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5Хрещатик 30 грудня 2011 року

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №148 (1019)

П’ЯТНИЦЯ,
30 грудня
2011 року

Про надання дозволів на продовження терміну дії договорів оренди, 
на укладання договорів суборенди, внесення змін до рішень Київської міської

ради з питань оренди та внесення змін до договорів оренди
Рішення Київської міської ради № 66/6282 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", статей 5, 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", рішення Київської міської ради від
28.09.2006 № 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розра�
хунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна терито�
ріальної громади міста Києва" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозволи на продовження терміну дії договорів оренди під�
приємствам (установам), за якими на праві господарського відання (опе�
ративного управління) закріплено майно територіальної громади міста
Києва згідно з додатками 1, 2, 3 до цього рішення.

2. Підприємствам (установам), за якими на праві господарського ві�
дання (оперативного управління) закріплено майно територіальної грома�
ди міста Києва, яким надано дозволи згідно з пунктом 1 цього рішення,
продовжити терміни дії договорів оренди в установленому порядку.

3. Надати дозволи на укладання договорів суборенди нежилих примі�
щень територіальної громади міста Києва згідно з додатком 4 до цього рі�
шення.

4. Внести зміни до рішень Київської міської ради з питань оренди ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додат�
ком 5 до цього рішення.

5. Дозволити балансоутримувачам внести зміни до договорів оренди
об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно
з додатком 6 до цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова
Л. Черновецький

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та

форма фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв.м

Ставка
орендної

плати

Строк дії
договору

оренди

Ухва�
лили:

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" 

1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ЧЕРКАСЬКЕ ЗЕМЛЯЦТВО
"ШЕВЧЕНКІВ КРАЙ" У М.
КИЄВІ" 
Форма власності & приватна
Форма фінансування &
госпрозрахункова

БАСЕЙНА, № 1 /2 ЛІТ.А
Печерський район, 
НБк & 4&поверховий,
адміністративне, підвал,
антресоль 
Площа, кв.м & 4343.00 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
&50.00  
&39.60 
З поверх 
Площа, кв.м & 89.60 

4%   
15% 

2 роки
364 дні 

Надати
дозвіл 

2 ФІЗИЧНА ОСОБА КОРИТКО
ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ 
Форма власності & приватна
Форма фінансування &
госпрозрахункова

ГОНЧАРА ОЛЕСЯ, №60 ЛІТ.В
Шевченківський район,
НБк& 1&поверховий , гараж,
склад 
Реконструкція (Ріш. КМР від
24.06.2004 №322/1532, Ріш.
КМР від 01.10.2007
№417/3251) 
Площа, кв.м & 59.60

ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ
ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
1 поверх 
Площа, кв.м & 59.60

7% до
початку
реконстру
кції, але
не більше
ніж 2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

3 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВ
КОМПАНІ" 
Форма власності & приватна
Форма фінансування &
госпрозрахункова

ЗАЛКИ МАТЕ, № 6 ЛІТ.А
Оболонський район, 
НБк & 2&поверховий,
адміністративне, підвал
Площа, кв.м &1501.00

КАФЕ 3 РЕАЛІЗАЦІЄЮ
ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ 
&210.30 
ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ
ХАРЧУВАННЯ 
&701.70 2 поверх 
Площа, кв.м & 912.00

20%     

5%

2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

4 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ФАРМАЦІЯ" 
Форма власності & міська
комунальна 
Форма фінансування &
госпрозрахункова

ЗОДЧИХ, №50 ЛІТ.А
Святошинський район, 
НБк & 3&поверховий,
адміністративне, підвал
Площа, кв.м &1237.50

АПТЕКИ КП "ФАРМАЦІЯ"
(аптека №104) 
1 поверх &173.10 
підвал &5.70 
Площа, кв.м &178.80

4% 2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

5 УКРАЇНСЬКА НАРОДНА
ПАРТІЯ 
Форма власності & приватна
Форма фінансування &
членські внески

ПУШКІНСЬКА, №28 /9 ЛІТ.А
Шевченківський район, 
НБк & 5&поверховий,
адміністративне, підвал
Площа, кв.м & 3363.80

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ  
1 поверх & 39.40 
2 поверх& 148.10 
3  поверх&154.90 
4 поверх&155.80 
5 поверх &179.30 
Площа, кв.м & 677.50

4% 2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

6 ПРОКУРАТУРА МІСТА
КИЄВА  
Форма власності & державна
Форма фінансування &
бюджетна

РУСТАВЕЛІ ШОТА, №38
ЛІТ.В  Печерський район,
НБк& 3&поверховий,
адміністративне, підвал
Площа, кв.м & 428.50

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
1, 2 поверхи, мансарда,
підвал 
Площа, кв.м & 428.50

в межах
витрат на
утриман&
ня

2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

7 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ФАРМАЦІЯ" 
Форма власності & міська
комунальна 
Форма фінансування &
госпрозрахункова

СВОБОДИ ПРОСП., № 2 
ЛІТ. А' Подільський район, 
НП & 2&поверхове,
адміністративне, прибудова
до Ж/Б 
Площа, кв.м&991.80

АПТЕКИ КП "ФАРМАЦІЯ"
(аптека №32) 
1 поверх 
Площа, кв.м &174.20

4% 2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

Додаток 1  
до рішення Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 66/6282

ПЕРЕЛІК
юридичних та фізичних осіб, з якими КП "Київжитлоспецексплуатація" надано дозволи 
на продовження терміну дії договорів оренди нежилих приміщень, будинків та споруд, 

що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва

8 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ"
Форма власності & міська
комунальна 
Форма фінансування &
госпрозрахункова

ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, №33 ЛІТ.Б
Шевченківський район,  
НБк & 4&поверховий ,
адміністративне, підвал
Площа, кв.м &466.40

ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ
ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
(опорний пункт) 
цоколь &178.80 
підвал &187.50 
Площа, кв.м & 366.30

