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Про скликання IX сесії Київської міської ради VI скликання
Розпорядження № 1 від 10 січня 2012 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частин четвертої і дев'ятої статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Скликати ІХ сесію Київської міської ради VI скликання. Перше пленарне засідання провести 26 січня 2012 року о 10.00 в залі засідань Київради на 4�му поверсі (вул. Хрещатик, 36).
2. Секретаріату Київської міської ради довести до відома депутатів Київської міської ради VI скликання і населення про скликання ІХ сесії Київської міської ради VI скликання та здійснити організаційне і матеріально�технічне забезпечення підготовки та проведення першого пленарного засідання ІХ сесії

Київської міської ради VI скликання.
Голова Л. Черновецький

Про перейменування Київського міського бюро судово�медичної експертизи
Розпорядження № 2286 від 6 грудня 2011 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з урахуванням наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 25.06.2008 № 330 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14.09.98 № 273", враховуючи розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.08.2010 № 647 "Про затвердження
Положення про Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)" та з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Перейменувати Київське міське бюро судово�медичної експертизи
в Київське міське клінічне бюро судово�медичної експертизи.

2. Затвердити зміни і доповнення до Статуту Київського міського бю�
ро судово�медичної експертизи, затвердженого розпорядженням Київ�
ської міської державної адміністрації від 07.06.2000 № 860 (із змінами),
виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації 

від 07.06.2000 № 860 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 6 грудня 2011року № 2286

Статут
Київського міського клінічного бюро судово�медичної експертизи

(нова редакція)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Київське міське клінічне бюро судово�медичної експертизи (далі�

Установа) є бюджетною (неприбутковою) установою, що заснована на ко�
мунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядкована
Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією і законами
України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської місь�
кої ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Київського
міського голови, наказами Міністерства охорони здоров'я України і Го�
ловного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), цим Статутом та ін�
шими нормативними актами.

1.3. Установа має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський і пер�
винний медичний облік, складає фінансову та статистичну звітність у
встановленому законодавством порядку, всі фінансові операції здійснює
через органи Державного казначейства України за місцем знаходження.

1.4. Місцезнаходження Установи: м. Київ, вул. Докучаєвська, 4.
1.5. До складу Установи входить структурний підрозділ без права юри�

дичної особи, який знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Бондарський,
7�А.

1.6. Установа є юридичною особою, має штамп встановленого зразка,
печатку з власним найменуванням, зразок якої затверджується Головним
управлінням охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), користується правом опера�
тивного управління щодо закріпленого за нею майна.

ІІ. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
2.1. Метою діяльності Установи є:
— інтеграція І ефективне використання ресурсів для досягнення най�

кращих результатів в проведенні судово�медичних експертиз та дослі�
джень, що призначаються особою, яка проводить дізнання, органами по�
переднього слідства чи судом;

— дослідження на підставі спеціальних знань матеріальних об'єктів,
що містять інформацію про обставини справи, надання всебічної допомо�
ги закладам охорони здоров'я.

2.2. Предметом діяльності Установи є:
— медична практика;
— здійснення господарської діяльності, пов'язаної з придбанням, збе�

ріганням, перевезенням, реалізацією (відпуском), використанням, зни�
щенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у по�
рядку, визначеному законодавством України;

— здійснення судово�медичної експертизи;
— надання висновку фахівця з питань судово�медичної експертизи на

запити юридичних і фізичних осіб;
— проведення судово�медичної експертизи у цивільних справах;
— проведення судово�медичних досліджень за замовленням інозем�

них громадян;
— забезпечення та проведення судово�медичних досліджень або екс�

пертиз трупів у випадках насильницької смерті або при підозрі на засто�
сування насильства, а також за іншими обставинами, що обумовлюють
необхідність проведення такого дослідження чи експертизи для вирішен�
ня питань, поставлених органами дізнання, попереднього слідства, су�
дом;

— забезпечення та проведення судово�медичної експертизи та дослі�
дження потерпілих, звинувачених та інших осіб для визначення характеру
та ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, з приводу статевих злочинів та
вирішення питань іншого характеру, поставлених органами дізнання, по�
переднього слідства, судом;

— забезпечення та проведення судово�медичної експертизи (дослі�
дження) речових доказів;

— забезпечення участі судово�медичних експертів у судових засідан�
нях, а також як фахівців у галузі судової медицини при проведенні невід�
кладних та інших слідчих дій;

— забезпечення та проведення судово�медичної експертизи (дослі�
дження) за матеріалами кримінальних, цивільних та адміністративних
справ;

— впровадження у судово�медичну практику нових методів досліджен�
ня та удосконалення професійного рівня судово�медичних експертів;

— систематичне інформування керівників закладів охорони здоров'я
про всі дефекти та недоліки у наданні медичної допомоги населенню, які
були виявлені при проведенні судово�медичних експертиз (досліджень);

— забезпечення участі судово�медичних експертів у клінічних та кліні�
ко�анатомічних конференціях;

— негайне повідомлення про випадки особливо небезпечних інфекцій,

які були виявлені в процесі роботи відповідно до чинного законодавства
України;

