
ТТРРКК  ККииїївв

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз. програма
8.00 СТН. Спорт. Тижневик
8.45, 16.55, 23.50 Світ

бізнесу
8.50, 11.05, 1.50, 5.00

Мультляндія
10.15 Як це?
13.20, 0.00 Громадська

приймальня
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

23.30 СТН
15.10, 21.25, 1.00 В гостях у 

Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с "Інспектор

Деррік"
19.20, 20.50 Міська варта

ППеерршшиийй..  ЕЕРРАА

6.00 Доброго ранку, Україно!
6.03 Ранкова молитва
6.05, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00

Новини
6.10, 7.05, 8.05, 23.15 Спорт
6.20 Православний календар
6.35, 23.50 Експерт на зв'язку
6.55 Огляд преси
7.15 Ера бізнесу
7.20 Невідоме від відомих
7.25 Тема дня
7.40 Глас народу
7.45 М/ф
8.15 Корисні поради
8.30, 0.15 Скарбничка
9.00 Підсумки тижня
9.40 Точка зору

10.05 Легко бути жінкою
10.40 М/с "Каспер. Школа

страху"
11.00 Шеф5кухар
11.50, 20.55 Офіційна хроніка
12.00, 15.00, 18.20 Новини
12.10, 15.45, 18.40, 21.45

Діловий світ
12.15 Армія
12.25 Право на захист
12.45 Подорожі. До Євро52012
13.20 Х/ф "До побачення,

хлопчики" 
14.40 Вікно в Америку
15.15 Euronews
15.55 Конкурс Євробачення5

2012. Фінал
національного відбору

18.55 Смішний і ще смішніше
19.25 After Live
19.45 Караоке для дорослих
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.25 Плюс5мінус
21.30 Світ спорту

21.40 221 – екстрений виклик
21.55 Д/ф "Борис Патон"
22.25 Контрольна робота
22.55 "Трійка", "Кено", "Секунда

успіху"
23.00 Пiдсумки
23.25 Від першої особи

11++11

6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10
Сніданок з 1+1

7.00 ТСН
7.15 М/с "Чіп і Дейл.

Бурундуки5
рятувальники" 

8.00 ТСН
9.00 ТСН

10.00 Х/ф "Циганочка з
виходом" 

17.00 ТСН. Особливе 
17.20 Шість кадрів
17.40 Сімейні мелодрами52
18.40 Не бреши мені53
19.30 ТСН
20.15 Т/с "Інтерни" 
20.50 Фестиваль "Велика

різниця в Одесі"
22.15 Секс5місія
23.15 Tkachenko.ua
0.00 ТСН
0.15 Х/ф "Первісне зло" 
1.55 Х/ф "Сексоголік" 
3.20 Т/с "Інтерни" 
3.45 Я так живу
4.15 Tkachenko.ua
5.00 Не бреши мені53
5.50 Сімейні мелодрами52

ІІННТТЕЕРР

5.20 Т/с "Таке звичайне
життя"

7.00 Новини
7.10 З новим ранком
7.30 Спорт у Подробицях
7.35 З новим ранком
8.00 Новини
8.10 З новим ранком
8.30 Новини
8.35 З новим ранком
9.00 Новини
9.10 Т/с "Повернення

Мухтара$2"
10.05 Х/ф "Офіцери"
12.00 Новини
12.15 Х/ф "Служу

Радянському
Союзу"

14.10 Детективи
14.35 Сімейний суд
15.30 Судові справи
16.20 Чекай мене
18.00 Новини
18.10 Т/с "Кровиночка"
19.00 Т/с "Свати$3" 

20.00 Подробиці
20.25 Спорт у Подробицях
20.30 Т/с "Острів

непотрібних людей"
22.20 Т/с "Виходжу тебе

шукати"
23.20 Премія "Оскар".

Церемонія
нагородження

1.25 Х/ф "Краса по$
американськи" 

3.20 Подробиці
3.45 Д/ф "Навіщо пережила

тебе, любове моя..."
4.35 Формула кохання

ТТРРКК  УУккррааїїннаа

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.15 Т/с "Єфросинія$2" 
8.30 Т/с "Слід" 
9.10 Т/с "Ментівські війни$6" 
11.10 Т/с "Шаман" 
12.10 Нехай говорять
13.15 Т/с "Ведмежий кут" 
14.15 Т/с "Слід" 
16.00 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с "Єфросинія$2" 
19.00 Події
19.20 Т/с "Катіна Любов" 
20.15 Т/с "Шаман" 
22.15 Х/ф "Скарб

