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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

З додатками до рішень Київради можна
ознайомитися  в секретаріаті Київради. 

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися  в апараті Київської 
міської державної адміністрації

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 8 серпня 2011 року за № 32/891

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 29.12.2010 № 1224

Розпорядження № 1247 від 19 липня 2011 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 “Про вста�
новлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін
(тарифів)” (із змінами і доповненнями), підпункту 197.1.7 “г” пункту 197.1 статті 197 Податкового кодек�
су України, постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 “Про затвердження Порядку на�
дання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно�технічних навчаль�
них закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість”, в ме�
жах функцій органу виконавчої влади:

1. Унести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації) від 29.12.2010 № 1224 “Про встановлення гранич&
них торговельних надбавок (націнок) на продукцію громад&
ського харчування”, зареєстрованого в Головному управлін&
ні юстиції у м. Києві 27.01.2011 за № 1/860:

1.1. Доповнити розпорядження пунктом 2 наступного
змісту: “2. Взяти до відома, що відповідно до підпункту
197.1.7 “г” пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу
України постачання послуг з харчування дітей в загально&
освітніх та професійно&технічних закладах звільняється від
обкладення податком на додану вартість в частині безкош&
товного харчування дітей, що здійснюється за рахунок бю&
джетного фінансування у межах затверджених норм харчу&
вання.”.

1.2. Доповнити розпорядження пунктом 3 наступного зміс&
ту: “3. Визначити, що Головне управління цінової політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), у разі потреби, дає офіційні роз’&
яснення щодо застосування граничних торговельних надба&
вок (націнок) на продукцію громадського харчування.”.

2. У зв’язку з цим пункти 2, 3, 4 розпорядження вважа&
ти пунктами 4, 5, 6 відповідно.

3. Це розпорядження набирає чинності з моменту його
оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас&
ти на заступника голови Київської міської державної адмі&
ністрації Крамаренка Р. М.

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

Про розміщення реклами, пов’язаної з проведенням 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року 

з футболу в Україні, що містить логотипи комерційних
партнерів, призначених УЄФА, під час підготовки 

та проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу в Україні
Розпорядження № 845 від 30 травня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про організацію та проведен�
ня фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”, Типових правил розміщення зов�
нішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (із зміна�
ми і доповненнями), Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Києві, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.09.2010 № 767,
враховуючи Угоду з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010—2012 року з футбо�
лу, укладену між УЄФА та Київською міською радою, Маркетингові рекомендації УЄФА ЄВРО 2012ТМ від
26.11.2010, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити на період підготовки та проведення фіналь&
ної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Укра&
їні (далі — Чемпіонат) здійснювати розміщення в місті Києві
реклами, пов’язаної з Чемпіонатом, що містить логотипи
комерційних партнерів, призначених УЄФА, без справлян&
ня з розповсюджувачів такої реклами плати за тимчасове ко&
ристування місцями для розміщення рекламних засобів, які
перебувають у комунальній власності територіальної грома&
ди міста Києва, та плати за розміщення реклами на транс&
порті комунальної власності міста Києва таким структурним
підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Ки&
ївської міської державної адміністрації) та комунальним під&
приємствам:

— Головне управління з питань реклами виконавчого ор&
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад&
міністрації);

— Головне управління транспорту та зв’язку виконавчо&
го органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації);

— КП “Київреклама”;
— КК “Київавтодор”;
— КП “Київпастранс”;
— КП “Київський метрополітен”.
2. Заступникові голови Київської міської державної адмі&

ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення змісту цього розпорядження в засобах
масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас&
ти на заступника голови Київської міської державної адмі&
ністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 15.04.2011 № 565

Розпорядження № 866 від 31 травня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про основи
містобудування”, з метою усунення помилок, які виникли під час розробки та затвердження Порядку роз�
міщення інформаційних вивісок у місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до Порядку розміщення інформаційних виві&
сок у місті Києві, затвердженого розпорядженням виконав&
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації) від 15.04.2011 № 565, такі зміни:

1.1. В абзаці дев’ятому пункту 7 Порядку слова “а як&
що знак для товарів і послуг належить іншій особі,— заві&
рену у встановленому порядку копію ліцензійного догово&
ру (у разі, коли інформаційна вивіска містить знаки для

товарів і послуг, що належать іншій особі)” замінити сло&
вом “заявника”.

1.2. У пункті 2 погоджувальної частини форми паспорта ін&
формаційної вивіски, зазначеної у додатку 1 до Порядку, сло&
ва “Спеціально уповноважений орган з містобудування та ар&
хітектури” замінити словами “Відповідний центральний або
місцевий орган виконавчої влади у сфері охорони культурної
спадщини (у разі розміщення інформаційної вивіски на пам’&

ятках національного або місцевого значення, в межах зон
охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць)”.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі&
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення змісту цього розпорядження в засобах
масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас&
ти на заступника голови Київської міської державної адмі&
ністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 27.01.2011 № 100

Розпорядження № 823 від 26 травня 2011 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 07.10.2010 № 58/4870 “Про припинення діяльності ко�
мунального підприємства “Підрядне спеціалізоване ремонтно�будівельне управління” та у зв’язку з кад�
ровими змінами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу комісії з припинення ді&
яльності комунального підприємства “Підрядне спеціалізо&
ване ремонтно&будівельне управління” шляхом приєднання
його до ритуальної служби спеціалізованого комунального
підприємства “Спеціалізований комбінат підприємств кому&
нально&побутового обслуговування”, затвердженої розпо&
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки&

ївської міської державної адміністрації) від 27.01.2011
№ 100, виклавши його в новій редакції, що додається.

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

Голова О. Попов

Про закріплення основних фондів комунальної власності
територіальної громади м. Києва

Розпорядження № 828 від 26 травня 2011 року

З метою раціонального використання об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.
Києва, відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Київ�
ської міської ради від 26.02.2010 № 29/3467 “Про внесення змін до рішення Київради від 27.12.2001
№ 2087/1642 “Про формування комунальної власності територіальних громад районів міста Києва” та
звернення комунального закладу “Парк культури та відпочинку “Гідропарк” від 06.04.2011 р. № 23, та в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Закріпити на праві оперативного управління за кому&
нальним закладом “Парк культури та відпочинку “Гідропарк”
приміщення кафе “Смак” на просп. Броварському, Венеці&
анський острів, 1, літ.1А загальною площею 86,70 кв. м.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі&
ністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлен&

ня в засобах масової інформації змісту цього розпоряджен&
ня.

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

Голова О. Попов

Про капітальний ремонт автомобільної дороги 
Київ-Знам’янка на ділянці км 14+740 — км 19+600 

в межах міста Києва
Розпорядження № 771 від 19 травня 2011 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про до�
рожній рух” та Закону України “Про автомобільні дороги” на виконання Державної програми розвитку автомо�
більних доріг загального користування на 2007—2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Укра�
їни від 3 серпня 2005 року № 710 (із змінами та доповненнями), Державної цільової програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 року № 357 (із змінами та доповненнями), та відповідно до ДБН
В.2.3�4:2007 “Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво”,
Державного стандарту України ДСТУ 3587�97 “Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці і заліз�
ничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану” та з метою розвитку приміських автошляхів:

1. Здійснити у 2011 році розробку проектно&кошто&
рисної документації, а в 2012—2015 роках виконати робо&
ти з капітального ремонту автомобільної дороги Київ&Зна&
м’янка на ділянці км 14+740 — км 19+600 в межах міста Ки&
єва (далі — капітальний ремонт автомобільної дороги Київ&
Знам’янка).

2. Взяти до відома, що замовником розробки проектно&
кошторисної документації та виконання робіт з капітального
ремонту автомобільної дороги Київ&Знам’янка виступає Дер&
жавна служба автомобільних доріг України.

3. Службі автомобільних доріг у Київській області:
3.1. Визначити проектну організацію з розробки проектно&

кошторисної документації та підрядну організацію на виконан&
ня робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, відпо&
відно до вимог законодавства України.

3.2. Одержати в інженерних службах міста Києва технічні
умови для розробки проектно&кошторисної документації на ви&
конання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.3. Розробити проектно&кошторисну документацію, провес&
ти її державну комплексну експертизу та затвердити у вста&
новленому порядку.

3.4. Забезпечити виконання робіт з капітального ремонту
автомобільної дороги Київ&Знам’янка відповідно до затвер&
дженої у встановленому порядку проектно&кошторисної доку&
ментації у терміни, що визначені пунктом 1 цього розпоря&
дження.

3.5. Забезпечити укладання та погодження угод на розроб&
ку схеми організації руху транспорту та встановлення техніч&

них засобів регулювання дорожнього руху на період виконан&
ня робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.6. Одержати в інспекції державного архітектурно&будівель&
ного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт, зазна&
чених у пункті 1 цього розпорядження.

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

3.8. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження, ви&
конувати з частковим обмеженням руху транспорту на ділян&
ці виконання робіт з зайняттям однієї смуги проїзної частини
одного напрямку руху цілодобово.

4. Взяти до відома, що проектні роботи та роботи з капі&
тального ремонту автомобільної дороги Київ&Знам’янка вико&
нуються за рахунок видатків Державного бюджету, передба&
чених на фінансування Державної служби автомобільних доріг
України “Укравтодор”.

5. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУМВС України
в місті Києві схеми організації дорожнього руху та встановлен&
ня дорожніх знаків в місцях виконання робіт.

6. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масової
інформації змісту цього розпорядження покласти на заступни&
ків голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти
на заступників голови Київської міської державної адміністра&
ції згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов
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Íà ðàä³ñòü êíèãîìàíàì

Ìàð³ÿ ÁªËßªÂÀ
“Õðåùàòèê”

З 16 до 18 серпня в
У раїнсь ом домі, що на
Європейсь ій площі, три-
ватиме VII Київсь а між-
народна ниж ова вистав-
а-ярмаро . О рім раїн-
сь ої прод ції, на ній
представлено видання ін-
ших раїн, зо рема і цьо-
орічно о почесно о ос-
тя — Бол арії. На відві-
д вачів че ають ниж ові
новин и за цінами вироб-
ни а, презентації та авто-
раф-сесії письменни ів.