— узагальнення та аналіз результатів судово�медичних експертиз та
досліджень з метою розробки заходів щодо профілактики виробничого,
вуличного та побутового травматизму, отруєнь, алкоголізму, наркоманії,
токсикоманії, раптової смерті та інших питань, що можуть сприяти поліп�
шенню надання медичної допомоги населенню;

— підготовка на циклах технічного удосконалення, передатестаційних
циклах, підвищення кваліфікації медичних кадрів Установи з базовою та
неповною вищою освітою, з подальшою атестацією медичного персона�
лу;

— утримання тіл померлих у холодильній камері патолого�анатомічно�
го бюро після дослідження понад норми перебування, а також тих, що
знаходяться на зберіганні;

— послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (по�
слуг перукаря та косметолога, обмивання, бальзамування, укладання в
труну);

— перенесення труни з тілом покійного;
— надання платних послуг населенню згідно з законодавством України;
— інша незаборонена законодавством України діяльність.
ІІІ. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
3.1. Відносини Установи з підприємствами, установами, організаціями

та громадянами в усіх сферах господарської діяльності будуються на до�
говірних засадах згідно з законодавством України.

3.2. Утримання Установи і оплата праці здійснюється за рахунок місце�
вого бюджету, а також інших джерел фінансування, які передбачені чин�
ним законодавством України.

3.3. Установа здійснює в повному обсязі свої права та обов'язки в сфе�
рах планування, матеріально�технічного постачання, організації та оплати
праці, фінансів, цін та прав в інших сферах діяльності, передбачених за�
конодавством України.

IV. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
4.1. Управління Установою здійснюється начальником (далі Керівник).
4.2. Керівник Установи призначається на посаду та звільняється з по�

сади наказом начальника Головного управління охорони здоров'я вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) за погодженням з відповідним заступником голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на контрак�
тній основі.

Заступники Керівника, керівник бухгалтерської служби Установи при�
значаються на посаду і звільняються з посади наказом Керівника Устано�
ви за погодженням з Головним управлінням охорони здоров'я виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції).

Інші працівники призначаються на посаду та звільняються з посади на�
казом Керівника Установи відповідно до законодавства України.

Керівник Установи несе персональну відповідальність за діяльність Ус�
танови.

4.3. Керівник вирішує самостійно всі питання діяльності Установи, в
межах своїх повноважень видає накази та дає вказівки, обов'язкові для
виконання всіма працівниками, вживає заходи до заохочення працівників
та накладає стягнення, затверджує положення про структурні підрозділи,
посадові інструкції, складає штатний розпис Установи у межах встановле�
них фондів оплати праці та нормативів чисельності працівників і подає на
затвердження Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в ус�
тановленому порядку.

4.4. Розпоряджається майном та коштами Установи (в межах наданих
повноважень).

4.5. Керівник діє від імені Установи, без доручення представляє її інте�
реси у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах та органі�
заціях, в межах наданих повноважень, укладає договори, видає доручен�
ня, має право першого підпису на фінансових, банківських та інших доку�
ментах Установи.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА УСТАНОВИ
5.1. Керівник Установи для найбільш повного використання трудового

потенціалу і створення умов для високоефективної діяльності кожного
працівника:

5.1.1. Проводить атестацію та раціоналізацію робочих місць.
5.1.2. Встановлює форми організації праці працівників, здійснює тари�

фікацію та встановлює працівникам надбавки до посадового окладу за ви�
соку якість, складність та напруженість в роботі, професійну майстерність
та інші доплати і надбавки згідно з законодавством України.

5.1.3. Встановлює режим робочого часу та відпочинку, а також трива�
лість додаткових відпусток відповідно до законодавства України про пра�
цю, забезпечує умови технічної безпеки.

5.2. Оплата праці працівників Установи здійснюється згідно з відповід�
ними постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охо�
рони здоров'я України, іншими нормативно�правовими актами та внут�
рішніми нормативними документами.

VI. МАТЕРІАЛЬНО�ТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ УСТАНОВИ
6.1. Матеріально�технічну базу і кошти Установи складають основні

фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові
ресурси, вартість яких відображена у самостійному балансі.

6.2. Майно Установи належить до комунальної власності територіаль�
ної громади м. Києва і закріплюється за нею на праві оперативного управ�
ління.

6.3. Установа має право передавати в оренду нерухоме майно, а також
окреме індивідуальне визначене майно, яке закріплено за нею на праві опе�
ративного управління, в порядку, визначеному Київською міською радою.

VII. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ
7.1. Установа здійснює оперативний та бухгалтерський облік результа�

тів своєї діяльності і надає фінансову та статистичну звітність у порядку,
визначеному чинним законодавством України. Фінансова звітність Уста�
нови надається Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) в установленому порядку.

7.2. Перевірка окремих напрямків діяльності Установи здійснюється
податковими та іншими уповноваженими органами відповідно до законо�
давства України.

7.3. Ревізія та перевірка діяльності Установи здійснюється власником
або уповноваженим ним органом у разі необхідності, але не рідше одно�
го разу на два роки.

7.4. Установа підзвітна Головному управлінню охорони здоров'я вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації).

