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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

Про окремі питання виконання розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112
“Про питання організації управління районами 

в місті Києві”(із змінами та доповненнями)
Розпорядження № 715 від 12 травня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 та статті 11 Закону Укра�
їни “Про столицю України — місто�герой Київ” (із змінами та доповненнями), рішення Київської міської ра�
ди від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва”,
враховуючи звернення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.12.2010 № 02/301,
від 31.12.2010 № 02/305, від 09.02.2011 № 02/393, Дарницької районної в місті Києві державної адмі�
ністрації від 20.01.2011 № 456/01та від 25.01.2011 № 608/06, Дніпровської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації від 11.01.2011 № 1�11/27�27/5, Деснянської районної в місті Києві державної адмі�
ністрації від 11.01.2011 № 01�26, від 14.01.2011№ 01�58 та від 02.02.2011 № 02/03�22, Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації від 04.01.2011 № 04�11�7 та від 09.02.2011 № 04�11�237,
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.12.2010 № 090�4221/13 та від 09.02.2011
№ 090�4398�2/10, Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2011 № 229, Свя�
тошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2011 № 720/16�23/32, Солом’янської
районної в місті Києві державної адміністрації від 06.01.2011 № 109/01, від 17.01.2011 № 372/01, від
20.01.2011 № 553/01, від 09.02.2011 № 1229/0, Шевченківської районної в місті Києві державної адмі�
ністрації від 28.01.2011 № 06/30�604 та від 31.01.2011 № 06/80�678, лист КП ШЕУ по ремонту та утри�
манню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району від 18.02.2011 № 102/20�11, лист КП
“Київкінофільм” від 19.01.2011 № 13, лист Музею� майстерні І. П. Кавалерідзе в м. Києві від 18.02.2011
№ 22, лист Головного управління охорони здоров’я від 26.11.2010 № 039�13091/8 та враховуючи, що
районними у місті Києві державними адміністраціями своєчасно не були зняті з балансу та не відображе�
ні в обліку приватизовані будинки, приміщення та квартири, в межах функцій органу місцевого самовря�
дування:

1. Передати до сфери управління районних в місті Києві
державних адміністрацій нежилі будинки та приміщення згід&
но з додатком 1.

2. Додаток 11 до розпорядження виконавчого органу Ки&
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції) від 10.12.2010 № 1112 “Про питання організації управ&
ління районами в місті Києві” (із змінами та доповненнями)
викласти в редакції згідно з додатком 2.

3. Закріпити на праві господарського відання за комуналь&
ним підприємством “Шляхово&експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на
них Печерського району” нежитлові приміщення площею
454,80 кв. м у будинку на вул. Іванова Андрія, 19&Б.

4.3акріпити на праві оперативного управління за Музе&
єм&майстернею І. П. Кавалерідзе в м. Києві нежитлові при&
міщення площею 534,3 кв. м у будинку № 21&А на Андріїв&
ському узвозі.

5. Закріпити на праві господарського відання за КП “Ки&
ївкінофільм”:

5.1. Нежитлові приміщення площею 831,9 кв. м у будин&
ку № 19 на вул. Миропільській.

5.2. Нежитлові приміщення площею 743,85 кв. м у бу&
динку № 15&А на вул. Серафимовича.

5.3. Нежитлові приміщення площею 1241,0 кв. м. у бу&
динку № 3&а на проспекті Бажана.

5.4. Нежитлові приміщення площею 200,8 кв. м у будин&
ку № 4 у пров. Квітневому.

6. Закріпити на праві оперативного управління за дитя&
чою клінічною лікарнею № 7 комплекс будівель, споруд та
обладнання дитячої клінічної лікарні на вул. Підвисоцько&
го,4&б у складі: стаціонар на 120 ліжок, поліклінічне відді&
лення на 240 відвідувань за зміну, допоміжні підрозділи
(пральня, харчоблок, киснева станція, котельня).

7. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
7.1. Закріпити за балансоутримувачами нежитлові бу&

динки та приміщення, зазначені у додатку 1 до цього роз&
порядження.

7.2. Передати об’єкти, зазначені у пунктах 3,4,5, та 6
цього розпорядження, у встановленому порядку.

