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Зареєстровано з Головному управлінні юстиції у місті Києві 17 березня 2011 року за № 5/864

Про затвердження Положення про Почесну грамоту 
Київської міської державної адміністрації

Розпорядження № 65 від 21 січня 2011 року

Відповідно до статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою заохочення киян
за значні трудові здобутки у відповідній галузі чи сфері діяльності, досягнення визначних успіхів у спорті,
науковій, творчій та благодійній діяльності, багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових
обов’язків, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити Положення про Почесну грамоту Київської
міської державної адміністрації, що додається.

2. Затвердити опис бланка Почесної грамоти Київської
міської державної адміністрації, що додається.

3. Управлінню справами виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за$
безпечувати організацію виготовлення бланків Почесної
грамоти Київської міської державної адміністрації та Папок
до них і закупівлі іменних годинників голови Київської місь$
кої державної адміністрації за рахунок асигнувань, перед$
бачених у міському бюджеті на відповідні цілі на наступні
роки.

4. Заступнику голови Київської міської державної адмі$
ністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлен$
ня в засобах масової інформації змісту цього розпоряджен$
ня.

5. Розпорядження набуває чинності з дня його оприлюд$
нення.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження зали$
шаю за собою.

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Про затвердження заходів, пов’язаних 
із 25"ми роковинами Чорнобильської катастрофи

Розпорядження № 352 від 11 березня 2011 року

На виконання Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 29.03.90 № 8985'ХІ “Про оголошення
дня 26 квітня “Днем Чорнобильської трагедії” та з метою проведення заходів, пов’язаних із 25'ми роко'
винами Чорнобильської катастрофи в м. Києві, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки
та проведення заходів, пов’язаних із 25$ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи в м. Києві, що додається.

2. Затвердити план заходів, пов’язаних із 25$ми рокови$
нами Чорнобильської катастрофи в м. Києві, що додається.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям роз$
робити плани заходів, пов’язаних із 25$ми роковинами Чор$
нобильської катастрофи, забезпечити їх виконання.

4. Головним управлінням, управлінням, іншим струк$
турним підрозділам виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), причет$

ним до виконання означених заходів, забезпечити їх ви$
конання.

5. Управлінню преси та інформації забезпечити висвітлен$
ня в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Про утворення ради вітчизняних
та іноземних інвесторів при виконавчому органі 

Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 377 від 17 березня 2011 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто'герой Київ”, “Про інвестиційну діяльність”,
Указу Президента України від 01.09.2010 № 892/2010 “Про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів”,
постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1217 “Деякі питання організації діяльності ради
вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади” з метою за'
безпечення проведення у місті Києві єдиної державної інвестиційної політики, створення сприятливого ін'
вестиційного клімату, налагодження співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду'
вання в забезпеченні умов діяльності інвесторів, розв’язання проблем, що виникають у їх роботі, забез'
печення рівного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм
власності, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Утворити раду вітчизняних та іноземних інвесторів при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській місь$
кій державній адміністрації).

2. Призначити головою ради вітчизняних та іноземних
інвесторів при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) голову Київської
міської державної адміністрації Попова О. П.

3. Затвердити склад ради вітчизняних та іноземних ін$
весторів при виконавчому органі Київської міської ради (Ки$
ївській міській державній адміністрації), що додається.

4. Затвердити Положення про раду вітчизняних та іно$
земних інвесторів при виконавчому органі Київської міської

ради (Київській міській державній адміністрації), що додає$
ться.

5. Заступникові голови Київської міської державної адмі$
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо$
го розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження зали$
шаю за собою.

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про святкування Дня столиці 
та Дня Києва

Розпорядження № 432 від 29 березня 2011 року

Відповідно до статті 1 Закону України “Про столицю України — місто'герой Київ”, статті 32 Закону Укра'
їни “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою належного вшанування столиці України, популяри'

1. Провести 28$29 травня 2011 року заходи з нагоди
Дня столиці та Дня Києва.

2. Затвердити програму загальноміських заходів, при$
свячених Дню столиці та Дню Києва, робочий план під$
готовки і проведення загальноміських заходів, присвяче$
них Дню столиці та Дню Києва, що додаються.

3. Покласти на Головне управління культури виконав$
чого органу Київської міської ради (Київської міської дер$
жавної адміністрації) координацію всіх питань, пов’язаних
із підготовкою і проведенням загальноміських заходів,
присвячених Дню столиці та Дню Києва.