Амазонки" 
0.15 Х/ф "Ні живий, ні

мертвий" 
2.10 Х/ф "Нічна подія" 
3.40 Події
4.00 Критична точка
4.40 Хай говорять
5.30 Т/с "Ведмежий кут" 

ННООВВИИЙЙ  ККААННААЛЛ

4.40 Т/с "Ранетки" 
6.15, 7.00 Kids' Time
6.20 М/с "Майстер Менні" 
7.05 М/с "Пригоди Джекі Чана" 
7.30 Репортер
7.50 Очевидець
9.00 Репортер
9.10 Т/с "Стройбатя" 
10.10 Здрастуйте, я ваша мама
11.50 Т/с "Татусеві доньки" 
12.50 Т/с "Третя планета від

Сонця" 
13.55 М/с "Аладдін" 
14.30 М/с "Пригоди Джекі

Чана" 
14.45 Teen Time
14.50 Т/с "Дрейк і Джош" 
15.50 Teen Time
15.55 Т/с "Кадети" 
17.55 Т/с "Вороніни" 

19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Т/с "Татусеві доньки" 
20.40 Т/с "Вороніни" 
21.50 Аферисти
22.45 Т/с "Купідон" 
23.45 Т/с "Нікіта"
0.45 Репортер
1.00 Спортрепортер
1.10 Служба розшуку дітей
1.15 Т/с "Молоді

мушкетери" 
2.00–4.35 Зона ночі

ІІССTTVV

5.35 Служба розшуку дітей
5.45 Свiтанок
6.25 Ділові факти
6.35 Спорт
6.40 Утриматися в кріслі
7.35 Ділові факти
7.40 Факти тижня
8.45 Факти
9.10 Спорт
9.15 Х/ф "Зброя бога"
11.05 Х/ф "Зброя бога$2"
12.45 Факти
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Зброя бога$2"
13.40 Х/ф "Непереможний"
17.35 Т/с "Менти"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Спорт
19.25 Надзвичайні новини
20.25 Т/с "Військова

розвідка$2"
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Свобода слова
1.00 Спорт
1.10 Надзвичайні новини
2.05 Про цiкаве
2.30 Факти
3.00 Свобода слова
4.45 Свiтанок

ТТООННІІСС

6.00 Світ за тиждень
6.20 Ранкова зарядка
6.30 Ф5стиль
7.00 Країна порад
8.00 Соціальний статус
9.00 Т/с "Ад'ютанти

кохання" 
10.00 Алло, лікарю!
11.15 Х/ф "Молоді" 
13.45 М/ф
14.20 Невідома планета
15.00 Соціальний пульс
15.15 Пустелі світу
16.00 Країна порад
17.00 Алло, лікарю!
17.50 Майстер подорожей
18.30 Соціальний пульс
18.55 Економічний пульс

19.00 Т/с "Ад'ютанти
кохання" 

20.00 Соціальний статус
21.00 Соціальний пульс
21.30 Економічний пульс
21.35 Атлас тваринного світу
22.30 Х/ф "Усе для неї" 
0.35 Соціальний пульс
1.05 Майстер подорожей
1.30 Пустелі світу
2.00 Х/ф "Пам'ятай мене" 
4.10 Країна порад
4.50 Диваки
5.45 Екстремікс

55��йй  ККААННААЛЛ

6.30, 18.40, 22.40, 0.00
Київський час

6.45, 8.25, 18.50, 23.30,
0.20, 3.30, 4.30 Час
спорту

6.50, 8.40, 23.45, 0.25, 2.25,
3.35, 4.35, 6.25 Огляд
преси

7.00–21.00 Час новин
(щогодини)

7.10, 8.15, 22.25, 23.25,
0.15, 3.20, 4.20
Бізнес5час

7.20 Автопілот5новини
7.30 Ранок із зіркою
7.55, 8.35 Трансмісія5новини
9.10, 19.20 Інвест5час
9.20, 13.20, 14.20 55й

елемент
10.30, 11.10, 12.15

РесПубліка
15.15 Лісовий патруль
16.15, 3.40 Життя цікаве
17.25, 2.30 Велика політика
18.15 Територія закону
19.30, 20.10, 21.10, 1.00,

5.00 Час. Підсумки дня
21.40, 4.00 Час5тайм
22.00 Енергонагляд
23.00, 0.40, 3.00, 4.40 Тема

