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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження адресного переліку об’єктів 
для виконання у 2011 році робіт із реконструкції, 

ремонту та облаштування ліфтів у житловому фонді 
м. Києва

Розпорядження № 1296 від 25 липня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про державний бюджет України на 2011 рік”, постанови Кабінету Мініс�
трів України від 24.01.2011 № 45 “Про затвердження Порядку використання у 2011 році коштів для здійс�
нення м. Києвом функцій столиці”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Ки�
ївської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” (зі змінами та до�
повненнями) та з метою утримання житлового фонду міста Києва в належному технічному стані, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити адресний перелік об’єктів для виконання
у 2011 році робіт із реконструкції, ремонту та облаштуван!
ня ліфтів у житловому фонді м. Києва, що додається.

2. Визначити Головне управління житлового господарства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь!
кої державної адміністрації) замовником виконання робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого ор!
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації) профінансувати виконання робіт, зазначених у

пункті 1 цього розпорядження, за рахунок коштів, передба!
чених в Державному бюджеті України на 2011 рік для здійс!
нення м. Києвом функцій столиці за кодом програмної кла!
сифікації видатків: 3501230 “Здійснення містом Києвом
функцій столиці”, в сумі — 170 000,00 тис. грн.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

Про затвердження адресного переліку об’єктів 
для виконання у 2011 році робіт із заміни 

або модернізації застарілих та фізично зношених ліфтів 
у житловому фонді м. Києва

Розпорядження № 1295 від 25 липня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 30.12.2010 № 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік” (зі змінами та доповненнями) та з ме�
тою утримання житлового фонду міста Києва в належному технічному стані, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Затвердити адресний перелік об’єктів для виконання
у 2011 році робіт із заміни або модернізації застарілих та
фізично зношених ліфтів у житловому фонді м. Києва, що
додається.

2. Головному управлінню житлового господарства вико!
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) профінансувати виконання робіт, зазна!
чених у п. 1 цього розпорядження, за рахунок коштів, пе!
редбачених для Головного управління житлового господар!

ства в бюджеті міста Києва на 2011 рік за кодом функціо!
нальної класифікації видатків: 100102 “Капітальний ремонт
житлового фонду місцевих органів влади” в сумі — 50 000,00
тис. грн.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до будівництва океанаріуму 

у Київському зоопарку
Розпорядження № 1253 від 19 липня 2011 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк�
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже�
нерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007
№ 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування бу�
дівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незаверше�
ного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням Київ�
ської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 10.06.2011 № 4/2011), з ме�
тою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури м. Києва, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік інвестиційних об’єктів для реалі!
зації на конкурсних засадах, що додається.

2. Комунальному підприємству виконавчого органу Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції) “Київське інвестиційне агентство” спільно із замовником,
визначеним в установленому порядку:

2.1. Розробити орієнтовні техніко!економічні показники
об’єкта інвестування та надати їх Головному управлінню еко!
номіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ра!
ди (Київської міської державної адміністрації) для підготов!
ки умов конкурсу в установленому порядку.

2.2. Вирішити в установленому порядку майново!право!
ві питання та питання, пов’язані з користуванням земель!
ною ділянкою, необхідною для реалізації інвестиційного про!
екту, що визначені на підставі орієнтовних техніко!економіч!
них показників об’єкта інвестування.

3. Головному управлінню містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Головному управлінню земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київ!
ської міської державної адміністрації), Головному управлін!

ню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Ки!
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції), Головному управлінню охорони культурної спадщини ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Головному управлінню екології та
охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Го!
ловному управлінню охорони здоров’я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс!
трації), Головному управлінню з питань надзвичайних ситу!
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районним в місті Києві дер!
жавним адміністраціям за запитами комунального підприєм!
ства виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне агент!
ство” подати висновки щодо реалізації інвестиційного про!
екту, зазначеного у п. 1 цього розпорядження.

4. Головному управлінню містобудування та архітекту!
ри виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на замовлення комуналь!
ного підприємства виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське
інвестиційне агентство” на безоплатній основі надати міс!
тобудівні умови та обмеження забудови земельної ділян!
ки для підготовки орієнтовних техніко!економІчних показ!
ників інвестиційного проекту, зазначеного у п. 1 цього роз!
порядження.

5. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню ін!
весторів до фінансування будівництва, реконструкції, рес!
таврації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна!

чення, незавершеного будівництва, інженерно!транспорт!
ної інфраструктури м. Києва у встановленому порядку про!
вести відповідний інвестиційний конкурс із залучення ін!
вестора.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

1. Затвердити перелік інвестиційних об’єктів для ре!
алізації на конкурсних засадах, що додається.

2. Комунальному підприємству виконавчого органу Ки!
ївської міської ради (Київської міської державної адмініс!
трації) “Київське інвестиційне агентство” спільно із за!
мовником, визначеним в установленому порядку:

2.1. Розробити орієнтовні техніко!економічні показни!
ки об’єкта інвестування та надати їх Головному управлін!
ню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
для підготовки умов конкурсу в установленому порядку.

2.2. Вирішити в установленому порядку майново!пра!
вові питання та питання, пов’язані з користуванням зе!
мельною ділянкою, необхідною для реалізації інвестицій!
ного проекту, що визначені на підставі орієнтовних тех!
ніко!економічних показників об’єкта інвестування.

3. Головному управлінню містобудування та архітекту!
ри виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головному управлінню
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Головно!
му управлінню комунальної власності м. Києва виконав!
чого органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації), Головному управлінню охорони куль!
турної спадщини виконавчого органу Київської міської ра!
ди (Київської міської державної адміністрації), Головному
управлінню екології та охорони природних ресурсів вико!
навчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Головному управлінню охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Ки!
ївської міської державної адміністрації), Головному управ!

лінню з питань надзвичайних ситуацій виконавчого орга!
ну Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації), районним в місті Києві державним адміністра!
ціям за запитами комунального підприємства виконавчо!
го органу Київської міської ради (Київської міської дер!
жавної адміністрації) “Київське інвестиційне агентство” по!
дати висновки щодо реалізації інвестиційного проекту, за!
значеного у п. 1 цього розпорядження.

4. Головному управлінню містобудування та архітекту!
ри виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на замовлення комуналь!
ного підприємства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське
інвестиційне агентство” на безоплатній основі надати міс!
тобудівні умови та обмеження забудови земельної ділян!
ки для підготовки орієнтовних техніко!економічних показ!
ників інвестиційного проекту, зазначеного у п. 1 цього
розпорядження.

5. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню ін!
весторів до фінансування будівництва, реконструкції, рес!
таврації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна!
чення, незавершеного будівництва, інженерно!транспорт!
ної інфраструктури м. Києва у встановленому порядку
провести відповідний інвестиційний конкурс із залучен!
ня інвестора.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча

Про проведення інвестиційного 
конкурсу із залучення інвестора 
до комплексного благоустрою 

вулиць міста Києва
Розпорядження № 1254 від 19 липня 2011 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк�
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже�
нерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007
№ 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування бу�
дівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незаверше�
ного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням Київ�
ської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 (протокол від 10.06.2011 № 4/2011), з ме�
тою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури м. Києва, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування.

Про затвердження скоригованої кошторисної 
документації проекту реконструкції транспортної 

розв’язки на Московській площі
Розпорядження № 1290 від 22 липня 2011 року

Відповідно до ст.22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 11.05.2011 № 560 “Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України” та з метою закінчення виконання робіт з реконструкції транспортної розв’язки на Московській пло�
щі, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити скориговану кошторисну документацію
проекту реконструкції транспортної розв’язки на Москов!
ській площі на підставі позитивного висновку ДП “Укрдерж!
будекспертиза” № 00!0193!11/КД з такими показниками
кошторисної вартості:

“Загальна кошторисна вартість робіт, передбачених на!
званим проектом, в поточних цінах станом на

21.06.2011 р. складає тис. грн 376760,441
в тому числі:
— будівельно!монтажні роботи тис. грн 293517,973
— устаткування тис. грн 1835,791
— інші витрати тис. грн 81406,677”

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен!
ня Київської міської державної адміністрації від 09.08.2006
№ 1181 “Про затвердження проекту реконструкції транс!
портної розв’язки на Московській площі”(із змінами та до!
повненнями) в частині кошторисної вартості реконструк!
ції.

