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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

1. Здійснити в 2011 році реконструкцію вул. Трускавець�
кої у Дарницькому районі.

2. Взяти до відома, що фінансування проектних робіт та
робіт із реконструкції вул. Трускавецької у Дарницькому
районі буде здійснюватися за кошти інвестора, ТОВ "Ліво�
бережжя плюс".

3. Комунальній корпорації "Київавтодор" виступити замов�
ником реконструкції вул. Трускавецької у Дарницькому райо�
ні.

4. Комунальній корпорації "Київавтодор":
4.1. Прийняти від інвестора, ТОВ "Лівобережжя плюс",

проектну документацію на реконструкцію вул. Трускавець�
кої у Дарницькому районі, розроблену та затверджену в ус�
тановленому порядку.

4.2. Одержати в Інспекції державного архітектурно�буді�
вельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт.

4.3. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою міс�
та Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051 (зі змінами та доповненнями).

5. Інвестору, ТОВ "Лівобережжя плюс", комунальній кор�
порації "Київавтодор" та Київському комунальному об'єд�
нанню зеленого будівництва та експлуатації зелених наса�
джень міста "Київзеленбуд" в установленому порядку вирі�
шити питання знесення зелених насаджень, що потрапля�
ють під пляму забудови. Сплату відновної вартості за зне�
сення зелених насаджень здійснити за кошти інвестора, ТОВ
"Лівобережжя плюс".

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

Про будівництво інженерних мереж до житлового 
комплексу із закладами соціально�побутового 

призначення, нежитловими приміщеннями і паркінгом 
на вул. Січневого повстання, 11�а літера"Б" 

у Печерському районі
Розпорядження № 126 від 31 січня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про бла�
гоустрій населених пунктів", враховуючи Державний акт на право власності на земельну ділянку від
10.09.2010/серія ЯЗ № 273996 /та зважаючи на звернення закритого акціонерного товариства "Манда�
рин Плаза" від 08.12.2010 № 1012�06, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Закритому акціонерному товариству "Мандарин Пла�
за" згідно з розробленою і затвердженою в установленому
порядку проектно�кошторисною документацією та графіком
виконання робіт, що додається, за умови виконання п.2 цьо�
го розпорядження, здійснити роботи з прокладання зовніш�
ніх інженерних мереж: водопроводу, господарсько�побуто�
вої та дощової каналізації, мереж електропостачання та зов�
нішнього освітлення до житлового комплексу із закладами
соціально�побутового призначення, нежитловими примі�
щеннями і паркінгом на вул. Січневого повстання, 11�а лі�
тера "Б" у Печерському районі, а саме:

— будівництво господарсько�побутової каналізації Д=400
мм виконувати закритим способом з частковим обмежен�
ням руху транспорту у пров. Аскольдовому;

будівництво побутової каналізації Д=600 мм виконувати
на вул. Січневого повстання з частковим розриттям проїз�
ної частини та тротуару закритим способом;

будівництво побутової каналізації Д=600 мм виконувати
на вул. Суворова з частковим розриттям тротуару і проїзної
частини з тимчасовим обмеженням руху транспорту закри�
тим способом;

— роботи з прокладання водопроводу Д=150 мм на вул.
Грушевського виконувати закритим способом з частковим
розриттям тротуару і проїзної частини та тимчасовим обме�
женням руху транспорту;

— прокладання мережі водопостачання 2хД=200 мм у Ас�
кольдовому провулку виконувати закритим способом з част�
ковим розриттям тротуару і проїзної частини та тимчасовим
обмеженням руху транспорту;

— підключення до камери на вул. Січневого повстання ви�
конувати відкритим способом з частковим розриттям тротуару;

— перекладання кабельної лінії 10 кВ від ТП3002 до РП202
на вул. Андрія Іванова до пров. Січневого виконувати від�
критим способом з розриттям тротуару, проїзної частини та
по зеленій зоні з тимчасовим закриттям руху транспорту з
22�00 год. п'ятниці до 5�30 год. наступного понеділка за
окремим погодженням з Управлінням державної автомо�
більної інспекції ГУ МВС України в м. Києві.

Забезпечити виконання робіт у тризмінному режимі, з
тимчасовим частковим зайняттям проїзної частини та тро�

туарів, забезпечуючи проїзд для транспорту шириною не
менш ніж 3,5 м.

