нення
переш од орист ванні житловим при-
міщенням. Місце проживання відповідачів —
м. Київ, в л. Т. Шамрила, 12, в. 41. Роз ляд
справи о 15.00 23 листопада 2011 pо в
приміщенні Шевчен івсь о о районно о с д
м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б, аб. 40. В разі неяв и
відповідачів в с дове засідання, справ б де
роз лян то за їх відс тності.

С ддя О.О. Кондратен о

Солом’янсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що роз ляд цивільної справи за
позовною заявою Ус ова Кирила Юрійовича до
Балясної Оль и Віталіївни, третя особа: Відділ
реєстрації а тів цивільно о стан Солом’янсь-
о о районно о правління юстиції в м. Києві
про визнання шлюб недійсним, призначено на
22 листопада 2011 р. на 14.30 в приміщенні с д
(03113, м. Київ, в л. Ш това,1, аб. 11) під
олов ванням с дді Лозинсь ої М.І.
У с дове засідання ви ли ається відповідач

Балясна Оль а Віталіївна, 1950 ро народження,
останнє відоме місце проживання я ої: м. Київ,
в лиця Ушинсь о о, 13, вартира 14.

В разі вашої неяв и справ б де роз лян то
ваш відс тність. С ддя Лозинсь а М.І.

Втрачений державний а т на право власності на земельн
ділян серія ЯЖ № 909034 від 24 жовтня 2009 ро на ім’я
Горш ової Тамари Валентинівни вважати недійсним.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про проведення он рс №81-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
визначення розмір відш од вання

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;
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 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, 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 22.11.2011 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 16.11.2011 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. Нежилий б дино площею 193,5 в. м — м.Київ, в л. Стрілець а/пров.Геор іївсь ій, 9/11, літ.”А”.

2. Нежилий б дино площею 193,5 в. м — м.Київ, в л. Ярославів Вал, 14, літ.”Е”.

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 об’є ти ом нальної власності, що підля ають приватизації:
шляхом ви п :

- нежилі приміщення по в л. Я. Коласа, 14, літ. “А”, площею
13,90 в. м;

- нежилі приміщення по пр-т Возз’єднання, 26/2, літ. “А”, площею
125,00 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Г совсь о о, 12/7, літ. “А”, площею
79,50 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Сімферопольсь а, 5/1, літ. “А”,
площею 120,99 в. м;

- нежилі приміщення по в л. М. Донця, 21. літ. “А”, площею
85,60 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Симирен а, 23, літ. “А”, площею
34,40 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Мартиросяна, 19, літ. “А”, площею
177,20 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Заболотно о, 46, літ. “А”, площею
85,60 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Горь о о, 160, літ. “Б”, площею
114,70 в. м;

- нежилі приміщення по в л. М ачівсь а, 5-А, літ. “А”, площею
45,50 в. м;

- нежилі приміщення по в л. С ворова, 14/12, літ. “А”, площею
522,90 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Машиноб дівній, 36, літ. “А”, площею
99,50 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Предславинсь ій, 12, літ. “А”, площею
122,40 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Єревансь ій, 19, літ. “А”, площею
89,40 в. м;

- нежилі приміщення по в л. В. Житомирсь ій, 34, літ. “А”, площею
66,00 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Виш ородсь ій, 50-В, літ. “А”, площею
140,20 в. м;

- нежилі приміщення по в л. М. Житомирсь ій, 20, літ. “Г”, площею
154,00 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Стрілець ій, 4, літ. “А”, площею
6,00 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Ро нідинсь ій, 3, літ. “Б”, площею
11,80 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Уриць о о, 43, літ. “А”, площею
140,60 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Г совсь о о, 1, літ. “А”, площею
186,20 в. м;

- нежилі приміщення по пр-т Перемо и, 106/2, літ. “А”, площею
84,60 в. м;

- нежилі приміщення по пр-т Г. Сталін рад , 42- , літ. “А”, площею
41,90 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Б дівельни ів, 28/15, літ. “А”, площею
304,00 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Російсь ій, 33, літ. “А”, площею
276,90 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Котельни ова, 3, літ. “А”, площею
280,70 в.м;