Êè¿âñüêà ì³æíàðîäíà êíèæêîâà
âèñòàâêà-ÿðìàðîê öèìè äíÿìè çà-
ïðîøóº óñ³õ êíèãîìàí³â. Â Óêðà-
¿íñüêîìó äîì³ íà ïëîù³ 1800 êâàä-
ðàòíèõ ìåòð³â ñâîþ ïðîäóêö³þ
ïðåäñòàâëÿòèìóòü 112 âèäàâíèöòâ.
Â³äâ³äóâà÷àì ïðåçåíòóþòü íîâèí-
êè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè — Ïîëòàâñüêî¿,
Ñóìñüêî¿, Çàïîð³çüêî¿, Ëóãàíñüêî¿,
×åðí³âåöüêî¿ òà ³íøèõ îáëàñòåé.
“Íèí³øíÿ âèñòàâêà ïðîäåìîí-
ñòðóº, ùî óêðà¿íñüê³ âèäàâö³ âè-
ñòîÿëè â ïåð³îä åêîíîì³÷íî¿ êðè-
çè òà ïðàöþþòü íàä ö³êàâèìè ïðî-
åêòàìè,— óïåâíåíèé îðãàí³çàòîð
âèñòàâêè, ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Äåðæòåëåðàä³î Àíàòîë³é Ìó-
ðàõîâñüêèé.— Ñïîä³âàþñÿ, âîíà
ïðèâåðíå â³äâ³äóâà÷³â äî ÷èòàííÿ,
äóõîâíîãî òà êóëüòóðíîãî çáàãà-
÷åííÿ”.

Ó ðàìêàõ âèñòàâêè êèÿíè ìàþòü
çìîãó îçíàéîìèòèñÿ ç êíèæêîâè-
ìè íîâèíêàìè ³íøèõ êðà¿í: Á³ëî-
ðóñ³, Ðîñ³¿, ²ðàíó, Àçåðáàéäæàíó.

Ïî÷åñíèé ã³ñòü öüîãîð³÷íî¿ âè-
ñòàâêè — Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà Áîë-
ãàð³ÿ. ßê ðîçïîâ³â ïðåäñòàâíèê
Âñåñâ³òíüî¿ àñîö³àö³¿ áîëãàð Âåí-
öåñëàâ Â³äåíñüê³-Ðåéëåñêó, íà áîë-
ãàðñüêîìó ñòåíä³ ïðåäñòàâëÿòü ïå-
ðåäóñ³ì ³ñòîðè÷íó ë³òåðàòóðó, îñ-
ê³ëüêè êðà¿íà ñâÿòêóâàòèìå þâ³-
ëåé — 1330-ð³÷÷ÿ, à òàêîæ äèòÿ÷ó,
ìåäè÷íó, òâîðè êëàñèê³â òà ñó÷àñ-
íèõ ïèñüìåííèê³â, ïîêàçóâàòèìóòü
ê³íîñòð³÷êè ïðî Áîëãàð³þ.

Êè¿âñüêà âèñòàâêà ïðèñâÿ÷åíà
20-é ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà-
¿íè. Â öåíòðàëüíîìó ïðåçåíò-õîë³
Óêðà¿íñüêîãî äîìó ïðåçåíòóþòü
êíèæêè äåðæàâíèõ ³ íåäåðæàâíèõ
âèäàâíèöòâ, ï³äãîòîâàíèõ äî þâ³-
ëåþ. Çîêðåìà, öå âèäàííÿ Àñîö³-
àö³¿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â “Ave,
Ukraine”, ïîäàðóíêîâà êíèãà
“Óêðà¿íà. Íîâà åïîõà: 1991—2011”
ïåðøîãî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ëåî-
í³äà Êðàâ÷óêà. Âñåóêðà¿íñüêå ñïå-
ö³àë³çîâàíå âèäàâíèöòâî “Ñâ³ò”
ïëàíóº ïðåçåíòóâàòè ïðîåêò ³ñòî-
ðè÷íî¿ ïàì’ÿòêè, íàóêîâîãî òâîðó
òà âîäíî÷àñ âèòâîðó ìèñòåöòâ õó-
äîæíüîãî îôîðìëåííÿ — êíèãó
“Ïàêòè ³ Êîíñòèòóö³¿” Óêðà¿íñüêî¿
êîçàöüêî¿ äåðæàâè (äî 300-ð³÷÷ÿ
óêëàäåííÿ)”. Â åêñïîçèö³¿ îðãàí³-
çàòîðà âèñòàâêè — Äåðæêîìòåëå-
ðàä³î Óêðà¿íè — ç³áðàí³ âèäàííÿ,
âèïóùåí³ â ðàìêàõ ïðîãðàìè
“Óêðà¿íñüêà êíèãà”, íîì³íàíòè
êîíêóðñó “Êðàùà êíèãà Óêðà¿íè”,
à òàêîæ ïåðåìîæö³ ì³æíàðîäíîãî
êîíêóðñó êðà¿í ÑÍÄ “Ìèñòåöòâî
êíèãè”.

Ãîñò³ âèñòàâêè ìàþòü çìîãó
ñòàòè ó÷àñíèêàìè ÷èñëåííèõ ïðå-
çåíòàö³é, êðóãëèõ ñòîë³â, àâòî-
ãðàô-ñåñ³é â³äîìèõ ïèñüìåííè-
ê³â. Ñåðåä ïî÷åñíèõ ãîñòåé — ëå-
ãåíäà óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ïî-
åòåñà Ë³íà Êîñòåíêî òà â³äîìèé

ðîñ³éñüêèé ïèñüìåííèê-ôàíòàñò
Ñåðã³é Ëóê’ÿíåíêî.

Íàãàäàºìî, íà âèñòàâö³ ïðåä-
ñòàâëåíî õóäîæíþ, äèòÿ÷ó, íà-
â÷àëüíó, ³ñòîðè÷íó òà íàóêîâî-ïî-
ïóëÿðíó ë³òåðàòóðó, ïîäàðóíêîâó
êíèãó, àëüáîìè ïðî ìèñòåöòâî, àí-
òèêâàðí³ âèäàííÿ òà ïåð³îäèêó.

Â îñòàíí³é äåíü ÿðìàðêó, 
18 ñåðïíÿ, â³äáóäåòüñÿ íàãîðîä-
æåííÿ ïåðåìîæö³â íàö³îíàëüíî-
ãî êîíêóðñó “Êðàùà êíèãà Óêðà-
¿íè” çà 2010 ð³ê, à òàêîæ Äåíü
ë³òåðàòóðíîãî êîíêóðñó “Êîðî-
íàö³ÿ ñëîâà”. Óñ³ îõî÷³ ñòàíóòü
ó÷àñíèêàìè òåàòðàë³çîâàíîãî
ä³éñòâà, à òàêîæ çìîæóòü ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ ç ïåðåìîæöÿìè êîí-
êóðñó: ïèñüìåííèöÿìè Ìàð³ºþ
Ìàò³îñ òà ²ðåí Ðîçäîáóäüêî. Äå-
òàëüí³øó ïðîãðàìó êíèæêîâèõ
ïðåçåíòàö³é øóêàéòå íà ñàéò³
âèñòàâêè www.bookexpo.in.ua

Â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ â³äêðèâàºòüñÿ 
ì³æíàðîäíà âèñòàâêà-ÿðìàðîê

На виставці відвід вачів че ають
ниж ові новин и видавництв сієї
У раїни та зар біжжя за цінами
виробни а
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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 №74-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, з метою їх приватизації

№
п/п Адреса об’є та С б’є т оціночної діяльності —

переможець он рс

1. Нежилі приміщення площею 46,8 в.м —
м. Київ, в л. Предславинсь а, 12, літ.”А” ТОВ “Софт Е сперт”

2. Нежилі приміщення площею 87,5 в.м —
м. Київ, в л. Кав азь а, 9, літ.”А” ТОВ “Консалтин ове підприємство “Оріяна”

3. Нежилі приміщення площею 12,4 в.м —
м. Київ, в л. Басейна, 21, літ.”Б” ПП “Юреол”

4. Нежилі приміщення площею 52,0 в.м —
м. Київ, в л. Са са ансь о о, 129, літ.”А” ТОВ “Аналітично- онсалтин овий центр “Епрайзер”

5. Нежилі приміщення площею 120,99 в.м —
м. Київ, в л. Сімферопольсь а, 5/1, літ.”А” ТОВ “Незалежна е спертно-промислова р па”

6. Нежилі приміщення площею 62,8 в.м —
м. Київ, в л. П ш інсь а, 39, літ.”А” ФОП Мовчан В.А.

7. Нежилі приміщення площею 110,7 в.м —
м. Київ, б льв. Чо олівсь ий, 31, літ.”А” ТОВ “Софт Е сперт”

8. Нежилі приміщення площею 183,9 в.м —
м. Київ, в л. Мартиросяна, 8, літ.”А” ПП “Гарант-Е сперт”

9. Нежилі приміщення площею 85,0 в.м —
м. Київ, в л. Лейпцизь а, 2/37, літ.”А2” ТОВ “Джі-Бі-Ем-Фінанс”

10. Нежилі приміщення площею 87,6 в.м —
м. Київ, в л. Донець а, 24 ТОВ “Консалтин ова е спертна омпанія”

11. Нежилі приміщення площею 92,0 в.м —
м. Київ, в л. Монтажни ів, 103 ТОВ “Незалежна е спертно-промислова р па”

12. Нежилі приміщення площею 232,8 в.м —
м. Київ, в л. Рев ць о о, 6 ТОВ “Аналітично- онсалтин овий центр “Епрайзер”

13. Нежилий б дино площею 406,9 в.м —
м. Київ, в л. Мельни ова, 28, літ.”А” ТОВ “Аналітичний центр “Е ономічна до трина”

14. Нежилі приміщення площею 78,2 в.м —
м. Київ, просп. Г.Гон адзе, 5, літ.”А” ТОВ “Роял Бізнес Сістем-ЛТД”

15. Господарсь а спор да площею 18,1 в.м —
м. Київ, просп. Перемо и, 30, літ.”Л” ФОП Маз р В.О.