дня

ННТТНН

5.50 Легенди бандитського
Києва

6.15 Уроки тітоньки Сови
6.35 Друга смуга
6.40 Х/ф "Ти пам'ятаєш" 
8.25 Легальний дохід
8.30 Правда життя
9.00 Д/с "Православні святі"

10.00 Т/с "C.S.I. Нью$Йорк"
12.00 Т/с "Детективи"
12.35 Т/с "Порода" 
16.30 Т/с "Транзит для

диявола"
18.30 Агенти впливу
19.00 Свiдок

19.30 Т/с "Літєйний"
20.30 Т/с "CSI. Лас$Вегас$10"
21.30 Т/с "NCIS. Полювання

на вбивцю$8"
22.30 Т/с "Закон і порядок"
23.30 Свiдок 
0.00 Х/ф "Сталевий кулак" 
2.10 Свiдок
2.40 Речовий доказ
4.15 Агенти впливу
4.45 Свiдок
5.15 Правда життя

ССТТББ

5.30 Нез'ясовно, але факт
6.15 Документальний детектив
6.40 Т/с "Комісар Рекс" 
8.20 Неймовірна правда про

зірок
9.20 Х/ф "Пряники з

картоплі" 
11.55 Х/ф "Доглядальниця" 
13.55 Т/с "Черговий ангел" 
14.55 Нез'ясовно, але факт
16.00 Битва екстрасенсів
18.00 "Вiкна". Новини
18.10 Неймовірна правда про

зірок
19.10 Т/с "Черговий ангел" 
20.10 Куб
21.15 Танцюють всі!54
22.00 "Вiкна". Новини
22.25 Танцюють всі!54
1.40 Т/с "Доктор Хаус" 
2.25 Т/с "Комісар Рекс" 
3.50 Х/ф "Зимова вишня" 
4.45 Нічний ефір

ООРРТТ��УУккррааїїннаа

5.00 Новини
5.05 Добрий ранок!
9.00 Новини
9.15 Контрольна закупівля
9.45 Жити здорово!

10.55 Право на захист
12.00 Новини
12.15 Модний вирок
13.15 Зрозуміти. Пробачити
14.00 Інші новини
14.20 Хочу знати
15.00 Новини
15.20 Т/с "Слід"
16.05 Т/с "Московський

дворик"
17.05 Свобода і справедливість
18.00 Новини
18.15 Вибори52012
18.45 Давай одружимося!
19.45 Нехай говорять
21.00 Час
21.30 Т/с "Татусі"
22.35 "Перший клас" з 

І. Охлобистіним
23.45 Нічні новини

0.00 Проти ночі
0.55 Свобода і справедливість
1.40 Нехай говорять
2.30 Хочу знати
3.10 Давай одружимося!
4.00 Новини
4.05 Модний вирок

РРТТРР  ППЛЛААННЕЕТТАА

4.00 Ранок Росії
8.05 Т/с "Маршрут

милосердя"
9.00 Вісті
9.30 З новим домом!

10.25 Про найголовніше
11.20 Т/с "Кулагін і

партнери"
12.00 Вісті
12.30 Вісті. Москва
12.50 Вісті. Спорт
13.00 Моя срібна куля
14.00 Вісті
14.30 Вісті. Москва
14.50 Вісті. Чергова частина
15.05 Т/с "Єфросинія$2"
16.00 Т/с "Інститут

шляхетних дівчат"
16.55 Прямий ефір
18.00 Вісті
18.50 Т/с "Долі загадкове

завтра"
19.40 Т/с "Зрада"
21.30 Т/с "За гарячими

слідами"
22.30 Вибори52012
23.30 Д/ф "Лев Троцький.

Таємниця світової
революції"

0.25 Вісті +
0.45 Т/с "Неділя, пів на

сьому"
2.00 Вісті.ru
2.20 Т/с "Кулагін і

партнери"
2.45 Вісті. Спорт
3.05 Т/с "Єфросинія$2"

ННТТВВ  ССВВІІТТ

3.55 НТВ вранці
6.40 Таємнича Росія
7.35 Надзвичайна подія
8.00 Сьогодні
8.25 О. Журбін. Мелодії на

згадку
9.05 Програма5максимум

10.05 Російські сенсації
11.00 Сьогодні
11.35 Т/с "Подружжя"
13.25 Музичні історії
13.35 Надзвичайна подія
14.00 Сьогодні
14.30 До суду
15.30 Суд присяжних
16.35 Надзвичайна подія
17.00 Сьогодні

17.30 Т/с "Прокурорська
перевірка"

18.35 Говоримо і показуємо
19.25 Т/с "Москва.

