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З додатками до рішень Київради можна
ознайомитися  в секретаріаті Київради. 

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися  в апараті Київської 
міської державної адміністрації

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження переліку об’єктів комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, 

право оренди яких виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 194/6410 від 6 жовтня 2011 року

Відповідно до параграфа 1 глави 58 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону України “Про оренду державного та комуналь�
ного майна”, рішення Київської міської ради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі
майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користуван�
ня майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної гро�
мади міста Києва”, з метою ефективного використання нерухомого майна комунальної власності терито�
ріальної громади міста, враховуючи протокол засідання постійної комісії Київради з питань власності від
01.03.11 № 75, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності те!
риторіальної громади міста Києва, право оренди яких ви!
борюється на конкурсних засадах, згідно з додатком до цьо!
го рішення.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь!
кої державної адміністрації) забезпечити проведення неза!
лежної оцінки нерухомого майна, перелік якого затвердже!
ний пунктом 1 цього рішення, для визначення стартового
розміру орендної плати.

3. Зобов’язати підприємства (установи), в господар!
ському віданні (оперативному управлінні) яких перебуває
відповідне майно (в якості платника, з подальшим відшко!
дуванням вартості робіт по виконанню незалежної оцін!
ки переможцем конкурсу на право оренди відповідного
об’єкту), укласти тристоронні договори на проведення
оцінки майна з Головним управлінням комунальної влас!
ності м. Києва (в якості замовника) та з переможцем кон!

курсу по відбору суб’єктів оціночної діяльності (в якості
виконавця).

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь!
кої державної адміністрації) офіційно оприлюднити у газеті
Київської міської ради “Хрещатик” оголошення про прове!
дення конкурсу на право оренди нерухомого майна кому!
нальної власності територіальної громади міста Києва, ви!
значеного відповідно до пункту 1 цього рішення.

5. Внести зміни до рішення Київради від 14.07.11
№ 399/5786 “Про передачу майна територіальної громади
міста Києва в оренду”, а саме: у пункті 1 додатка 2 до рі!
шення цифри “№ 1015/4454” замінити цифрами
“№ 1016/4454”.

6. 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 6 жовтня 2011 року № 194/6410

Перелік об’єктів
комунальної власності територіальної громади міста Києва, право

оренди яких виборюється на конкурсних засадах
№ п/п Адреса Хара теристи а об'є та оренди

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3

1. Запорожця Петра, №26, орп с №2 1 поверх (хол) За альна площа - 2,00 в.м (шість днів на місяць)

2. Запорожця Петра, №26, орп с №2 1 поверх За альна площа - 25,36 в.м

3. Запорожця Петра, №26, орп с №2 1 поверх (хол) За альна площа - 18,21 в.м

4. Запорожця Петра, №26, орп с №2 підземна алерея За альна площа - 89,50 в.м

5. Запорожця Петра, №26, орп с №2 1 поверх За альна площа - 3,00 в.м

6. Запорожця Петра, №26, орп с №2 1 поверх За альна площа - 113,87 в.м

7. Запорожця Петра, №26, орп с №2 1 поверх За альна площа - 32,40 в.м

8. Запорожця Петра, №26, орп с №3 1 поверх За альна площа - 29,30 в.м

9. Запорожця Петра, №26, орп с №12 1 поверх За альна площа - 10,44 в.м

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

Про надання дозволів на укладання договорів оренди
нерухомого майна комунальної форми власності 

територіальної громади міста Києва з переможцями 
конкурсів на право оренди

Рішення Київської міської ради № 57/6273 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 5, статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України “Про оренду
державного та комунального майна”, рішення Київради від 28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Поряд�
ку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за
користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна терито�
ріальної громади міста Києва”, враховуючи протокол засідання постійної комісії Київради з питань влас�
ності від 22.03.11 № 76, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозволи підприємствам та установам, за яки!
ми на праві господарського відання або оперативного управ!
ління закріплено майно територіальної громади міста Києва,
на укладання договорів оренди з фізичними та юридични!
ми особами — переможцями конкурсів згідно з додатком.

2. Доручити підприємствам та установам, за якими на
праві господарського відання або оперативного управління
закріплено майно територіальної громади міста Києва, яким
надано дозволи згідно з пунктом 1 цього рішення, протя!
гом двох місяців укласти договори оренди в установлено!
му порядку.