16. Нежилі приміщення площею 79,3 в.м —
м. Київ, просп. Василя Пори а, 13, літ.”Г” ТОВ “ВЕНОН”

17. Нежилі приміщення площею 678,0 в.м —
м. Київ, б льв. Перова, 23-б, літ.”А” ТОВ “Консалтин овий центр “МАРКОН”

18. Свердловина артезіансь о о водопостачання
№ 124 — м. Київ, в л. Ми оли Уша ова, 3 ТОВ “У раїнсь ий фінансово-інвестиційний союз”

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 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, 70-а, 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 — 732 400 (сімсот тридцять дві тисячі
чотириста) ривень.
ПДВ — 146 480 (сто соро шість тисяч чотириста вісімдесят) ривень.
Почат ова вартість продаж об’є та з рах ванням ПДВ— 878 880 (вісімсот
сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10 % від почат ової ціни продаж з

рах ванням ПДВ — 87 888 (вісімдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят вісім)
ривень.

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 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 Універсальної товарної біржі “Національні рес рси” вина ород
розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об’є т , я а

встановлюється біржею;
5. А ціон б де проведено через 30 (тридцять) алендарних днів після

п блі ації о олошення.
Місце проведення а ціон : 01030, м. Київ, в л. Б.Хмельниць о о, 10-А,
Універсальна товарна біржа “Національні рес рси”. Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01030, м. Київ,
в л. Б. Хмельниць о о, 10-А, Універсальна товарна біржа “Національні
рес рси”, 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 № 26006301017344 Відділенні “Кредитно о
Центра “Голосієво” ПАТ ВТБ Бан м. Києві, МФО: 321767, од: 32710756,
отрим вач: Універсальна товарна біржа “Національні рес рси”.

8. Грошові ошти в розмірі — 87 888 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової вартості об’є та приватизації, вносяться на рах но
№ 26006301017344 відділенні “Кредитно о Центра “Голосієво” ПАТ
ВТБ Бан м. Києві, МФО: 321767, од: 32710756, отрим вач:
Універсальна товарна біржа “Національні рес рси”.

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
10. Ознайомитися з об’є том можна в робочі дні за адресою: 03048, м. Київ,

в л. П люя Івана, 5, літ. “А”.
11. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01030, м. Київ,

в л. Б. Хмельниць о о, 10-А, Універсальна товарна біржа “Національні
рес рси”, тел. 230-93-86 та за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10,
ім. 603, тел. 279-72-14, тел. 279-53-41.

ПРОПОНУЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
приміщення Інстит т світової е ономі и

площею 25,1 м2 за адресою: в л. Леонтовича, 5.
Тел. 235-56-99

Відповіді на росворд
По оризонталі: 4. шиншила 7. таб 8. Зевс 9. ба аття 10. п’ята

12. морс 15. тр па 18. балада 19. сари 20. Лавра 21. Венера 22. вампір
23. назва 26. альт 29. сті 31. реформа 32. і ло 33. шпіц 34. нірвана

По верти алі: 1. сні р 2. вист п 3. аня 4. ш ба 5. азям 6. явір
10. планета 11. травень 13. о самит 14. серфін 15. талан 16. звіз
17. а ава 24. амфора 25. варвар 27. лю с 28. трон 29. Саша 30. ібіс

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)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
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

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



ІНФОРМАЦІЯ
Головно/о01правління07ом1нальної0власності0м.0Києва0про0підс1м7и0проведення07он71рс10№53-О0з0відбор10с1б’є7тів

оціночної0діяльності,0я7і0б1д1ть0зал1чені0до0проведення0незалежної0оцін7и0об’є7тів,0що0належать0територіальній
/ромаді0м.0Києва,0з0метою0розрах1н710орендної0плати

1 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 198,25 :в.м( —
Андріївсь:ий(Aзвіз,(2(—(ТОВ(“Роял(Бізнес(Сістем-ЛТД”

2 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 80,0 :в.м( —
Андріївсь:ий(Aзвіз,(2(—(ТОВ(“Роял(Бізнес(Сістем-ЛТД”

3 Нежиле(приміщення(площею(16,1(:в.м(—(Андріївсь:ий
Aзвіз,(8,(літ.Б(—(ТОВ(“Роял(Бізнес(Сістем-ЛТД”

4 Нежилі(приміщення(площею(260,0(:в.м(—(БоSAславсь:ий
Aзвіз,(9,(“А”(—(ТОВ(“Альфета-Івелейшен(SрAп”

5 Нежилі( приміщення( 1-Sо( поверхA( площею( 96,0 :в.м( —
Залізничне(шосе,(41(—(ФОП(Мовчан(В.А.

6 Нежилі( приміщення( 4-Sо( поверхA( площею( 66,0( :в.м( —
Залізничне(шосе,(41(—(ФОП(Мовчан(В.А.

7 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 640,4 :в.м( —
Квітневий(пров.,(9(—(ТОВ(“Самсон”

8 Нежилі( приміщення( площею( 124,1( :в.м( —( Кловсь:ий
Aзвіз,(15(—(ТОВ(“Ай.Ел.Ай.Лтд”

9 Нежилі( приміщення( площею( 82,6( :в.м( —( Кловсь:ий
Aзвіз,(15(—(ТОВ(“Ай.Ел.Ай.Лтд”

10 Нежилі( приміщення( площею( 283,4( :в.м( —( Кловсь:ий
Aзвіз,(20(—(ФОП(ЧAмачен:о(М.В.

11 Нежилі( приміщення( площею( 133,7( :в.м( —( Кловсь:ий
Aзвіз,(24(—(ФОП(ЧAмачен:о(М.В.

12 Нежилі(приміщення(площею(387,6(:в.м(—(Мазепи(Іва-
на,(13(—(СПД-ФО(Работсь:а(К.В.

13 Нежилий(бAдино:(площею(91,5(:в.м(—(Пар:(“ПеремоSа”,
:.7(—(ТОВ(“КонсалтинSовий(центр(“МАРКОН”

14 Нежилі( приміщення( площею( 336,6( :в.м( —( Печерсь:ий
Aзвіз,(18(—(СПД-ФО(Поспєлов(О.М.

15 Нежилі( приміщення( 1-Sо( поверхA( площею( 49,6( :в.м( —
Печерсь:ий(Aзвіз,(19(—(ТОВ(“ГAдвіл-У:раїна”

16 Нежилі( приміщення( 2-Sо( поверхA( площею( 32,9( :в.м( —
Печерсь:ий(Aзвіз,(19(—(ТОВ(“ГAдвіл-У:раїна”

17 Частина( вестибюлю( №1( площею( 24,4( :в.м( —( Станція
метро(“Хар:івсь:а”,(б/н(—(ФОП(ЧAмачен:о(М.В.

18 Нежилі( приміщення( площею( 254,0( :в.м( —( Тверсь:ий
тAпи:,(10,(літ.А(—(ТОВ(“Росава-Сервіс”

19 Нежилі( приміщення( площею( 38,1( :в.м( —( Тверсь:ий
тAпи:,(6/8(—(ТОВ(“Альфета-Івелейшен(SрAп”

20 Нежилі( приміщення( площею( 160,0( :в.м( —( ТрAханів
Острів,(Пляж(“Центральний”,(б/н(—(ТОВ(“Ф.К.ТИТАН”

21 Нежиле(приміщення(площею(14,7(:в.м(—(бAльв.(ДрAжби
Народів,(21(—(ТОВ(“У:раїнсь:і(інноваційні(:онсAльтанти”

22 Нежиле(приміщення(площею(17,8(:в.м(—(бAльв.(ДрAжби
Народів,( 26/1( —( ТОВ( “У:раїнсь:і( інноваційні
:онсAльтанти”

23 Нежилі(приміщення(площею(396,1(:в.м(—(бAльв.(ДрAжби
Народів,(30/1,(літ.А(—(ПП(“АЛЬЯНС(ЕКСПЕРТ”

24 Нежилі(приміщення(площею(372,2(:в.м(—(бAльв.(ДрAжби
Народів,( 32-А( —( ТОВ( “Незалежна( е:спертно-
промислова(SрAпа”

25 Нежилі( приміщення( площею( 146,4( :в.м( —( бAльв.
Кольцова,( 13,( літ.А( —( ТОВ( “ТорSовий( Дім( “Ріелтер-
У:раїна”

26 Нежилі( приміщення( площею( 30,5( :в.м( —( бAльв.
Кольцова,( 13,( літ.А( —( ТОВ( “ТорSовий( Дім( “Ріелтер-
У:раїна”

27 Нежилі( приміщення( площею( 729,8( :в.м( —( бAльв.
Кольцова,(22(а,(літ.А(—(ПП(“БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ”

28 Нежилі(підвальні(приміщення(площею(29,0(:в.м(—(бAльв.
Лепсе(Івана,(17(—(ТОВ(“КонсалтінS-центр”

29 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 124,4( :в.м( —
бAльв.(Лепсе(Івана,(34(Б(—(ТОВ(“КонсалтінS-центр”

30 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 255,7( :в.м( —
бAльв.(Лепсе(Івана,(34(Б(—(ТОВ(“КонсалтінS-центр”

31 Нежилі(підвальні(приміщення(площею(79,3(:в.м(—(бAльв.
Лепсе(Івана,(34(Б(—(ТОВ(“КонсалтінS-центр”

32 Нежилий( бAдино:( площею( 671,9( :в.м( —( бAльв.( Лепсе
Івана,(34(а,(літ.А(—(ТОВ(“КонсалтінS-центр”

33 Нежилі(підвальні(приміщення(площею(55,4(:в.м(—(бAльв.
Лепсе(Івана,(40(Б(—(ФОП(Льодін(Ю.П.

34 Нежилі(приміщення(площею(464,98(:в.м(—(бAльв.(Лепсе
Івана,(46,(:.2(—(ФОП(Льодін(Ю.П.

35 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 106,3( :в.м( —
бAльв.(Лепсе(Івана,(47/15(—(ФОП(Льодін(Ю.П.

36 Нежилі( приміщення( площею( 24,1( :в.м( —( бAльв.( Лесі
У:раїн:и,(24(А(—(СПД-ФО(Поспєлов(О.М.

37 Нежиле( приміщення( площею( 15,0( :в.м( —( бAльв.( Лесі
У:раїн:и,(28(—(СПД-ФО(Поспєлов(О.М.

38 Нежилі( приміщення( площею( 51,4( :в.м( —( бAльв.( Марії
Приймачен:о,(2,(літ.А(—(ФОП(МазAр(В.О.

39 Нежилі( приміщення( площею( 45,7( :в.м( —( бAльв.( Марії
Приймачен:о,(3,(літ.А(—(ФОП(МазAр(В.О.

