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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
4.5. Роботи ви он вати відповідно до Правил бла о строю

міста Києва, затверджених рішенням Київсь ої місь ої ради від
25 р дня 2008 ро № 1051/1051.
4.6. Розробити та по одити з УДАІ ГУ МВС У раїни в м. Києві

схем ор анізації дорожньо о р х на період ви онання робіт,
зазначених в п н ті 1 цьо о розпорядження.
5. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої державної адмініс-

трації з ідно з розподілом обов'яз ів прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації зміст цьо о розпо-
рядження.
6. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти

на заст пни ів олови Київсь ої місь ої державної адміністрації
з ідно з розподілом обов`яз ів.

Голова О. Попов

Про здійснення реконструкції з прибудовою будівлі середньої загальноосвітньої школи
№ 103 на вул. Алма#Атинській, 89 у Дніпровському районі

Розпорядження № 1862 від 16 жовтня 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих пов#
новажень", з метою забезпечення реконструкції з прибудовою будівлі середньої загальноосвітньої школи № 103 па вул. Алма#Атинській, 89 у
Дніпровському районі м. Києва та своєчасного введення її в експлуатацію, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити розроблення прое тно- ошторисної до ментації
та ви онати роботи із ре онстр ції з приб довою б дівлі серед-
ньої за альноосвітньої ш оли№ 103 на в л. Алма-Атинсь ій, 89
Дніпровсь ом районі.
2. Замовни ом робіт, зазначених п н ті 1 цьо о розпоря-

дження, визначити Дніпровсь районн в місті Києві державн
адміністрацію.
3. Дніпровсь ій районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Одержати в становленом поряд вихідні дані па прое -

т вання.
3.2. Забезпечити розроблення та затвердження в становле-

ном поряд прое тно- ошторисної до ментації на ви онання
робіт, зазначених п н ті 1 цьо о розпорядження.
3.3. Визначити енеральн прое тн та енеральн підрядн

ор анізації для ви онання робіт, зазначених п н ті 1 цьо о роз-
порядження, відповідно до вимо чинно о за онодавства.
3.4. Оформити встановленом за оном поряд право о-

рист вання земельною ділян ою для ви онання робіт, зазначе-
них п н ті 1 цьо о розпорядження.
3.5. Забезпечити дотримання вимо за онодавства щодо по-

ряд ви онання б дівельних робіт.
3.6. Під час ладання до овор підряд на ре онстр цію об'-

є та, зазначено о п н ті 1 цьо о розпорядження, обов'яз ово
передбачити мови щодо надання підрядни ом арантії я ості
ви онаних робіт та встановити арантійні стро и е спл атації
об'є та.
3.7. Подати встановленом поряд до Департамент е оно-

мі и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) пропозиції щодо в лю-
чення робіт, зазначених п н ті 1 цьо о розпорядження, до про-

рам е ономічно о і соціально о розвит м. Києва на 2013 рі та
наст пні ро и.
4. Взяти до відома, що після завершення робіт із ре онстр -

ції з приб довою б дівлі середньої за альноосвітньої ш оли
№ 103 на в л. Алма-Атинсь ій, 89 Дніпровсь ом районі м. Ки-
єва та прийняття об'є та в е спл атацію, майно в становленом
поряд зарахов ється до ом нальної власності територіальної
ромади міста Києва.
5. Заст пни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації

з ідно з розподілом обов'яз ів прийняти рішення щодо висвітлен-
ня в засобах масової інформації зміст цьо о розпорядження.
6. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти на за-

ст пни а олови Київсь ої місь ої державної адміністрації К ч аМ. І.
Голова О. Попов
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Відповіді на сканворд 

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

Департамент 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 площею 2 123,20 в. м на в л. Мазепи Івана, 6, літ. "А, АІ"

Назва об'є та: Нежилий б дино площею 2 123,20 в.м

Адреса: 01010, м. Київ, в л. Мазепи Івана, 6, літ. "А, АІ".

Балансо трим вач: Управління охорони льт рної спадщини ви-
онавчий ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь а місь а державна ад-
міністрація).

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилий б дино площею 2 123,20 в.м.
Літера "А" внесена до перелі пам'ято архіте т ри та містоб д -

вання національно о значення.
Літера "АІ" внесена до перелі щойновиявлених об'є тів льт р-

ної спадщини.
Об'є т приватизації розташований на земельній ділянці площею

0,26 а ( од 82:035:008), я а облі ов ється за Управлінням охорони
льт рної спадщини ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-

сь ої місь ої державної адміністрації) на підставі технічно о звіт по
встановленню зовнішніх меж земле орист вання.

Ціна об'є та без ПДВ — 18 363 000 (вісімнадцять мільйонів триста
шістдесят три тисячі) ривень.

ПДВ — 3 672 600 (три мільйони шістсот сімдесят дві тисячі шістсот)
ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 22 035 600 (двадцять

два мільйони тридцять п'ять тисяч шістсот) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ван-

ням ПДВ — 2 203 560 (два мільйони двісті три тисячі п'ятсот шістде-
сят) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітар-
но-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 спла-
тити на ористь Товарної біржі "Перша ніверсальна біржа "У раїна"
біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є -
т , я ий встановлюється біржею.