7% 2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

9 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ"
Форма власності & міська
комунальна 
Форма фінансування &
госпрозрахункова

ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, №33 ЛІТ.В
(прибудова)
Шевченківський район, 
НП & 1&поверхове,
адміністративне 
Площа, кв.м&189.00

ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ
ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
(опорний пункт) 
1 поверх 
Площа, кв.м &168.00

7% 2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

Заступник міського голови — секретар Київради Г.Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г.Герега

Додаток 2 
до рішення Київської міської ради від  22 вересня 2011 року № 66/6282

ПЕРЕЛІК
юридичних та фізичних осіб, з якими підприємствам та установам виробничої сфери
надано дозволи на продовження терміну дії договорів оренди нежилих приміщень,

будинків та споруд, що належать до комунальної власності 
територіальної громади м.Києва 

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності 

та форма фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв.м

Ставка
орендної

плати

Строк дії
договору

оренди

Ухва�
лили:

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВИК"

1 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ФІРМА "ВЕНТА" 
Форма власності & приватна
Форма фінансування &
госпрозрахункова

ДУБІНІНА ВОЛОДІ, №16
Голосіївський район,  
ЖБ & 5&поверховий,
гуртожиток  
Площа, кв.м & 4164.90

ОФІСИ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНШИХ
ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
1 поверх 
Площа, кв.м & 34.94

15% 2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

2 ФІЗИЧНА ОСОБА &
ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛЕЩІНЕР
СВІТЛАНА МАТВІЇВНА
Форма власності & приватна
Форма фінансування &
госпрозрахункова

ПРАЗЬКА, №12 ЛІТ.А
Дніпровський район,  
НБк & 5&поверховий,
гуртожиток  
Площа, кв.м&4102.60

ПЕРУКАРНІ 
1 поверх 
Площа, кв.м & 18.60

4% 2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" 

3 ФІЗИЧНА ОСОБА &
ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕРНИШ
ОЛЬГА ІВАНІВНА 
Форма власності & приватна
Форма фінансування &
госпрозрахункова 

СТАНЦІЯ МЕТРО
"ВИДУБИЧІ",  
Б/Н Голосіївський район,
підземна станція 
Площа, кв.м & 8671.00 

ТОРГІВЛЯ
НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ
ТОВАРАМИ НА СТАНЦІЯХ
МЕТРОПОЛІТЕНУ, 
У ПРИЛЕГЛИХ ДО НИХ
ПІДЗЕМНИХ ПЕРЕХОДАХ
частина вестибюлю станції
Площа, кв.м & 7.20 

50% 2 роки
364 дні 

Надати
дозвіл 

4 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ "ОРП" 
Форма власності & приватна
Форма фінансування &
госпрозрахункова 

СТАНЦІЯ МЕТРО
"ОБОЛОНЬ", 
Б/Н Оболонський район,
підземна станція 
Площа, кв.м & 9177.00 

ТОРГІВЛЯ
НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ
ТОВАРАМИ НА СТАНЦІЯХ
МЕТРОПОЛІТЕНУ, 
У ПРИЛЕГЛИХ ДО НИХ
ПІДЗЕМНИХ ПЕРЕХОДАХ
частина переходу станції
(вестибюль №2) 
Площа, кв.м & 64.80 

50% 2 роки
364 дні 

Надати
дозвіл 

5 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОЛНА ТРЕЙД" 
Форма власності & приватна
Форма фінансування &
госпрозрахункова

СТАНЦІЯ МЕТРО "ПЕТРІВКА",
Б/Н Оболонський район,
підземна станція 
Площа, кв.м & 8699.00

ТОРГІВЛЯ
НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ
ТОВАРАМИ НА СТАНЦІЯХ
МЕТРОПОЛІТЕНУ, 
У ПРИЛЕГЛИХ ДО НИХ
ПІДЗЕМНИХ ПЕРЕХОДАХ
частина переходу станції
(вестибюль №1) 
Площа, кв.м & 32.00

50% 2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

6 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОЛНА ТРЕЙД" 
Форма власності & приватна
Форма фінансування &
госпрозрахункова

СТАНЦІЯ МЕТРО "ПЕТРІВКА",
Б/Н Оболонський район,
підземна станція 
Площа, кв.м & 8699.00

ТОРГІВЛЯ
НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ
ТОВАРАМИ НА СТАНЦІЯХ
МЕТРОПОЛІТЕНУ, 
У ПРИЛЕГЛИХ ДО НИХ
ПІДЗЕМНИХ ПЕРЕХОДАХ
частина переходу станції
(вестибюль №1) 
Площа, кв.м & 22.00

50% 2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

7 КОМУНАЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) 
"ІНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПЛАНУ М. КИЄВА" 
Форма власності & міська
комунальна 
Форма фінансування &
госпрозрахункова

ХРЕЩАТИК, № 32
Шевченківський район, 
НБк & 6&поверховий ,
адміністративне  
Площа, кв.м&4379.10

КОМУНАЛЬНІ
ПІДПРИЄМСТВА (інші) 
1&4 поверхи 
Площа, кв.м & 311.30

6% 2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

Додаток 3 
до рішення Київської міської ради від  22 вересня 2011 року № 66/6282

ПЕРЕЛІК 
юридичних та фізичних осіб, з якими підприємствам та установам соціальної сфери надано

дозволи на укладання на новий термін договорів оренди нежилих приміщень, будинків 
та споруд, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Києва 

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та

форма фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв.м

Ставка
орендної

плати

Строк дії
договору

оренди

Ухва�
лили:

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО�МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПО ОХОРОНІ, РЕСТАВРАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЮ ПАМ'ЯТОК
ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРИ І ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ

1 МІЖНАРОДНИЙ ФОНД
"ДІТИ ЧОРНОБИЛЯ 
ЗА ВИЖИВАННЯ" 
Форма власності & приватна
Форма фінансування &
благодійні внески