40 Нежилі(приміщення(площею(271,0(:в.м(—(бAльв.(Марії
Приймачен:о,(3,(літ.А(—(ТОВ(“Росава-Сервіс”

41 Нежилі(приміщення(площею(224,0(:в.м(—(бAльв.(Марії
Приймачен:о,(3,(літ.А(—(ТОВ(“Росава-Сервіс”

42 Нежилі( приміщення( площею( 40,2( :в.м( —( бAльв.( Марії
Приймачен:о,(5,(літ.А(—(ФОП(МазAр(В.О.

43 Нежиле( приміщення( площею( 13,0( :в.м( —( бAльв.( Марії
Приймачен:о,(6,(літ.А(—(ФОП(МазAр(В.О.

44 Нежилі(приміщення(площею(143,5(:в.м(—(бAльв.(Марії
Приймачен:о,(7,(літ.А(—(ФОП(МазAр(В.О.

45 Нежилі( приміщення( площею( 45,6( :в.м( —( бAльв.( Марії
Приймачен:о,(7,(літ.А(—(ФОП(МазAр(В.О.

46 Нежилі( приміщення( площею( 124,8( :в.м( —( бAльв.( Рол-
лана(Ромена,(13(а,(літ.А(—(ПП(“БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ”

47 Нежилі(підвальні(приміщення(площею(53,7(:в.м(—(бAльв.
Чо:олівсь:ий,(11(—(ФОП(Льодін(Ю.П.

48 Нежилі(приміщення(площею(375,0(:в.м(—(бAльв.(Шев-
чен:а(Тараса,(17,(:.2(—(ТОВ(“Самсон”

49 Нежилі( приміщення( площею( 78,0( :в.м( —( бAльв.( Шев-
чен:а( Тараса,( 3,( літ.А( —( ТОВ( “У:раїнсь:і( інноваційні
:онсAльтанти”

50 Нежилі( приміщення( площею( 30,0( :в.м( —( бAльв.( Шев-
чен:а( Тараса,( 3,( літ.А( —( ТОВ( “У:раїнсь:і( інноваційні
:онсAльтанти”

51 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 104,3( :в.м( —
вAл.(Єревансь:а,(10(—(ФОП(Льодін(Ю.П.

52 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 162,5( :в.м( —
вAл. Єревансь:а,(27(—(ФОП(Льодін(Ю.П.

5 3 Н е ж и л і (п і д в а л ь н і (п р и м і щ е н н я (п л о щ е ю (6 7 , 4 (: в . м (—
в A л . ( Є р е в а н с ь : а , ( 2 7 ( — ( Ф О П ( Л ь о д і н ( Ю . П .

54 Нежилі( приміщення( площею( 434,0( :в.м( —( вAл.( Інсти-
тAтсь:а,(24/7(—(ТОВ(“КонсалтинSова(фірма(“Острів”

55 Нежилі(приміщення(площею(587,2(:в.м(—(вAл.(Ірпінсь:а,
78,(літ.А(—(ТОВ(“Міжнародна(юридична(:омпанія(“Бізнес
SрAпп(КонсалтінS”

56 Нежилі(приміщення(площею(421,0(:в.м(—(вAл.(Ісаа:яна,
2,(літ.А(—(ТОВ(“КонсалтинSова(фірма(“Острів”

57 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 131,0( :в.м( —
вAл.(Іс:рівсь:а,(11(—(ФОП(ДAмі:(Н.І.

58 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 189,4( :в.м( —
вAл.(Іс:рівсь:а,(5(—(ФОП(ДAмі:(Н.І.

59 Нежилі(приміщення(площею(843,9(:в.м(—(вAл.(А:адемі:а
Білець:оSо,(14(—(ТОВ(“Ф.К.ТИТАН”

60 Нежилі(приміщення(площею(55,0(:в.м(—(вAл.(А:адемі:а
Шліхтера,(30(А,(:.1(—(ТОВ(“ОлВі:а”

61 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 290,7( :в.м( —
вAл.( Антонова,( 15( А( —( ТОВ( “КонсалтинSове
підприємство(“Оріяна”

62 Нежилі(приміщення(площею(477,3(:в.м(—(вAл.(Артема,
10,(літ.А(—(ПП(“СВІТКОН”

63 Нежилий( бAдино:( площею( 802,6( :в.м( —( вAл.( Артема,
24,(літ.А(—(ПП(“ГАБ’ЯНО”

64 Нежилі(приміщення(площею(621,1(:в.м(—(вAл.(Артема,
51/50,(літ.В(—(ТОВ(“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

65 Нежилі(приміщення(площею(130,0(:в.м(—(вAл.(Артема,
51/50,(літ.В(—(ТОВ(“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

66 Нежилі(приміщення(площею(75,15(:в.м(—(вAл.(Ахматової
Анни,(16(Г((ТП)(—(СПД-ФО(Поспєлов(О.М.

67 Нежилі(приміщення(площею(202,4(:в.м(—(вAл.(Басейна,
1/2,(літ.А(—(ТОВ(“Ф.К.ТИТАН”

68 Нежилі(підвальні(приміщення(площею(105,0(:в.м(—(вAл.(Ба-
сейна,(13,(літ.(Б(—(ТОВ(“КонсалтинSове(підприємство(“Оріяна”

69 Нежилі( приміщення( 1-Sо( поверхA( та( підвалA( площею
24,1(:в.м(—(вAл.(Басейна,(3,(літ.(А(—(ТОВ(“ОлВі:а”

70 Нежиле(приміщення(площею(25,4(:в.м(—(вAл.(Бастіонна,
1/36(—(ПП(“ГАБ’ЯНО”

71 Нежилі( приміщення( площею( 267,7( :в.м( —( вAл. Берез-
ня:івсь:а,(8,(літ.А(—(ТОВ(“Альфета-Івелейшен(SрAп”

72 Нежилі(приміщення(площею(163,6(:в.м(—(вAл.(Борисо-
Sлібсь:а,(5,(літ.В(—(ТОВ(“Міжнародна(юридична(:омпанія
“Бізнес(SрAпп(КонсалтінS”

73 Нежилі( приміщення( площею( 49,4( :в.м( —( вAл.( Брати-
славсь:а,(3,(:.2(—(ТОВ(“КонсалтінS-центр”

74 Нежилі( приміщення( площею( 58,2( :в.м( —( вAл.( Брати-
славсь:а,(3,(:.2(—(ТОВ(“КонсалтінS-центр”

75 Нежиле( приміщення( площею( 10,2( :в.м( —( вAл.( Брати-
славсь:а,(3,(:.2(—(ТОВ(“КонсалтінS-центр”

76 Нежилі(приміщення(площею(1123,0(:в.м(—(вAл.(Брати-
славсь:а,(3,(:.3(—(ТОВ(“КонсалтінS-центр”

77 Нежиле(приміщення(площею(23,1(:в.м(—(вAл.(БAдаріна,
11,(:.4(—(ПП(“ГАБ’ЯНО”

78 Нежилі( приміщення( площею( 129,9( :в.м( —( вAл.( БAлSа-
:ова,( 13,( літ.А( —( ТОВ( “Незалежна( е:спертно-
промислова(SрAпа”

79 Нежилі(приміщення(площею(45,0(:в.м(—(вAл.(Вербо-
ва,(17(—(ТОВ(“Міжнародна(юридична(:омпанія(“Бізнес
SрAпп(КонсалтінS”

80 Нежилі(приміщення(площею(59,12(:в.м(—(вAл.(Верхній
Вал,( 16( —( ТОВ( “У:раїнсь:ий( фінансово-інвестиційний
союз”

81 Нежилі(приміщення(площею(145,8(:в.м(—(вAл.(Верхній
Вал,( 16( —( ТОВ( “У:раїнсь:ий( фінансово-інвестиційний
союз”

82 Нежилі( приміщення( площею( 10,5( :в.м( —( вAл.( Верхній
Вал,( 16( —( ТОВ( “У:раїнсь:ий( фінансово-інвестиційний
союз”

83 Нежилі(приміщення(площею(610,0(:в.м(—(вAл.(Виборзь-
:а,(89(—(ФОП(ДAмі:(Н.І.

84 Нежилі(приміщення(площею(532,0(:в.м(—(вAл.(Виборзь-
:а,(89(—(ФОП(ДAмі:(Н.І.

85 Нежиле( приміщення( площею( 460,1( :в.м( —( вAл.( Виш-
Sородсь:а/Іваш:евича,(28/1,(літ.А(—(ПП(“СВІТКОН”

86 Нежилі(приміщення(площею(5118,27(:в.м(—(вAл.(Воло-
димирсь:а,(15,(літ.А(—(ТОВ(“БЮРО(ОЦІНОК”

87 Нежилі( приміщення( площею( 378,6( :в.м( —( вAл.( Воло-
димирсь:а,(57(—(ТОВ(“Самсон”

88 Нежилі( приміщення( площею( 244,2( :в.м( —( вAл.( Воло-
димирсь:а,(57(—(СПД-ФО(Работсь:а(К.В.

89 Нежиле(приміщення(площею(18,0(:в.м(—(вAл.(Волось-
:а,(19(—(ПП(“ГАБ’ЯНО”

90 Нежилі(приміщення(площею(176,7(:в.м(—(вAл.(Волось-
:а,(47(—(ТДВ(“Гільдія(оцінювачів(У:раїни”

91 Нежилі(приміщення(площею(184,0(:в.м(—(вAл.(Воровсь-
:оSо,(47/14(—(ТОВ(“М(КОНСАЛТИНГ”

92 Нежилі(приміщення(площею(182,4(:в.м(—(вAл.(Гайдай
Зої,(5,(літ.А(—(ТОВ(“Росава-Сервіс”

93 Нежилі( приміщення( площею( 369,8( :в.м( —( вAл.( Героїв
КосмосA,(17,(літ.А(—(ПП(“Саната”

94 Нежилі( приміщення( площею( 228,0( :в.м( —( вAл.( Героїв
Севастополя,(44/10(—(ПП(“Саната”

95 Нежилі( приміщення( площею( 324,0( :в.м( —( вAл.( Гла-
зAнова,(4/47,(літ.А(—(ТОВ(“ЕС(енд(ТІ(Глобал(Сервіс”

96 Нежиле(приміщення(площею(27,0(:в.м(—(вAл.(ГлазAнова,
4/47,(літ.А(—(ТОВ(“ЕС(енд(ТІ(Глобал(Сервіс”

97 Нежилі( приміщення( площею( 51,15( :в.м( —( вAл.( Гмирі
Бориса,(13(А((ТП)(—(ТОВ(“Альфета-Івелейшен(SрAп”

98 Нежилі( приміщення( площею( 99,0( :в.м( —( вAл.( Гончара
Олеся,(71,(літ.А(—(ТОВ(“М(КОНСАЛТИНГ”

99 Нежиле(приміщення(площею(23,6(:в.м(—(вAл.(Горь:оSо,
115(—(ФОП(Мовчан(В.А.