VIII. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ
Зміст та обсяг інформації, що становить лікарську таємницю Установи,

порядок її захисту визначається Керівником і доводиться до працівників,
які мають до неї доступ. Відповідальність за розголошення лікарської та�
ємниці визначається законодавством України.

IX. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ
Зміни та доповнення до Статуту Установи вносяться відповідно до

законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затвердже�
ний.

X. ПРИПИНЕННЯ УСТАНОВИ
10.1. Припинення Установи здійснюється шляхом ліквідації чи реор�

ганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ) за рішенням
власника або суду відповідно до законодавства України. Припинення
Установи здійснюється комісією з припинення, яка утворюється орга�
ном, що прийняв рішення про припинення, або уповноваженим ним ор�
ганом.

10.2. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять
повноваження по управлінню справами Установою. Комісія з припинення
складає ліквідаційний баланс (передавальний акт, розподільчий баланс)
Установи і подає його на затвердження в установленому порядку.

10.3. У разі припинення Установи працівникам, що звільняються, га�
рантується додержання їх прав і інтересів відповідно до законодавства
про працю України.

10.4. У випадку припинення Установи майно, що залишилося після за�
доволення претензій кредиторів, використовується за вказівкою власни�
ка.

10.5. Установа вважається припиненою з дня внесення до єдиного
державного реєстру запису про її припинення.

Заступник голови — керівник апарату

Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 30.03.2010 № 194
Розпорядження № 2280 від 6 грудня 2011 року

З метою уникнення дублювання функцій та оптимізації роботи Комітету з економічних реформ виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації і Комітету з розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року щодо
вирішення кола питань, пов'язаних із реалізацією пріоритетних та стратегічних напрямів соціально�економічного розвитку міста,
та в межах повноважень місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити зміни до складу Комітету з економічних реформ вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.03.2010
№ 194 "Про утворення Комітету з економічних реформ виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (зі
змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Затвердити зміни та доповнення до Положення про Комітет з еко�
номічних реформ виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 30.03.2010 № 194 "Про утворення Комітету з економічних

реформ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації)" (зі змінами), що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 09.08.2010 № 587 "Про утворення Комітету з розробки Стратегії
розвитку міста Києва до 2025 року" та від 12.10.2010 № 838 "Про внесен�
ня змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 09.08.2010 № 587".

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано�
ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформа�
ції змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Попов Олександр Павлович — голова Київської міської державної адміністрації, голова Комітету
Крамаренко Руслан Михайлович — заступник голови Київської міської державної адміністрації, виконавчий секретар Комітету
Галенко Оксана Миколаївна — директор комунальної науково�дослідної установи "Науково�дослідний інститут соціально�

економічного розвитку міста", д. е. н., професор, секретар Комітету
Богданович Іван Іванович — заступник директора Інституту європейських досліджень (за згодою)
Бордюк Володимир Михайлович — директор НДІ економічного розвитку КНЕУ, д. е. н., професор, член�кореспондент НАН України (за 

згодою)
Вакуленко Володимир Миколайович — завідувач кафедри регіонального управління місцевого самоврядування та управління містом 

Національної академії державного управління при Президентові України, канд. держ. упр., доцент 
(за згодою)

Савченко Ірина Юріївна — в. о. начальника Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві (за згодою)
Голубченко Анатолій Костянтинович — заступник голови Київської міської державної адміністрації
Довбань Ігор Миколайович — начальник Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Кучук Михайло Ілліч — заступник голови Київської міської державної адміністрації
Мазурчак Олександр Володимирович — перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Мохорєв Віталій Андрійович — начальник Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Новохатько Леонід Михайлович — заступник голови Київської міської державної адміністрації
Омельяненко Олексій Анатолійович — депутат Київської міської ради (за згодою)
Осадчий Олександр Володимирович — голова Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва (за згодою)
Поворозник Микола Юрійович — начальник Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Пузанов Олександр Геннадійович — заступник голови Київської міської державної адміністрації
Репік Володимир Михайлович — начальник Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)
Сухонос Олег Вікторович — заступник начальника Головного управління економіки та інвестицій — начальник управління 

з питань регіональної та зовнішньоекономічної політики виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Хаустов Володимир Кирилович — учений секретар ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України (за згодою)
Целовальник Сергій Анатолійович — начальник Головного управління містобудування та архітектури

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Ярошенко Роман Валерійович — голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку (за згодою)

Заступник голови — керівник апарату

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 30.03.2010 № 194 

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 6 грудня 2011 року № 2280

СКЛАД
Комітету з економічних реформ виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 17 січня 2012 року

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 6 грудня 2011 року № 2280

Зміни та доповнення 
до Положення про Комітет з економічних реформ виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 30.03.2010 № 194 "Про утворення Комітету з економічних реформ виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" 
(зі змінами)

1. У тексті Положення слова "Київський міський голова" в усіх відмін�
ках замінити словами "голова Київської міської державної адміністрації" у
відповідних відмінках.

2. Пункт 3 Положення доповнити абзацом такого змісту: "підготовка
пропозицій Київській міській раді, голові Київської міської державної ад�
міністрації щодо реалізації проектів з впровадження Стратегії розвитку
Києва до 2025 року.".