3. Головному управлінню комунальної власності м. Києва

виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь!
кої державної адміністрації) офіційно оприлюднити у газеті
Київської міської ради “Хрещатик” оголошення про пере!
можців конкурсів на право оренди нерухомого майна кому!
нальної власності територіальної громади міста Києва, з
якими згідно з пунктом 1 цього рішення надано дозволи на
укладання договорів оренди.

4. 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 Київради від 22 вересня 2011 року № 57/6273

ПЕРЕЛІК
фізичних осіб, з якими підприємствам та установам, за якими на праві

оперативного управління або господарського відання закріплені 
приміщення, будинки, споруди комунальної власності 

територіальної громади м. Києва надано дозволи на укладання 
договорів оренди

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

№
п/п

Повна назва
орендаря, йо о

форма власності та
форма фінанс вання

Адреса та
хара терис-
ти а об'є та
нер хомості

Призначення,
хара теристи

а об'є та
оренди та
орендована
площа, в.м

Почат овий
розмір
орендної
плати,
рн/ в.м

Став а
орендної
плати

Стро дії
до овор
оренди

Ухвалили:

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕССАРАБСЬКИЙ РИНОК"

1 ФІЗИЧНА ОСОБА
ПІДПРИЄМЕЦЬ АТАЛЛА
АБДАЛЛА АБУ МААЛІ
Форма власності -
приватна Форма
фінанс вання -
оспрозрах н ова

БЕССАРАБСЬ
КА ПЛ., №2
Шевчен івсь-
ий район,
НБ -
4-поверхо-
вий, рино
Площа, в.м-
10217,70

КАФЕ БЕЗ
РЕАЛІЗАЦІЇ
ГОРІЛЧАНИХ
ВИРОБІВ
1 поверх
Площа, в.м -
21,80

252,05 рн
за 1 в.м
на місяць без
ПДВ

260,00 рн
за 1 в.м
на місяць
без ПДВ

2 ро и
364 дні

Переможець
он рс .
Надати
дозвіл

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

2 ФІЗИЧНА ОСОБА -
ПІДПРИЄМЕЦЬ ЦІВАК
СВІТЛАНА
МИХАЙЛІВНА Форма
власності - приватна
Форма фінанс вання -
оспрозрах н ова

ЧОРНОБИЛЬ
СЬКА, №13 Б
Святошинсь-
ий район,
НБ -
2-поверхо-
вий,
адміністра-
тивне Площа,
в.м - 763.70

ПЕРУКАРНЯ
1 поверх
Площа, в.м -
73,86

21,66 рн
за 1 в.м
на місяць без
ПДВ

22,00 рн
за 1 в.м
на місяць
без ПДВ

2 ро и
364 дні

Переможець
он рс .
Надати
дозвіл

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
26.05.2011 № 07/2;401;вих;11 на рішення Київської міської

ради від 28.08.2008 № 94/94 “Про передачу приватному
підприємству “КВадрат;строй” під реконструкцію нежилого

будинку на вулиці Мануїльського, 25 літ. Б 
у Шевченківському районі міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 70/6286 від 22 вересня 2011 року

За результатами розгляду протесту заступника прокурора міста Києва від 26.05.2011 № 07/2�401�вих�
11 на рішення Київської міської ради від 28.08.2008 № 94/94 “Про передачу приватному підприємству
“КВадрат�строй” під реконструкцію нежилого будинку на вулиці Мануїльського, 25 літ. Б у Шевченківсько�
му районі міста Києва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Задовольнити протест заступника прокурора міста Ки!
єва від 26.05.2011 № 07/2!401!вих!11 на рішення Київської
міської ради від 28.08.2008 № 94/94 “Про передачу приват!
ному підприємству “КВадрат!строй” під реконструкцію не!
жилого будинку на вулиці Мануїльського, 25 літ. Б у Шев!
ченківському районі міста Києва”.

2. Скасувати рішення Київської міської ради від 28.08.2008
№ 94/94 “Про передачу приватному підприємству “КВадрат!
строй” під реконструкцію нежилого будинку на вулиці Ману!
їльського, 25 літ. Б у Шевченківському районі міста Києва”.

3. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки!
ївради про результати розгляду протесту повідомити про!
куратурі міста Києва у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київради з питань власності та постійну ко!
місію Київради з питань правопорядку, регламенту та депу!
татської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 30.05.2011 № 07/2;409;вих;ІІ на рішення Київської

міської ради від 28.08.2008 № 95/95 “Про передачу 
малому приватному підприємству “Аквадон” 

під реконструкцію нежилих будинків на вулиці Петра 
Сагайдачного, 20/2 літ. А та на вулиці Петра Сагайдачного,

20/2 літ. Б (садиба) у Подільському районі міста Києва”
Рішення Київської міської ради № 71/6287 від 22 вересня 2011 року

За результатами розгляду протесту заступника прокурора міста Києва від 30.05.2011 № 07/2�409�вих�
11 на рішення Київської міської ради від 28.08.2008 № 95/95 “Про передачу малому приватному підпри�
ємству “Аквадон” під реконструкцію нежилих будинків на вулиці Петра Сагайдачного, 20/2 літ. А та на ву�
лиці Петра Сагайдачного, 20/2 літ. Б (садиба) у Подільському районі міста Києва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Задовольнити протест заступника прокурора міста Ки!
єва від 30.05.2011 № 07/2!409!вих!11 на рішення Київської
міської ради від 28.08.2008 № 95/95 “Про передачу мало!
му приватному підприємству “Аквадон” під реконструкцію
нежилих будинків на вулиці Петра Сагайдачного, 20/2 літ. А
та на вулиці Петра Сагайдачного, 20/2 літ. Б (садиба) у По!
дільському районі міста Києва”.

2. Скасувати рішення Київської міської ради від
28.08.2008 № 95/95 “Про передачу малому приватному під!
приємству “Аквадон” під реконструкцію нежилих будинків
на вулиці Петра Сагайдачного, 20/2 літ. А та на вулиці Пет!

ра Сагайдачного, 20/2 літ. Б (садиба) у Подільському райо!
ні міста Києва”.

3. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки!
ївради про результати розгляду протесту повідомити про!
куратурі міста Києва у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по!
стійну комісію Київради з питань власності та постійну ко!
місію Київради з питань правопорядку, регламенту та депу!
татської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий



66 ДДООККУУММЕЕННТТ

Хрещатик  9 листопада 2011

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 17.05.2011 № 738

Розпорядження № 1996 від 28 жовтня 2011 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону Укра�
їни “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою виправлення технічних помилок:

1. Виключити цифру “138” у підпункті 3.1 пункту 3 роз!
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки!
ївської міської державної адміністрації) від 17.05.2011 № 738
“Про встановлення тарифів та структури тарифів на послу!
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових терито!
рій та внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)”.

2. Поновити дію позиції № 138 Тарифів на послуги з ут!
римання будинків і споруд та прибудинкових територій для

житлово!будівельних кооперативів, об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жи!
лих будинків, уповноважених ними осіб або управителів жи!
лих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого ор!
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації) від 31.08.2009 № 979 “Про погодження тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинко!
вих територій”.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)  від 26 серпня 2011року № 1519

Положення про координаційну раду з питань сприяння розвитку ОСББ
в місті Києві

Про створення координаційної ради з питань сприяння
розвитку ОСББ в місті Києві

Розпорядження № 1519 від 26 серпня 2011 року

На виконання законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово�комунального господар�
ства на 2009 — 2014 роки” та з метою сприяння розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних бу�
динків (ОСББ) в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Створити координаційну раду з питань сприяння роз!
витку ОСББ в місті Києві та затвердити її склад, що додає!
ться.

2. Затвердити Положення про координаційну раду з пи!
тань сприяння розвитку ОСББ в місті Києві, що додається.

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі!
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення

щодо висвітлення змісту цього розпорядження в засобах
масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас!
ти на першого заступника голови Київської міської держав!
ної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 26 серпня 2011 року № 1519

Склад координаційної ради з питань сприяння розвитку ОСББ 
в місті Києві

Попов Олександр Павлович голова Київської міської державної адміністрації, голова координаційної ради
Мазурчак Олександр Володимирович перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник го!