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

Ви он ючий обов’яз и олови
О. Маз рча



За# зміст# ре+ламних# о1олошень# відповідає# ре+ламодавець.# Ре+лама# др;+;ється# мовою# ори1інал;
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ІНФОРМАЦІЯ
Головно&о'(правління'.ом(нальної'власності'м.'Києва'про'проведення'.он.(рс('№76-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'вартос-
ті'—'з5ідно'з'Методи*ою'оцін*и'майна,'зат-
вердженою'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,'затвердже-
но5о'на*азом'Фонд>'державно5о'майна'У*-
раїни'25.11.2003'р.'№2100'і'зареєстрова-
но5о' >' Міністерстві' юстиції' У*раїни
19.12.2003р.'за'№1194/8515.

Вимо1ами#до#претендентів#для#;час-
ті#;#+он+;рсі#є#наявність:

-'відповідної'*валіфі*ації'оцінювачів'сто-
совно'оцін*и'об’є*та,'що'має'підтвердж>-
ватися'чинними'*валіфі*аційними'до*>мен-
тами'оцінювачів'та'свідоцтвами'про'реєс-
трацію' в' Державном>' реєстрі' оцінювачів,
виданими'відповідно'до'Поряд*>'реєстра-
ції'фізичних'осіб'(оцінювачів)'>'Державно-
м>'реєстрі'оцінювачів,'затверджено5о'на-
*азом' Фонд>' державно5о' майна' У*раїни
від' 19.12.01' №' 2355' і' зареєстровано5о' в
Міністерстві'юстиції'У*раїни'28.12.01'за'№
1092/6283;

-' досвід>' с>б’є*та' оціночної' діяльності
>'проведенні'оцін*и'майна,'зо*рема'подіб-
но5о'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
особисто5о'досвід>'>'проведенні'оцін*и'по-
дібно5о'майна;

-'письмової'з5оди'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'відпо-

відно'до'За*он>'У*раїни'“Про'оцін*>'майна,'майнових'прав'та'професійн>'оціночн>'діяльність'в'У*раїні”,'я*ими'передбачено'здійснення'пра*тичної'діяль-
ності'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('запеча-
таном('.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'>становчо5о'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'з5оди'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,'видано5о'претендент>'Фондом'державно5о'майна'У*раїни;
- інформація'про'претендента'(до*>мент,'я*ий'містить'відомості'про'претендента'щодо'йо5о'досвід>'роботи,'*валіфі*ації'та'особисто5о'досвід>'ро-

боти'оцінювачів,'я*і'працюють'>'йо5о'штатном>'роз*ладі'та'додат*ово'зал>чаються'ним,'з'незалежної'оцін*и'майна,'>'том>'числі'подібно5о'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' 28.09.2011' 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'13.00'22.09.2011'ро*>'за'адресою:'м.'Київ,'в>л.'Хрещати*,'10,'*ім.'510.'Телефон'за5ально5о'відділ>:'279-27-19.

Заст;пни+#начальни+а#;правління#орендних##відносин#та#е+спертної#оцін+и#нер;хомості#—
начальни+#відділ;#е+спертної#оцін+и#та##страх;вання#нежитлово1о#фонд;#Федорен+о#Ю.Г.

№#п/п Адреса#об’є+та
1. Нежилі'приміщення'площею'177,2'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'Мартиросяна,'19,'літ.'“А”
2. Нежилі'приміщення'площею'48,0'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'Рейтарсь*а,'35Б,'літ.'“Б”
3. Нежилі'приміщення'площею'40,3'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'Немировича-Данчен*а,'1,'літ.'“А”
4. Нежилі'приміщення'площею'125,0'*в.м'—'м.Київ,'просп.'Возз’єднання,'26/2,'літ.'“А”
5. Нежилі'приміщення'площею'285,0'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'Артема,'22,'літ.'“А”
6. Нежилі'приміщення'площею'59,5'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'Пиро5ова,'10,'літ.'“В”
7. Нежилий'б>дино*'площею'236,6'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'Гр>шевсь*о5о,'28/2,'літ.'“Л”
8. Нежилі'приміщення'площею'163,3'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'Маршала'Тимошен*а,'9,'літ.'“А”
9. Нежилі'приміщення'площею'116,8'*в.м'—'м.Київ,'просп.'Л.К>рбаса,'19,'літ.'“А”