3. Пункт 4 Положення доповнити підпунктом 9 такого змісту:
"9) організовує узагальнення та підготовку пропозицій щодо реалізації

завдань, заходів та проектів з впровадження стратегічних ініціатив в 
м. Києві.".

4. Пункт 11 Положення викласти в такій редакції:
"11. Організаційне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Ко�

мунальною науково�дослідною установою "Науково�дослідний інститут
соціально�економічного розвитку міста.".

5. Пункт 12 Положення виключити.

Заступник голови — керівник апарату

Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 07.06.2006 № 936

Розпорядження № 2281 від 6 грудня 2011 року
Відповідно до статей 156, 157 Земельного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 № 284 "Про поря�

док визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам", з метою забезпечення визначення збитків, за�
подіяних вилученням (викупом) або тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання,
погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для
використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, в межах функцій орга�
ну місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07,06.2006 № 936 "Про створення комісії по визначенню розмірів
збитків комунальних підприємств лісопаркових господарств об'єднання "Київзеленбуд" (із змінами та доповненнями ), а саме:

1.1. Пункт 1 розпорядження викласти в наступній редакції:
"1. Створити комісію по визначенню збитків, заподіяних вилученням (викупом) або тимчасовим зайняттям земельних ділянок, а також обмеженням

прав власників землі та землекористувачів у такому складі:
Ягодка В. С — начальник Головного управління екології та охорони природних ресурсів, голова комісії
Назаренко М. О. — генеральний директор Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста, 

заступник голови комісії
Коркуленко О. І — заступник начальника управління садово�паркового та лісопаркового господарства Київського комунального об'єднання зе�

леного будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", секретар комісії
Волевач О. В. — начальник відділу лісопаркового господарства Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації 

зелених насаджень міста "Київзеленбуд"
Шевченко Б. В. — начальник відділу регулювання зелених територій Головного управління екології та охорони природних ресурсів
Балабанов О. М. — заступник начальника Головного управління містобудування та архітектури
Ловчиков В. П. — начальник управління аукціонів, конкурсів та ринку землі Головного управління земельних ресурсів
Куреня Н. Г. — начальник відділу фінансів комунальної сфери управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг Головного 

фінансового управління 
Керівник підприємства, організації, установи — землекористувача.
Представник підприємства, установи, організації або громадянин, які будуть відшкодовувати збитки.
У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність для використання за цільовим призначенням, до скла�

ду комісії включаються зазначені нижче представники:
Савицький Е. А — начальник відділу екологічної експертизи та природних ресурсів Державного управління охорони навколишнього природно�

го середовища в м. Києві (за згодою)
Остапчук Т. М. — в. о. завідуючого відділом гігієнічних проблем екології державної санітарно�епідеміологічної служби м. Києва"
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�

в'язків.

Голова О. Попов

Про будівництво 
надземного пішохідного мосту 

на км 20+550 автомобільної дороги Р�01 
Київ�Обухів

Розпорядження № 1915 від 17 жовтня 2011 року
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядуванню в Україні", пункту 2 статті 19, пункту 4 статті 20 Зако�

ну України "Про автомобільні дороги", абзаців 6, 23 статті 9, частини 1 статті 26 Закону України "Про дорожній рух", ДБН
В.2.3�4:2007 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво", враховуючи Дер�
жавну програму розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007 — 2011 роки, затверджену постановою Кабі�
нету Міністрів України від 03.08.2005 № 710, Указ Президента України від 20.11.2007 № 1121 "Про невідкладні заходи із забез�
печення безпеки дорожнього руху", з метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Здійснити у 2011 році розробку проектно�кошторисної документації
та в 2011�2012 роках виконати роботи з будівництва надземного пішохід�
ного мосту на км 20+550 автомобільної дороги Р�01 Київ�Обухів в межах
міста Києва (далі — будівництво пішохідного мосту).

2. Взяти до відома, що замовником розробки проектно�кошторисної
документації та виконання робіт з будівництва пішохідного мосту висту�
пає Служба автомобільних доріг у Київській області.

3. Службі автомобільних доріг у Київській області в установленому за�
конодавством порядку:

3.1. Визначити проектну організацію з розробки проектно�кошторис�
ної документації та підрядну організацію на виконання робіт, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження.

3.2. Одержати в інженерних службах міста Києва технічні умови для
розробки проектно�кошторисної документації на виконання робіт, зазна�
чених у пункті 1 цього розпорядження.

3.3. Оформити документи, що посвідчують право користування зе�
мельними ділянками.

3.4. Вирішити питання видалення зелених насаджень.
3.5. Розробити та затвердити проектно�кошторисну документацію.
3.6. Забезпечити виконання робіт з будівництва пішохідного мосту від�

повідно до затвердженої у встановленому порядку проектно�кошторисної
документації у терміни, що визначені пунктом 1 цього розпорядження.

3.7. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУМВС України в м. Києві
схему організації дорожнього руху та встановлення дорожніх знаків в міс�
цях виконання робіт.

3.8. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку
виконання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження.