4. Головному управлінню культури виконавчого орга$
ну Київської міської ради (Київської міської державної ад$
міністрації), Головному управлінню освіти і науки виконав$
чого органу Київської міської ради (Київської міської дер$
жавної адміністрації), Головному управлінню з питань
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю вико$
навчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації), Головному управлінню у спра$
вах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Київському міському центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ра$
ди (Київської міської державної адміністрації) забезпечи$
ти проведення на високому організаційному рівні та фі$
нансування заходів, присвячених Дню столиці та Дню Ки$
єва, в межах загального обсягу асигнувань, передбаче$
них в бюджеті м. Києва на 2011 рік на відповідні цілі.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження по$
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

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

державної адміністрації

Про капітальний ремонт Залізничного шосе 
у Печерському районі

Розпорядження № 458 від 4 квітня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав'
томобільні дороги”, “Про здійснення державних закупівель”, з метою приведення до належного технічно'
го стану дорожнього покриття проїзної частини та тротуарів Залізничного шосе у Печерському районі, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити в 2011 році розробку проектно$кошторис$
ної документації та виконати роботи з капітального ремон$
ту Залізничного шосе у Печерському районі.

2. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” за$
мовником виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього роз$
порядження.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор”:
3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну під$

рядну організації на виконання робіт, зазначених в пункті 1
цього розпорядження, на конкурсних торгах.

3.2. Розробити, погодити та затвердити у встановлено$
му порядку проектно$кошторисну документацію.

3.3. Одержати в Інспекції державного архітектурно$буді$
вельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

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

4. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконав$
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав$
ної адміністрації) як головному розпоряднику коштів місь$
кого бюджету здійснити фінансування робіт в межах бю$
джетних призначень, затверджених в міському бюджеті 
м. Києва на капітальний ремонт об’єктів вулично$шляхової
мережі на 2011 рік.

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 затвердження змін 
до складу міської координаційної ради 

з розв’язання проблем, 
пов’язаних з наданням 

всебічної допомоги бездомним громадянам
Розпорядження № 461 від 4 квітня 2011 року

У зв’язку зі змінами у персональному складі міської координаційної ради з розв’язання проблем, по'
в’язаних з наданням всебічної допомоги бездомним громадянам:

Затвердити зміни до складу міської координаційної ради з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням всебічної
допомоги бездомним громадянам, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ$
ської міської державної адміністрації) від 08.06.2007 № 665, виклавши його в новій редакції, що додається

Голова О. Попов

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

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

від 02.06.2010 № 396
Розпорядження № 444 від 31 березня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”,
з метою прискорення термінів освоєння земельної ділянки та враховуючи звернення товариства з обме'
женою відповідальністю “ВІТ'плюс”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до пункту 1 розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 02.06.2010 № 396 “Про тимчасове зай$
няття тротуару на вул. Богдана Хмельницького, 34$а 

у Шевченківському районі”, замінивши цифри “01.01.2011”
цифрами “20.12.2011”.

Голова О. Попов

зації міста як туристичного центру, показу доробку київських митців, аматорських і професійних колекти'
вів, організації змістовного дозвілля киян та в межах функцій органу місцевого самоврядування:
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Поліпшення�роботи�в�системі�водовідведення

Дарниць�о�о�район�

І�Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності

1. Мета�і�засоби�здійснення�прое�тної�діяльності.

На�замовлення�Головноо��правління��апітальноо�б�дівництва�ТОВ�“Інж�омпрое�т”�розроблено

прое�т:�“Б�дівництво��аналізації�Д=1200�мм�L=1150�м�по�в�л.�Урлівсь�ій�від�в�л. Здол-

б�нівсь�ої�до�в�л.�Ахматової”.

Місцезнаходження�траси�б�дівництва�—�в�л.�Урлівсь�а�в�м.�Києві.

Технічні�і�техноло�ічні�дані�—��аналізаційний��оле�тор�довжиною�орієнтовно�1150,0�м.

Термін�е�спл�атації�—�30�ро�ів�і�більше.

2. Соціально-е�ономічна�необхідність�прое�тованої�діяльності�—�об’є�т��ом�нальноо

призначення:�для�подальшоо��аналіз�вання�існ�ючої�та�перспе�тивної�заб�дови.

3. Можливий�вплив�на�нав�олишнє�природне�середовище.

Клімат�і�мі�ро�лімат�—�не�впливає.

Геоло�ічне� середовище�—�впливає,� завдя�и� прийнятим� заходам,� вплив� в�межах� діючих

нормативів.