Центральний округ$3"
21.15 Сьогодні
21.40 Т/с "Бомбила"
23.30 Своя гра
0.20 Д/ф "Кінець старого світу"
0.55 Т/с "Оголошений в

розшук"
1.50 Т/с "Морські дияволи.

Долі"
3.30 Сміх з доставкою додому

ТТЕЕТТ

6.00 Дізнайся як
6.15 М/с "Капітан Фламінго" 
6.40 М/с "Пригоди Дага" 
7.05 Мультик з Лунтиком
7.35 Твініси
8.00 Телепузики
8.30 Мультик з Лунтиком
9.00 Т/с "Ранетки" 
9.55 Т/с "Усі жінки –

відьми" 
10.45 Інтуїція
11.40 Comedy Woman
12.30 "Даешь молодежь!"
12.55 Одна за всіх
13.25 Т/с "Моя прекрасна

няня" 
14.20 Будинок52
15.15 Т/с "Ранетки" 
16.10 "У ТЕТа тато!"
16.40 Т/с "Універ" 
18.10 Т/с "Зайцев + 1" 
18.40 "Даешь молодежь!"
19.10 Одна за всіх
19.35 Т/с "Дитинка" 
20.30 Т/с "Універ. Нова

общага" 
21.00 Т/с "Універ" 
22.00 Т/с "Універ. Нова

общага" 
22.30 Т/с "Зайцев + 1" 
23.00 Валера5ТV
23.30 Дурнєв + 1
0.00 Х/ф "Нічний

продавець" 
1.30 До світанку

КК11

6.00 Ранок на К1
7.05 Х/ф "Бендслем"
9.10 Жіноча ліга
9.30 Х/ф "Загадай

бажання"
11.15 Х/ф "Адель"
13.20 Х/ф "Жандарм у

Нью$Йорку"
15.20 Х/ф "Трансформери"
18.10 Х/ф "Божевільний

спецназ"
20.00 Історії великого міста

21.00 Велика різниця
22.05 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"
23.00 Т/с "Надприродне"
23.55 Т/с "Медіум"
0.45 Т/с "Менталіст"
1.25 Х/ф "Жандарм у Нью$

Йорку"
3.05 Нічне життя

22++22

6.00 М/с "Ліга Суперлиходіїв" 
6.30 М/с "Галактичний футбол" 
7.00 Смішне домашнє відео
8.00 ДАІ. Дорожні війни
8.10 Великі авантюристи Росії
9.15 Ударна сила

10.00 Таємниці світу з 
А. Чапман

10.55 Х/ф "Сахара" 
13.15 Х/ф "Небесний

капітан і Світ
майбутнього" 

15.15 Т/с "Солдати$6" 
17.15 Ударна сила
19.00 Ульотне відео по5

російськи52
20.25 ДАІ. Дорожні війни
21.00 Ульотне відео по5

російськи52
21.30 Х/ф "Чужий$4" 
23.20 Х/ф "Море смерті" 
1.05 Стрингер
1.50 Х/ф "Леді$яструб" 
3.40 Попкорн5ТБ. Божевільна

прихована камера52

ССІІТТІІ

6.00 Велика ферма
6.15 Неймовірні істоти
6.30, 15.15 М/ф
8.00, 21.00 Маски5шоу
9.00, 16.25 Т/с "Міс Марпл

Агати Крісті"
9.55 СІТІ5терапія

10.20 Залізний кухар
11.10 Звана вечеря
12.40 Найкумедніші моменти

життя
14.30, 18.10 Хіт5парад дикої

природи
15.40 Екстремальний ремонт
17.20, 21.50 Особиста справа
19.00 М/ф "Бременські

музиканти"
19.25 М/ф "Слідами

бременських музикантів"
22.50 Х/ф "Сто днів після

дитинства"
0.30 Ніч СІТІ

4

TV�БАЧЕННЯ
Хрещатик 23 лютого 2012 року

ПОНЕДІЛОК ЛЮТИЙ27

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Бо омольця
ЗАПРОШУЄ

на посад помічни а ре тора

Вимо и до андидатів:
- ромадянство У раїни;
- вища освіта (ма істр, спеціаліст);
- вільне володіння державною та однією з іноземних мов;
- дос онале володіння омп'ютерною та ор техні ою.

Оплата праці за рез льтатами співбесіди.

Заяви приймаються протя ом 30 алендарних днів
від дня оп блі вання о олошення за адресою:

01601, м. Київ, б львар Т. Шевчен а, 13, відділ адрів,
ім. 117.