2. Закритому акціонерному товариству "Мандарин Пла�
за":

2.1. Розробити та погодити в Управлінні державної авто�
мобільної інспекції ГУ МВС України в м. Києві схему органі�
зації дорожнього руху на період виконання робіт;

2.2. До початку виконання робіт одержати у встанов�
леному порядку дозвіл на виконання будівельних робіт в
інспекції державного архітектурно�будівельного контро�
лю;

2.3. До початку виконання робіт встановити відповідні
дорожні знаки, огорожу, освітлення, сигнальні ліхтарі, не�
обхідну кількість пішохідних містків та забезпечити безпеч�
ний прохід пішоходів і проїзд транспортних засобів в місцях
виконання робіт;

2.4. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою
міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ра�
ди від 25.12.2008 № 1051/1051(зі змінами і доповненнями);

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної
частини за типом існуючого на повну ширину проїзної час�
тини по всій довжині розриття, а покриття тротуарів — на
повну ширину фігурними елементами мощення та переда�
ти за актами шляхово�експлуатаційному управлінню по ре�
монту та утриманню автомобільних доріг та споруд на них
Печерського району.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконан�
ня робіт покласти на першого заступника голови правління
закритого акціонерного товариства "Мандарин Плаза" Чер�
ніцького О. Ю.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з будів�
ництва водопровідної, каналізаційної мереж це майно пе�
редається до комунальної власності територіальної грома�
ди м. Києва з наступною передачею у володіння та корис�
тування ВАТ "АК "Київводоканал" та АЕК "Київенерго".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про реконструкцію вул. Трускавецької 
у Дарницькому районі

Розпорядження № 162 від 8 лютого 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про автомобільні дороги", "Про
дорожній рух", з метою приведення дорожнього покриття по вул. Трускавецькій у відповідність до ДСТУ
3587�97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до екс�
плуатаційного стану" та впорядкування і поліпшення руху транспорту, враховуючи звернення ТОВ "Ліво�
бережжя плюс" від 22.11.2010, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про деякі питання погодження 
прийняття об'єктів будівництва 

в експлуатацію
Розпорядження № 20 від 10 січня 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 301 Закону України "Про пла�
нування і забудову територій", постанов Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923 "Про Порядок
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" та від 09.09.2009 № 1035 "Про затверджен�
ня Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків
садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без
дозволу на виконання будівельних робіт", з метою вдосконалення механізму прийняття в експлуатацію за�
кінчених будівництвом об'єктів приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків
з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт у міс�
ті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Покласти на Головне управління містобудування, ар�
хітектури та дизайну міського середовища виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) обов'язки щодо погодження актів готовності об'�
єкта до експлуатації та надання довідок про погодження
прийняття приватної будівлі в експлуатацію.

2. Внести зміни до Порядку погодження акта готовності
об'єкта до експлуатації в м. Києві та Порядку погодження
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приват�
них житлових будинків садибного типу, дачних та садових
будинків з господарськими спорудами і будівлями, спору�
джених без дозволу на виконання будівельних робіт, у м.
Києві, затверджених розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 12.05.2010 № 359, виклавши їх у редакціях, що
додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

— розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
12.04.2010 № 252 "Про деякі питання погодження прийнят�
тя об'єктів будівництва в експлуатацію",

— розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
11.10.2010 № 833 "Про внесення змін до розпоряджень
Київської міської державної адміністрації".

4. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом функціональних обов'язків
прийняти рішення щодо забезпечення висвітлення змісту
цього розпорядження в засобах масової інформації.

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

Голова О. Попов

Про тимчасовий розподіл обов'язків між головою 
Київської міської державної адміністрації, першим 

заступником голови, заступниками голови Київської
міської державної адміністрації

Розпорядження № 131 від 3 лютого 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про столицю Укра�
їни — місто�герой Київ" та Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.10.02
№ 1970 (із змінами і доповненнями):

1. Затвердити тимчасовий розподіл обов'язків між голо�
вою Київської міської державної адміністрації, першим за�
ступником голови, заступниками голови Київської міської
державної адміністрації, що додається.

2. Встановити, що перший заступник голови, заступни�
ки голови Київської міської державної адміністрації несуть
персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфе�
рі, організацію контролю за виконанням актів законодав�
ства з питань, віднесених до їх компетенції, а також за ор�
ганізацію роботи підпорядкованих структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

3. Першому заступнику голови, заступникам голови Ки�
ївської міської державної адміністрації до 25 березня 2011
року проаналізувати склад комісій виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) відповідно до розподілу обов'язків і внести пропозиції
щодо зміни їх персонального складу та повноважень.

4. Встановити, що доручення першого заступника голо�
ви, заступників голови Київської міської державної адмініс�
трації є обов'язковими для виконання головними управлін�
нями, управліннями, відділами, іншими структурними під�
розділами виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), районними в місті Ки�
єві державними адміністраціями, а також територіальними
підрозділами міністерств та інших центральних органів ви�
конавчої влади з питань, що віднесені законодавством до
компетенції виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації).