Повітряне�середовище:�при�е�спл�атації�—�не�впливає,�при�б�дівництві�—�вплив�незначний.

Концентрації�ш�ідливих�речовин�в�атмосферном��повітрі�не�перевищ�ють�нормативів�ГДК.

Водне�середовище:�впливає�в�межах�діючих�нормативів.

Ґр�нти:�впливає�в�межах�діючих�нормативів.

Рослинний�і�тваринний�світ:�впливає,�вплив��омпенсований.

Нав�олишнє�соціальне�середовище:�впливає�позитивно.

Нав�олишнє�техно�енне�середовище:�не�впливає.

Відходи�виробництва�і�можливість�їх�повторно�о�ви�ористання,��тилізації,�знеш�одження�чи

безпечно�о�поховання:�при�ф�н�ціон�ванні�об’є�т���творюються�відходи�—�тверді�поб�тові,�осад.

Прое�том�передбачений�вивіз�відходів�зраз��після�їх�вил�чення.

І�Заява�про�е�оло�ічні�наслід�и�діяльності

1.�Мета�і�засоби�здійснення�прое�тної�діяльності.

На�замовлення�Головноо��правління��апітальноо�б�дівництва�міста�Києва�ТОВ�“Інж�омпрое�т”

розроблено� прое�т:�“Б�дівництво� �аналізаційно�о� �оле�тора� Д=350-450-600� мм� по

в�л. Ломоносова�—�в�л.�Мейт�са�в�Голосіївсь�ом��районі�м.�Києві”.

Місцезнаходження�траси�б�дівництва�—�в�л.�Ломоносова�—�в�л.�Мейт�са�в�м.�Києві.

Технічні�і�техноло�ічні�дані�—��аналізаційний��оле�тор�довжиною�орієнтовно�1480,0�м.�

Термін�е�спл�атації�—�30�ро�ів�і�більше.

2.�Соціально-е�ономічна�необхідність�прое�тованої�діяльності�—�об’є�т��ом�нальноо

призначення:�для�подальшоо��аналіз�вання�існ�ючої�та�перспе�тивної�заб�дови.�

3.�Можливий�вплив�на�нав�олишнє�природне�середовище.

Клімат�і�мі�ро�лімат�—�не�впливає.

Геоло�ічне� середовище�—�впливає,� завдя�и� прийнятим� заходам,� вплив� в�межах� діючих

нормативів.

Повітряне�середовище:�при�е�спл�атації�—�не�впливає,�при�б�дівництві�—�вплив�незначний.

Концентрації�ш�ідливих�речовин�в�атмосферном��повітрі�не�перевищ�ють�нормативів�ГДК.

Водне�середовище:�впливає�в�межах�діючих�нормативів.

Ґр�нти:�впливає�в�межах�діючих�нормативів.

Рослинний�і�тваринний�світ:�впливає,�вплив��омпенсований.

Нав�олишнє�соціальне�середовище:�впливає�позитивно.

Нав�олишнє�техно�енне�середовище:�не�впливає.

Відходи�виробництва�і�можливість�їх�повторно�о�ви�ористання,��тилізації,�знеш�одження�чи

безпечно�о�поховання:�при�ф�н�ціон�ванні�об’є�т���творюються�відходи�—�вироблений�р�нт,

б�дівельні�відходи.�Прое�том�передбачений�вивіз�відходів�зраз��після�їх�вил�чення.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва�повідомляє,�що�27��вітня�2011�ро��

об� 11.50� б�де� розлядатись� цивільна� справа� за� позовом�ЗАТ� “Європейсь�ий

Страховий�Альянс”�до�Мартиню��Ю.П.�про�стянення�матеріальної�ш�оди.

Мартиню�� Юрій� Петрович,� я�ий� зареєстрований� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. М. Берлинсь�оо,�23/8,��в.�93�ви�ли�ається�в�с�дове�засідання�я��відповідач.

У�випад���неяв�и�в�с�дове�засідання�позов�б�де�розлян�то���йоо�відс�тність�на

підставі�матеріалів�справи.

Адреса�с�д�:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,�10-Б,��аб.�33.

С�ддя�Н.�Г.�Прит�ла

За�рите�а�ціонерне�товариство

“Виробничо-�омерційна��омпанія�“Київмісь�тара-2”
повідомляє�про�проведення�чер�ових�за�альних�зборів�а�ціонерів,

я�і відб�д�ться�3�червня�2011�ро���об�11.00�за�адресою:�

м.�Київ,�в�л. Прое�тна,�3.