3.9. Роботи виконати відповідно до Правил благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.08
№ 1051/1051.

4. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
за зверненням замовника, надати в установленому порядку містобудівні
умови та обмеження забудови земельної ділянки.

5. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження, виконувати з  пе�
ріодичним обмеженням руху транспорту при монтажі конструкцій пішо�
хідного мосту.

6. Взяти до відома, що проектні роботи та роботи з будівництва пішо�
хідного мосту виконуються за рахунок коштів Державного бюджету Укра�
їни.

7. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження покласти на заступників Київської міської
державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов
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Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 

29 грудня 2011 року № 54/913
НАКАЗ № 16�ОД 

від 15 грудня 2011 року м. Київ

Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні цінової політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", з метою реалізації конституційного права особи віль�
но збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні цінової політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Управління цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) ознайомити підлеглих працівників з Положенням про забезпечення доступу до публічної інформації в Управлінні цінової політики виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Цей наказ набирає чинності з моменту оприлюднення.
4. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника начальника Управління цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації) Стрижиус О. В.
Начальник В. Яструбинський

З Положенням можна ознайомитися на сайті Київської міської влади  kmv.gov.ua  Управління цінової політики

Про зміни у складі Київської міської координаційної ради з питань 
запобігання поширенню ВІЛ�інфекції/СНІДу

Розпорядження № 1991 від 28 жовтня 2011 року
У зв'язку зі змінами у персональному складі Київської міської координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ�ін�

фекції/СНІДу:

1. Затвердити зміни до складу Київської міської координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ�інфекції/СНІДу, затвердженого розпоря�
дженням Київської міської державної адміністрації від 05.12.2006 № 1726, виклавши його в новій редакції, що додасться.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Затверджено 
розпорядженням Київської міської державної адміністрації 

від 05.12.2006 № 1726 
(в редакції розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 28.10.2011 № 1991

Склад Київської міської координаційної ради з питань запобігання поширенню 
ВІЛ�інфекції/СНІДу (далі — Рада)

Попов Олександр Павлович — голова Київської міської державної адміністрації, голова Ради
Мохорєв Віталій Андрійович — начальник Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), заступник голови Ради
Булах Лада Валентинівна — представник Київського регіонального представництва громадської організації "Всеукраїнська 

мережа людей, які живуть з ВІЛ\СНІД", заступник голови Ради (за згодою)
Юрченко Олександр Володимирович — головний лікар Київської міської клінічної лікарні № 5, секретар Ради
Бондаренко Анатолій Матвійович — представник всеукраїнської благодійної організації "Час життя плюс" (за згодою)
Ващенчук Оксана Володимирівна — представник громадської організації "Клуб "Еней" (за згодою)
Горюнова Віра Зиновіївна — начальник Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Гусєва Ніна Павлівна — голова Київського міського комітету товариства Червою Хреста (за згодою)
Збітнєва Оксана Іванівна — начальник управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Куделя Денис Олегович — представник міжнародного благодійного фонду "Вертикаль" (за згодою)
Кулеба Микола Миколайович — начальник служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)
Надута Галина Миколаївна — представник Міжнародного благодійного фонду "Міжнародний Альянс ВІЛ\СНІД в Україні" 

(за згодою)
Ортинський Ярослав Михайлович — головний державний санітарний лікар м. Києва (за згодою)
Руднєва Ольга Олександрівна — представник благодійної організації "Фонд Олени Франчук "АНТИСНІД" (за згодою)
Смірнов Сергій Іванович — заступник начальника управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС України в 

м.Києві (за згодою)
Танцюра Валерій Анатолійович — директор Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Тіщенко Світлана Павлівна — виконавчий директор громадської організації "Крок за кроком" (за згодою)
Філіппов Володимир Вікторович — начальник Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Шлапак Алла Василівна — голова постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту 

(за згодою)

Заступник голови — керівник апарату

Про доповнення адресного переліку будівель та споруд приватної, 
колективної і державної форми власності, на яких будуть проводитись роботи

з капітального ремонту фасадів, покрівель будівель та споруд, благоустрою
прибудинкових територій в рамках підготовки міста Києва до проведення 

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Розпорядження № 1932 від 20 жовтня 2011 року

Відповідно до Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в
Україні", Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", керуючись рішенням Київської міської ради від 08.02.2007
№ 61/722 "Про Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010�2012 року з футболу":

1. Доповнити Адресний перелік будівель та споруд приватної, колективної і державної форми власності, на яких будуть проводитись роботи з капі�
тального ремонту фасадів, покрівель будівель та споруд, благоустрою прибудинкових територій в рамках підготовки міста Києва до проведення фі�
нальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації") від 08.09.2011 № 1640 "Про капітальний ремонт фасадів, покрівель будівель та споруд приватної, колективної і державної
форми власності, благоустрій прибудинкових територій у місті Києві до Євро 2012 року і виготовлення паспортів опорядження та відновлення фасадів
будинків", позицією 7 такого змісту:

"

"
2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах

масової інформації змісту цього розпорядження.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�

в'язків.
Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень 

Київської міської державної адміністрації
Розпорядження № 2100 від 11 листопада 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю
України — місто�герой Київ", рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 260/5647 "Про реорганізацію Головного управління
цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

1. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Київської міської державної адміністрації від

24.06.2003 № 1145 "Про затвердження Положення про Головне управлін�
ня з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)";

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 18.08.2010 № 625 "Про затверджен�
ня змін та доповнень до розпорядження Київської міської державної адмі�
ністрації від 24.06.2003 № 1145";

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 25.01.2011 № 70 "Про затверджен�
ня змін до Положення про Головне управління цінової політики виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації)".