7.3. Привести площу нежилих будинків, нежилих примі&
щень та жилих будинків, що перебувають у комунальній
власності територіальної громади м. Києва відповідно до
даних інвентаризації.

7.4. Зняти з обліку нежилі будинки, приміщення, що бу&
ли свого часу приватизовані за рішеннями районних у 
м. Києві рад, та квартири в житлових будинках, що були
приватизовані за розпорядженнями районних у м. Києві
державних адміністрацій, та відобразити зазначене в ба&
лансах.

7.5. Узагальнену інформацію щодо закріплення будівель
та приміщень за балансоутримувачами та зняття з балансу
приватизованих об’єктів надати Головному управлінню ко&
мунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
термін до 01.09.2011.

8. Внести зміни до підпункту 7.1 пункту 7 розпоряджен&
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь&
кої державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 “Про пи&
тання організації управління районами в місті Києві”(із змі&
нами та доповненнями), а саме:

цифри “01.03.2011” замінити цифрами “01.09.2011”.
9. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас&

ти на заступників голови Київської міської державної адмі&
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 24.04.2007 № 489
Розпорядження № 773 від 19 травня 2011 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та у зв’язку з необхід�
ністю подовження термінів виконання робіт з капітального ремонту транспортної розв’язки на км 15+643
автомобільної дороги загального користування М�04 Київ�Луганськ�Ізварине, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської дер&
жавної адміністрації від 24.04.2007 № 489 “Про капітальний
ремонт транспортної розв’язки на км 15+643 автомобіль&
ної дороги загального користування М&04 Київ&Луганськ&Із&
варине” (із змінами внесеними розпорядженням виконав&
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації) від 27.05.2008 № 746 “Про внесення змін
до розпорядження Київської міської державної адміністра&
ції від 24.04.2007 № 489”), а саме:

1.1 Підпункт 2.1. пункту 2 викласти в такій редакції: 

“2.1. Здійснити в 2011&2012 роках капітальний ремонт
транспортної розв’язки на км 15+643 автомобільної доро&
ги загального користування М&4 Київ&Луганськ&Ізварине від&
повідно до затвердженої в установленому порядку проект&
но&кошторисної документації в межах м. Києва.”.

2. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масо&
вої інформації змісту цього розпорядження покласти на за&
ступників голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про капітальний ремонт автомобільної дороги 
Київ#Іванків#Овруч на ділянці км 11+432 — км 18+860 

в межах міста Києва
Розпорядження № 832 від 26 травня 2011 року

Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про до�
рожній рух”, на виконання Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на
2007 —2011 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 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), постанови Кабінету Міністрів України від 26 лис�
топада 2008 року № 1027 “Про порядок ініціювання підготовки та реалізації проектів економічного та со�
ціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями” та відповідно
до зміни вимог ДБН В.2.3�4:2007 “ Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування.
Частина II. Будівництво”, з метою розвитку приміських автошляхів та приведення в’їзду у місто Київ до ви�
мог Державного стандарту України ДСТУ 3587�97 “ Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вули�
ці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану:

1. Здійснити у 2011 році розробку проектно&кошторисної
документації, а в 2012&2015 роках виконати роботи з капі&
тального ремонту автомобільної дороги Київ&Іванків&Овруч на
ділянці км 11+432 — км 18+860 в межах міста Києва (далі —
капітальний ремонт автомобільної дороги Київ&Іванків&Овруч).

2. Взяти до відома, що замовником розробки проектно&
кошторисної документації та виконання робіт з капітально&
го ремонту автомобільної дороги Київ&Іванків&Овруч висту&
пає Державна служба автомобільних доріг України.

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

но&кошторисної документації та підрядну організацію на ви&
конання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження,
відповідно до законодавства України. 

3.2. Одержати в інженерних службах міста Києва техніч&
ні умови для розробки проектно&кошторисної документації
на виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря&
дження.

3.3. Розробити проектно&кошторисну документацію, про&
вести її державну комплексну експертизу та затвердити у
встановленому порядку.

3.4. Забезпечити виконання робіт з капітального ремон&
ту автомобільної дороги Київ&Іванків&Овруч відповідно до
затвердженої у встановленому порядку проектно&кошторис&
ної документації у терміни, що визначені пунктом 1 цього
розпорядження.