5. У разі відсутності:
— голови Київської міської державної адміністрації його

функції і повноваження виконує перший заступник голови
Київської міської державної адміністрації, а у разі відсутно�
сті останнього — один із заступників голови Київської місь�
кої державної адміністрації;

— одного із заступників голови Київської міської держав�
ної адміністрації (відрядження, відпустка, хвороба) його пов�
новаження здійснюються іншим заступником голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з додатком 1.

У разі відсутності обох заступників голови Київської місь�
кої державної адміністрації, які виконують повноваження на
час відсутності, виконання їх обов'язків покладаються на ін�
шого заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації окремим розпорядженням виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції).

6. Покласти на першого заступника голови, заступників
голови Київської міської державної адміністрації відповідаль�
ність за координацію діяльності районних в місті Києві дер�
жавних адміністрацій згідно з додатком 2.

7. Встановити, що голова Київської міської державної ад�
міністрації, перший заступник голови та заступники голови
Київської міської державної адміністрації спрямовують, ко�
ординують та контролюють діяльність підприємств, установ
та організацій, заснованих на комунальній власності тери�
торіальної громади міста Києва і підпорядкованих головним
управлінням та іншим структурним підрозділам виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), діяльність яких спрямовується, координує�
ться та контролюється ними.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в апараті Київської міської державної адміністрації

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в апараті Київської міської державної адміністрації

Додатки не друкуються. 
Ознайомитися з ними можна в апараті Київської міської державної адміністрації
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�підс�м�и�проведення��он��рс��№�48-О�

з�відбор��с�б’є�тів�оціночної�діяльності,�я�і�б�д�ть�зал�чені�до�проведення�незалежної�оцін�и�об’є�тів,�

що�належать�територіальній��ромаді�м.�Києва�

Мета�оцін�и�—�визначення�рин�ової�вартості�для�подальшо�о�розрах�н���орендної�плати.

1 Нежиле� приміщення� площею�55,2� �в.м

—�Броварсь�е�Лісництво,��вартал�№71,

—�ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

2 Частина� підземно&о� переход(� (площа

біля� залізнично&о� во�зал(� “Південний”)

площею�20,0��в.м�—�Залізничний�Во�зал

“Південний”,�б/н�—�ФОП�Мовчан�В.А.

3 Частина� переход(� станції� метро

(вестибюль�№1)� площею�5,25� �в.м�—

Станція�метро�“А�адеммістеч�о”,�б/н�—

ПП�“А�тив�плюс”

4 Частина�вестибюлю�площею�8,7��в.м�—

Станція�метро� “Берестейсь�а”,� б/н�—�

ПП�“А�тив�плюс”

5 Нежиле�приміщення�№155�площею�10,3

�в.м�—�Станція�метро�“Доро&ожичі”,�б/н

—�ПП�“А�тив�плюс”

6 Частина�вестибюлю�станції�площею�29,74

�в.м�—�Станція�метро�“Доро&ожичі”,�б/н

—�ПП�“А�тив�плюс”

7 Частина� вестибюлю� станції� площею

6,3� �в.м� —� Станція� метро� “Др(жби

Народів”,�б/н�—�ФОП�Бо&атирен�о�І.О.

8 Частина� переход(� станції� площею

12,0 �в.м�—�Станція�метро� “Кловсь�а”,

б/н�—� ТОВ� “Е�спертно-�онсалтин&овий

союз”

9 Частина�східно&о�вестибюлю�площею�8,3

�в.м�—�Станція�метро� “Лівобережна”,

б/н1�—�СПД-ФО�Работсь�а�К.В.

10 Частина�західно&о�вестибюлю�за&альною

площею� 6,6� �в.м� —� Станція� метро

“Лівобережна”,� б/н1� —� СПД-ФО� Ра-

ботсь�а�К.В.

11 Частина�східно&о�вестибюлю�площею�8,3

�в.м�—�Станція�метро� “Лівобережна”,

б/н1�—�СПД-ФО�Работсь�а�К.В.

12 Частина�вестибюлю�площею�4,2��в.м�—

Станція� метро� “Либідсь�а”,� б/н2� —

ФОП Мовчан�В.А.

13 Частина�вестибюлю�площею�6,3��в.м�—

Станція� метро� “Либідсь�а”,� б/н2� —

ФОП Мовчан�В.А.

14 Частина�вестибюлю�за&альною�площею

2,9� �в.м�—�Станція�метро� “Либідсь�а”,

б/н2�—�ФОП�Мовчан�В.А.

15 Частина�вестибюлю�площею�6,1��в.м�—

Станція� метро� “Мінсь�а”,� б/н� —�

СПД-ФО�Стецю��І.В.