4.2. до ладання до овор півлі — продаж ласти з Управлінням
охорони льт рної спадщини Київсь ої місь ої державної адміністрації
попередній до овір про ладання в майб тньом охоронно о до овор .

5. А ціон б де проведено 27 р дня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь ів-
сь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", Товарна біржа "Перша ні-
версальна біржа "У раїна". Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery",
Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна", в понеділо — чет-
вер 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 № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан
Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товар-
на біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

8. Грошові ошти в розмірі — 2 203 560 ривень, що становлять
10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на ра-
х но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан :
380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна".

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

10.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою:
01010, м. Київ, в л. Мазепи Івана, 6, літ. "А, АІ".

11.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Disco-
very", Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна", тел.
(044)362-64-53, (094)927-34-53.

"КП "Дире ція з правління та обсл ов вання житло-
во о фонд Голосіївсь о о район "

о олош є про проведення он рс з надання посл з технічно о
обсл ов вання ліфтів в житлових б дин ах мі рорайонів, я і обсл -
ов ють житлові ор анізації: КП "ЖЕО-107" (в л. Димитрова, 11,
в л. Пань івсь а, 18, 20, в л. Са са ансь о о, 25-103, в л. Тарасів-
сь а, 30-42, 23/25, в л. Толсто о, 47/107, 49, в л. В. Яна, 16, в л.
Володимирсь а, 82-в-94-а, 89, 89/91, в л. Горь о о, 39, в л. Жилян-
сь а, 7-а-69/71, 56-72, в л. Червоноармійсь а, 58-92), КП "ЖЕО-105"
(в л. Пань івсь а, 17, 19, в л. Са са ансь о о, 22-84/86, в л. Тара-
сівсь а, 3а, 2-20, в л. Толсто о, 5а — 43, в л. Ми ільсь о-Ботанічна,
6/8, 14, 17/4, 17/19, в л. Володимирсь а, 61/11-83, в л. Горь о о,
4/6-24, 3-25, в л. Червоноармійсь а, 24-48); КП "ЖЕО-103" (пр. 40-
річчя Жовтня, 74а-84, в л. А. Б бнова, 13, в л. Василь івсь а, 2а-
9/14, 6, 8, просп.Червонозоряний, 117, 126, 196, в л. К станайсь а,
11, в л. Деміївсь а, 35-55, пров. Деміївсь ий, 6, 7, 8, в л. Красилів-
сь а, 4-а, в л. Б рмистен о, 10-12, в л. Ломоносова, 8, в л. Михай-
ла Стельмаха, 3, в л. Фрометівсь а, 2); ТОВ "Квартет" (пр. 40-річчя
Жовтня, 100/2-128, 89-97-а, в л. Тр тен а, 7, 9, в л. Василь івсь а,
19/15, 21/18, 38-42, пров. Коломиївсь ий, 3/1, 13/23, 16, в л. Героїв
Оборони, 5, в л. Пол овни а Потєхіна, 3а, 12, 14, в л. Генерала Ро-
димцева, 11, в л. Ломоносова, 24-29, в л. В. Д бініна, 6) Голосіїв-
сь о о район м. Києва, я ий відб деться 30 р дня 2013 ро , по
проспе т 40-річчя Жовтня, 17-б.

Заяв и подаються особисто або поштою за адресою: 03039,
м. Київ, проспе т 40-річчя Жовтня, 17-б до 30 р дня 2013 ро .

Роз риття онвертів з он рсними пропозиціями відб деться за
цією ж адресою 30 р дня 2013 ро о 10.00.

Довід и за телефоном: начальни відділ інформаційно-інженер-
но о забезпечення Кашевсь ий Р.М., тел. 525-29-39.

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Криво-
носа, 25, аб. 17) ви ли ає на 10.00 12.12.2013 ро Сердалов Ан-
желі Василівн я відповідача по цивільній справі за позовом Сер-
далова Андрія Володимировича до Сердалової Анжелі и Василівни,
третя особа: Солом'янсь ий районний відділ Головно о правління
Державної мі раційної сл жби У раїни в м. Києві, про визнання осо-
би та ою, що втратили право орист вання житловим приміщенням.

При цьом повідомляємо, що в разі Вашої неяв и в с дове засі-
дання без поважних причин або не повідомлення про причини своєї
неяв и, с д виріш є справ на підстав наявних ній до азів.

С ддя В.В. Лазарен о

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Криво-
носа, 25, аб. 17) ви ли ає на 15.00 11.12.2013 ро Арсентьєва Во-
лодимира Володимировича я відповідача по цивільній справі за по-
зовом ТОВ "Метеор ЛТД" до Арсентьєва Володимира Володимиро-
вича, третя особа: Київсь а місь а рада, про с нення переш од
орист ванні земельною ділян ою.