ВОЛОДИМИРСЬКА, № 3
ЛІТ.А 
Шевченківський район, 
НБк & 3&поверховий ,
адміністративно&
лабораторне, мезонін
Площа, кв.м&688.30

БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
1 поверх 
Площа, кв.м & 27.60

4% 2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

2 УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ,
ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
СВЯТОШИНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Форма власності & міська
комунальна 
Форма фінансування &
бюджетна

КУРБАСА ЛЕСЯ ПРОСП.,
№10 Є ЛІТ.А 
Святошинський район, 
НБк & 2&поверховий ,
музична школа  
Площа, кв.м & 753.70

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ
ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ 
У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ,
ОСВІТИ, НАУКИ, ЯКІ
ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА
РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО
АБО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
(Київська дитяча музична
школа №23) 
н/будинок 
Площа, кв.м & 753.70

в межах
витрат 
на
утриман&
ня

2 роки
364 дні

Надати
дозвіл
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Додаток 6 
до рішення Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 66/6282

Перелік змін до договорів оренди нежилих приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

1. Центральній районній дитячій поліклініці Деснянського району 
м. Києва внести зміни до договору оренди від 02.06.10 № 492, укладено�
го з фізичною особою Панасюк Н.О., у частині цільового використання
орендованого приміщення, а саме: слова "торгівля поліграфічною про�
дукцією (дитяча література)" замінити словами "торгівля товарами дитя�
чого асортименту (іграшки та дитяча література)".

2. Дитячій поліклініці № 2 Деснянського району м. Києва внести зміни до до�
говору оренди від 11.05.10 № 470, укладеного з фізичною особою Панасюк 
Н. О., у частині цільового використання орендованого приміщення, а саме: сло�
ва "торгівля поліграфічною продукцією (дитяча література)" замінити словами
"торгівля товарами дитячого асортименту (іграшки та дитяча література)".

3. Центральній районній дитячій поліклініці Оболонського району 
м. Києва внести зміни до договору оренди від 11.05.10 № 471, укладе�

ного з фізичною особою Панасюк Н.О., в частині цільового використання
орендованого приміщення, а саме: слова "торгівля поліграфічною про�
дукцією" замінити словами "торгівля товарами дитячого асортименту (іг�
рашки та дитяча література)".

4. Київській міській клінічній лікарні № 3 внести зміни до договору
оренди від 08.10.09 № 33, укладеного з Київським міським бюро судово�
медичної експертизи, в частині площі орендованого приміщення, а саме:
цифри та слова "635,13 кв. м" замінити цифрами та словами "532,13 
кв. м (367,10 кв. м; сумісне використання за домовленістю сторін 50/50 —
165,03 кв. м)".

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток 4 
до рішення Київської міської ради від  22 вересня 2011 року № 66/6282

ПЕРЕЛІК 
юридичних осіб, яким надано дозвіл на передачу в суборенду нежилих приміщень 

у будинках та спорудах комунальної власності територіальної громади м. Києва 

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та

форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика
об'єкта оренди 
та орендована

площа, кв.м

Ставка
оренд�

ної
плати

Строк дії
договору

оренди

Ухвалили:

1 2 3 4 5 6 7

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

ОРЕНДАР ПО ОСНОВНОМУ ДОГОВОРУ:

1 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА В МІСТІ КИЄВІ  
Форма власності & державна
Форма фінансування &
бюджетна

ТУРІВСЬКА, №28
ЛІТ.А Подільський
район,  
НБк & 3&
поверховий ,
адміністративне  
Площа, кв.м & 914.60

МІНІСТЕРСТВА,
ВІДОМСТВА, ЇХ
ТЕРИТОРІАЛЬНІ
ВІДДІЛЕННЯ 
н/будинок 

Площа, кв.м & 912.10

в
межах
витрат
на
утри&
мання

до
27.08.2011

СУБОРЕНДАР:

1.1 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕКОЕКСПЕРТ ПЛЮС"
Форма власності & приватна
Форма фінансування &
госпрозрахункова

ОФІСИ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНШИХ ВИДІВ
ДІЯЛЬНОСТІ
1 поверх 
Площа, кв.м &19.10

15% до
27.08.2011

За умови сплати
суборендарем орендодавцю
плати за використання
приміщень з подальшим
перерахуванням різниці до
бюджету в установленому
порядку та компенсації
орендарю по основному
договору оренди витрат на
утримання приміщень, які
передаються в суборенду.
Надати дозвіл

ОРЕНДАР ПО ОСНОВНОМУ ДОГОВОРУ:

2 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА В МІСТІ КИЄВІ  
Форма власності & державна
Форма фінансування &
бюджетна

ТУРІВСЬКА, №28
ЛІТ.А Подільський
район, НБк & 3&
поверховий ,
адміністративне
Площа, кв.м &914.60

МІНІСТЕРСТВА,
ВІДОМСТВА, ЇХ
ТЕРИТОРІАЛЬНІ
ВІДДІЛЕННЯ
н/будинок 
Площа, кв.м & 912.10

в
межах
витрат
на
утри&
мання

до
27.08.2011

СУБОРЕНДАР:

2.1 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕКОЕКСПЕРТ" 
Форма власності & приватна
Форма фінансування &
госпрозрахункова

ОФІСИ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНШИХ ВИДІВ
ДІЯЛЬНОСТІ 
1 поверх 
Площа, кв.м & 8.40

15% до
27.08.2011

За умови сплати
суборендарем орендодавцю
плати за використання
приміщень з подальшим
перерахуванням різниці до
бюджету в установленому
порядку та компенсації
орендарю по основному
договору оренди витрат на
утримання приміщень, які
передаються в суборенду.
Надати дозвіл

ОРЕНДАР ПО ОСНОВНОМУ ДОГОВОРУ:

3 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНИ
НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА В МІСТІ КИЄВІ 
Форма власності & державна
Форма фінансування &
бюджетна

ТУРІВСЬКА, №28
ЛІТ.А Подільський
район,  НБк & 3&
поверховий ,
адміністративне
Площа, кв.м & 914.60