3.5. Забезпечити укладання та погодження угод на роз&
робку схеми організації руху транспорту та встановлення тех&

нічних засобів регулювання дорожнього руху на період ви&
конання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.6. Одержати в інспекції державного архітектурно&буді&
вельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт,
зазначених 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,
виконувати з частковим обмеженням руху транспорту на ді&
лянці виконання робіт з зайняттям однієї смуги проїзної час&
тини одного напрямку руху цілодобово.

4. Взяти до відома, що проектні роботи та роботи з ка&
пітального ремонту автомобільної дороги Київ&Іванків&Овруч
виконуються за рахунок видатків коштів Державного бюдже&
ту, передбачених на фінансування Державної служби авто&
мобільних доріг України “Укравтодор”.

5. Розробити та погодити в управлінні ДАІ ГУМВС Укра&
їни в м. Києві схеми організації дорожнього руху та встанов&
лення дорожніх знаків в місцях виконання робіт.

6. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масо&
вої інформації змісту цього розпорядження покласти на за&
ступників голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін і доповнень 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 29.09.2010 № 774

Розпорядження № 902 від 2 червня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про ав�
томобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів”, розпорядження Київської міської державної ад�
міністрації від 04.07.2006 № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спо�
рудах міста”, враховуючи звернення акціонерного товариства холдингової компанії “Київміськбуд” від
07.04.2011 № 2622/0/2�11, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни і доповнення до розпорядження виконав&
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації) від 29.09.2010 № 774 “Про будівництво ін&
женерних мереж до житлових будинків в кварталах, обме&
жених вулицями Полтавською, Дмитрівською, Річною, Зла&
тоустівською, В. Чорновола (І квартал) та Полтавською,
Дмитрівською, В. Чорновола (III квартал) у Шевченківсько&
му районі”, а саме:

1. Абзац п’ятий пункту 1 розпорядження викласти в та&
кій редакції: “& прокладання каналізації (Д=300мм) викона&
ти відкритим способом по вул. Річній, Златоустівській з част&
ковим розриттям тротуарів і проїзної частини з тимчасовим
обмеженням руху транспорту на вул. Річній, Златоустівській”.

2. Пункт 1 розпорядження доповнити абзацом шостим
такого змісту: “& прокладання каналізації (Д=300мм) вико&
нати відкритим способом по вул. Дмитрівській з частковим
розриттям тротуарів і проїзної частини з тимчасовим обме&
женням руху автомобільного транспорту на вул. Дмитрівській
та з тимчасовим закриттям руху трамваїв № 15 та № 18 з
01.07.2011 до 01.09.2011”.

У зв’язку з цим, абзац шостий пункту 1 розпорядження
вважати абзацом сьомим.

3. Підпункт 2.1. пункту 2 розпорядження викласти в на&
ступній редакції: 

“2.1. Розробити та погодити в управлінні державної ав&

томобільної інспекції ГУ МВС України в м. Києві схему ор&
ганізації дорожнього руху на період виконання робіт, якою
передбачити можливість технологічного використання трам&
вайних колій на вул. Дмитрівській”.

4. Доповнити розпорядження пунктом 6 такого змісту:
“6. Головному управлінню транспорту та зв’язку вико&

навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації), комунальному підприємству “Київ&
пастранс” на період закриття руху трамваїв № 15 та № 18
організувати перевезення пасажирів автобусами маршру&
ту загального користування у звичайному режимі руху 
№ 18 тр “вул. Старовокзальна — вул. Дегтярівська” за мар&
шрутом: вул. Старовокзальна — вул. Жилянська — вул. Во&
ровського — вул. Дмитрівська — вул. Глібова — вул. Арте&
ма — вул. Дегтярівська — вул. Дмитрівська — вул. Воров&
ського — вул. Жилянська — вул. Старовокзальна”. 

5. Доповнити розпорядження пунктом 7 такого змісту:
“7. Акціонерному товариству холдинговій компанії “Київ&
міськбуд” відшкодувати Комунальному підприємству “Київ&
пастранс” витрати на відновлення пошкодженого трамвай&
ного полотна на вул. Дмитрівській в місцях виконання буді&
вельних робіт”.