100 Нежиле(приміщення(площею(8,0(:в.м(—(вAл.(Горь:оSо,
115(—(ФОП(Мовчан(В.А.

101 Нежилі(приміщення(площею(42,95(:в.м(—(вAл.(Горь:оSо,
115((об’є:т(2)(—(ФОП(Мовчан(В.А.

102 Нежилі(приміщення(площею(42,95(:в.м(—(вAл.(Горь:оSо,
115((об’є:т(1)(—(ФОП(Мовчан(В.А.

103 Нежилі(приміщення(площею(59,1(:в.м(—(вAл.(Горь:оSо,
12,(літ.Б(—(ТОВ(“Софт(Е:сперт”

104 Нежилі( приміщення( площею( 72,5( :в.м( —( вAл.( ГриSо-
ровича-Барсь:оSо,( 4( А,( літ.А( —( ТОВ( “Аналітично-
:онсалтинSовий(центр(“Епрайзер”

105 Нежилі(приміщення(площею(37,0(:в.м(—(вAл.(ГрAшевсь-
:оSо( Михайла,( 28/2( —( ТОВ( “ТорSовий( Дім( “Ріелтер-
У:раїна”

106 Нежилі( приміщення( площею( 201,7( :в.м( —( вAл.( ГрA-
шевсь:оSо(Михайла,(9(—(ТОВ(“М(КОНСАЛТИНГ”

107 Нежилі(приміщення(площею(156,6(:в.м(—(вAл.(Дарвіна,
10,(літ.А(—(ПП(“А:тив(плюс”

108 Нежилі( приміщення( площею( 524,5( :в.м( —( вAл.( ДеS-
тярівсь:а,(25,(:.2(—(СПД-ФО(Работсь:а(К.В.

109 Нежилі( приміщення( площею( 39,2( :в.м( —( вAл.( ДеS-
тярівсь:а,(25,(:.8(—(ПП(“БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ”

110 Нежилі( приміщення( площею( 1548,2( :в.м( —( вAл.( ДеS-
тярівсь:а,(31,(літ.А(—(ТОВ(“НІКА-ЕКСПЕРТ”

111 Нежилі( приміщення( площею( 620,0( :в.м( —( вAл.( Дов-
жен:а,(2(—(ТОВ(“КонсалтінS-центр”

112 Нежилі(приміщення(площею(85,2(:в.м(—(вAл.(Довжен:а,
2(—(ТОВ(“КонсалтінS-центр”

113 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 58,2( :в.м( —
вAл.( Донець:а,( 22( —( ФОП( Льодін( Ю.П.

114 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 170,0( :в.м( —
вAл.( Донця( Михайла,( 25/89( —( ТОВ( “Незалежна
е:спертно-промислова(SрAпа”

115 Нежилі(приміщення(площею(60,5(:в.м(—(вAл.(Драйзера
Теодора,(19,(:.1(—(ТОВ(“Міжнародна(юридична(:омпанія
“Бізнес(SрAпп(КонсалтінS”

116 Нежилі(приміщення(площею(31,3(:в.м(—(вAл.(ЕнтAзіастів,
49( —( ТОВ( “Міжнародна( юридична( :омпанія( “Бізнес
SрAпп(КонсалтінS”

117 Нежилі(приміщення(площею(301,3(:в.м(—(вAл.(ЖA:ова
Маршала,( 26,( літ.А( —( ТОВ( “Незалежна( е:спертно-
промислова(SрAпа”

118 Нежилі( приміщення( площею( 37,1( :в.м( —( вAл.( Зань:о-
вець:ої,(7,(літ.А(—(ТОВ(“НІКА-ЕКСПЕРТ”

119 Нежилі(приміщення(площею(146,5(:в.м(—(вAл.(Зодчих,
50,(літ.А(—(ФОП(Кравцова(Л.І.

120 Нежилі( приміщення( цо:ольноSо( поверхA( площею
67,1 :в.м(—(вAл.(Кі:відзе,(28(—(ФОП(Мовчан(В.А.

121 Нежилі(приміщення(площею(91,9(:в.м(—(вAл.(Кі:відзе, 4
—(ФОП(Мовчан(В.А.

122 Нежилі( приміщення( цо:ольноSо( поверхA( площею
25,8 :в.м(—(вAл.(Кі:відзе,(41(—(ФОП(Мовчан(В.А.

123 Нежилі( приміщення( площею( 43,9( :в.м( —( вAл.( Каш-
танова,(9(а,(літ.А(—(ТОВ(“НІКА-ЕКСПЕРТ”

124 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 31,8( :в.м( —
вAл.( Керченсь:а,( 1/20( —( ФОП( Льодін( Ю.П.

125 Нежилі( приміщення( площею( 650,0( :в.м( —( вAл.( Ки-
бальчича(Ми:оли,(13(А,(літ.А(—(ПП(“Юреол”

126 Нежиле( приміщення( площею( 18,0( :в.м( —( вAл.( Кон-
дратю:а(Юрія,(6,(:.1(—(ТОВ(“НІКА-ЕКСПЕРТ”

127 Нежилі(підвальні(приміщення(площею(58,8(:в.м(—(вAл.(Кос-
тянтинівсь:а,(56(—(ТДВ(“Гільдія(оцінювачів(У:раїни”

128 Нежиле( приміщення( площею( 21,0( :в.м( —( вAл.( Кра-
:івсь:а,(13,(:.3(—(ФОП(Кравцова(Л.І.

129 Нежилі(приміщення(площею(50,5(:в.м(—(вAл.(Краснова
Ми:оли,(25,(літ.А(—(ТОВ(“Софт(Е:сперт”

130 Нежилі( приміщення( площею( 127,0( :в.м( —( вAл.( КAдрі
Івана,(35(а,(літ.А(—(ПП(“А:тив(плюс”

131 Нежиле( підвальне( приміщення( площею( 16,2( :в.м( —
вAл.(КAдрі(Івана,(35,(літ.Б(—(ТОВ(“НІКА-ЕКСПЕРТ”

132 Нежилі(приміщення(площею(36,0(:в.м(—(вAл.(КAдрі(Івана,
39(А,(літ.А(—(СПД-ФО(Поспєлов(О.М.

133 Нежилий(бAдино:(площею(510,7(:в.м(—(вAл.(КAдрявсь:а,
9,(літ.Б(—(ТОВ(“КонсалтинSовий(центр(“МАРКОН”

134 Нежилі(приміщення(площею(43,9(:в.м(—(вAл.(Лєс:ова,
3(А(—(ТОВ(“НІКА-ЕКСПЕРТ”

135 Нежилі(підвальні(приміщення(площею(108,8(:в.м(—(вAл.
Лебедєва-КAмача,(7(Б(—(СПД-ФО(Кравцов(О.І.

136 Нежилі( приміщення( площею( 130,6( :в.м( —( вAл.( Лейп-
цизь:а,( 5( —( ТОВ( “Незалежна( е:спертно-промислова
SрAпа”

137 Нежилі( приміщення( площею( 78,1( :в.м( —( вAл.( Лейп-
цизь:а,(5(—(ТОВ(“НІКА-ЕКСПЕРТ”

138 Нежилі(приміщення(площею(222,4(:в.м(—(вAл.(Липсь:а,
16,(літ.А(—(ТОВ(“М(КОНСАЛТИНГ”

139 Нежилі(приміщення(площею(336,1(:в.м(—(вAл.(Липсь:а,
9-А(—(ТОВ(“М(КОНСАЛТИНГ”

140 Нежилі(приміщення(площею(45,4(:в.м(—(вAл.(ЛAмAмби
Патріса,(16,(літ.А(—(ТОВ(“ЕС(енд(ТІ(Глобал(Сервіс”

141 Нежиле( приміщення( площею( 18,0( :в.м( —( вAл.( ЛAна-
чарсь:оSо,(5(—(ПП(“А:тив(плюс”

142 Нежилі( приміщення( площею( 42,7( :в.м( —( вAл.( Лю-
терансь:а,(27/29,(літ.А(—(ПП(“БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ”

143 Нежилі( приміщення( площею( 113,0( :в.м( —( вAл.( Лю-
терансь:а,(27/29,(літ.А(—(ПП(“БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ”

144 Нежилі( приміщення( площею( 274,5( :в.м( —( вAл.( Люте-
рансь:а,( 28/19,( літ.А( —( ТОВ( “КонсалтинSовий( центр
“МАРКОН”

145 Нежилі( приміщення( площею( 107,1( :в.м( —( вAл.( Люте-
рансь:а,( 33,( літ.А( —( ТОВ( “КонсалтинSовий( центр
“МАРКОН”

146 Нежилі(приміщення(площею(100,58(:в.м(—(вAл.(Мілю-
тен:а,(42(А((ТП)(—(ТОВ(“Ф.К.ТИТАН”

147 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 317,5( :в.м( —
вAл.(Міц:евича(Адама,(5(—(ТОВ(“Незалежна(е:спертно-
промислова(SрAпа”

148 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 270,0( :в.м( —
вAл.(Міц:евича(Адама,(6(—(ТОВ(“Незалежна(е:спертно-
промислова(SрAпа”

149 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 329,2( :в.м( —
вAл.(Міц:евича(Адама,(9(—(ТОВ(“Незалежна(е:спертно-
промислова(SрAпа”

150 Нежилі(приміщення(площею(177,9(:в.м(—(вAл.(Мазепи
Івана,(11(А(—(ТОВ(“Альфета-Івелейшен(SрAп”

151 Нежилі( приміщення( площею( 60,9( :в.м( —( вAл.( Мазепи
Івана,(17,(літ.А(—(ТОВ(“НІКА-ЕКСПЕРТ”

152 Нежилі(приміщення(площею(448,9(:в.м(—(вAл.(Мазепи
Івана,(17,(літ.А(—(ТОВ(“НІКА-ЕКСПЕРТ”

153 Нежиле( приміщення( площею( 9,0( :в.м( —( вAл.( Мазепи
Івана,(3-5,(літ.Б(—(ТОВ(“НІКА-ЕКСПЕРТ”

154 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 288,5( :в.м( —
вAл.( Мартиросяна,( 20( —( ТОВ( “КонсалтинSове
підприємство(“Оріяна”

155 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 73,0( :в.м( —
вAл.(Мартиросяна,(6(—(ТОВ(“КонсалтинSове(підприємс-
тво(“Оріяна”

156 Нежилі(приміщення(площею(120,0(:в.м(—(вAл.(Маршала
Греч:а,(14,(літ.А(—(ФОП(МазAр(В.О.