Телефони для довідо : 234-60-74, 234-21-64.

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 повторний продаж на

а ціоні зі зниж ою 30% об'є та приватизації — нежило о б дин площею 1471,90 в. м
на в л. Червонофлотсь ій, 24, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилий б дино площею 1471,9 в.м.

Адреса: 04075, м. Київ, в л. Червонофлотсь а, 24, літ. "А".

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

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилий б дино площею 1471,9 в.м, том числі:
І поверх — 408,3 в.м, II поверх — 354,2 в.м, III поверх — 355,2 в.м, IV поверх — 354,2 в.м.
Вартість продаж об'є та без ПДВ — 877 926 (вісімсот сімдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять шість) ривень.
ПДВ — 175 585 (сто сімдесят п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) ривень 20 опійо .
Почат ова ціна продаж об'є та з рах ванням ПДВ — 1 053 511 (один мільйон п'ятдесят три тисячі п'ятсот одинадцять) ривень 20 опійо .
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни продаж з рах ванням ПДВ — 105 351 (сто п'ять тисяч триста п'ятдесят одна) ривня 12

опійо .

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 т 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 "Універсальна товарно-сировинна біржа" вина ород в
розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я а встановлюється біржею.

5. А ціон б де проведено через 20 (двадцять) алендарних днів після п блі ації о олошення.

Місце проведення а ціон : 01054, м. Київ, в л. Воровсь о о, 51, оф. 11, товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа". Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01054, м. Київ, в л. Воровсь о о, 51, оф. 11, 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 № 2600112649 ПАТ "У раїнсь ий професійний бан "
м. Києві, од бан 300205, од ЄДРПОУ 32069037, отрим вач: товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа".

8. Грошові ошти в розмірі — 105 351,12 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни продаж об'є та приватизації, вносяться на рах но
№ 2600112649 ПАТ "У раїнсь ий професійний бан " м. Києві, од бан 300205, од ЄДРПОУ 32069037, отрим вач: товарна біржа "Універсальна
товарно-сировинна біржа",

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

10. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04075, м. Київ, в л. Червонофлотсь а, 24, літ. "А".

11. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01054, м. Київ, в л. Воровсь о о, 51, оф. 11, товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна
біржа", тел. 482-07-42.

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 повторний
продаж на а ціоні зі зниж ою 20 % об'є та приватизації — нежилих приміщень

за альною площею 608,30 в.м на в л. Виш ородсь ій, 28/1, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 608,30 в.м.

Адреса: 04074, м. Київ, в л. Виш ородсь а, 28/1, літ. "А".

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

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 608,30 в.м, том числі:
№ 1 по № 11 ( р пи приміщень № 7) площею 242,50 в.м, з № 1 по № 20 ( р пи приміщень № 9) площею 207,40 в.м, № 6 площею 31,80 в.м, № 8

площею 4,90 в.м, місця за ально о орист вання площею 121,70 в.м, що с ладає 40/100 частин від нежилих приміщень в б дин площею 1 536,30 в.м.
Вартість продаж об'є та без ПДВ — 3 280 000 (три мільйони двісті вісімдесят тисяч) ривень.
ПДВ — 656 000 (шістсот п'ятдесят шість тисяч) ривень.
Почат ова ціна продаж об'є та з рах ванням ПДВ — 3 936 000 (три мільйони дев'ятсот тридцять шість тисяч) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни продаж з рах ванням ПДВ — 393 600 (триста дев'яносто три тисячі шістсот) ривень.

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 т приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права
власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь товарної біржі "Київсь а а ропромислова біржа" біржовий збір
розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий встановлюється біржею.

4. А ціон б де проведено через 20 (двадцять) алендарних днів після п блі ації о олошення.

Місце проведення а ціон : 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 13, тор овий зал товарної біржі "Київсь а а ропромислова біржа". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 13, аб. 209 (II поверх), товарна біржа "Київсь а
а ропромислова біржа" 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 .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но № 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м" м. Києва, од бан
322948, од 23243248, отрим вач: Товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа".

7. Грошові ошти в розмірі — 393 600 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни продаж об'є та приватизації, вносяться на рах но
№ 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м" м. Києва, од бан 322948, од 23243248, отрим вач: Товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04074, м, Київ, в л. Виш ородсь а, 28/1, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 13, аб. 209 (ІІ поверх), товарна біржа "Київсь а
а ропромислова біржа", тел. 234-21-80.