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

7 вул, Червоноармійська 57/3 Товариство "Знання" України
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 17 січня 2012 року

Поетика на полотні
В столиці відкрилася виставка молодої художниці, 
присвячена Лесі Українці

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Мин ло о тижня в м зеї
Лесі У раїн и представили
вистав х дожніх робіт
Анни Добрової, присвячен
творчості поетеси. Це вже
третя персональна вистав-
а х дожниці, портрети,
натюрморти та пейзажі
я ої демонстр ють миттє-
вість та неповторність жит-
тя. А на др ом поверсі
м зею триває вистав а ес-
ізів та театральних остю-
мів відомо о раїнсь о о
сцено рафа Андрія Але -
сандровича-Дочевсь о о.

Молода художниця Анна Доброва

працює в стилі реалізму, володіє тех�

нікою живописного академічного

письма. Її роботам (а їх вже понад 80)

притаманні жвавість і сонячність ко�

лориту. Недарма творче кредо Анни

Добрової — “Художник, який вва�

жає, що все вміє, це “мертвий худож�

ник”. Я хочу нести радість людям,

тому в основному мої роботи напов�

нені сонячним світлом та оптиміз�

мом”. Головним викладачем живо�

пису у своєму житті вважає Михайла

Шаповаленка, в його майстерні про�

вчилася майже 5 років. Анна Добро�

ва володіє технікою акварелі, офорту,

гравюри та літографії, робить екс�

клюзивні вітражі та розпис одягу,

проте найулюбленішою технікою є

олія. Хоча дівчина закінчила вищий

навчальний заклад лише у 2011 році,

за її плечима участь у багатьох ви�

ставках, в тому числі і три персональ�

ні експозиції. Організація останніх

стала можливою завдяки стипендії,

яку Анна отримала від Президент�

ського фонду Леоніда Кучми “Укра�

їна”. Як розповіла “Хрещатику” ке�

рівник гуманітарних програм фонду

Тетяна Мельник, цього року планує�

ться представити роботи Анни Доб�

рової в Москві в Українському куль�

турному центрі на Арбаті.

Персональну виставку в музеї Лесі

Українки художниця присвятила ви�

датній поетесі. “Її творчість просяк�

нута романтизмом і легким сумом,

вона могла передати всю красу та ве�

лич української природи. Я хотіла

показати наше споріднене бачення

світу, його нюанси, миттєвість та не�

повторність життя, щоб люди теж

помічали це в навколишньому сві�

ті”,— говорить Анна Доброва. В екс�

позиції представлені пейзажі, натюр�

морти, портрети (“Україночка”, “Та�

тарочка”), а під більшістю робіт —

поетичні рядки Лесі Українки. “В бу�

динку, де жила Леся Українка в кінці

XIX — на початку XX століть, бували

відомі і маловідомі художники, в то�

му числі такі знакові фігури як Іван

Труш, Фотій Красицький. Це при�

родно і для Лесі Українки — вона

прекрасно малювала, відвідувала

школу Мурашка, бачила світ очима

художника”,— говорить завідувач

сектором експозиційно�виставкової

роботи Майя Чумак.

На другому поверсі музею для

всіх, хто цікавиться театром, відкри�

та виставка “Сценічні образи в ескі�

зах театральних костюмів або... Гра

для моєї бабусі” Андрія Александро�

вича�Дочевського, художника у тре�

тьому поколінні. Цього року минає

20�річний ювілей його роботи як го�

ловного художника в Національно�

му академічному театрі ім. І. Фран�

ка. В творчому доробку митця —

сценографія до більше як 60 вистав.

Андрій Александрович�Дочевський

є не лише автором сценографії, а й

костюмів. Виразні риси його теат�

ральних костюмів містять в собі

взаємодоповнюваність форми і ко�

льорової гами, ефект перебільшен�

ня, спрощення, абстрагування, ди�

намічність і трансформацію. На ви�

ставці представлено ескізи костюмів

до 17 вистав і одного кінофільму,

частина з яких демонструється впер�

ше, а також 5 використовуваних у

виставах костюмів на манекенах. Се�

ред них — ескізи до костюмів поста�

новки Данченко “Вишневий сад” по

А. Чехову, що увійшла до антології

історії польського театру, ескіз та

костюм Ребекки до вистави “Роз�

смерсгальм” Г. Ібсена, ескізи до ви�

стави “Дама без камелій” Т. Реттіга�

на, що є квінтесенцією творчості

Александровича в плані прояву сво�

го естетичного кредо, ескізи до ви�

стави “Райдуга взимку”, поставле�

ною 1987 року в Львівському ТЮГу.