10. Нежилі'приміщення'площею'504,0'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'Гната'Юри,'13,'літ.'“А”
11. Нежилі'приміщення'площею'255,1'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'Хрещати*,'5,'літ.'“А”
12. Нежилі'приміщення'площею'82,2'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'Мазепи,'3,'літ.'“А”
13. Нежилі'приміщення'площею'172,3'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'Ярославів'Вал,'28/31,'літ.'“А”
14. Нежилі'приміщення'площею'80,8'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'Ярославів'Вал,'14,'літ.'“Г”
15. Нежилі'приміщення'площею'40,5'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'О.Гончара,'15/3,'літ.'“А”
16. Нежилі'приміщення'площею'36,6'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'В.Житомирсь*а,'4,'літ.'“В”
17. Нежилі'приміщення'площею'36,8'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'Костьольна,'6,'літ.'“А”
18. Нежилі'приміщення'площею'48,3'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'Прорізна,'10,'літ.'“А”
19. Нежилі'приміщення'площею'141,1'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'П>ш*інсь*а,'20,'літ.'“А”
20. Нежилі'приміщення'площею'673,1'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'Щерба*ова,'61,'літ.'“А”
21. Нежилі'приміщення'площею'79,5'*в.м'—'м.Київ,'в>л.'Г>совсь*о5о,'12/7,'літ.'“А”

У' 5азеті' “Хрещати*”' від
07.09.2011' №129' (3954),' >
зв’яз*>'з'>точненням'адреси,
в' п>н*ті' 25' о5олошення' про
намір' передати' в' оренд>
об’є*ти,' що' належать' до' *о-
м>нальної' власності' терито-
ріальної' 5ромади' міста' Киє-
ва,' в>л.' Я*>бовсь*о5о' Мар-
шала,' 7-Б' вважати' в>л. Я*>-
бовсь*о5о'Маршала,'7-Г.

ОГОЛОШЕННЯ
про#намір#передати#в#оренд;#об’є+ти,#що#належать

до +ом;нальної#власності#територіальної#1ромади
міста#Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ#—#
ГОЛОВНЕ#УПРАВЛІННЯ#КОМУНАЛЬНОЇ#ВЛАСНОСТІ#М. КИЄВА

№
п/п

Балансо;трим;вач
(юридична#адреса,

+онта+тний#телефон)

Дані#про#об’є+т#оренди

Хара+те-
ристи+а

Місцезнаход-
ження

За1аль-
на

площа,
+в.м

Цільове
ви+ористання

приміщення

Ма+си-
мально

можливий
стро+

оренди#

1.

Київсь*а'місь*а'*лінічна
лі*арня'№'4'

(03110,'м. Київ,
в>л. Солом’янсь*а,'17,

тел.'275-81-88)

1'поверх
в>л.

Солом’янсь*а,
17'*орп>с'№'1

30,00
Апте*и,'я*і

реаліз>ють'5отові
лі*и

12'місяців

2. 1'поверх
в>л.

Солом’янсь*а,
17'*орп>с'№'1

31,25

Діяльність'>'сфері
охорони'здоров’я

(п>н*т'забор>
біоло5ічних

матеріалів,'*ліні*о-
діа5ностичні

дослідження)

12'місяців

3.

Київсь*а'місь*а'*лінічна
лі*арня'№'6'

(03680,'м.'Київ,'просп.
Комарова'Космонавта,

3,'тел.'497-11-16)

1'поверх

просп.
Комарова

Космонавта,'3,
*орп>с'№'5

18,00
Апте*и,'я*і

реаліз>ють'5отові
лі*и

12'місяців

4.
Дитяча'*лінічна'лі*арня

№'8'Шевчен*івсь*о5о
район>'м.'Києва'
(04050,'м.'Київ,

в>л. Мельни*ова,'18'
тел.'483-80-89)

1'поверх
в>л.

Мельни*ова,
16'літера'А

109,50

Діяльність'>'сфері
охорони'здоров’я

(*онс>льтативна
полі*ліні*а,'посл>5и

5астроентероло5а,
невропатоло5а,

хір>р5а,'ортопеда)

12'місяців

5. цо*оль
в>л.

Мельни*ова,
16'літера'А

18,00'
Апте*и,'я*і

реаліз>ють'5отові
лі*и

12'місяців'

6.