лови координаційної ради
Безносик Олександр Сергійович головний спеціаліст управління організаційного забезпечення першого заступника

голови Київської міської державної адміністрації, секретар координаційної ради
Антонов Василь Іванович голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Березовчук Михайло Олександрович заступник голови ГО “Спілка власників житла міста Києва” (за згодою)
Бойко Тетяна Богданівна координатор житлово!комунальних програм ВГО “Громадянська мережа ОПОРА”

(за згодою)
Бондар Юрій Іванович голова постійної комісії Київради з питань житлово!комунального господарства та

паливно!енергетичного комплексу (за згодою)
Вітковський Сергій Іванович голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Гацько Василь Миколайович голова ВМГО “Демократичний Альянс” (за згодою)
Дейнега Володимир Петрович голова постійної комісії Київради з питань власності (за згодою)
Дєдов Сергій Макарович голова правління ГО “Асоціація територіальна громада” (за згодою)
Жеребнюк Віктор Миколайович голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Зімін Сергій Георгійович голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Конашевич Максим Сергійович Голова ГО “Спілки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків” (за згодою)
Корчак Дмитро Володимирович президент ГО “Київський центр сприяння розвитку ОСББ” (за згодою)
Крушановський Сергій Іванович перший заступник начальника Головного управління житлового господарства
Лісовик В’ячеслав Леонідович начальник Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбере!

ження
Матвієнко Петро Миколайович голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Матійців Олег Володимирович голова ВК “Житлосвіт” (за згодою)
Морозов Володимир Григорович заступник начальника інспекції Державного архітектурно!будівельного контролю в

м. Києві (за згодою)
Наконечна Неоніла Степанівна голова Київського міського осередку ВГО “Громадянська мережа ОПОРА” (за зго!

дою)
Незнал Олександр Григорович голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Парфененко Дмитро Миколайович начальник Головного управління комунальної власності м. Києва
Петрук Віктор Іванович начальник Головного управління земельних ресурсів
Погорєлова Вікторія Володимирівна член правління ВБО “Інститут місцевого розвитку” (за згодою)
Репік Володимир Михайлович начальник Головного фінансового управління
Рюмшин Сергій Миколайович голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Садовий Сергій Миколайович начальник Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва
Сенчук Василь Володимирович начальник КП “Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права

власності на об’єкти нерухомого майна”
Стороженко Володимир Сергійович начальник Головного управління житлового господарства
Сидоров Іван Петрович голова Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
Скубченко Олександр Володимирович заступник голови комісії з питань ЖКГ, комунальної власності та житлового забез!

печення Громадської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь!
кої державної адміністрації) (за згодою)

Сущенко Сергій Миколайович голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Хонда Марина Петрівна начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громад!

ськістю
Целовальник Сергій Анатолійович начальник Головного управління містобудування та архітектури
Шевчук Олександр Семенович голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Яковлєва Ольга Володимирівна начальник відділу систематизації правових актів та методичної роботи юридичного

управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації)

Заст пни олови- ерівни апарат

1. Загальні положення:
1.1. Координаційна рада з питань сприяння розвитку ОСББ

(далі — Рада) створюється розпорядженням виконавчого ор!
гану Київської міської ради (Київської міської державної адмі!
ністрації).

1.2. Рада є дорадчим органом, що здійснює координацію
діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ,
відповідних міжнародних, громадських організацій.

1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та за!
конами України, актами Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської місь!
кої ради та розпорядженнями виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.4. До Ради можуть входити представники громадських
організацій, професійних спілок та їх об’єднань; представни!
ки органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду!
вання.

1.5. Персональний склад Ради та зміни у її складі затвер!
джуються розпорядженням виконавчого органу Київської місь!
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

1.6. Раду очолює голова Київської міської державної адмі!
ністрації. 

1.7. Голова ради має двох заступників, один з яких є пред!
ставником органів виконавчої влади та органів місцевого са!
моврядування, а інший — представником громадських орга!
нізацій, професійних спілок та їх об’єднань.

2. Основними завданнями Ради є:
2.1. Координація діяльності та сприяння співробітництву

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого само!
врядування, підприємств, установ, відповідних міжнарод!
них, громадських організацій з питань сприяння розвитку
ОСББ.

2.2. Організація, розроблення та внесення в установлено!
му порядку на розгляд Київської міської ради, виконавчого ор!
гану Київської міської ради (Київської міської державної адмі!
ністрації) проектів нормативно!правових актів, спрямованих на
розвиток ОСББ, підготовка пропозицій щодо плану заходів,
обсягу та механізмів надання фінансової підтримки для їх ре!
алізації.

2. 3. Сприяння консолідованому використанню коштів між!
народних та громадських організацій, що призначені для фі!
нансування програм з розвитку ОСББ, з метою їх раціональ!
ного та ефективного використання.