Порядо��денний:

1.�Обрання�робочих�оранів�зборів�та�затвердження�реламент��зборів.

2.�3віт�олови�правління�про�рез�льтати�фінансово-осподарсь�ої�діяльності�за�2010�рі�.

3.�Звіт�Спостережної�ради�товариства�за�2010�рі�.

4.�Звіт�ревізійної��омісії�товариства�за�2010�рі�.

5.�Про�затвердження�річноо�фінансовоо�звіт��за�2010�рі�.

6.�Прийняття�та�затвердження�рішення�про�припинення�ЗАТ�“Виробничо-�омерційна��омпанія

“Київмісь�тара-2”�шляхом�перетворення���товариство�з�обмеженою�відповідальністю.

7. Затвердження� с�лад�� �омісії� з� припинення� ЗАТ� “Виробничо-�омерційна� �омпанія

“Київмісь�тара-2”.

8. 3атвердження� поряд��� перетворення� та� �мов� обмін�� а�цій� ЗАТ� “Виробничо-�омерційна

�омпанія�“Київмісь�тара-2”�на�част�и���стат�тном���апіталі�товариства,�що��творюється.

9. 3атвердження�стро���оцін�и�та�ви��п��а�цій�в�а�ціонерів,�я�і�вимаають�цьоо,���разі,�я�що

ці�а�ціонери�не�олос�вали�за�прийняття�заальними�зборами�рішення�про�реоранізацію� і

зверн�лись�до�товариства�з�письмовою�заявою.

Реєстрація�а�ціонерів�та�довірених�осіб�а�ціонерів�б�де�проходити�з�10.00�до�10.45���день

с�ли�ання�за�місцем�проведення�заальних�зборів.

Тел.:�(044)�497-50-55.

Дарниць�ий�районний�с�д�м.�Киє-

ва�ви�ли�ає�відповідач���Олійни��Ганн�

Данилівн�,� я�а� проживає� за� адресою:

м. Київ,�в�л.�Де�абристів,�12/37,��в.�477

в� с�дове� засідання,� я�е� відб�деться

20 травня�2011�ро���о�8.15�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Кошиця,�5-а,��аб.�204,�для

�часті� �� с�довом�� розляді� цивільної

справи�за�позовом�Овсянні�ова�Романа

Михайловича� до� Олійни�� Ганни� Да-

нилівни�про�визнання�права�власності�на

�вартир�.�При�собі�мати�паспорт.

З�оп�блі��ванням�оолошення�про�ви�-

ли��відповідач�вважається�повідомлений

про�день,�час�та�місце�розляд��справи

і�в�разі�неяв�и�йоо�до�с�д��справа�мо-

же�б�ти�розлян�та�за�йоо�відс�тності.

Відповідач�а���випад���неяв�и�в�с�до-

ве�засідання�зобов’язана�повідомити�с�д

про�поважність�причини�неяв�и.

С�ддя�Дарниць�оо�районноо� с�д�

м. Києва�О.�М.�Колесни�

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�підс�м�и�проведення

�он��рс��№�69-ПР�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

Піль�ова�передплата�з�достав�ою��азети�
в�поштов��с�ринь��

на�місяць ................6��рн.�50��оп.

на�3�місяці ............19��рн.�50��оп.

на�6�місяців ..........39��рн.�00��оп.

на�12�місяців ........78��рн.�00��оп.

на�місяць................21��рн.�50��оп.

на�3�місяці ............64��рн.�50��оп.

на�6�місяців ........129��рн.�00��оп.

на�12�місяців ......258��рн.�00��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)
22094

Передплатні�ціни

на�місяць ..............10��рн.�90��оп.

на�3�місяці ............32��рн.�10��оп.

на�6�місяців ..........62��рн.�55��оп.

на�12�місяців ......123��рн.�90��оп.

на�місяць................40��рн.�90��оп.

на�3�місяці ..........122��рн.�10��оп.

на�6�місяців ........242��рн.�55��оп.