МІНІСТЕРСТВА,
ВІДОМСТВА, ЇХ
ТЕРИТОРІАЛЬНІ
ВІДДІЛЕННЯ
н/будинок 
Площа, кв.м & 912.00

в
межах
витрат
на
утри&
мання

до
27.08.2011

СУБОРЕНДАР:

3.1 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕКОЛОГИ"
Форма власності & приватна
Форма фінансування &
госпрозрахункова

ОФІСИ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНШИХ ВИДІВ
ДІЯЛЬНОСТІ
1 поверх 
Площа, кв.м & 5.10

15% до
27.08.2011

За умови сплати
суборендарем орендодавцю
плати за використання
приміщень з подальшим
перерахуванням різниці до
бюджету в установленому
порядку та компенсації
орендарю по основному
договору оренди витрат на
утримання приміщень, які
передаються в суборенду.
Надати дозвіл

Додаток 5 
до рішення Київської міської ради від  22 вересня 2011 року № 66/6282  

Перелік змін до рішень Київської міської ради з питань оренди комунальної власності
територіальної громади міста Києва  

1. Внести зміни в додаток 3 до рішення Київської міської ради від 01.10.07 № 406/3240 "Про продовження термінів дії договорів оренди, надання
дозволів на укладання договорів суборенди та встановлення пільгових орендних ставок", а саме: позицію 36 

викласти в такій редакції:

2. Внести зміни в додаток до рішення Київської міської ради від 28.08.08 №92/92 "Про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду
на конкурсних засадах", а саме: позицію 46

викласти в такій редакції:

3. Внести зміни в додаток 2 до рішення Київської міської ради від 28.08.08 №93�3/93 "Про питання оренди об'єктів права комунальної власності
територіальної громади міста Києва", а саме: позицію 5 

викласти в такій редакції:

4. Внести зміни в додаток 2 до рішення Київської міської ради від 23.04.09 №336/1392 "Про питання оренди об'єктів права комунальної власності
територіальної громади міста Києва", а саме: позиції 62 та 67 

викласти в такій редакції:

5. Внести зміни в додаток 6 до рішення Київської міської ради від 08.07.10 №1016/4454 "Про питання оренди об'єктів права комунальної власності
територіальної громади міста Києва", а саме: позицію 2.1 

викласти в такій редакції:

2.1 УКРАЇНСЬКО&ФІНСЬКЕ СПІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕРЕК&КИЇВ LTD) 
Форма власності & приватна  
Форма фінансування &госпрозрахункова

КАФЕ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ
ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ 
1 поверх 
Площа, кв. м & 650.00

20% 2 роки
364 дні

Пого&
дити

2.1 УКРАЇНСЬКО&ФІНСЬКЕ СПІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕРЕК&КИЇВ LTD) 
Форма власності & приватна  
Форма фінансування &госпрозрахункова

ТОРГІВЛЯ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ
ТОВАРАМИ (торгівля меблями)  
1 поверх 
Площа, кв. м & 650.00

15% 2 роки
364 дні

Пого&
дити

62 ДЕСНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ
В МІСТІ КИЄВІ 
Форма власності & державна 
Форма фінансування &бюджетна

ДРАЙЗЕРА, №9 б, ЛІТ. А
Деснянський район, 
НБк & 2&поверховий,
адміністративне, підвал
Площа, кв. м & 1358.40

МІНІСТЕРСТВА, ВІДОМСТВА, ЇХ
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ
підвал&447.90 
1 поверх & 452.70 
2 поверх & 457,80 
Площа, кв. м &1358.40

у межах
витрат
на утри&
мання

2 роки
364
дні

За умови сплати
боргу 
Погодити 
(борг станом 
на 01.09.2008
64244,47 грн.)

67 ДЕСНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ
В МІСТІ КИЄВІ 
Форма власності & державна 
Форма фінансування &бюджетна

МІЛЮТЕНКА, №28&Б, ЛІТ. А
Деснянський район, 
НБк & 2&поверховий,
адміністративне, підвал
Площа, кв. м & 840.50

МІНІСТЕРСТВА, ВІДОМСТВА, ЇХ
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ
підвал & 190,00 
1 поверх&314.20 
2 поверх &336.30 
Площа, кв. м &840.50

у межах
витрат
на утри&
мання

2 роки
364
дні

за умови сплати
боргу 
Погодити 
(борг станом 
на 01.09.2008
23540,69 грн.)

62 ДЕСНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ
В МІСТІ КИЄВІ 
Форма власності & державна 
Форма фінансування &бюджетна

ДРАЙЗЕРА, №9 б, ЛІТ. А
Деснянський район, 
НБк & 2&поверховий,
адміністративне, підвал
Площа, кв. м &1361,00

МІНІСТЕРСТВА, ВІДОМСТВА, ЇХ
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ
підвал & 448,20 
1 поверх & 455,00
2 поверх & 457,80  
Площа, кв. м &1361,00

у межах
витрат на
утрима&
ння

2 роки
364
дні

За умови сплати
боргу 
Погодити 
(борг станом 
на 01.09.2008
64244,47 грн.)

67 ДЕСНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ
В МІСТІ КИЄВІ 
Форма власності & державна 
Форма фінансування &бюджетна

МІЛЮТЕНКА, №28&Б, ЛІТ. А
Деснянський район, 
НБк & 2&поверховий,
адміністративне, підвал
Площа, кв. м & 841,80

МІНІСТЕРСТВА, ВІДОМСТВА, ЇХ
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ
підвал &190,00
1 поверх&314,20 
2 поверх & 337,60 
Площа, кв. м& 841,80

у межах
витрат на
утрима&
ння

2 роки
364
дні

за умови сплати
боргу 
Погодити 
(борг станом 
на 01.09.2008
23540,69 грн.)

5 ЛІВОБЕРЕЖНИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБІВ
МІСТА КИЄВА 3 ДЕРЖАВНИМ ЦЕНТРОМ РОЗВИТКУ СІМ'Ї
Форма власності & державна 
Форма фінансування &бюджетна

ЗАСЛОНОВА КОСТЯНТИНА,
№16, ЛІТ. Б Дарницький
район, НБк & 2&поверховий,
адміністративне, підвал
Площа, кв. м & 2522,70

БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ 
1  поверх & 756,50 
2 поверх & 370,00 
підвал & 47,00 
Площа, кв. м &1173,50

у межах
витрат
на
утрима&
ння

2 роки
364
дні

Пого&
дити

5 ЛІВОБЕРЕЖНИЙ ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБІВ 
М. КИЄВА 3 ДЕРЖАВНИМ ЦЕНТРОМ РОЗВИТКУ
СІМ'Ї 
Форма власності & державна  
Форма фінансування &бюджетна

ЗАСЛОНОВА КОСТЯНТИНА, №16,
ЛІТ. Б Дарницький район,
НБк & 2&поверховий,

адміністративне, підвал 
Площа, кв. м & 2522,70

БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ 
1 поверх & 756,50 
2 поверх & 370,00  
підвал & 47,00 
Площа, кв. м &1173,50

у межах
витрат
на утри&
мання

2 роки
364
дні

Пого&
дити

46 ФІЗИЧНА ОСОБА & ПІДПРИЄМЕЦЬ
ОХОТА ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ 
Форма власності & приватна 
Форма фінансування &
госпрозрахункова

ГОРЬКОГО,№115
Голосіївський район, 
НБк & 2&поверховий,
ринок 
Площа, кв. м &6881.90

ТОРГІВЛЯ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРА&
МИ 3 РЕАЛІЗАЦІЄЮ АЛКОГОЛЬНИХ
НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ 
1 поверх 
Площа, кв. м &31.00

45.00 50.00 2 роки
364 дні

Перемо&
жець
конкурсу
Погодити

46 ФІЗИЧНА ОСОБА & ПІДПРИЄМЕЦЬ
ОХОТА ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ 
Форма власності & приватна
Форма фінансування &
госпрозрахункова

ГОРЬКОГО,№115
Голосіївський район, 
НБк & 2&поверховий,
ринок 
Площа, кв. м &7019.30

ТОРГІВЛЯ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРА&
МИ 3 РЕАЛІЗАЦІЄЮ АЛКОГОЛЬНИХ
НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ 
1 поверх 
Площа, кв. м &23.60

45.00 50.00 2 роки
364 дні

Перемо&
жець
конкурсу
Погодити

36 СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ & ФІЗИЧНА
ОСОБА ВОЙЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
Форма власності & приватна 
Форма фінансування & госпрозрахункова

ГОРЬКОГО,№115 
Голосіївський район, 
НБк & 2&поверховий, ринок 
Площа, кв. м& 6881.90

СКЛАД 
підвал 
Площа, кв. м & 10.46

8% 2 роки
364 дні

Пого&
дити

36 СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ & ФІЗИЧНА ОСОБА
ВОЙЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
Форма власності & приватна 
Форма фінансування & госпрозрахункова

ГОРЬКОГО,№115 
Голосіївський район, 
НБк & 2&поверховий, ринок 
Площа, кв. м&7019.30

СКЛАД 
підвал 
Площа, кв. м & 8.00

8% 2 роки
364 дні

Пого&
дити

Заступник міського голови — секретар Київради Г.Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г.Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г.Герега

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ПОЛІКЛІНІКА № 2 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

3 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ФАРМАЦІЯ" 
Форма власності & міська
комунальна 
Форма фінансування &
госпрозрахункова

ТИЧИНИ ПАВЛА ПРОСП.,
№22 
Дніпровський район, 
НБк & 4&поверховий ,
поліклініка 
Площа, кв.м & 3348.00

АПТЕКИ КП "ФАРМАЦІЯ"
(аптечний пункт аптеки
№106) 
1 поверх 
Площа, кв.м & 28.00

4% 2 роки
364 дні

Надати
дозвіл

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ПОЛІКЛІНІКА № 1 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА 

4 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АПТЕЧНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ "БІОКОН"
Форма власності & приватна
Форма фінансування &
госпрозрахункова 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
БОГДАНА, №37
Шевченківський район, 
НБк & 6&поверховий ,
поліклініка № 1 
Площа, кв.м &6991.00 

АПТЕКИ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬ
ГОТОВІ ЛІКИ  
1 поверх 
Площа, кв.м & 51.00 

10% 2 роки
364 дні 

Надати
дозвіл 

5 КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ФАРМАЦІЯ 
Форма власності & міська
комунальна 
Форма фінансування &
госпрозрахункова 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
БОГДАНА, №37
Шевченківський район,
НБк & 6&поверховий ,
поліклініка № 1 
Площа, кв.м &6991.00 

АПТЕКИ КП "ФАРМАЦІЯ"
(аптечний пункт аптеки
№27) 
1 поверх 
Площа, кв.м & 23.00 

4% 2 роки
364 дні 

Надати
дозвіл 
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 30 грудня 2011 року

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

Повідомляємо довірителів/інвесторів/по пців Товариства з обмеженою відповідальністю
"У р ар о", що надані Вами відомості під час ладання до оворів з ТОВ "У р ар о" в лючені до
бази персональних даних (далі — БПД) ТОВ "У р ар о" з метою забезпечення реалізації: відносин
сфері б дівництва, інвест вання та цивільно-правових відносин, належно о захист Ваших прав

та за онних інтересів, я довірителів/інвесторів/по пців, ведення до овірної бази володільця БПД,
ведення реєстр довірителів/інвесторів/по пців, об'є тів фінанс вання та інвест вання, том
числі здійснення інших ф н цій, передбачених чинним за онодавством та до овором між
довірителем/інвестором/по пцем та володільцем БПД на підставі За он У раїни "Про фінансово-
редитні механізми і правління майном при б дівництві житла та операціях з нер хомістю".
За он У раїни "Про інвестиційн діяльність", Цивільно о оде с У раїни та інших до ментів.