2.4. Розвиток консультаційних центрів з проведення роз’!
яснювальної роботи та надання методичної підтримки меш!
канцям по створенню ОСББ при районних в місті Києві дер!
жавних адміністраціях, координація їх діяльності.

2.5. Інформування Київської міської ради, виконавчого ор!
гану Київської міської ради (Київської міської державної адмі!
ністрації) та громадськості про стан справ з питань розвитку
ОСББ.

2.6. Проведення моніторингу та оцінки виконання програ!
ми реформування житлово!комунального господарства та по!
в’язаних з цим заходів.

2.7. Організація публічних заходів для обговорення акту!
альних питань щодо реформування житлово!комунального
господарства та створення ОСББ.

2.8. Розгляд скарг та пропозицій від громадян, громад!
ських організацій та ОСББ з питань, що стосуються діяльно!
сті ОСББ.

3. Рада має право:
3.1. Одержувати в установленому законодавством поряд!

ку інформацію від місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ незалежно
від форм власності, відповідних міжнародних, громадських
організацій, необхідну для виконання покладених на Раду зав!
дань.

3.2. Заслуховувати звіти керівників місцевих органів вико!
навчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,

установ, а також відповідних міжнародних, громадських орга!
нізацій, які беруть участь у проведенні заходів з питань роз!
витку ОСББ в м. Києві.

3.3. Утворювати в разі потреби консультаційні, експертні
та робочі групи із залученням представників органів виконав!
чої влади, органів місцевого самоврядування, провідних вче!
них, фахівців науково!дослідних інститутів, вищих навчальних
закладів, інших організацій незалежно від форм власності.

3.4. Скликати наради, конференції, семінари за участю
представників органів виконавчої влади, органів місцевого са!
моврядування, підприємств, установ, відповідних міжнарод!
них, громадських організацій з питань розвитку ОСББ.

3.5. Запрошувати для участі в засіданні Ради в разі потре!
би інших осіб, які не є членами Ради.

3.6. Організовувати роботу, пов’язану із залученням вітчиз!
няних та іноземних інвестицій, коштів міжнародних організа!
цій, благодійних фондів, тощо для реалізації програм та за!
ходів з розвитку ОСББ.

4. Рада зобов’язана:
4.1. Забезпечувати проведення комплексного аналізу фак!

торів, що не сприяють розвитку ОСББ, та в межах своєї ком!
петенції проводити громадський контроль за дотриманням
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого са!
моврядування, підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форм власності законодавчих і нормативно!
правових актів з питань розвитку ОСББ.

4.2. Сприяти розробленню проектів програм та комплекс!
них заходів щодо розвитку ОСББ та здійснювати аналіз ста!
ну їх виконання.

4.3. Висвітлювати в засобах масової інформації результа!
ти реалізації програм з розвитку ОСББ.

5. Організація роботи Ради:
5.1. Організаційною формою роботи Ради є засідання.
5.2. Засідання проводяться відповідно до плану роботи,

який затверджує голова Ради, але не рідше ніж один раз на
квартал. Позачергові засідання проводяться у разі потреби.

5.3. Засідання ради проводить її голова або за дорученням
голови один з його заступників.

5.4. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому при!
сутні не менш як дві третини її членів. Члени ради зобов’яза!
ні особисто брати участь у її засіданнях.

5.5. Підготовку проведення засідань здійснює секретаріат.
5.6. Персональний склад секретаріату призначає голова

Ради.
5.7. Секретар координаційної ради є головою секретаріату.
5.8. Секретаріат:
— готує проекти рішень з усіх питань, що належать до ком!

петенції Ради;
— вирішує всі поточні питання Ради;
— забезпечує виконання рішень та плану роботи Ради;
— розглядає пропозиції та звернення громадян, громад!

ських організацій та інших об’єднань і установ, членів Ради;
— представляє Раду у взаємовідносинах з державними ор!

ганами виконавчої влади, органами місцевого самоврядуван!
ня, підприємствами, організаціями та установами щодо роз!
гляду та вирішення конкретних питань.

5.9. Рішення Ради приймається двома третинами голосів
присутніх на засіданні її членів.

5.10. Рішення Ради оформлюється протоколом, який під!
писує голова Ради (в разі його відсутності — його заступник)
та її секретар.

5.11. Зміни до переліку питань, що попередньо визначе!
но порядком денним засідання, вносяться за пропозицією
будь!якого члена Ради і ухвалюються шляхом відкритого го!
лосування на початку засідання.