Дитяча'*лінічна'лі*арня
№'5'Святошинсь*о5о

район>'м.'Києва'
(03142,'м.'Київ,'

б>льв.'А*.'Вернадсь-
*о5о,'53,'

тел.'424-05-33)

1'поверх

б>льв.
Вернадсь*о5о

А*адемі*а,'53,
*орп>с'А

19,94 стоматоло5ія 12'місяців'

7.

Дитяча'*лінічна'лі*арня
№'6'Шевчен*івсь*о5о

район>'м.'Києва'
(01004,'м.'Київ,

в>л. Терещен*івсь*а,'
23-25/10,'

тел.'234-32-63)

3'поверх

в>л.
Терещен*ів-
сь*а,'23/25,

літера'А

12,90

Діяльність'>'сфері
охорони'здоров’я

(п>н*т'забор>
біоло5ічних

матеріалів,'*ліні*о-
діа5ностичні

дослідження)

12'місяців

8. Дитяча'*лінічна'лі*арня
№ 9'Подільсь*о5о

район>'м. Києва'
(04073,'м.'Київ,'

в>л.'Копилівсь*а,'1/7,'
тел.'468-50-70)

1'поверх

в>л.
Копилівсь*а,

1/7'*орп>с'
№'2

37,50 Стоматоло5ія 12'місяців'

9.

1'поверх
(примі-

щення
басейн>)

в>л.
Копилівсь*а,

1/7'*орп>с
№ 1

70,20

Діяльність'>'сфері
охорони'здоров’я

(проведення
оздоровчих

процед>р)

12'місяців
(по5одинно)

10.
Київсь*ий'місь*ий

центральний
протит>бер*>льозний

диспансер'
(03022,'м. Київ,

в>л. Василь*івсь*а,'35,'
тел.'257-51-73)

2'поверх

пров.
Бєлінсь*о5о

Чеслава,'6
*орп>с'№1

20,70
Діяльність'>'сфері
охорони'здоров’я

(медична'пра*ти*а)
12'місяців

11. 2'поверх

пров.
Бєлінсь*о5о

Чеслава,'6
*орп>с'№1

29,79
Діяльність'>'сфері
охорони'здоров’я

(медична'пра*ти*а)
12'місяців

12.

Київсь*ий'місь*ий
медичний'*оледж'

(02166,'м.'Київ,'
в>л.'Братиславсь*а,'5,'

тел.'518-76-68)

1'та'2
поверхи

в>л.
Братиславсь-

*а,'5
412,00

Їдальні'(виробничі
приміщення)

12'місяців

Термін' прийняття' заяв' про' оренд>' —' 10' робочих' днів' з' дня' п>блі*ації' о5олошення.
Заяви' про' оренд>' приймаються' за' адресою:' в>л.' Хрещати*,' 10,' Головне' >правління
*ом>нальної'власності'м.'Києва.

Отримати' довід*ов>' інформацію' можна' за' адресою:' 01001,' м.' Київ,' в>л.' Хрещати*,
10,'Головне'>правління'*ом>нальної'власності'м.'Києва,'*аб.'524,'телефони'для'довідо*:
279-27-86,'279-27-93.

Святошинсь+ий#районний#с;д#міста#Києва#ви*ли*ає'відповідача'Швед

Олен>' Володимирівн>,' прож.' м.' Київ,' в>л.' Гната' Юри,' 16,' *в.' 56,' в' с>дове

засідання' на' 28.10.2011' ро*>' на' 11.00,' я*е' відб>деться' в' приміщенні' с>д>

за'адресою:'м.'Київ,'в>л.'Жилянсь*а,'142,'зал'№'4.

С>ддя'Маз>р'І.В.

ВІДПОВІДІ#НА#КРОСВОРД#

По# 1оризонталі:# 6.' Альбіон' 8. пі-ар' 9.# 5орн' 10.# тонз>ра
12. спе*а'15. ре5бі'18. *апот'20. *ава'21. став'22. ради*>літ
23. вест' 24. етап' 25.# *анон' 26. вобла' 29. анфас'
31. матадор 34. *раб'35.#5>р>'36.#р>сал*а'

По# верти+алі:# 1.# парта' 2. льон' 3.# *іп>' 4.# ан5ар' 5. філе'
7. 5ро5'11. запі*ан*а'13.#плацебо 14. *вартал 16.#е*стерн
17. бравада' 18.# *ади* 19.# талон' 27.# б>ря' 28.# амбра'
29.#ар5ат'30. форт'32. тест'33. доля'