157 Нежилі(приміщення(площею(291,8(:в.м(—(вAл.(Маршала
Греч:а,( 14,( літ.А( —( ТОВ( “Незалежна( е:спертно-
промислова(SрAпа”

158 Нежиле(приміщення(площею(18,0(:в.м(—(вAл.(Маршала
Я:Aбовсь:оSо,(6,(:.1(—(ТОВ(“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

159 Нежилі( приміщення( площею( 346,6( :в.м( —( вAл.( Мате
Зал:и,(6,(літ.А(—(ТОВ(“Аналітично-:онсалтинSовий(центр
“Епрайзер”

160 Нежилі( приміщення( площею( 200,0( :в.м( —( вAл.( Мате
Зал:и,(6,(літ.А(—(ТОВ(“Аналітично-:онсалтинSовий(центр
“Епрайзер”

161 Нежилі(приміщення(площею(30,6(:в.м(—(вAл.(Матею:а
Ми:оли,(3,(:.1(—(ТОВ(“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

162 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 180,8( :в.м( —
вAл.(МашинобAдівна,(32/22(—(ПП(“Гарант-Е:сперт”

163 Нежилі( приміщення( площею( 24,72( :в.м( —( вAл.( Ме-
жиSірсь:а,( 2,( літ.А( —( ТОВ( “У:раїнсь:ий( фінансово-
інвестиційний(союз”

164 Нежилі( приміщення( площею( 373,3( :в.м( —( вAл.( Ме-
жиSірсь:а,( 2,( літ.А( —( ТОВ( “У:раїнсь:ий( фінансово-
інвестиційний(союз”

165 Нежиле( приміщення( площею( 10,0( :в.м( —( вAл.( Ме-
жиSірсь:а,( 2,( літ.А( —( ТОВ( “У:раїнсь:ий( фінансово-
інвестиційний(союз”

166 Нежиле( приміщення( площею( 20,0( :в.м( —( вAл.( Ме-
жиSірсь:а,( 2,( літ.А( —( ТОВ( “У:раїнсь:ий( фінансово-
інвестиційний(союз”

167 Нежилі(підвальні(приміщення(площею(138,7(:в.м(—(вAл.(Ме-
жова,(15(—(ТОВ(“Незалежна(е:спертно-промислова(SрAпа”

168 Нежиле( підвальне( приміщення( площею( 16,1( :в.м( —
вAл.(Мечни:ова,(11(—(ПП(“А:тив(плюс”

169 Нежилі( приміщення( площею( 259,4( :в.м( —( вAл.( Миро-
пільсь:а,(1,(літ.А(—(ТОВ(“Міжнародна(юридична(:омпанія
“Бізнес(SрAпп(КонсалтінS”

170 Нежилі( приміщення( площею( 91,6( :в.м( —( вAл.( Миро-
пільсь:а,( 19/17а,( літ.А( —( ТОВ( “Міжнародна( юридична
:омпанія(“Бізнес(SрAпп(КонсалтінS”

171 Нежилі( приміщення( площею( 132,0( :в.м( —( вAл.( Мос-
:овсь:а,(19/1(—(ТОВ(“М(КОНСАЛТИНГ”

172 Нежилі( приміщення( площею( 502,8( :в.м( —( вAл.( Мос-
:овсь:а,(19/1(—(ТОВ(“КонсалтинSова(фірма(“Острів”

173 Нежилі( приміщення( площею( 261,1( :в.м( —( вAл.( Мос-
:овсь:а,(3,(літ.А(—(ТОВ(“КонсалтинSова(фірма(“Острів”

174 Нежилі( приміщення( площею( 327,4( :в.м( —( вAл.( Мос-
:овсь:а,(36(—(ТОВ(“КонсалтинSова(фірма(“Острів”

175 Нежилі( приміщення( площею( 438,7( :в.м( —( вAл.( Мос-
:овсь:а,(37/2(—(ТОВ(“КонсалтинSова(фірма(“Острів”

176 Нежилі( приміщення( площею( 603,8( :в.м( —( вAл.( Мос-
:овсь:а,(37/2(—(ТОВ(“КонсалтинSова(фірма(“Острів”

177 Нежилі( приміщення( площею( 34,9( :в.м( —( вAл.( Мос-
:овсь:а,(41/8(—(ТОВ(“КонсалтинSова(фірма(“Острів”

178 Нежилі( приміщення( площею( 336,0( :в.м( —( вAл.( Мос-
:овсь:а,(5/2А(—(ТОВ(“КонсалтинSова(фірма(“Острів”

179 Нежилі( приміщення( площею( 309,0( :в.м( —( вAл.( Мос-
тиць:а,(9(—(ТОВ(“КонсалтинSовий(центр(“МАРКОН”

180 Нежилі(підвальні(приміщення(площею(130,0(:в.м(—(вAл.(На-
бережно-Хрещатиць:а,(7-Б(—(ТОВ(“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

181 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 150,0( :в.м( —
вAл.(Набережно-Хрещатиць:а,(7-В(—(ТОВ(“Джі-Бі-Ем-
Фінанс”

182 Нежилі(приміщення(площею(162,6(:в.м(—(вAл.(Немировича-
Данчен:а,(1,(літ.А(—(ТОВ(“ТорSовий(Дім(“Ріелтер-У:раїна”

183 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 168,8( :в.м( —
вAл.(НовSородсь:а,(6(—(ПП(“Юреол”

184 Нежилі( приміщення( площею( 93,5( :в.м( —( вAл.
Оболонсь:а,(21,(літ.А(—(ТОВ(“Софт(Е:сперт”

185 Нежилі(приміщення(площею(117,4(:в.м(—(вAл.(Північна,
46,(літ.А(—(ТОВ(“ГAдвіл-У:раїна”

186 Нежилі(підвальні(приміщення(площею(51,6(:в.м(—(вAл.
Панаса(МирноSо,(1(—(ПП(“А:тив(плюс”

187 Нежилі(підвальні(приміщення(площею(133,6(:в.м(—(вAл.(Пет-
ровсь:оSо,(6(—(ТОВ(“КонсалтинSове(підприємство(“Оріяна”

188 Нежиле( приміщення( площею( 18,0( :в.м( —( вAл.
Пимонен:а(Ми:оли,(10(—(ТОВ(“Міжнародна(юридична
:омпанія(“Бізнес(SрAпп(КонсалтінS”

189 Нежилі(приміщення(площею(377,0(:в.м(—(вAл.(ПироSовсь-
:оSо(Оле:сандра,(4(—(ТОВ(“ТорSовий(Дім(“Ріелтер-У:раїна”

190 Нежилі(підвальні(приміщення(площею(75,9(:в.м(—(вAл.
Почайнинсь:а,(18(—(ПП(“Юреол”

191 Нежилі(приміщення(площею(40,7(:в.м(—(вAл.(Прирічна,
27(Д,(літ.А(—(ТДВ(“Гільдія(оцінювачів(У:раїни”

192 Нежилі( приміщення( площею( 236,4( :в.м( —( вAл.
Професора(Підвисоць:оSо,(4(А(—(ФОП(Кравцова(Л.І.

193 Нежилі( приміщення( площею( 64,0( :в.м( —( вAл.( ПAлюя
Івана,( 5,( літ.А( —( ТОВ( “КонсалтинSове( підприємство
“Оріяна”

194 Нежилий(бAдино:(площею(392,0(:в.м(—(вAл.(ПAхівсь:а,(1(А,
:.35(—(ТОВ(“Аналітично-:онсалтинSовий(центр(“Епрайзер”

195 Нежилі( приміщення( площею( 186,3( :в.м( —( вAл.
ПAш:інсь:а,(32,(літ.А,А’(—(ФОП(Мовчан(В.А.

196 Нежилі(приміщення(площею(263,0(:в.м(—(вAл.(Раєвсь-
:оSо(Ми:оли,(25(—(ТОВ(“Альфета-Івелейшен(SрAп”

197 Нежилі(приміщення(площею(75,2(:в.м(—(вAл.(Раєвсь:оSо
Ми:оли,(25(—(ТОВ(“Альфета-Івелейшен(SрAп”

198 Нежилі(приміщення(площею(157,5(:в.м(—(вAл.(РевAць-
:оSо,(19/1((ТП)(—(ТОВ(“Ф.К.ТИТАН”

199 Нежилі(приміщення(площею(30,9(:в.м(—(вAл.(Ризь:а,(1,
:.1(—(ТОВ(“ГAдвіл-У:раїна”

200 Нежилі( приміщення( площею( 294,7( :в.м( —( вAл.( РAса-
нівсь:а( Набережна,( 24/51,( літ.А( —( ТОВ( “Незалежна
е:спертно-промислова(SрAпа”

201 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 21,9( :в.м( —
вAл.( РAставелі( Шота,( 17( —( ТОВ( “У:раїнсь:ий
фінансово-інвестиційний( союз”

202 Нежилі(приміщення(площею(231,8(:в.м(—(вAл.(РAставелі
Шота,(17(—(ТОВ(“КонсалтинSовий(центр(“МАРКОН”

203 Нежилі(приміщення(площею(52,5(:в.м(—(вAл.(РAставелі
Шота,(17(—(ТОВ(“КонсалтинSовий(центр(“МАРКОН”

204 Нежилі(приміщення(площею(101,4(:в.м(—(вAл.(Сім’ї(Сос-
ніних,(3/5,(літ.Г(—(ТОВ(“Софт(Е:сперт”

205 Нежилі( приміщення( площею( 30,7( :в.м( —( вAл.( Са:са-
Sансь:оSо,(100,(літ.А(—(СПД-ФО(Кравцов(О.І.