5.12. Рада широко інформує громадськість про свою ді!
яльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх вико!
нання.

Заст пни олови- ерівни апарат

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 25.07.2008 № 1024

Розпорядження № 1595 від 3 вересня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про прискорений перегляд
регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими осо!
бами місцевого самоврядування”, з метою приведення нор!
мативно!правових актів виконавчого органу Київської місь!
кої ради (Київської міської державної адміністрації) у відпо!
відність до вимог чинного законодавства:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен!
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь!
кої державної адміністрації) від 25.07.2008 № 1024 “Про до!

даткові заходи щодо впорядкування руху вантажного авто!
транспорту в місті Києві”.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його опри!
люднення.

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

Голова О. Попов
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Хрещатик 9 листопада 2011

Головне правління апітально о б дівництва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антної посади
оловно о спеціаліста відділ б х алтерсь о о облі

та звітності

Основні вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о
спрям вання (ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній сл жбі
на посаді провідно о спеціаліста не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом
в інших сферах правління не менше 3 ро ів, вільне володіння ПК, висо е
поч ття обов’яз , дисциплінованість.

ІНФОРМАЦІЯ

Головно о правління ом нальної власності м. Києва про підс м и 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

Фізи о-техноло ічний інстит т металів та сплавів НАН У раїни
здає в оренд приміщення, розташовані за адресою: б-р Вернадсь о о, 34/1

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б-р Вернадсь о о,
34/1. Детальніша інформація за тел. 424-00-69. У разі надходження двох і більше заяв на один об’є т оренди б де о олошено он рс на право оренди.

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

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр “КОЛЕСО”

на листопад 2011 р.

Почато вистав о 19.00. Х дожній ерівни театр народна артист а У раїни Ірина КЛІЩЕВСЬКА

Інформаційний спонсор

8 вівторо КАМІННА ЗАЛА Кен Людви ПРИМАДОННИ омедія на 2 дії

9 середа
10 четвер Франсіс Вебер ВИПАДОК У “ГОТЕЛІ ДЮ КОМЕРС” дете тивно-е сцентрична омедія

11 п’ятниця ПРИСТРАСТІ ДОМУ ПАНА Г.-П. водевіль-модерн за п’єсою Олени Пчіл и “С жена — не о жена”

11 п’ятниця КАМІННА ЗАЛА Roland Schimmelpfennig Роланд Шіммельпфенніґ PUSH UP 1-3 ПІД ТИСКОМ 1-3

12 с бота У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ БЄЛЬЙО?” ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом за мотивами водевілю
М.Янч а “По ярмар ”

13 неділя
15 вівторо НІЧ КОХАННЯ за п’єсою Степана Васильчен а “Не співайте, півні, не вменшайте ночі”

15 вівторо КАМІННА ЗАЛА Австрійсь ий льт рний фор м МАРТІН ВАЛЬЦ читання творів Стефана Цвей а в ори іналі

16 середа
17 четвер Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ франц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих

18 п’ятниця Семен Злотні ов ТРИПТИХ ДЛЯ ДВОХ розд ми з привод …

19 с бота о 15.00 У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ БЄЛЬЙО?” ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом за мотивами водевілю
М.Янч а “По ярмар ”

19 с бота Армен З рабов ЛІКА історія охання

20 неділя Даріо Фо, Фран а Раме “Я ЧЕКАЮ ТЕБЕ, КОХАНИЙ!..” фарс-дете тив

22 вівторо КОКТЕЙЛЬ “ФА-СОЛЬ” пісенний роз ляй

23 середа
25 п’ятниця КАМІННА ЗАЛА Арт р Шніцлер ФАТАЛЬНИЙ ФЛІРТ або ЗАБАВКИ вистава на 2 дії

26 с бота
27 неділя Ярослав Стельмах ЕММА “спо са та бажання” за романом Г.Флобера "Мадам Боварі"

27 неділя о 15.00
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ БЄЛЬЙО?” ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом за мотивами водевілю
М.Янч а “По ярмар ”

29 вівторо
30 середа Жан-Батіст Мольєр УЯВНО ХВОРИЙ омедія на 2 дії

№
п/п Адреса об’є та С б’є т оціночної діяльності — переможець он рс

1. Нежилі приміщення площею 87,7 в.м — м.Київ, в л. Зань овець ої, 5/2, літ. “А” ТОВ “EC енд ТІ Глобал Сервіс”

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

3. Нежилий б дино площею 180,9 в.м — м.Київ, в л. Чапаєва, 9, літ. “Б” ТОВ “Аналітично- онсалтин овий центр “Епрайзер”

4. Нежилі приміщення площею 226,5 в.м — м.Київ, в л. Приво зальна, 12 ФОП Ч бен о Д.В.