16 Частина�східно&о�вестибюлю�площею�4,0

�в.м�—�Станція�метро� “Нив�и”,� б/н�—

ТОВ “А&ентство�нер(хомості�“А�цент”

17 Частина� західно&о� вестибюлю� площею

4,0��в.м�—�Станція�метро�“Нив�и”,�б/н�—

ТОВ�“А&ентство�нер(хомості�“А�цент”

18 Частина�вестибюлю�площею�6,1��в.м�—

Станція� метро� “Оболонь”,� б/н� —�

СПД-ФО�Стецю��І.В.

19 Частина�вестибюлю�площею�7,0��в.м�—

Станція� метро� “Осо�ор�и”,� б/н� —

ТОВ “Аналітично-�онсалтин&овий� центр

“Епрайзер”

20 Частина�вестибюлю�№2�площею�9,0��в.м

—� Станція� метро� “Осо�ор�и”,� б/н� —

ТОВ “Аналітично-�онсалтин&овий� центр

“Епрайзер”

21 Частина�вестибюлю�площею�8,4��в.м�—

Станція�метро�“Палац�Спорт(”,�б/н�—�ЗАТ

“У�раїнсь�ий�фінансово-інвестиційний

союз”

22 Частина�вестибюлю�площею�6,0��в.м�—

Станція� метро� “Позня�и”,� б/н� —

ЗАТ “У�раїнсь�ий� фінансово-інвес-

тиційний�союз”

23 Частина�вестибюлю�площею�30,93��в.м

—�Станція�метро� “Політехнічний� інсти-

т(т”,�б/н�—�ПП�“Юреол”

24 Частина�вестибюлю�площею�8,0��в.м�—

Станція� метро� “Респ(блі�ансь�ий

стадіон”,� б/н2�—�ТОВ� “Аналітично-�он-

салтин&овий�центр�“Епрайзер”

25 Частина� переход(� станції� площею

40,0 �в.м� —� Станція� метро� “Рес-

п(блі�ансь�ий� стадіон”,� б/н2� —

ПП “ГАБ’ЯНО”

26 Частина� переход(� станції� (східний� вес-

тибюль�№1)�площею�55,0��в.м�—�Станція

метро�“Святошин”,�б/н1�—�ПП�“Юреол”

27 Частина�вестибюлю�площею�6,0��в.м�—

Станція�метро�“Тараса�Шевчен�а”,�б/н�—

ТОВ�“М�КОНСАЛТИНГ”

28 Частина�вестибюлю�площею�4,1��в.м�—

Станція� метро� “Хар�івсь�а”,� б/н1� —

ФОП Бо&атирен�о�I.O.

29 Частина�вестибюлю�за&альною�площею

6,3��в.м�—�Станція�метро� “Хар�івсь�а”,

б/н1�—�ТОВ�“Е�спертно-�онсалтин&овий

союз”

30 Частина� вестибюлю� (№2� площею

8,0 �в.м� та�№1� площею� 11,9� �в.м)

площею� 19,9� �в.м�—� Станція� метро

“Хар�івсь�а”,� б/н1� —� ПП� “А�тив

плюс”

31 Простір�між�входом-виходом�вестибюлів

наземної� станції� площею�21,9� �в.м�—

Станція� метро� “Черні&івсь�а”,� б/н� —

ТОВ “ОлВі�а”

32 Нежиле�приміщення�площею�244,46��в.м

—�б(льв.�Шевчен�а� Тараса,� 17,� �.2�—

У�раїнсь�а�(ніверсальна�біржа

33 Нежилий�б(дино��площею�853,4��в.м�—

б(льв.�Шевчен�а�Тараса,�29�—�ПП “СВІТ-

КОН”

34 Нежиле�приміщення�площею�150,0��в.м

—�б(льв.�Шевчен�а� Тараса,� 4,� літ.Б�—

ЗАТ�“ЮСА”

35 Підземний� тор&овий� простір� (ПТП)�№4

се�тор�“З”�за&альною�площею�268,1��в.м

—�в(л.�Басейна�—�ПП�“ГАБ’ЯНО”

36 Нежиле�приміщення�площею�107,1��в.м

—� в(л.� Басейна,� 1/2,� літ.А�—� ТОВ� “У�-

раїнсь�і�інноваційні��онс(льтанти”

37 Нежиле�приміщення�площею�198,7��в.м

—�в(л.�Басейна,�1/2,�літ.А�—�ПП “ГАБ’Я-

НО”

38 Нежиле�приміщення�площею�2160,0��в.м

—� в(л.� Бориспільсь�а,� 26� а,� літ.А� —

ТОВ “М�КОНСАЛТИНГ”

39 Нежилий�б(дино��площею�536,4��в.м�—

в(л.�Василь�івсь�а,�18-б,�літ.А�—�ТОВ “У�-

раїнсь�і�інноваційні��онс(льтанти”

40 Нежиле�приміщення�площею�168,9��в.м

—�в(л.�Вели�а�Житомирсь�а,�15,�літ.А�—

ТОВ�“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

41 Нежиле�приміщення�площею�1671,2��в.м

—�в(л.�Вели�а�Житомирсь�а,�19,�літ.А�—

ФОП�Чай�а�Н.О.