У зв’язку з цим пункт 6 розпорядження вважати пунктом 8.

Голова О. Попов



ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про проведення он рс №54-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, з метою розрах н орендної плати

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про проведення
он рс №75-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

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна, затвердженою
постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б’є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до Положення
про он рсний відбір с б’є тів оціночної діяльності, затверджено о на азом Фонд державно о
майна У раїни 25.11.2003 р. №2100 і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни 19.12.2003р.
за №1194/8515.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об’є та, що має підтвердж ватися чинними

валіфі аційними до ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державном реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) Державном
реєстрі оцінювачів, затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни від 19.12.01 №
2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за № 1092/6283;

- досвід с б’є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о майна;
- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та підписання звітів

про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и подібно о майна;
- письмової з оди оцінювачів, я их додат ово б де зал чено с б’є том оціночної діяльності до

ви онання робіт з оцін и майна;

До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б’є ти оціночної діяльності, я і діють на підставі
сертифі атів с б’є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни “Про оцін
майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в У раїні”, я ими передбачено здійснення
пра тичної діяльності з оцін и майна за напрямами оцін и майна та спеціалізаціями межах цих
напрямів, що відповідають об’є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління ом нальної власності м.Києва
он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о додається лист з описом
наданих до ментів. Кон рсна до ментація с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об’є т о ремо.
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де

зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт

з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх особистими підписами;
- опія сертифі ата с б’є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о

майна У раїни;
- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо йо о

досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і працюють йо о
штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том числі
подібно о майна тощо).
2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить пропозицію

щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов’язаних з ви онанням робіт, а та ож термін
ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 02.09.2011 ро в Головном правлінні ом нальної
власності м.Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо : 279-
56-59, 279-54-73.

До менти приймаються до 13.00 29.082011 ро за адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

№
п/п

Адреса об’є та

1. Нежилі приміщення площею 71,0 в.м — м.Київ, в л. Виборзь а, 22

2. Нежилі приміщення площею 237,7 в.м — м.Київ, в л. Виш ородсь а, 16, літ.”А”

3. Нежилі приміщення площею 63,7 в.м — м.Київ, в л. Аїстова, 3, літ.”Б”

4. Нежилі приміщення площею 522,9 в.м — м.Київ, в л. С ворова, 14/12, літ.”А”

5. Нежилі приміщення площею 816,0 в.м — м.Київ, в л. Святошинсь а, 4, літ.”Б”

6. Нежилі приміщення площею 276,9 в.м — м.Київ, в л. Російсь а, 33, літ.”А”

1 Частина підземно о переход площею
0,25 в.м - Станція метро “Кловсь а”,
б/н1

2 Частина підземно о переход площею
0,75 в.м - Станція метро “Либідсь а”,
б/н

3 Частина підземно о переход площею
30,0 в.м - Станція метро “Либідсь а”,
б/н

4 Приміщення №49 площею 6,91 в.м -
Станція метро “Оболонь”, б/н

5 Частина підземно о переход площею
0,5 в.м - Станція метро “Респ блі-
ансь ий стадіон”, б/н1

6 Частина вестибюлю №1 площею
38,7 в.м - Станція метро “Хар івсь а”,
б/н

7 Частина підземно о переход (просп.
Бажана) площею 32,0 в.м - Станція
метро “Хар івсь а”, б/н2

8 Частина підземно о переход (пр. Ба-
жана) площею 0,25 в.м - Станція
метро “Хар івсь а”, б/н2

9 Частина підземно о переход площею
28,0 в.м - Станція метро “Чер-
ні івсь а”, б/н1

10 Підземна частина станції площею
124,59 в.м - Станція швид існо о
трамваю “Інд стріальна”, б/н

11 Підземна частина станції площею
44,0 в.м - Станція швид існо о трам-
ваю “Гарматна”, б/н

12 Підземна частина станції площею
44,0 в.м - Станція швид існо о трам-
ваю “Політехнічна”, б/н

13 Підземна частина станції площею
44,0 в.м - Станція швид існо о трам-
ваю “Польова”, б/н

14 Підземна частина станції площею
44,0 в.м - Станція швид існо о трам-
ваю “Ромена Роллана”, б/н