5. Нежилі приміщення площею 186,0 в.м — м.Київ, в л. І.П люя, 5, літ. “А” ТОВ “Консалтин ове підприємство “Оріяна”

6. Нежилі приміщення площею 724,0 в.м — м.Київ, в л. Лаврсь а, 22, літ. “А” У раїнсь а ніверсальна біржа

7. Нежилий б дино площею 4024,1 в.м — м.Київ, в л. М.Коцюбинсь о о, 12, літ. “А” ТОВ “У раїнсь а оціночна омпанія”

8. Нежилі приміщення площею 571,2 в.м — м.Київ, в л. Серафимовича, 15-А ТОВ “Софт Е сперт”

9. Нежилі приміщення площею 385,5 в.м — м.Київ, в л. М.За ревсь о о, 47 ТОВ “Аналітично- онсалтин овий центр “Епрайзер”

10. Нежилі приміщення площею 61,8 в.м — м.Київ, в л. Уриць о о, 40, літ. “А” ТОВ “Міжнародна юридична омпанія “Бізнес р пп
Консалтін ”

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

12. Нежилий б дино площею 240,4 в.м — м.Київ, в л. Ми ільсь о-Слобідсь а, 7, . 2 ТОВ “Консалтин ова е спертна омпанія”

13. Нежилий б дино площею 609,3 в.м — м.Київ, в л. Ми ільсь о-Слобідсь а, 7, . 1 Товарна біржа “У раїнсь а промислово-земельна біржа”

14. Нежилі приміщення площею 764,2 в.м — м.Київ, в л. Довнар-Запольсь о о, 5 ТОВ “Джі-Бі-Ем-Фінанс”

15. Нежилі приміщення площею 57,1 в.м — м.Київ, в л. О.Копилен а, За, літ. “А” ПП “Гарант-Е сперт”

16. Нежилі приміщення площею 50,8 в.м — м.Київ, в л. Андріївсь ий звіз, 30, літ. “А” ТОВ “Роял Бізнес Сістем-ЛТД”

17. Нежилі приміщення площею 77,9 в.м — м.Київ, в л. Т рівсь а, 32, літ. “А” ТОВ “Кредитне Бро ерсь е А ентство”

18. Нежилий б дино площею 25,4 в.м — м.Київ, м в л. Вадима Гетьмана, 22 б,
літ. “Б” ТОВ “Незалежна е спертно-промислова р па”

19. Нежилі приміщення площею 66,9 в.м — м.Київ, в л. Ветрова/Толсто о, 1/16 ТОВ “Е спертно- онсалтин овий союз”

20. Част а територіальної ромади м.Києва стат тном фонді ТОВ “Київсь ий
міжнародний онтра товий ярмаро ” розмірі 51% ТОВ “Консалтин ова омпанія “Уве он”

№ хара теристи а метраж цільове ви ористання
вартість,
рн/ в.м

Термін дії до .
оренди

1 лаб. орп. . 318 41,18 Прое тно- онстр торсь і роботи 37,61 до 31.12.2013 р.

2 приміщення тимчасово о навіс до механічно о цех 58,0 виробництво 16,00 до 31.12.2013 р.

3 Частина приміщення механічно о цех 30,0 виробництво 30,39 до 31.12.2013 р.

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ....................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці ................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць..................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

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

ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД

По оризонталі: 3. ж
6. травма 7. емір 9. оса 11. дія
12. сні ови 16. манто 17. опал
19. ап ан 20. лорд 21. вов
23. мазь 24. Шива 25. митни
26. чаша 28. філер 29. хір р ія
32. біс 34. пиж 35. с ша
36. орбіта 37. Ніл

По верти алі: 1. Пта 2. панно
3. жа о 4. еди 5. ід 8. рі а
10. спаржа 12. стельмах 13. рад
14. ви ли 15. онвалія 18. ла
19. ратер 22. венеди 23. меч
24. шифр 27. Апіс 28. фініш
30. Іван 31. ол 33. с д 34. пас