Відповідно до статті 8 За он У раїни "Про захист персональних даних" с б'є т персональних даних має
право:
1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, я а містить йо о персональні дані, її призначення та

наймен вання, місцезнаходження та/або місце проживання (переб вання) володільця чи розпорядни а цієї
бази або дати відповідне дор чення щодо отримання цієї інформації повноваженим ним особам, рім
випад ів, встановлених за оном;

2) отрим вати інформацію про мови надання дост п до персональних даних, зо рема інформацію про третіх
осіб, я им передаються йо о персональні дані, що містяться відповідній базі персональних даних;

3) на дост п до своїх персональних даних, що містяться відповідній базі персональних даних;
4) отрим вати не пізніш я за тридцять алендарних днів з дня надходження запит , рім випад ів, передбачених

за оном, відповідь про те, чи збері аються йо о персональні дані відповідній базі персональних даних, а
та ож отрим вати зміст йо о персональних даних, я і збері аються:

5) пред'являти вмотивован вимо із запереченням проти оброб и своїх персональних даних ор анами державної
влади, ор анами місцево о самовряд вання при здійсненні їхніх повноважень, передбачених за оном;

6) пред'являти вмотивован вимо щодо зміни або знищення своїх персональних даних б дь-я им володільцем
та розпорядни ом цієї бази, я що ці дані обробляються неза онно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від неза онної оброб и та випад ової втрати, знищення, пош одження
зв'яз з мисним прихов ванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а та ож на захист від надання
відомостей, що є недостовірними чи аньблять честь, ідність та ділов реп тацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захист своїх прав щодо персональних даних до ор анів державної влади, ор анів
місцево о самовряд вання, до повноважень я их належить здійснення захист персональних даних;

9) застосов вати засоби правово о захист в разі пор шення за онодавства про захист персональних даних.

Надані Вами відомості б д ть надаватись ви лючно співробітни ам володільця БПД.

Повідомляємо онтра ентів Товариства з обмеженою відповідальністю "У р ар о", шо надані Вами відомості при здійсненні осподарсь ої діяльності з ТОВ "У р ар о" в лючені до бази персональних даних
(далі — БПД) ТОВ "У р ар о" з метою забезпечення реалізації правових подат ових відносин, відносин сфері оптової, омісійної та роздрібної тор івлі; відносин сфері інвестицій, відносин сфері б х алтерсь о о
облі , я і ре люються Подат овим оде сом У раїни, За оном У раїни "Про б х алтерсь ий облі та фінансов звітність в У раїні", Господарсь им оде сом У раїни та іншими до ментами.

Відповідно до статті 8 За он У раїни "Про захист персональних даних" с б'є т персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, я а містить йо о персональні дані, її призначення та наймен вання, місцезнаходження та/або місце проживання (переб вання) володільця чи розпорядни а цієї бази або дати

відповідне дор чення щодо отримання цієї інформації повноваженим ним особам, рім випад ів, встановлених за оном;
2) отрим вати інформацію про мови надання дост п до персональних даних, зо рема інформацію про третіх осіб, я им передаються йо о персональні дані, що містяться відповідній базі персональних даних;
3) на дост п до своїх персональних даних, що містяться відповідній базі персональних даних;
4) отрим вати не пізніш я за тридцять алендарних днів з дня надходження запит , рім випад ів, передбачених за оном, відповідь про те чи збері аються йо о персональні дані відповідній базі персональних даних, а та ож

отрим вати зміст йо о персональних даних, я і збері аються.
5) пред'являти вмотивован вимо із запереченням проти оброб и своїх персональних даних ор анами державної влади, ор анами місцево о самовряд вання при здійсненні їхніх повноважень, передбачених за оном;
6) пред'являти вмотивован вимо щодо зміни або знищення своїх персональних даних б дь-я им володільцем та розпорядни ом цієї бази, я що ці дані обробляються неза онно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від неза онної оброб и та випад ової втрати, знищення, пош одження зв'яз з мисним прихов ванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а та ож на захист від надання відомостей,

що є недостовірними чи аньблять честь, ідність та ділов реп тацію фізичної особи;
8) звертатися з питань захист своїх прав щодо персональних даних до ор анів державної влади, ор анів місцево о самовряд вання, до повноважень я их належить здійснення захист персональних даних;
9) застосов вати засоби правово о захист в разі пор шення за онодавства про захист персональних даних. Надані вами відомості б д ть надаватись ви лючно співробітни ам володільця БПД.

Головне правління ом нфальної 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 —
нежилих приміщень за альною площею 157,68 в.м на

просп. Перемо и, 104-Б, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 157,68 в.м.

Адреса: 03115, м. Київ, в л. Перемо и, 104-Б, літ. "А"

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилі приміщення за альною площею 157,68 в.м, том числі:

II поверх — з № 1 по № 13 ( р пи приміщень № 6);

місця спільно о орист вання площею 25,68 в.м.

Вартість продаж об'є та без ПДВ — 1 153 000 (один мільйон сто п'ятдесят три тисячі) ривень.

ПДВ — 230 600 (двісті тридцять тисяч шістсот) ривень.

Почат ова вартість продаж об'є та з рах ванням ПДВ — 1 383 600 (один мільйон триста
вісімдесят три тисячі шістсот) ривень.

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни продаж з рах ванням ПДВ — 138 360
(сто тридцять вісім тисяч триста шістдесят) 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 2 люто о 2012 ро .

Місце проведення а ціон : 04070, м. Київ, в л. Межи ірсь а, 1, ніверсальна товарна біржа
"Контра товий дім УМВБ". Почато об 11.00.

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", од бан 380805, од 31813611, отрим вач:
Універсальна товарна біржа "Контра товий дім УМВБ".