При цьом повідомляємо, що в разі Вашої неяв и в с дове засі-
дання без поважних причин або не повідомлення про причини своєї
неяв и, с д виріш є справ на підстав наявних ній до азів.

С ддя В.В. Лазарен о

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача:
Ющен о Ірин Оле сандрівн , останнє відоме місце реєстрації я ої:
м. Київ, пров. Ж овсь о о, 3, орп. 2, в. 30 в с дове засідання на
17 р дня 2013 ро о 10.00 на роз ляд цивільної справи за позовом
Федорен о Тетяни Оле сандрівни до Ющен о Ірини Оле сандрівни
про визнання до овор півлі-продаж недійсним, я е відб деться в
приміщенні с д : м. Київ, в л. П. Потєхіна, 14-а, абінет №27.

Наслід и нез'явлення в с дове засідання передбачені статтями
169, 170 ЦПК У раїни.

С ддя Н.B. Антонова

4 р дня о 13.00 за адресою: м. Київ, пров. Страте ічний,
2, б де проводитися встановлення та по одження меж із
с міжними земле орист вачами земельних діляно
пров. Страте ічном , 2-а, 2-б, 2-в, Голосіївсь ом районі.
Прош з'явитися за вищев азаною адресою наст пних

ромадян: Сіцінсь ий Є.А., Храпай Н.Д., Храпай Є.Ю.,
Станіславч В.М., Кириче М.М., Пінч ов В.П., Авдєєн-
о Ф.А., Хрещи B.C., Р ди Р.Л.

Просимо б ти прис тніми о 10.30 6 р дня 2013 ро всіх
с міжних земле орист вачів для ознайомлення з встанов-
леними Громадянці Ро оль Софії Іса івні межами земельної
ділян и на в л. Оле сандра Пиро овсь о о, 19, орп. 7/14
Солом'янсь ом районі м. Києва та підписання відповідно о
а т .

Посвідчення ромадянина, я ий ева йований 1986 році із зони
відч ження, ате орія 2, серія Б № 021583 на ім’я Біси Олени
Гри орівни вважати недійсним.

До відома ЗАТ "Е овторрес рси", КП "Київсь ий метрополітен", ТОВ "У раїна-Енер осервіс, ЛТД"
повідомляємо, що 09.12.2013 р. о 12.00 відб деться встановлення меж земельної ділян и за адресою:
в л. Жилянсь а, 108 (літ. А) Шевчен івсь ом районі м. Києва. Просимо всіх вищезазначених осіб б ти
прис тніми в зазначений час.

Міністерство ре іонально о розвит , б дівництва та житлово- ом нально о осподарства У раїни
о олош є он рс на заміщення ва антних посад

Додат ова інформація щодо основних ф н ціональ-
них обов'яз ів, розмір та мов оплати праці надаєть-
ся Управлінням роботи з персоналом Міністерства.

Перелі до ментів для часті он рсі:
- заява про часть он рсі, в я ій зазначається про

ознайомлення заявни а із встановленими за оно-
давством обмеженнями щодо прийняття на держав-
н сл жб та проходження державної сл жби;

- заповнена особова арт а (форма П-2 ДС) з відпо-
відними додат ами;

- фото арт а розміром 4 х 6 см;
- опії до ментів про освіт , підвищення валіфі а-

ції, присвоєння вчено о звання, прис дження на -
ово о ст пеня;

- де ларація про майно, доходи, витрати і зо-
бов'язання фінансово о хара тер за мин лий рі
за формою, передбаченою За оном У раїни "Про
засади запобі ання і протидії ор пції";

- опія до мента, я ий посвідч є особ ;
- опія війсь ово о вит а (для війсь овосл жбовців

або війсь овозобов'язаних);
- довід а про доп с до державної таємниці ( разі

йо о наявності).

До менти подаються протя ом 30-ти алендарних
днів з дня о олошення он рс на заміщення ва ан-
тних посад в апараті Міністерства за адресою: 01601,
м. Київ, в л. Вели а Житомирсь а, 9, імн. 320, (пн.-
чт. з 16.00 до 17.30, пт. з 15.00 до 16.30).

Довід и за телефоном: 284 06 37.

№
з/п

Назва стр т рно-
о підрозділ Ва антна посада Кваліфі аційні вимо и до андидатів на заміщення ва антних

посад

1.

Департамент стра-
те ії реформ вання
та розвит житло-
во- ом нально о
осподарства

оловний спеціаліст відділ нормативно-методично о забезпечення ре-
форм вання житлово- ом нально о осподарства (1 штатна одиниця)

освіта вища відповідно о професійно о спрям вання (правознавс-
тво, державне правління, державна сл жба, менеджмент, спеціаль-
ності орієнтовані на житлово- ом нальне осподарство) за освітньо-
валіфі аційним рівнем спеціаліст або ма істр, стаж роботи за фахом
на державній сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не менше 1 ро-

або за фахом в інших сферах не менше 3 ро ів.
оловний спеціаліст відділ енер озбереження (1 штатна одиниця)

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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