На виставці є й портрет бабусі мит�

ця — Ніни Александрович�Дочев�

ської, якій, власне, і присвячена ви�

ставка. Саме вона, випускниця

Смольного інституту, прищепила

йому любов до театру, в дитинстві

шила костюми Наполеона та навча�

ла робити перші макетники у короб�

ці з�під телевізора.

Виставку костюмів Александро�

вича�Дочевського можна побачити

до 21 січня, а художні роботи Анни

Добрової — до 30 січня. Музей пра�

цює щодня, окрім вівторка, за адре�

сою: вул. Саксаганського, 97

В б дин Лесі У раїн и, де сво о час б вали численні її др зі-х дожни и, сьо одні представлені артини молодої х дожниці Анни Добрової
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Відповіді на росворд
По оризонталі: 8. мережа 9. Ла шмі 10. родео 11. мальва 12. Хронос 13. драма 16. Іштар 19. мамай 21. Евтерпа 22. терем 23. рента 24. епі раф

25. мороз 28. а орд 31. паста 34. міледі 35. т ризм 36. ш ола 37. оле а 38. шарнір
По верти алі: 1. реванш 2. дельта 3. парад 4. п дра 5. блоха 6. с ло а 7. амфора 14. ритмі а 15. маршр т 17. терор 18. ремез 19. Марфа 20. манто

26. о іро 27. осетер 29. ар’єра 30. роз іш 31. піша 32. стої 33. аташе

Посвідчення лі відатора

на ЧАЕС, ате орія 2,

серія А, № 111601 на

ім’я Коломійця Івана

Я овича вважати не-

дійсним.

Свідоцтво про право на за-

няття адво атсь ою діяльністю

№ 3568/10 та посвідчення

№ 3568/10 К зьміної Єв енії

Оле сандрівни вважати недій-

сним зв’яз з втратою.

Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- оловно о спеціаліста відділ б дівництва, архіте т ри та земле орист вання на період
відп ст и по до ляд за дитиною до трьох ро ів основно о працівни а;

- оловний спеціаліст відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
на період відп ст и по до ляд за дитиною до трьох ро ів основно о працівни а;

Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.

Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання за адресою:
в л. С ворова, 15, ім. 204, тел. 280-74-97.

УВАГА! У зв'яз із зміною розрах н ових ре візитів одерж вача оштів,
внесено зміни до п.3.9 о олошень он рсів по зал ченню інвесторів до
облашт вання підземних пішохідних переходів (Лот 2-5), розміщених
реда ції від 13.01.2012 №3 (4023), а саме: розрах н овий рах но
№31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві; бан одерж вача: ГУ ДКСУ м.Києві;
од бан а: 820019; од ЄДРПОУ 37993783.

Управління цінової політи и ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

- оловно о спеціаліста відділ тарифів на житлові посл и

Вимо и до андидата: ромадянство У раїни; вища освіта відповідно о професійно о
спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста; стаж роботи за
фахом на державній сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не менше 1 ро , або стаж
роботи за фахом в інших сферах е ономі и не менше 3 ро ів; володіння державною
мовою; знання нормативних до ментів, що стос ються державної сл жби; пра ти а
застос вання чинно о за онодавства; знання основ державно о правління, е ономі и,
фінансів та права; володіння основними принципами роботи на омп'ютері та
відповідними про рамними засобами; знання ділової мови.

- провідно о спеціаліста відділ ціно творення на соціально знач щі товари та посл и

Вимо и до андидата: ромадянство У раїни; вища освіта відповідно о професійно о
спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста; стаж роботи за
фахом на посаді спеціаліста І або II ате орій не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом
в інших сферах е ономі и не менше 2 ро ів; володіння державною мовою; знання
нормативних до ментів, що стос ються державної сл жби; пра ти а застос вання
чинно о за онодавства; знання основ державно о правління, е ономі и, фінансів та
права; володіння основними принципами роботи на омп'ютері та відповідними
про рамними засобами; знання ділової мови.

Особи, я і бажають взяти часть он рсі, подають до он рсної омісії:
- заяв на часть он рсі, в я ій зазначається про ознайомлення заявни а із

встановленими за онодавством обмеженнями щодо прийняття на державн сл жб та
проходження державної сл жби;

- заповнен особов арт (форма П-2ДС) з відповідними додат ами;
- дві фото арт и розміром 4x6 см;
- опії до ментів про освіт , підвищення валіфі ації, присвоєння вчено о звання,

прис дження на ово о ст пеня;
- де ларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансово о хара тер за

мин лий рі за формою, передбаченою За оном У раїни "Про засади запобі ання і
протидії ор пції";

- опію до мента, я ий посвідч є особ ;
- медичн довід про стан здоров 'я за формою, затвердженою МОЗ;
- письмов з од на проведення спеціальної перевір и;
- опію війсь ово о вит а (для війсь овосл жбовців або війсь овозобов'язаних);
- довід про доп с до державної таємниці ( разі йо о наявності).

Додат ова інформація надається за тел. 529-92-46

До менти приймаються продовж 30 днів з дня оп блі вання о олошення про
он рс за адресою: 03150, м. Київ-150, в л. Ульянових, б д. 1/62-А, ім. 306.