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 повторний продаж на

а ціоні зі зниж ою 30 % об'є та приватизації — нежилих приміщень за альною площею
134,70 в. м на в л. Тимошен а Маршала, 9, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення площею 134,70 в. м.

Адреса: 04212, м. Київ, в л. Тимошен а Маршала, 9, літ. "А".

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

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 134,70 в. м, том числі:
з № 1 по № 5 ( р пи приміщень № 3) площею 66,80 в. м, місця за ально о орист вання площею 67,90 в. м.
Вартість продаж об'є та без ПДВ — 682 290 (шістсот вісімдесят дві тисячі двісті дев'яносто) ривень.
ПДВ — 136 458 (сто тридцять шість тисяч чотириста п'ятдесят вісім) ривень.
Почат ова ціна продаж об'є та з рах ванням ПДВ — 818 748 (вісімсот вісімнадцять тисяч сімсот соро вісім) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни продаж з рах ванням ПДВ — 81 874 (вісімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят чотири)

ривні 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 т приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права
власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь товарної біржі "Універсальна товарно-сировинна біржа" вина ород в
розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я а встановлюється біржею;

4. А ціон б де проведено через 20 (двадцять) алендарних днів після п блі ації о олошення.

Місце проведення а ціон : 01054, м. Київ, в л, Воровсь о о, 51, оф. 11, товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа". Почато об 11.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01054, м. Київ, в л. Воровсь о о, 51, оф. 11, 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 .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но № 2600112649 ПАТ "У раїнсь ий професійний бан "
м. Києві, Код бан 300205, од ЄДРПОУ 32069037, отрим вач: товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа".

7. Грошові ошти в розмірі — 81 874,80 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни продаж об'є та приватизації, вносяться на рах но
№ 2600112649 ПАТ "У раїнсь ий професійний бан " м. Києві, од бан 300205, од ЄДРПОУ 32069037, отрим вач: товарна біржа "Універсальна
товарно-сировинна біржа".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04212, м. Київ, в л. Тимошен а Маршала, 9, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01054, м, Київ, в л. Воровсь о о, 51, оф. 11, товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна
біржа", тел. 482-07-42.

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 повторний
продаж на а ціоні зі зниж ою 30% об'є та приватизації — нежилих приміщень

за альною площею 109,50 в.м на в л. П люя Івана, 5, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 109,50 в. м.

Адреса: 03048, м. Київ, в л. П люя Івана, 5, літ. "А".

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

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 109,50 в.м, том числі:
№№ 70, 70а, 71, 82, 81 ( р пи приміщень № 122) площею 73,00 в. м, місця спільно о орист вання площею 36,50 в.м, що с ладає 16/100 частин

від нежитлово о б дин площею 6951,10 в.м.
Вартість продаж об'є та без ПДВ — 512 680 (п'ятсот дванадцять тисяч шістсот вісімдесят) ривень.
ПДВ — 102 536 (сто дві тисячі п'ятсот тридцять шість) ривень.
Почат ова ціна продаж об'є та з рах ванням ПДВ — 615 216 (шістсот п'ятнадцять тисяч двісті шістнадцять) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни продаж з рах ванням ПДВ — 61 521 (шістдесят одна тисяча п'ятсот двадцять одна) ривня

60 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 т приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права
власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь товарної біржі "Київсь а а ропромислова біржа" біржовий збір
розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий встановлюється біржею.

4. А ціон б де проведено через 20 (двадцять) алендарних днів після п блі ації о олошення.

Місце проведення а ціон : 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 13, тор овий зал товарної біржі "Київсь а а ропромислова біржа". Почато об 11.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 13, аб. 209 (ІІ поверх), товарна біржа "Київсь а
а ропромислова біржа" 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 .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но № 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м" м. Києва, од бан
322948, од 23243248, отрим вач: Товарна біржа "Київсь а ар опромислова біржа".

7. Грошові ошти в розмірі — 393 600 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової ціни продаж об'є та приватизації, вносяться на рах но
№ 26004300010000 ПАТ "Бан Фор м" м. Києва, од бан 322948, од 23243248, отрим вач: Товарна біржа "Київсь а а ропромислова біржа".

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 03048, м. Київ, в л. П люя Івана, 5, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 13, аб. 209 (ІІ поверх), товарна біржа "Київсь а
а ропромислова біржа", тел. 234-21-80.

Кольороподіл А2

(формат 660х560 мм)

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