206 Нежилі(приміщення(площею(201,2(:в.м(—(вAл.(Серафи-
мовича,( 3( а,( літ.А( —( ТОВ( “ТорSовий( Дім( “Ріелтер-
У:раїна”

207 Нежилі( приміщення( площею( 398,0( :в.м( —( вAл.( Сими-
рен:а,(1/2,(літ.А(—(ПП(“Саната”

208 Нежилі( приміщення( площею( 67,25( :в.м( —( вAл.( Сими-
рен:а,(38(А(—(ТОВ(“ЕС(енд(ТІ(Глобал(Сервіс”

209 Нежилі(приміщення(площею(290,0(:в.м(—(вAл.(Сирець:а,
25,(:.1(—(ТОВ(“Софт(Е:сперт”

210 Нежилі( напівпідвальні( приміщення( площею( 176,8( :в.м
—(вAл.(Сирець:а,(48-А(—(ТОВ(“У:раїнсь:ий(фінансово-
інвестиційний(союз”

211 Нежилі( напівпідвальні( приміщення( площею( 172,1( :в.м
—( вAл.( Сирець:а,( 50( —( ТОВ( “У:раїнсь:ий( фінансово-
інвестиційний(союз”

212 Нежилі(приміщення(площею(34,3(:в.м(—(вAл.(Смолича
Юрія,(6(Г,(літ.А(—(ПП(“Саната”

213 Нежилі( приміщення( площею( 42,83( :в.м( —( вAл.( Соло-
м’янсь:а,(17(—(ТОВ(“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

214 Нежилі(приміщення(площею(40,2(:в.м(—(вAл.(Соціаліс-
тична,(17/7(—(ТОВ(“Джі-Бі-Ем-Фінанс”

215 Нежилі(приміщення(площею(504,0(:в.м(—(вAл.(Спась:а,
12(—(ТОВ(“М(КОНСАЛТИНГ”

216 Нежилі( приміщення( площею( 143,9( :в.м( —( вAл.( Сталь-
сь:оSо( СAлеймана,( 24,( літ.А( —( ТОВ( “Незалежна
е:спертно-промислова(SрAпа”

217 Нежилі( приміщення( площею( 42,6( :в.м( —( вAл.( Старо-
наводниць:а,(4(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

218 Нежиле( приміщення( площею( 25,6( :в.м( —( вAл.( Старо-
наводниць:а,(8(Б(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

219 Нежилі(приміщення(площею(255,2(:в.м(—(вAл.(СAворова,
14/12(—(ТОВ(“КонсалтинSовий(центр(“МАРКОН”

220 Нежилі(приміщення(площею(307,6(:в.м(—(вAл.(СAворова,
19(—(ТОВ(“КонсалтинSовий(центр(“МАРКОН”

221 Нежилі( приміщення( площею( 142,15( :в.м( —( вAл.( Тара-
сівсь:а,(21(—(ТОВ(“Ф.К.ТИТАН”

222 Нежилі( приміщення( площею( 379,9( :в.м( —( вAл.( Тере-
щен:івсь:а,(11(А(—(СПД-ФО(Работсь:а(К.В.

223 Нежилі(приміщення(площею(66,0(:в.м(—(вAл.(ТAрівсь:а,
28,(літ.А(—(ФОП(МазAр(В.О.

224 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 237,0( :в.м( —
вAл.(Умансь:а,(47(—(ТОВ(“КонсалтинSове(підприємство
“Оріяна”

225 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 83,7( :в.м( —
вAл.( Умансь:а,( 47( —( ТОВ( “КонсалтинSове( під-
приємство( “Оріяна”

226 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 113,9( :в.м( —
вAл.(Умансь:а,(49(—(ТОВ(“КонсалтинSове(підприємство
“Оріяна”

227 Нежилі(приміщення(площею(251,9(:в.м(—(вAл.(Федорова
Івана,(6(А(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

228 Нежилі(приміщення(площею(63,4(:в.м(—(вAл.(Федорова
Івана,(6(А(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

229 Нежилі(приміщення(площею(52,2(:в.м(—(вAл.(Федорова
Івана,(6(А(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

230 Нежилий( бAдино:( площею( 440,6( :в.м( —( вAл.( Фран:а
Івана,(26,(літ.Б(—(ТОВ(“Самсон”

231 Нежилі(приміщення(площею(246,0(:в.м(—(вAл.(ФрAнзе,
103(А,(:.(1(—(ТДВ(“Гільдія(оцінювачів(У:раїни”

232 Нежилі(приміщення(площею(220,5(:в.м(—(вAл.(ФрAнзе,
103(А,(:.11(—(ТДВ(“Гільдія(оцінювачів(У:раїни”

233 Нежилі(приміщення(площею(625,0(:в.м(—(вAл.(ФрAнзе,
103(А,(:.12(—(ТДВ(“Гільдія(оцінювачів(У:раїни”

234 Нежилі(приміщення(площею(85,54(:в.м(—(вAл.(ФрAнзе,
103(А,(:.2(—(ТДВ(“Гільдія(оцінювачів(У:раїни”

235 Нежилі(приміщення(площею(64,34(:в.м(—(вAл.(ФрAнзе,
103(А,(:.21(—(ТДВ(“Гільдія(оцінювачів(У:раїни”

236 Нежилі( приміщення( площею( 80,5( :в.м( —( вAл.( ФрAнзе,
109/2,(літ.А(—(ПП(“БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ”

237 Нежилі(приміщення(площею(303,2(:в.м(—(вAл.(ФрAнзе,
116(а,(літ.А(—(ПП(“БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ”

238 Нежилі(приміщення(площею(249,1(:в.м(—(вAл.(ФрAнзе,
132,( літ.А( —( ТОВ( “Аналітично-:онсалтинSовий( центр
“Епрайзер”

239 Нежилі(приміщення(площею(360,0(:в.м(—(вAл.(Хмельниць-
:оSо(БоSдана,(58,(літ.А(—(ТОВ(“Роял(Бізнес(Сістем-ЛТД”

240 Нежилі(приміщення(площею(47,1(:в.м(—(вAл.(Хрещати:,
10,(літ.А(—(ТОВ(“Самсон”

241 Нежилі( приміщення( площею( 517,9( :в.м( —( вAл.( Хре-
щати:,(12,(літ.А(—(ТОВ(“Самсон”

242 Нежилі(приміщення(площею(28,6(:в.м(—(вAл.(Хрещати:,
15/4,(літ.А(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

243 Нежилі(приміщення(площею(36,9(:в.м(—(вAл.(Хрещати:,
19,(літ.А(—(ТОВ(“ГAдвіл-У:раїна”

244 Нежиле( приміщення( 1-Sо( поверхA( площею( 4,8( :в.м( —
вAл.(Хрещати:,(21(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

245 Нежиле(приміщення(площею(13,9(:в.м(—(вAл.(Хрещати:,
21,(літ.А(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

246 Нежилі( приміщення( площею( 213,0( :в.м( —( вAл.( Хре-
щати:,(32(—(ТОВ(“Самсон”

247 Нежилий(бAдино:(площею(1359,2(:в.м(—(вAл.(Хрещати:,
32(А,(літ.А2(—(ТОВ(“Самсон”

248 Нежилі( приміщення( площею( 2058,81( :в.м( —( вAл.( Хре-
щати:,(32(А,(літ.В(—(ТОВ(“Самсон”

249 Нежилі( приміщення( площею( 292,21( :в.м( —( вAл.( Хре-
щати:,( 32( А,( літ.В( —( ТОВ( “Міжнародна( юридична
:омпанія(“Бізнес(SрAпп(КонсалтінS”

250 Нежиле(приміщення(площею(17,8(:в.м(—(вAл.(Хрещати:,
36,(літ.А(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

251 Нежиле(приміщення(площею(16,0(:в.м(—(вAл.(Хрещати:,
36,(літ.А(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

252 Нежиле(приміщення(1-Sо(поверхA(площею(18,7(:в.м(—
вAл.( Хрещати:/Бессарабсь:а( Пл.,( 29/1( —( ТОВ( “Роял
Бізнес(Сістем-ЛТД”

253 Нежилі( приміщення( площею( 712,7( :в.м( —( вAл.( Цита-
дельна,(4/7(—(ТОВ(“БЮРО(ОЦІНОК”

254 Нежиле( приміщення( площею( 15,0( :в.м( —( вAл.( Цита-
дельна,(4/7(—(ТОВ(“БЮРО(ОЦІНОК”

255 Нежилі( приміщення( площею( 53,81( :в.м( —( вAл.( Цита-
дельна,(5/9(—(ТОВ(“КонсалтинSовий(центр(“МАРКОН”

256 Нежилі( приміщення( площею( 88,2( :в.м( —( вAл.( Цита-
дельна,(6/8(—(ТОВ(“КонсалтинSовий(центр(“МАРКОН”

257 Нежилі(приміщення(площею(49,72(:в.м(—(вAл.(Червоно-
армійсь:а,(104,(:.1(—(ТОВ(“ОлВі:а”

258 Нежилий(бAдино:(площею(350,2(:в.м(—(вAл.(Червоно-
армійсь:а,(121,(літ.(А(—(ТОВ(“ЕС(енд(ТІ(Глобал(Сервіс”

259 Нежилий(бAдино:(площею(645,8(:в.м(—(вAл.(Червоно-
армійсь:а,( 77,( літ.В( —( ТОВ( “Незалежна( е:спертно-
промислова(SрAпа”

260 Нежиле(приміщення(площею(17,2(:в.м(—(вAл.(Червоно-
заводсь:а,(4(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

261 Нежилі(напівпідвальні(приміщення(площею(77,5(:в.м(—
вAл.( Червонопільсь:а,( 13/16( —( ТОВ( “У:раїнсь:ий
фінансово-інвестиційний(союз”

262 Нежилі(напівпідвальні(приміщення(площею(60,0(:в.м(—
вAл.( Червонопільсь:а,( 13/16( —( ТОВ( “У:раїнсь:ий
фінансово-інвестиційний(союз”

263 Нежилі(приміщення(площею(70,6(:в.м(—(вAл.(ЧиSоріна,
49,(літ.А(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

264 Нежилі( приміщення( площею( 62,64( :в.м( —( вAл.( Чис-
тя:івсь:а,(19(А,(:.9(—(ТОВ(“Софт(Е:сперт”

265 Нежилі( приміщення( площею( 292,72( :в.м( —( вAл.( Чис-
тя:івсь:а,(19(А,(літ.А’(—(ТОВ(“Софт(Е:сперт”

266 Нежилі( приміщення( площею( 486,78( :в.м( —( вAл.( Чис-
тя:івсь:а,(19(А,(літ.Г(—(ТОВ(“Софт(Е:сперт”

267 Нежилі( приміщення( площею( 377,4( :в.м( —( вAл.( Чис-
тя:івсь:а,(19(А,(літ.Д(—(ТОВ(“Софт(Е:сперт”

268 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 107,4( :в.м( —
вAл.(ЧAма:а(Василя,(5(—(ТОВ(“Незалежна(е:спертно-
промислова(SрAпа”

269 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 96,0( :в.м( —
вAл.( Шепелєва( Ми:оли,( 6( —( ПП( “Гарант-Е:сперт”

270 Нежилі( приміщення( площею( 53,1( :в.м( —( вAл.( Шов:о-
вична,(30/35,(літ.А’(—(ТОВ(“ЕС(енд(ТІ(Глобал(Сервіс”

271 Нежилі(приміщення(площею(499,9(:в.м(—(вAл.(Щерба-
:ова,(60,(літ.А(—(ТОВ(“Міжнародна(юридична(:омпанія
“Бізнес(SрAпп(КонсалтінS”

272 Нежилі( приміщення( площею( 25,0( :в.м( —( вAл.( Щерба-
:ова,(70(—(ПП(“А:тив(плюс”

273 Нежилі(приміщення(площею(289,7(:в.м(—(вAл.(Щерба-
:ова/Салютна,(54/2,(літ.А(—(СПД-ФО(Работсь:а(К.В.