15 Підземна частина станції площею
44,0 в.м - Станція швид існо о трам-
ваю “Сім’ї Сосніних”, б/н

16 Нежилі приміщення площею 23,4 в.м
- Хар івсь е шосе, 168 Ж

17 Нежилі приміщення площею 143,3 в.м
- б льв. Верховної Ради, 22, літ.А

18 Нежилі приміщення 1- о поверх
площею 194,1 в.м - б льв. Давидова
Оле сія, 18/2

19 Нежиле приміщення 1- о поверх
площею 10,0 в.м - б льв. Давидова
Оле сія, 18/2

20 Нежиле приміщення площею 18,3 в.м
- в л. Іллінсь а, 3/7

21 Нежилі приміщення площею 173,6 в.м
- в л. А адемі а Т полєва, 28, літ.А

22 Нежилі приміщення площею158,16 в.м
- в л. Білиць а, 13 А, .7

23 Нежилі приміщення 1- о поверх
площею 45,9 в.м - в л. Басейна, 1/2,
літ.А

24 Нежилі приміщення 1- о поверх
площею 136,8 в.м - в л. Берез-
ня івсь а, 28, літ.А

25 Нежилі приміщення площею 81,0 в.м
- в л. Борща івсь а, 117/125, літ.А

26 Нежилі приміщення площею 92,3 в.м
- в л. Василь івсь а, 55, літ.А

27 Нежилі приміщення площею 30,34 в.м
- в л. Вели а Житомирсь а, 15, літ.А

28 Нежиле приміщення площею 52,4 в.м
- в л. Вели а Житомирсь а, 40/2

29 Нежиле приміщення площею 20,0 в.м
- в л. Виборзь а, 111, . 1

30 Нежиле прмиіщення площею 20,0 в.м
- в л. Виборзь а, 111, .1

31 Нежиле приміщення площею 30,0 в.м
- в л. Виборзь а, 111, .5

32 Нежилі приміщення 1- о поверх
площею 24,5 в.м - в л. Героїв Дніпра,
53, літ.А

33 Нежилі приміщення площею609,62 в.м
- в л. Го олівсь а, 39, літ.А

34 Нежилі приміщення площею 51,1 в.м
- в л. Горь о о, 115

35 Нежилі приміщення площею 26,5 в.м
- в л. Горь о о, 115, .1

36 Нежилі приміщення підвал площею
77,3 в.м - в л. Горь о о, 20, літ.В

37 Нежилі приміщення 1- о поверх
площею 292,4 в.м - в л. Де тярівсь а,
31, літ.А

38 Нежилі приміщення площею 37,6 в.м
- в л. Драйзера Теодора, 38 А (ТП)

39 Нежилі приміщення 1- о поверх
площею 28,5 в.м - в л. Зодчих, 32,
літ.А’ (приб дова)

40 Нежиле приміщення 1- о поверх
( імната №4) площею 19,6 в.м -
в л. К дрявсь а, 23, .16

41 Нежиле приміщення 1- о поверх
( імната №12) площею 13,5 в.м -
в л. К дрявсь а, 23, .16

42 Нежилі приміщення 1- о поверх
( імната №27) площею 20,5 в.м -
в л. К дрявсь а, 23, .16

43 Нежилі приміщення 1- о поверх
( імната №16) площею 37,0 в.м -
в л. К дрявсь а, 23, .16

44 Нежилі приміщення підвал ( імната
№2) площею 11,4 в.м - в л. К д-
рявсь а, 23, .16

45 Нежилі приміщення підвал ( імната
№3) площею 35,8 в.м - в л. К д-
рявсь а, 23, .16

46 Нежилі приміщення підвал ( імната
№4) площею 30,3 в.м - в л. К д-
рявсь а, 23, .16

47 Нежиле приміщення підвал ( імната
№24) площею 12,1 в.м - в л. К д-
рявсь а, 23, .16

48 Нежиле приміщення підвал ( імната
№25) площею 17,7 в.м - в л. К д-
рявсь а, 23, .16

49 Нежилі приміщення підвал ( імната
№26) площею 22,5 в.м - в л. К д-
рявсь а, 23, .16