8. Грошові ошти в розмірі — 138 360 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової вартості
об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26008172336 ВАТ "Райффайзен бан Аваль",
од бан 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: 03115, м. Київ, просп. Перемо и,
104-Б, 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 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 4024,10 в.м

на в л. Коцюбинсь о о, 12, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилий б дино за альною площею 4024,10 в.м.

Адреса: 01030, м. Київ, в л. Коцюбинсь о о Михайла, 12, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилий б дино за альною площею 4024,10 в.м, том числі:

I поверх — 743,5 в.м, місця спільно о орист вання — 113,1 в.м;

II поверх — 947,9 в.м, місця спільно о орист вання — 92,8 в.м.

Вартість продаж об'є та без ПДВ — 26 863 000 (двадцять шість мільйонів вісімсот шістдесят
три тисячі) ривень.

ПДВ — 5 372 600 (п'ять мільйонів триста сімдесят дві тисячі шістсот) ривень.

Почат ова вартість продаж об'є та з рах ванням ПДВ — 32 235 600 (тридцять два мільйони
двісті тридцять п'ять тисяч шістсот) ривень.

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни продаж з рах ванням ПДВ —
3 223 560 (три мільйони двісті двадцять три тисячі п'ятсот шістдесят) ривень.

За інформацією Головно о правління охорони льт рної спадщини в азаний нежилий
б дино занесений до перелі щойно виявлених об'є тів льт рної спадщини міста Києва.

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;

4.2.забезпечити збереження щойно виявлено о об'є та льт рної спадщини відповідно до вимо
За он У раїни "Про охорон льт рної спадщини" та ласти охоронний до овір з Головним
правлінням охорони льт рної спадщини відповідно до вимо цьо о За он .

5. А ціон б де проведено 2 люто о 2012 ро .

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", од бан 380805, од 31813611, отрим вач:
Універсальна товарна біржа "Контра товий дім УМВБ".

8. Грошові ошти в розмірі — 3 223 560 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової
вартості об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26008172336 ВАТ "Райффайзен бан
Аваль", од бан 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: 01030, м. Київ, в л. Коцюбинсь о о
Михайла, 12, 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.

Прийняте рішення про припинення
За рито о а ціонерно о товариства
"Відрадний" (ідентифі аційний од за
ЄДРПОУ 01565247) шляхом перетворен-
ня Товариство з обмеженою відпові-
дальністю "Відрадний" (Прото ол за аль-
них зборів а ціонерів від 16.12.2011 p.).
Вимо и редиторів мають б ти заявлені в
письмовій формі на адрес товариства
(03067, м. Київ, пр-т Комарова, 6, тел.
(044) 497-70-84, фа с 497-00-18) дво-
місячний термін з дня п блі ації відомос-
тей про прийняття рішення про припи-
нення "Бюлетені державної реєстрації".
Датою цієї п блі ації є 30.12.2011 р.

Голова Комісії з припинення
Мороз B.K.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

О олошення орендодавця — Інстит т теоретичної фізи и ім. М.М. Бо олюбова НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: в л. Метроло ічна 14-Б. Додат ова інформація за тел. 521-34-62.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Головне правління
ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для
довідо : 279-27-86, 279-27-93.

№
п/п

Балансо трим вач (юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місце-
знаходження

За альна
площа,
в.м

Цільове ви ористання приміщення
Ма симально
можливий

стро оренди

Орендна
плата за
1 в.м,

рн

Розмір
місячної
орендної
плати, рн

Станом на 31.05.2011

1.

Київсь ий місь ий лінічний
он оло ічний центр

(03115, м. Київ, в л. Верховинна, 69, тел.
424-68-18, 424-67-10)

1 поверх
в л. Верховинна,

69, орп. 1
1,00 Бан омат 2 ро и 364 дні 337,25 337,25

Станом на 31.10.2011

2.

Дитяча лінічна лі арня № 7
Печерсь о о район м. Києва

(01103, м. Київ, в л. Підвисоць о о, 4-б,
тел. 285-18-50, 285-54-76)

1 поверх
(хол)

в л. Підвисоць о о,
4-б літ. А

10,10
Тор овельний об'є т з продаж товарів

дитячо о асортимент
2 ро и 364 дні 67,75 684,31

3.

1 поверх
в л. Підвисоць о о,

4-б літ. Г

47,95
Кафе, я і не здійснюють продаж товарів

піда цизної р пи
2 ро и 364 дні 66,49 3610,53

4. 6,35
Тор овельний об'є т з продаж

продовольчих товарів, рім товарів
піда цизної р пи

5. Ком нальне підприємство "Київпастранс"
(04070, м. Київ, Набережне шосе, 2,

279-52-31

2 поверх
в л. Виборзь а,
111, орп с 1

20,65
Офісні приміщення ор анізацій інших

видів діяльності
2 ро и 364 дні 83,84 1731,25

6. 1 поверх в л. Т полєва, 13 31,60 Кафе з реалізацією піда цизних товарів 2 ро и 364 дні 181,88 5747,30

Станом на 31.08.2011

7.

Київсь а м ніципальна а адемія
естрадно о та цир ово о мистецтв

(01032, м. Київ, в л. Жилянсь а, 88, літ. А,
284-36-19

1 поверх
в л. Жилянсь а, 88,

літера А
80,02

Їдальні, я і не здійснюють продаж товарів
піда цизної р пи навчальних за ладах

12 місяців 32,11 2569,60

Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

о олош є про намір передати в оренд нежилі підвальні приміщення
площею 16,1 в.м. за адресою: м. Київ, в л. Мечни ова, 11 для
ви ористання під офіс з розрах н ом орендної плати в розмірі 1287 рн
з ПДВ за перший місяць оренди. Довід ов інформацію можна отримати
за тел. 280-15-39, 280-02-20, 288-50-25.