274 Нежилі( приміщення( площею( 80,5( :в.м( —( вAл.( Щорса,
27(А,(літ.А(—(ТОВ(“ОлВі:а”

275 Нежилі( приміщення( площею( 53,1( :в.м( —( вAл.( Щорса,
33,(літ.А(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

276 Нежилі(приміщення(площею(23,02(:в.м(—(вAл.(ЩAсєва,
23/9(—(ФОП(Кравцова(Л.І.

277 Нежилі( приміщення( площею( 184,4( :в.м( —( вAл.
ЩAсєва/ТеліSи(Олени,(2/19,(літ.А(—(ФОП(Кравцова(Л.І.

278 Нежилі( приміщення( площею( 91,7( :в.м( —( вAл.( Я:Aба
Коласа,(15(а,(літ.А(—(ТОВ(“КонсалтінS-центр”

279 Нежилі( приміщення( площею( 157,2( :в.м( —( вAл.( Я:Aба
Коласа,(8,(літ.А(—(ТОВ(“ОлВі:а”

280 Нежиле(приміщення(площею(10,6(:в.м(—(вAл.(Ямсь:а,
59,(:.1(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

281 Нежилий(бAдино:(площею(479,0(:в.м(—(вAл.(Ярославів
Вал,( 36-38,( літ.Е( —( ТОВ( “Незалежна( е:спертно-
промислова(SрAпа”

282 Нежилі( приміщення( площею( 90,0( :в.м( —( пл. Бесса-
рабсь:а,(2(—(ТОВ(“Роял(Бізнес(Сістем-ЛТД”

283 Нежиле( приміщення( площею( 313,1( :в.м( —
пл. Бессарабсь:а,(2(—(ТОВ(“Роял(Бізнес(Сістем-ЛТД”

284 Нежилі( приміщення( площею( 415,5( :в.м( —
пл. Бессарабсь:а,(2(—(ТОВ(“Роял(Бізнес(Сістем-ЛТД”

285 Нежилі( приміщення( площею( 260,0( :в.м( —
пл. Бессарабсь:а,(2(—(ТОВ(“Роял(Бізнес(Сістем-ЛТД”

286 Нежиле( приміщення( площею( 2,0( :в.м( —
пл. Бессарабсь:а,(2(—(ТОВ(“Роял(Бізнес(Сістем-ЛТД”

287 Нежилий( бAдино:( площею( 216,0( :в.м( —
пл. Бессарабсь:а,( 3( А( —( ТОВ( “КонсалтинSове
підприємство(“Оріяна”

288 Частина( підземноSо( переходA( площею( 9,6( :в.м( —
пл.( ТолстоSо( Льва,( б/н( —( СПД-ФО( Ярмола( І.І.

289 Нежилі(приміщення(площею(35,6(:в.м(—(пл.(Шевчен:а
Тараса,(:.15(—(ТОВ(“Аналітично-:онсалтинSовий(центр
“Епрайзер”

290 Нежилі(приміщення(площею(195,2(:в.м(—(пров.(А:аде-
мі:а(Філатова,(3/1(—(ТОВ(“ЕС(енд(ТІ(Глобал(Сервіс”

291 Нежилі( приміщення( 1-Sо( поверхA( площею( 27,3( :в.м( —
пров.(ВиноSрадний,(1/11(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

292 Нежилий(бAдино:(площею(641,3(:в.м(—(пров.(МAзейний,
2,(літ.Д(—(ТОВ(“Незалежна(е:спертно-промислова(SрAпа”

293 Нежилі( приміщення( площею( 288,0( :в.м( —( просп.
А:адемі:а( Корольова,( 7,( літ.Е( —( ТОВ( “Незалежна
е:спертно-промислова(SрAпа”

294 Нежиле(приміщення(площею(15,0(:в.м(—(просп.(Бажана
Ми:оли,(3(А-1(—(ФОП(Кравцова(Л.І.

295 Нежилі(приміщення(площею(159,4(:в.м(—(просп.(Бро-
варсь:ий,(25,(літ.А(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

296 Нежилі(приміщення(площею(220,0(:в.м(—(просп.(Бро-
варсь:ий,(25,(літ.А(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

297 Нежилі( приміщення( площею( 42,9( :в.м( —( просп.( Бро-
варсь:ий,(25,(літ.А(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

298 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 354,8( :в.м( —
просп.(Відрадний,(14/45(—(ТОВ(“Незалежна(е:спертно-
промислова(SрAпа”

299 Нежиле(приміщення(1-Sо(поверхA(площею(17,3(:в.м(—
просп.( Відрадний,( 16/50( —( ТОВ( “КонсалтинSове( під-
приємство(“Оріяна”

300 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 545,9( :в.м( —
просп.( Відрадний,( 28( —( ТОВ( “КонсалтинSове( під-
приємство(“Оріяна”

301 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 86,2( :в.м( —
просп.( Відрадний,( 71/2( —( ТОВ( “КонсалтинSове( під-
приємство(“Оріяна”

302 Нежилі(приміщення(площею(61,93(:в.м(—(просп.(Гри-
Sорен:а(Петра,(39(Б((ТП)(—(ФОП(БоSатирен:о(І.О.

303 Нежилі(приміщення(площею(528,0(:в.м(—(просп.(Кос-
монавта(Комарова,(7(—(ПП(“БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ”

304 Нежилі( приміщення( площею( 64,0( :в.м( —( просп.( Кос-
монавта(Комарова,(7(—(ПП(“БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ”

305 Нежиле( приміщення( площею( 15,5( :в.м( —( просп.( Кос-
монавта(Комарова,(7(—(СПД-ФО(Стецю:(І.В.

306 Нежилі(приміщення(площею(1594,6(:в.м(—(просп.(Кос-
монавта(Комарова,(7(—(СПД-ФО(Стецю:(І.В.

307 Нежилі(приміщення(площею(1267,54(:в.м(—(просп.(Кос-
монавта(Комарова,(7(—(СПД-ФО(Стецю:(І.В.

308 Нежилі(приміщення(площею(842,0(:в.м(—(просп.(Мая-
:овсь:оSо( Володимира,( 15,( літ.А( —( ТОВ( “У:раїнсь:ий
фінансово-інвестиційний(союз”

309 Нежиле(приміщення(площею(28,7(:в.м(—(просп.(Мая-
:овсь:оSо( Володимира,( 15,( літ.А( —( ТОВ( “У:раїнсь:ий
фінансово-інвестиційний(союз”

310 Нежилі(приміщення(площею(111,3(:в.м(—(просп.(Мая-
:овсь:оSо( Володимира,( 37( А( (ТП)( —( ТОВ( “Аналітично-
:онсалтинSовий(центр(“Епрайзер”

311 Нежилі(приміщення(площею(363,6(:в.м(—(просп.(Мая-
:овсь:оSо( Володимира,( 73,( літ.А( —( ТОВ( “Міжнародна
юридична(:омпанія(“Бізнес(SрAпп(КонсалтінS”

312 Нежиле(приміщення(площею(19,27(:в.м(—(просп.(Навої
Алішера,(3,(:.1(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

313 Нежилі(приміщення(площею(790,8(:в.м(—(просп.(Пере-
моSи,(25,(літ.А(—(СПД-ФО(Ярмола(І.І.

314 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 162,5( :в.м( —
просп.(Повітрофлотсь:ий,(14/17(—(ТОВ(“КонсалтинSове
підприємство(“Оріяна”

315 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 46,7( :в.м( —
просп.(Повітрофлотсь:ий,(18/2(—(ТОВ(“КонсалтинSове
підприємство(“Оріяна”

316 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 31,5( :в.м( —
просп.(Повітрофлотсь:ий,(33/2(—(ТОВ(“КонсалтинSове
підприємство(“Оріяна”

317 Нежилі( приміщення( площею( 33,6( :в.м( —( просп.( Сво-
боди,(22(—(ПП(“Юреол”

318 Нежиле(приміщення(площею(2,0(:в.м(—(просп.(Тичини
Павла,(17(—(ФОП(БоSатирен:о(І.О.

319 Нежилі(приміщення(площею(28,0(:в.м(—(просп.(Тичини
Павла,(22(—(ПП(“Юреол”

320 Нежилий(бAдино:(площею(931,0(:в.м(—(просп.(Тичини
Павла,(26(Г,(літ.А(—(ФОП(БоSатирен:о(І.О.

321 Нежилі(цо:ольні(приміщення(площею(53,9(:в.м(—(просп.
Червонозоряний,(33(—(СПД-ФО(Кравцов(О.І.

322 Нежилі( підвальні( приміщення( площею( 108,7( :в.м( —
просп.(Червонозоряний,(5(—(СПД-ФО(Кравцов(О.І.

323 Нежилі(приміщення(площею(100,9(:в.м(—(с-ще(Бортничі,
Дячен:а,(10,(літ.А(—(ТОВ(“ТорSовий(Дім(“Ріелтер-У:раїна”

324 Нежилий(бAдино:(площею(295,0(:в.м(—(с.РAсанів,(б/н
—(ТОВ(“ОлВі:а”.
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