42 Нежиле�приміщення�площею�1015,7��в.м

—�в(л.�Вели�а�Житомирсь�а,�19,�літ.Б,Б’-

ФОП�Чай�а�Н.О.

43 Нежиле� приміщення� площею�14,0� �в.м

—�в(л.�Верхній�Вал,�16�—�ТОВ�“М КОН-

САЛТИНГ”

44 Нежиле�приміщення�площею�350,0��в.м

—� в(л.� Верхній� Вал,� 42,� літ.А� —

ПП “СВІТКОН”

45 Нежиле�приміщення�площею�181,5��в.м

—� в(л.� Верхній� Вал,� 42,� літ.А� —

Підприємство� &ромадсь�ої� ор&анізації

інвалідів�“Центр�е�ономі�о-правово&о�за-

безпечення”

46 Нежиле� приміщення� площею�22,0� �в.м

—� в(л.� Володимирсь�а,� 3,� літ.А� —

ТОВ “М КОНСАЛТИНГ”

47 Нежиле� приміщення� площею�22,8� �в.м

—� в(л.� Володимирсь�а,� 57� —

ТОВ “Ф.К.ТИТАН”

48 Нежилий�б(дино�� площею�90,9� �в.м�—

в(л.� Володимирсь�а,� 57,� літ.Б� —

ФОП Д(мі��Н.І.

49 Нежилий�б(дино��площею�1430,4��в.м�—

в(л.� Володимирсь�а,� 78,� літ.А� —

ФОП Чай�а�Н.О.

50 Нежиле�приміщення�площею�133,0��в.м

—� в(л.� Волось�а,� 19�—�ПП� “А�адемія

Оцін�и�і�Права”

51 Нежиле�приміщення�площею�256,8��в.м

—� в(л.� Де&тярівсь�а,� 3,� літ.А� —

ЗАТ “ЮСА”

52 Нежилі�приміщення�площею�666,2��в.м�—

в(л.�Де&тярівсь�а,� 31,� літ.А�—� Товарна

біржа�“У�раїнсь�а�промислово-земельна

біржа”

53 Нежиле�приміщення�площею�440,0��в.м

—�в(л.�Де&тярівсь�а,�37,��.�І�—�Товарна

біржа�“У�раїнсь�а�промислово-земельна

біржа”

54 Нежиле� приміщення� площею�93,9� �в.м

—�в(л.�Деміївсь�а,�43,�літ.А�—�ПП “ГАБ’Я-

НО”

55 Нежилий�б(дино��площею�1242,9��в.м�—

в(л.�Жилянсь�а,�120,�літ.А�—�ПП�“Саната”

56 Нежиле� приміщення� теплово&о� п(н�т(

площею�119,3��в.м�—�в(л.�За�ревсь�о&о

Ми�оли,� 39�А� (ТП)�—�ЗАТ� “У�раїнсь�ий

фінансово-інвестиційний�союз”

57 Нежиле� приміщення� прохідної� площею

13,4��в.м�—�в(л.�Кондратю�а�Юрія,�8,��.6

—� ТОВ� “Е�спертно-�онсалтин&овий� со-

юз”

58 Нежиле�приміщення�за&альною�площею

500,1��в.м�—�в(л.�Котовсь�о&о,�33�а,�літ.А

—�Товарна�біржа�“У�раїнсь�а�промисло-

во-земельна�біржа”

59 Нежиле�приміщення�площею�679,9��в.м

—�в(л.�Котовсь�о&о,�33�а,�літ.А�—�Товар-

на� біржа� “У�раїнсь�а� промислово-зе-

мельна�біржа”

60 Нежиле�приміщення�площею�36,0��в.м�—

в(л.�Липсь�а,�15,�літ.А�—�ТОВ “Ф.К.ТИТАН”

61 Нежиле� приміщення� площею�10,0� �в.м

—� в(л.� Межи&ірсь�а,� 2,� літ.А� —

ФОП Льодін�Ю.П.