ПАТ "НВП "Більшови " 31 січня 2012 ро проводить а ціон з
продаж немайнових прав засновни а. На а ціон пропон ються
немайнові права засновни а (ПАТ "НВП "Більшови ") в дочірньом
підприємстві "Їдальня "Інд стрія". Права засновни а в лючають в себе:
- право власності дочірньо о підприємства на нежитлове приміщення
їдальні, площею 2603,5 в.м;

- право власності дочірньо о підприємства на нежитлове приміщення
сараю-бо с , площею 72 в.м;

- право орист вання земельною ділян ою, площею 2035,73 в.м;

А ціон відб деться о 10.00 в приміщенні їдальні "Інд стрія" в м. Києві
по в л. Вадима Гетьмана, 10/37. Для часті в а ціоні по пець сплач є
реєстраційний збір в с мі 1 мільйон ривень на рах но 26007301249471
філії "Київсь е місь е відділення ПАТ Промінвестбан " МФО 322067, од

14308569 в термін до 27 січня 2012 ро . Почат ова ціна продаж
немайнових прав засновни а 15 мільйонів ривень. З переможцем
а ціон ладається попередній до овір та надається розстроч а оплати
на 6 місяців.

Заяв а на часть в а ціоні подається ре омендованим листом за
адресою: м. Київ, проспе т Перемо и, 49/2. До заяв и обов'яз ово
додається до мент про оплат реєстраційно о взнос .

Інформацію можна отримати по телефон (044)594-55-25.

О олош ється он рс
на заміщення ва антних посад

державних сл жбовців
(начальни ів відділів та їх заст пни ів,

оловних та провідних спеціалістів
Держспоживінспе ції м. Києві)

Вимо и до андидатів: вища е о-
номічна, юридична освіта, стаж роботи
за фахом не менше трьох ро ів, знання
ділової раїнсь ої мови, вміння пра-
цювати на омп’ютері.

До менти приймаються протя ом
місяця з дня оп блі вання о олошення
про он рс за адресою: 01080, м. Ки-
їв, в л. Терьохіна, 8-а, тел. 463-70-33.

Управління житлово- ом нально о
осподарства Печерсь ої районної

в місті Києві державної
адміністрації о олош є он рс на

заміщення ва антних посад:
- провідно о спеціаліста відділ з пи-

тань розвит житлово- ом нально-
о осподарства;

- провідно о спеціаліста відділ е о-
номічно о аналіз та б х алтерсь ої
звітності.

Вимо и: вища освіта, стаж роботи.
Та ож о олош є он рс на заміщення
тимчасово вільної посади:
- провідно о спеціаліста відділ з пи-

тань е спл атації житлово о та не-
житлово о фонд .

Звертатися за адресою:м. Київ, в л. Мос-
овсь а, 37/2, імн.11, тел. 254-50-35.

ПРОПОНУЄТЬСЯ В ОРЕНДУ

приміщення Інстит т світової е ономі и площею 83,3 м2

за адресою: в л. Леонтовича, 5.

Тел. 235-56-99.

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн

енер ію, що відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 23.12.2011 № 80 роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних
роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни січні 2012 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 січня 2012 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населених п н тів,
місь о о еле трично о транспорт та ом нально-
поб тових потреб релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

69,81 13,96 83,77 89,62 17,92 107,54

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові
потреби релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од
(Постанова НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної величини
пот жності — в дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно
з За оном У раїни “Про внесення змін до За он
У раїни “Про еле троенер ети ” від 23.06.2005
№ 2706 та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 17.00
з 21.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 17.00 до 21.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за
періодами час , встановлюються та і тарифні
оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач (назва, юридична
адреса, телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та
місцезнаходження об'є та оренди

Реєстровий
номер майна

За альна
площа,
в.м

Вартість
майна за

незалежною
оцін ою, рн

Ма симальн
о можливий

стро
оренди

Мета ви ористання Інші
мови

Національна
а адемія на

У раїни

Інстит т теоретичної фізи и
ім. М.М. Бо олюбова НАН У раїни (м. Київ
в л. Метроло ічна, 14-Б: тел. 526-53-62)

Головний орп с ІТФ НАН У раїни
(м. Київ, в л. Метроло ічна, 14-Б;

тел. 526-53-62)

1 —"— —"— .№113, 115 29,3 127146,76 2 ро и Офіс резидента

2 —"— —"— .№118, 119,13 93,3 404873,48 —"— —"—

3 —"— —"— . № 125, частина оридор , санв зол 119,65 519218,78 —"— —"—

4 —"— —"— . № 122, 123, 124 75,8 328932,58 —"— —"—

5 —"— —"— . № 120 28,7 124543,07 —"— —"—

6 —"—
—"—

—"—
—"—

Приміщення на тех.пов.
Антено-місце на по рівлі

8
6 ант.-місць

16171,04
234580,02

—"—
—"—

Посл и мобільно о зв'яз
—"—

7 —"—
—"—

—"—
—"—

—"—
—"—

6,3
3 ант.-місць

20047,98
164106,00

—"—
—"—

—"—
—"—

8 —"—
—"—

—"—
—"—

—"—
—"—

8
5 ант.-місць

16171
208071

—"—
—"—

—"—
—"—

9 —"—
—"—

—"—
—"—

Приміщення в мат. с ладі
Тех. майданчи

40
100

68246,00
108333,00

—"—
—"—

СТО

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
По оризонталі: 1. с п 5. валет

6. ліврея 8. рем 10. перис оп
11. емір 12. плато 13. писан а
16. апітолій 18. чот и 20. подр а
21. патисон 23. фат 25. ана рама
26. тахта 27. Ата 29. мане ен
30. тема 31. тил
По верти алі: 1. старт 2. плас-

тилін 3. автобан 4. бе 5. во ал
7. Ярема 9. марш 10. патріарх
11. е зоти а 12. пі 14. ар она
15. а робат 17. аромат 19. ава-
лер 22. з рая 24. та т 25. атом
27. ант 28. а л

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

Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)

01034, Київ,
в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети
«Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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