- нежилі приміщення по в л. Костельній, 6, літ. “А”, площею
63,00 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Пимонен а, 14, літ. “А”, площею
268,20 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Костельній, 9, літ. “А”, площею
28,30 в. м;

- нежилий б дино по в л. В. Гетьмана, 22б, літ. “Б”, площею
25,40 в. м

- нежилі приміщення по в л. П ш інсь ій, 20, літ. “А”, площею
141,10 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Ярославів Вал, 14, літ. “Г”, площею
80,80 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Ярославів Вал, 28/31, літ. “А”,
площею 172,30 в. м;

- нежилі приміщення по в л. Щерба ова, 61, літ, “А”, площею
663,60 в. м.

шляхом продаж на а ціоні:

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 об’є тів права ом нальної власності
територіальної ромади м. Києва шляхом ви п :

Нежилі приміщення площею 145,60 в. м по в л. Автозаводсь ій, 87-А, літ. “А” приватизовано юридичною особою за 790 389
(сімсот дев’яносто тисяч триста вісімдесят дев’ять) ривень 60 опійо , в том числі, ПДВ — 131 731 (сто тридцять одна тисяча
сімсот тридцять одна) ривня 60 опійо ;

Нежилі приміщення площею 131,70 в. м по в л. Полярній, 8, літ. “А” приватизовано фізичною особою за 690 480 (шістсот
дев’яносто тисяч чотириста вісімдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 115 080 (сто п’ятнадцять тисяч вісімдесят)
ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення (підвал) площею 52,00 в. м по в л. Са са ансь о о, 129, літ. “А” приватизовано юридичною особою за
374 400 (триста сімдесят чотири тисячі чотириста) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 62 400 (шістдесят дві тисячі
чотириста) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення (підвал) площею 87,50 в. м по в л. Кав азь ій, 9, літ. “A” приватизовано юридичною особою за 384 240
(триста вісімдесят чотири тисячі двісті соро ) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 64 040 (шістдесят чотири тисячі соро )
ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 48,30 в. м по в л. Городець о о, 10/1, літ. “А” приватизовано юридичною особою за 1 343 040
(один мільйон триста соро три тисячі соро ) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 223 840 (двісті двадцять три тисячі вісімсот
соро ) ривень 00 опійо .

Головне правління містоб д вання та архіте т ри Київсь ої місь ої державної адміністрації
Повідомляє про продовження процед р ромадсь их сл хань до прое т Генерально о план м. Києва до 13 листопада 2011 р.

за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 32, Головне правління містоб д вання та архіте т ри.
Пропозиції надаються письмовом ви ляді до Головно о правління містоб д вання та архіте т ри за адресою: 01001, м. Київ,

в л. Хрещати , 32, роз лядаються робочою р пою замовни а Генерально о план м. Києва місячний термін, або приймаються за важення
за телефоном 235-10-25.
На ад ємо, що е спозиції прое т Генерально о план м. Києва розміщені приміщенні Головно о правління містоб д вання

та архіте т ри за адресою в л. Хрещати , 31, 2-й поверх та “Домі Архіте тора” за адресою в л. Грінчен о, 7, 1-й поверх.
Та ож матеріали прое т Генерально о план м. Києва розташовані на сайті www.kga.gov.ua.

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

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
По оризонталі: 3. папір 8. піхота 9. ора л 10. шино 11. ха і 12. тр д 13. Геродот 15. пар ет 17. равли 20. чад 22. рандев 23. анамнез 24. Бах 26. слалом 29. а іна 31. нірвана 32. є ер 34. діти 35. Ма ар 36. сніж а 37. аншла 38. натя
По верти алі: 1. піжама 2. олі 3. паштет 4. Пандора 5. ро фор 6. па т 7. ц ли 13. е емон 14. тачан а 15. Паріс 16. ринда 18. лінон 19. оза 20. ч б 21. дах 25. адво ат 27. ле ені 28. мічман 29. анора 30. астрал 33. рожа 34. д ша