50 Нежилі приміщення підвал ( імната
№17) площею 28,4 в.м - в л. К д-
рявсь а, 23, .16

51 Нежилі приміщення підвал ( імната
№18) площею 20,3 в.м - в л. К д-
рявсь а, 23, .16

52 Нежилі приміщення 1- о поверх
( імната №6) площею 29,6 в.м -
в л. К дрявсь а, 23, .7

53 Нежилі приміщення 1- о поверх
( імната №9) площею 19,4 в.м -
в л. К дрявсь а, 23, .7

54 Нежиле приміщення 1- о поверх
( імната №12) площею 10,9 в.м -
в л. К дрявсь а, 23, .7

55 Нежиле приміщення 1- о поверх
( імната №13) площею 8,6 в.м -
в л. К дрявсь а, 23, .7

56 Нежилі приміщення 1- о поверх
( імната №14) площею 29,4 в.м -
в л. К дрявсь а, 23, .7

57 Нежилі приміщення площею 143,6 в.м
- в л. Ла ерна, 46/48

58 Нежиле приміщення 1- о поверх
площею 10,0 в.м - в л. Маршала
Тимошен а, 13 Б

59 Нежилі приміщення підвал та 1- о
поверх площею 931,9 в.м -
в л. Маршала Тимошен а, 13 Б

60 Нежилі приміщення підвал площею
143,8 в.м - в л. Маршала Тимошен а,
9, літ.А

61 Нежилі приміщення 1- о поверх
площею 98,4 в.м - в л. Михайлівсь а,
14, літ.А

62 Нежиле приміщення площею 31,0 в.м
- в л. Обсерваторна, 23

63 Нежилий б дино площею 54,45 в.м
- в л. Ольжича, 18

64 Нежилі приміщення площею 58,5 в.м
- в л. Половець а, 25-27, літ.А

65 Нежилі приміщення 1- о поверх
площею 19,6 в.м - в л. П ш інсь а,
32, літ.А,А’

66 Нежилі приміщення площею
539,1 в.м - в л. П ш інсь а, 32,
літ.А,А’

67 Нежилі приміщення площею 105,42
в.м - в л. Сєрова Валентина, 25

68 Нежилий б дино площею 87,6 в.м -
в л. Са са ансь о о, 60, літ.В

69 Нежилі приміщення цо олю площею
109,0 в.м - в л. Са са ансь о о, 99,
літ.А

70 Частина підземно о переход (по
в л.Спась ій) площею 0,25 в.м -
в л. Спась а, б/н3

71 Нежилі приміщення площею 387,6 в.м
- в л. Стрілець а, 14

72 Нежилі приміщення площею 66,2 в.м
- в л. Стрілець а, 16

73 Частина підземно о переход
(ст.метро “Доро ожичі”) площею
0,25 в.м - в л. Телі и Олени, б/н1

74 Нежилі приміщення площею 46,38 в.м
- в л. Фр нзе, 132, .26

75 Нежилий б дино площею 103,96 в.м
- в л. Фр нзе, 132, .27

76 Нежилі приміщення площею 68,5 в.м
- в л. Фр нзе, 132, літ.А

77 Нежилі приміщення площею 37,2 в.м
- в л. Фр нзе, 132, літ.А

78 Частина підземно о переход (рі
в л.Прорізної) площею 0,5 в.м -
в л. Хрещати , б/н1

79 Нежилі приміщення 1- о поверх
площею 60,5 в.м - в л. Червоноар-
мійсь а, 102

80 Частина підземно о переход площею
0,5 в.м - в л. Червоно вардійсь а,
б/н1

81 Нежилі приміщення площею 289,4 в.м
- в л. Шолом-Алейхема, 3, літ.А

82 Нежиле приміщення площею 32,0 в.м
- в л. Щерба ова, 37

83 Частина підземно о переход площею
0,5 в.м - пл. Арсенальна, б/н

84 Частина підземно о переход площею
0,75 в.м - пл. Севастопольсь а, б/н

85 Нежилі приміщення площею 272,8 в.м
- просп. Возз’єднання, 6, літ.А

86 Нежилі приміщення підвал площею
132,6 в.м - просп. Га арінаЮрія, 16, .1

87 Нежилі приміщення площею 186,2
в.м - просп. Космонавта Комарова,
14 А, літ.А

88 Нежилий б дино площею 569,4 в.м
- просп. Космонавта Комарова, 38 б,
літ.А

89 Нежилі приміщення 1- о поверх
площею 276,6 в.м - просп. Лісовий,
39, літ.А

90 Нежилі приміщення (підвал - 4,4 в.м,
1 пов. - 9,9 в.м, 2 пов. - 78,7 в.м)
площею 93,0 в.м - просп. Обо-
лонсь ий, 14, літ.Б