62 Нежилі�приміщення�площею�2660,8��в.м

—�в(л.�Мос�овсь�а,�3,�літ.А�—�ТОВ�“Е�-

спертно-�онсалтин&овий�союз”

63 Нежиле� приміщення� площею�97,7� �в.м

—�в(л.�Мос�овсь�а,�3,�літ.А�—�ТОВ�“Е�-

спертно-�онсалтин&овий�союз”

64 Нежилий�б(дино��площею�1002,3��в.м�—

в(л.�Нижній�Вал,�49,�літ.А�—�ПП�“А�адемія

Оцін�и�і�Права”

65 Нежиле�приміщення�площею�1797,5��в.м

—�в(л.�Онис�евича�Гри&орія,�1,�літ.А�—

ФОП�Чай�а�Н.О.

66 Нежилі�приміщення�площею�855,4��в.м�—

в(л.�Пітерсь�а,�5�а,�літ.А�—�ПП�“Саната”

67 Нежиле�приміщення�площею�131,7��в.м

—�в(л.�Полярна,�8,�літ.А�—�ЗАТ “У�раїн-

сь�ий�фінансово-інвестиційний�союз”

68 Нежиле� приміщення� площею�7,45� �в.м

—�в(л.�Професора�Підвисоць�о&о,�4�А,��.

1�—�СПД-ФО�Ярмола�1.1.

69 Нежиле�приміщення�площею�203,9��в.м

—�в(л.�П(люя�Івана,�5,�літ.А�—�ТОВ�“Кон-

салтин&ове�підприємство�“Оріяна”

70 Нежиле�приміщення�площею�223,4��в.м

—� в(л.� П(ш�інсь�а,� 38,� літ.АА’� —

ПП “ГАБ’ЯНО”

71 Нежиле� приміщення� площею�18,9� �в.м

—�в(л.� Рейтарсь�а/Геор&іївсь�ий� пров.,�

6-3,�літ.А�—�ТОВ�“Ф.К.ТИТАН”

72 Нежиле�приміщення�площею�15,4��в.м�—

в(л.�Ризь�а,�1,��.7�—�ТОВ�“Софт�Е�сперт”

73 Нежиле� приміщення� площею�21,1� �в.м

—�в(л.�Р(санівсь�а�Набережна,�12,�літ.А

—� ТОВ� “Аналітично-�онсалтин&овий

центр�“Епрайзер”

74 Нежиле� приміщення� площею�35,4� �в.м

—� в(л.� Солом’янсь�а,� 17,� �.1� —

ФОП Льодін�Ю.П.

75 Нежиле� приміщення� площею�30,0� �в.м

—� в(л.� Солом’янсь�а,� 17,� �.4� —

ФОП Льодін�Ю.П.

76 Нежиле�приміщення�площею�533,0��в.м

—� в(л.� Уриць�о&о,� 27/5,� літ.А� —

ТОВ “А&ентство�нер(хомості�“А�цент”

77 Нежиле�приміщення�площею�272,3��в.м

—� в(л.� Усен�а� Павла,� 6,� �.6� —�

СПД-ФО�Ярмола�І.І.

78 Нежилі�приміщення�площею�560,4��в.м�—

в(л.�Усен�а�Павла,�7/9,��.2�—�Товарна�біржа

“У�раїнсь�а�промислово-земельна�біржа”

79 Нежилий�б(дино��площею�947,9��в.м�—

в(л.� Ушинсь�о&о,� 20,� літ.А� —

ТОВ “ОлВі�а”

80 Нежиле�приміщення�площею�420,0��в.м

—�в(л.�Хмельниць�о&о�Бо&дана,�16�Б�—

У�раїнсь�а�(ніверсальна�біржа

81 Нежиле�приміщення�площею�117,5��в.м

—� в(л.� Хрещати�,� 10,� літ.А� —

ТОВ “М КОНСАЛТИНГ”

82 Нежиле� приміщення� площею�91,2� �в.м

—�в(л.�Хрещати�,�12,�літ.А�—�ТОВ�“Софт

Е�сперт”

83 Нежиле� приміщення� площею�13,4� �в.м

—� в(л.� Шолом-Алейхема,� 3,� літ.А� —�

СПД-ФО�Ярмола�І.І.

84 Нежиле� приміщення� площею�78,7� �в.м

—� в(л.� Шолом-Алейхема,� 3,� літ.А� —�

СПД-ФО�Ярмола�І.І.

85 Нежилий�б(дино��площею�1783,8��в.м�—

в(л.�Ялтинсь�а,�11,�літ.А�—ФОП�Бо&ати-

рен�о�І.О.

86 Нежилий�б(дино��площею�1560,9��в.м�—

в(л.�Ярославів�Вал,�18,�літ.А�—�ПП “Саната”

87 Нежилий�б(дино��площею�1116,9��в.м�—

в(л.�Ярославсь�а,�20,��.1�—�ПП�“А�адемія

Оцін�и�і�Права”

88 Нежиле�приміщення�площею�59,0��в.м�—

пл.�Бессарабсь�а,�2�—�СПД-ФО�Ярмола�І.І.