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

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 —
нежилих приміщень за альною площею 352,0 в.м

на просп. Перемо и, 21-А, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 352,0 в.м

Адреса: 03115, м. Київ, просп. Перемо и, 21-А, літ. "А"

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

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 352,0 в.м, том числі:
ІІ поверх — 313,9 в.м (нежилі приміщення №№ 1, 2, 3 ( р пи приміщень № 17), з № 1

по № 16 ( р пи приміщень № 18); місця спільно о орист вання площею 38,1 в.м
(І поверх — 18,2 в.м, ІІ поверх — 19,9 в.м).

Вартість продаж об'є та без ПДВ — 3 115 340 (три мільйони сто п'ятнадцять тисяч
триста соро ) ривень.

ПДВ — 623 068 (шістсот двадцять три тисячі шістдесят вісім) ривень.
Почат ова вартість продаж об'є та з рах ванням ПДВ — 3 738 408 (три мільйони

сімсот тридцять вісім тисяч чотириста вісім) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни продаж з рах ванням ПДВ —

373 840 (триста сімдесят три тисячі вісімсот соро ) ривень 80 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. 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

Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни
продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;

5. А ціон б де проведено через 30 (тридцять) алендарних днів після п блі ації
о олошення.

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, ім. 714, товарна біржа
"У рспецрес рс". Почато об 11.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о,
172, ім. 714, товарна біржа "У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в
п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, 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 № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607,
отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

8. Грошові ошти в розмірі — 373 840,80 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової вартості об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ
"Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

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, 21-А, літ. "А".
11.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о,

172, ім. 714, товарна біржа "У рспецрес рс", тел. 362-90-13, (067)868-96-20.

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 —
нежилих приміщень за альною площею 764,20 в.м

на в л. Довнар-Запольсь о о, 5, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 764,20 в.м

Адреса: 04116, м. Київ, в л. Довнар-Запольсь о о, 5, літ. "А"

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

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 764,20 в.м, том числі:
ІІ поверх — №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 12, 13, 14, 15, 15а, з № 16 по № 21

( р пи приміщень № 2) площею 609,20 в.м, місця спільно о орист вання площею 155,00
в.м, що с ладає 42/100 частини від нежило о б дин площею 1836,00 в.м.
Вартість продаж об'є та без ПДВ — 5 301 600 (п'ять мільйонів триста одна тисяча

шістсот) ривень.
ПДВ — 1 060 320 (один мільйон шістдесят тисяч триста двадцять) ривень.
Почат ова вартість продаж об'є та з рах ванням ПДВ — 6 361 920 (шість мільйонів

триста шістдесят одна тисяча дев'ятсот двадцять) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни продаж з рах ванням ПДВ —

636 192 (шістсот тридцять шість тисяч сто дев'яносто дві) ривні.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. 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

Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни
продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;

5. А ціон б де проведено через 30 (тридцять) алендарних днів після п блі ації
о олошення.

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, ім. 714, товарна біржа
"У рспецрес рс". Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о,
172, ім. 714, товарна біржа "У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в
п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, 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 № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607,
отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

8. Грошові ошти в розмірі — 636 192 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової
вартості об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний",
од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".
9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
10. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04116, м. Київ,

в л. Довнар-Запольсь о о, 5, літ. "А".
11.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172,

ім. 714, товарна біржа "У рспецрес рс", тел. 362-90-13, 067-868-96-20.

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 —
нежилих приміщень за альною площею 80,80 в.м

на в л. Ярославів Вал, 14, літ. "Г"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 80,80 в.м.

Адреса: 01034, м. Київ, в л. Ярославів Вал, 14, літ. "Г"

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція" Шевчен івсь ої
районної місті Києві ради.

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 80,80 в.м (І поверх — нежилі приміщення

з № 1 по № 11 р пи приміщень № 84).
Вартість продаж об'є та без ПДВ — 590 700 (п'ятсот дев'яносто тисяч сімсот) ривень.
ПДВ — 118 140 (сто вісімнадцять тисяч сто соро ) ривень.
Почат ова вартість продаж об'є та з рах ванням ПДВ — 708 840 (сімсот вісім тисяч

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

70 884 (сімдесят тисяч вісімсот вісімдесят чотири) ривні.
За інформацією Головно о правління охорони льт рної спадщини, б дино , в я ом

розташований об'є т приватизації, занесений до перелі щойно виявлених об'є тів
льт рної спадщини (за видом — архіте т ра).

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.
2. 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

Товарної біржі "У рспецрес рс" 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 через 30 (тридцять) алендарних днів після п блі ації
о олошення.

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, ім. 714, товарна біржа
"У рспецрес рс". Почато о 12.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о,
172, ім. 714, в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з
9.00 до 17.00, 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 № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607,
отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

8. Грошові ошти в розмірі — 70 884 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової
вартості об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний",
од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".
9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
10. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01034, м. Київ,

в л. Ярославів Вал, 14, літ. "Г".
11.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о,

172, ім. 714, товарна біржа "У рспецрес рс", тел. 362-90-13, 067-868-96-20.