на�12�місяців ......483��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ)
61308

Оформл е н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї

Відповіді�на��росворд�
По� �оризонталі:� 1. олос�5.�ш�вал�8. типи��9. дід�10. жир�11. �он��рс�13. салоп�15. а��ла�17. ярд�

19. �арт�ш�20. Непт�н�21. асо�23. мар�а�25. страз�27. трот�ар�28. ном�30. ч�б�31. �ваа�32. лідер�33. німфа

По� верти�алі:� 1. Гадес�2. лад�3. строп�4. спе�тр�5. ш�іра�6. в�ж�7. лер�а�11. �онта�т�12. с�іпетр�

14. анаша�16. Ла�ра�17. Яша�18. дно�22. сатрап�23. ман�л�24. Арт�р�25. саван�26. зябра�29. мед�30. ч�м

№

п/п
Назва�об’є�та Адреса�об’є�та

С�б’є�т�оціночної�діяльності

—�переможець��он��рс�

Мета�оцін�и�—�визначення�рин�ової�вартості�з�метою�ви��п��орендарем

1. Нежилі�приміщення�площею�46,7��в.м м.�Київ,�в�л.�Потєхіна�Пол�овни�а,�За,�літ.�“А” ФОП�Чай�а�Н.О.

2. Нежилі�приміщення�площею�145,6��в.м м.�Київ,�в�л.�Автозаводсь�а,�87-А,�літ.�“А”
ТОВ�“Аналітичний�центр

“Е�ономічна�до�трина”

3. Нежилі�приміщення�площею�125,0��в.м м.�Київ,�в�л.�Пітерсь�а,�10,�літ.�“А” ФОП�Д�мі��Н.І.

4. Нежилі�приміщення�площею�58,5��в.м м.�Київ,�в�л.�Лютерансь�а,�4.�літ.�“А” ТОВ�“БЮРО�ОЦІНОК”

Мета�оцін�и�—�визначення�почат�ової�вартості�з�метою�продаж��на�а��ціоні

5. Нежилий�б�дино��площею�460,1��в.м м.�Київ,�в�л.�Тр�ханівсь�а,�3-а,�літ.�“А”
ТОВ�“Незалежна�е�спертно-

промислова�р�па”

6. Нежилий�б�дино��площею�1471,9��в.м м.�Київ,�в�л.�Червонофлотсь�а,�24,�літ.�“А” ПП�“ТЕТ�І�КО”

7. Нежилі�приміщення�площею�36,1��в.м м.�Київ,�в�л.�Спась�а,�39-а
ТОВ�“Аналітичний�центр

“Е�ономічна�до�трина”

8. Нежилі�приміщення�площею�142,6��в.м м.�Київ,�просп.�Перемои,�104-Б,�літ.�“А”
ТОВ�“Аналітично-�онсалтиновий

центр�“Епрайзер”

9. Нежилі�приміщення�площею�134,7��в.м
м.�Київ,�в�л.�Маршала�Тимошен�а,�9,�

літ.�“А”

ТОВ�“Незалежна�е�спертно-

промислова�р�па”

10. Нежилий�б�дино��площею�960,5��в.м
м.�Київ,�просп.�Маршала�Ро�оссовсь�оо, 2,

літ.�“А”

ТОВ�“Консалтинова�фірма

“Острів”

11. Нежилі�приміщення�площею�112,6��в.м м.�Київ,�в�л.�Героїв�Дніпра,�53,�літ.�“А”
ТОВ�“Аналітично-�онсалтиновий

центр�“Епрайзер”

12. Нежилі�приміщення�площею�378,6��в.м м.�Київ,�в�л.�Пань�івсь�а,�10,�літ.�“Б”
Товарна�біржа�“У�раїнсь�а

промислово-земельна�біржа”

13. Нежилі�приміщення�площею�97,1��в.м м.�Київ,�в�л.�П�люя,�5,�літ.�“А” ТОВ�“БЮРО�ОЦІНОК”

14. Нежилі�приміщення�площею�592,7��в.м
м.�Київ,�в�л.�Вишородсь�а�/�Іваш�евича,

28/1,�літ.�“А”
ТОВ�“Софт�Е�сперт”

15. Нежилі�приміщення�площею�176,6��в.м м.�Київ,�в�л.�Героїв�Дніпра,�53,�літ.�“А” ТОВ�“Г�двіл�У�раїна”

16. Нежилі�приміщення�площею�151,1��в.м м.�Київ,�просп.�Лісовий,�39,�літ.�“А”
ТОВ�“Міжнародна�юридична��ом-

панія�“Бізнес�р�пп�Консалтін”

17. Нежилі�приміщення�площею�320,0��в.м м.�Київ,�в�л.�К�рчатова,�22�А
Товарна�біржа�“У�раїнсь�а

промислово-земельна�біржа”

18. Нежилі�приміщення�площею�478,0��в.м м.�Київ,�в�л.�Новопироівсь�а,�62,�літ.�“А”
ТОВ�“Міжнародна�юридична��ом-

панія�“Бізнес�р�пп�Консалтін”