91 Частина підземно о переход площею
9,0 в.м - просп. Перемо и, б/н1

92 Частина підземно о переход площею
0,5 в.м - просп. Перемо и, б/н1

93 Нежилі приміщення (підвал - 10,8 в.м,
1 пов. - 35,9 в.м, 2 пов. - 101,9 в.м)
площею 148,6 в.м - просп. Правди,
66а, літ.А

94 Нежилі приміщення 1- о поверх
площею 161,4 в.м - просп. Свободи,
26, літ.Б

95 Нежилі приміщення 1- о та 2- о поверхів
площею 179,8 в.м - просп. Тичини
Павла, 17.

Вид вартості – з ідно з абз.2 п.19 Методи и оцін и вартості об’є тів оренди, затвердженої постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.08.1995
№629. Кон рсний відбір с б’є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до Положення про он рсний відбір с б’є тів оціночної
діяльності, затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни 25.11.2003 р. №2100 і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни
19.12.2003 р. за №1194/8515.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об’є та, що має підтвердж ватися чинними валіфі аційними до ментами оцінювачів та

свідоцтвами про реєстрацію в Державном реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) Державном
реєстрі оцінювачів, затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни від 19.12.01№ 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни
28.12.01 за №1092/6283;

- досвід с б’є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о майна;
- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та підписання звітів про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні

оцін и подібно о майна;
- письмової з оди оцінювачів, я их додат ово б де зал чено с б’є том оціночної діяльності до ви онання робіт з оцін и майна.

До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б’є ти оціночної діяльності, я і діють на підставі сертифі атів с б’є тів оціночної діяльності, виданих
відповідно до За он У раїни «Про оцін майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в У раїні», я ими передбачено здійснення пра тичної
діяльності з оцін и майна за напрямами оцін и майна та спеціалізаціями межах цих напрямів, що відповідають об’є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління ом нальної власності м. Києва он рсн до ментацію в одном
запечатаном онверті, до я о о додається лист з описом наданих до ментів. Кон рсна до ментація с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
* заява на часть в он рсі (за встановленою формою) – на ожний об’є т о ремо.
* опія становчо о до мента претендента.
* опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де зал чено до проведення оцін и та підписання звіт

про оцін майна.
* письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін

майна, завірені їх особистими підписами.
* опія сертифі ата с б’є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о майна У раїни.
* інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо йо о досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід

роботи оцінювачів, я і працюють йо о штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том числі подібно о
майна тощо).

2. Кон рсна пропозиція (на ожний об’є т о ремо) претендента подається запечатаном онверті і містить пропозицію щодо вартості
ви онання робіт, аль ляції витрат, пов’язаних з ви онанням робіт, а та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться об 11.00 07 вересня 2011 ро в Головном правлінні ом нальної власності м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 10. Телефон для довідо : 279-54-83, 279-56-59.

До менти приймаються до 13.00 01 вересня 2011 ро за адресою : м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о
відділ : 279-27-19.

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Хрещатик 17 серпня 2011

Відповіді на росворд
По оризонталі: 6. ле си а 8. ціна 9. тя 10. он рес 12. змова

15. іслам 18. лон 20. Уран 21. аса 22. делі атес 23. пі е 24. Арес
25. жнива 26. ша ал 29. сл а 31. алфавіт 34. слон 35. Азія 36. дантист.

По верти алі: 1. ла а 2. а ин 3. сидр 4. ма сі 5. тіло 7. стіл
11. ала ти а 13. мар іза 14. вендета 16. са са л 17. айсбер 18. олаж
19. нит а 27. ля 28. ландо 29. стать 30. нія 32. фант 33. вдих.

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