89 Нежиле� приміщення� площею�10,3� �в.м

—�просп.�Космонавта�Комарова,�3,��.7�—

СПД-ФО�Стецю��І.В.

90 Нежиле� приміщення� площею�41,4� �в.м

—�просп.� Космонавта� Комарова,� 7�—

ФОП Льодін�Ю.П.

91 Нежиле�приміщення�площею�327,0��в.м�—

просп.�Маршала�Ро�оссовсь�о&о,�10�А,�літ.А

—�ТОВ�“Е�спертно-�онсалтин&овий�союз”

92 Нежиле� приміщення� площею�45,0� �в.м

—�просп.�Мая�овсь�о&о�Володимира,�31

—�ТОВ�“Ф.К.ТИТАН”

93 Нежиле� приміщення� площею�16,2� �в.м

—�просп.�Мая�овсь�о&о�Володимира,�47,

літ.А�—�ЗАТ�“У�раїнсь�ий�фінансово-інве-

стиційний�союз”

94 Нежиле�приміщення�площею�369,2��в.м�—

просп.�Перемо&и,�148/1,�літ.А�—�ТОВ “Кон-

салтин&ове�підприємство�“Оріяна”

95 Нежиле�приміщення�площею�120,3��в.м

—�просп.�Перемо&и,�45,�літ.А�—�ТОВ�“У�-

раїнсь�і�інноваційні��онс(льтанти”

96 Нежиле�приміщення�площею�302,1��в.м

—� просп.� Правди,� 66� а,� літ.А� —�

СПД-ФО Стецю��І.В.

97 Авто�ран�Terex�Demag�АС�100�(держав-

ний�номер�АА�9783�BE,�2005�ро�(�вип(-

с�()�—�ТОВ�“Роял�Бізнес�Сістем-ЛТД”

РЕПЕРТУАР

Київсь�о�о�а�адемічно�о�театр��“КОЛЕСО”

на�березень�2011�р.

1�вівторо� Семен�Злотні�ов�ТРИПТИХ�ДЛЯ�ДВОХ�розд(ми�з�привод(...

2�середа�

3�четвер

Жан�Ан(й�ГЕНЕРАЛИ�У�СПІДНИЦЯХ�франц(зь�а��омедія�на

2�дії�тіль�и�для�дорослих�

4�п’ятниця�

5�с(бота
Жан-Батіст�Мольєр�УЯВНО�ХВОРИЙ��омедія�на�2�дії

6�неділя
ПРИСТРАСТІ�ДОМУ�ПАНА�Г.-П.�водевіль-модерн�за�п’єсою

Олени�Пчіл�и�“С(жена�—�не�о&(жена”

7�понеділо� Ніна�Маз(р,�Віталій�Кіно�ЧУДО�ПІАФ�соло

8�вівторо��

о�15.00

У�КИЄВІ,�НА�ПОДОЛІ...�АБО�Є�“ГДЄ�ВІ�СОХНІТЄ�БЄЛЬЙО?”

&ородсь�а�бай�а�з�піснями,�танцями�та�цимісом�за�мотивами

водевілю�М.Янч(�а�“По�ярмар�(”

8�вівторо� Семен�Злотні�ов�ТРИПТИХ�ДЛЯ�ДВОХ�розд(ми�з�привод(...�

8�вівторо�

9�середа

ПРЕМ’ЄРА� КАМІННА� ЗАЛА� Кен� Людви&� ПРИМАДОННИ

�омедія�на�2�дії

11�п’ятниця КОКТЕЙЛЬ�“ФА-СОЛЬ”�пісенний�роз&(ляй

12�с(бота�

о�15.00

“ЛЮБИТИ,�ПАЛАТИ�І�БУТИ�ТАКИМ,�ЯК�РАНІШЕ...”�фантазії�за

поезією�Беранже

12�с(бота Армен�З(рабов�ЛІКА�історія��охання

13�неділя

о�14.00

Для�дітей!�ЗОРЯНИЙ�ХЛОПЧИК�за�мотивами��азо��Ос�ара

Уайльда

13�неділя

У�КИЄВІ,�НА�ПОДОЛІ...�АБО�Є�“ГДЄ�ВІ�СОХНІТЄ�БЄЛЬЙО?”

&ородсь�а�бай�а�з�піснями,�танцями�та�цимісом�за�мотивами

водевілю�М.Янч(�а�“По�ярмар�(”

16�середа�

17�четвер

Жан�Ан(й�ГЕНЕРАЛИ�У�СПІДНИЦЯХ�франц(зь�а��омедія�на

2�дії�тіль�и�для�дорослих

18�п’ятниця

У�КИЄВІ,�НА�ПОДОЛІ...�АБО�Є�“ГДЄ�ВІ�СОХНІТЄ�БЄЛЬЙО?”

&ородсь�а�бай�а�з�піснями,�танцями�та�цимісом�за�мотивами

водевілю�М.Янч(�а�“По�ярмар�(”�

19�с(бота�

20�неділя
Ві�тор�Мереж�о�КАВКАЗЬКА�РУЛЕТКА�драматичні�танці

22�вівторо��

23�середа

ПРЕМ’ЄРА� КАМІННА� ЗАЛА� Кен� Людви&� ПРИМАДОННИ

�омедія�на�2�дії

24�четвер�

25�п’ятниця

КАМІННА� ЗАЛА� Арт(р� Шніцлер� ФАТАЛЬНИЙ� ФЛІРТ� або

ЗАБАВКИ�вистава�на�2�дії

26�с(бота�

27�неділя
Ио&анн�Нестрой�КОЛИШНІ�СПРАВИ�водевіль

27�неділя�

о�15.00

У�КИЄВІ,�НА�ПОДОЛІ...�АБО�Є�“�ГДЄ�ВІ�СОХНІТЄ�БЄЛЬЙО?”

&ородсь�а�бай�а�з�піснями,�танцями�та�цимісом�за�мотивами

водевілю�М.Янч(�а�“По�ярмар�(”

29�вівторо��

30�середа

У�КИЄВІ,�НА�ПОДОЛІ...�АБО�Є�“�ГДЄ�ВІ�СОХНІТЄ�БЄЛЬЙО?”

&ородсь�а�бай�а�з�піснями,�танцями�та�цимісом�за�мотивами

водевілю�М.Янч(�а�“По�ярмар�(”

31�четвер�

1�п’ятниця

Іван�Т(р&енєв�МЕСЯЦ�В�ДЕРЕВНЕ�(Місяць�на�селі)�вистава

на�2�дії

� Посвідчення�особи, я�а�постраждала�внаслідо��чорнобильсь�ої��атастрофи,��ате&орія�1, серія А,

№ 425667�та�в�лад�(�№ 608092�на�ім’я�Петрен�о�Наталії�Ві�торівни�вважати�недійсними.

За&(блені� до�(менти� на� ім’я� То� Тієн� Т(ан:� посвід�а� на� постійне

проживання�серії�КИ�№�016670;�посвідчення�водія�№�178105;�свідоцтво

про�реєстрацію�транспортно&о�засоб(�ААСО74985.�Прохання�поверн(ти

за�вина&ород(.�Тел.044�2204555,�067�4669851.

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�підс�м�и�проведення��он��рс��№49-О�з�відбор�

с�б’є�тів�оціночної�діяльності,�я�і�б�д�ть�зал�чені�до�проведення�незалежної�оцін�и�об’є�тів,�що�належать

територіальній��ромаді�м.�Києва�

Мета�оцін
и�—�визначення�рин
ової�вартості�для�подальшо�о�розрах�н
��орендної�плати.

1 Нежилі�приміщення�площею�338,3��в.м�—�в(л.�Басейна,�1/2,�літ.А�—�ТОВ�“У�раїнсь�і�інноваційні��онс(льтанти”

2 Нежилі�приміщення�площею�248,8��в.м�—�в(л.�Каштанова,�6,�літ.А�—�СПД-ФО�Ярмола�І.І.

3 Нежилі�приміщення�площею�1347,2��в.м�—�в(л.�Хмельниць�о&о�Бо&дана,�34,�літ.Б,Б’�—�ТОВ�“Адаміл”

4 Нежилі�приміщення�площею�84,6��в.м�—�в(л.�Хрещати�,�32�—�ТОВ�“Ай.Ел.Ай.Лтд”

5 Нежилий�б(дино��площею�180,9��в.м�—�в(л.�Чапаєва,�9,�літ.Б�—�ПП�“А�тив�плюс”

Мета�оцін
и�—�визначення�стартово�о�розмір��орендної�плати�для�проведення�
он
�рс��на�право�оренди�нежитлових�приміщень


ом�нальної�власності�територіальної��ромади�м.Києва

6 Нежиле�підвальне�приміщення�площею�45,0��в.м�—�в(л.�К(дрі�Івана,�33,�літ.А�—�СПД-ФО�Поспєлов�О.М.

Почато��вечірніх�вистав�о�19.00�

Х(дожній��ерівни��театр(�народна�артист�а�У�раїни�Ірина�КЛІЩЕВСЬКА


