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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін та доповнень до розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 10.12.2010 
№ 1112 та від 12.05.2011№ 715

Розпорядження № 1339 від 29 липня 2011 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 7,11 Закону України "Про
столицю України — місто — герой Київ" (із змінами та доповненнями), враховуючи рішення Київської місь#
кої ради від 09.09.2010 № 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві", лист Мі#
ністерства фінансів України від 11.05.2011 № 31#08410#06#9/11947 та звернення Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації від 31.03.11 № 01#747, від 11.04.11 1/01#209/1, від 11.04.11
№ 01/01#209/2, КП "Київжитлоспецексплуатація" від 18.05.2011 № 155/1/16#2113, Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації від 25.07.2011 № 090#1786/8#04, Солом'янської районної в місті Ки#
єві державної адміністрації від 17.06.2011 № 6199/01, Головного управління охорони здоров'я виконав#
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.05.2011 № 039#3910/8,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення у додаток 11 до розпо�
рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112
"Про питання організації управління районами в місті Києві"
(із змінами та доповненнями), виклавши його в редакції, що
додається.

2. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 12.05.2011 № 715 "Про окремі питання виконан�
ня розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010
№ 1112 "Про питання організації управління районами в
місті Києві" (із змінами та доповненнями), а саме:

2.1. пункт 2 розпорядження та додаток 2 до розпоря�
дження виключити;

2.2. пункт 3 розпорядження викласти в новій редакції: 
"3. Закріпити на праві господарського відання за кому�

нальним підприємством "Шляхово�експлуатаційне управ�
ління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та
споруд на них Печерського району" нежитлові приміщення
загальною площею 304,8 кв. м, з яких у будинку на вул. Ан�
дрія Іванова,19 літера "А"�площею 137,2 кв. м, в будинку
на вул. Андрія Іванова, 19 літера "Б"�площею 167,6 кв. м ";

2.3. пункт 6 викласти в новій редакції: 
"6. Закріпити на праві оперативного управління:
6.1. за Дитячою клінічною лікарнею № 7 комплекс бу�

дівель, споруд та обладнання Дитячої клінічної лікарні на
300 ліжок з консультативною поліклінікою на 150 від�
відувань на зміну у Печерському районі по вул. Підвисоць�
кого, 4�б площею 25643,7 кв. м;

6.2. за Міським науковим інформаційно�аналітичним цен�

тром медичної статистики нежилий будинок, що належить
до комунальної власності територіальної громади міста Ки�
єва, у пров. Георгіївському,9 літер А, А2 (корпус № 1) пло�
щею 3685,2 кв. м ";

2.4. пункт 7.4. викласти в новій редакції:
"7.4. Облік вартості приватизованих житлових приміщень

у будинках, які перебувають на балансах комунальних під�
приємств житлово�комунального господарства, їх аморти�
зації та порядок відображення у фінансовій звітності варто�
сті такого житла здійснювати відповідно до положень (стан�
дартів) бухгалтерського обліку України із застосуванням від�
повідних рахунків бухгалтерського обліку";

2.5. Доповнити розпорядження пунктом 8 наступного
змісту:

"8. Комунальному підприємству "Київське інвестиційне
агентство", Комунальному підприємству "Київжитлоспецекс�
плуатація", Головному управлінню культури виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) здійснити передачу об'єктів згідно з пунктом
6.2. розпорядження та позиціями 10.8., 10.9., 10.10. та
10.15. додатка 11 до розпорядження.

2.6. Внести зміни та доповнення у додаток 1 до розпо�
рядження, виклавши його в новій редакції, що додається.

2.7. Пункти 8 та 9 розпорядження вважати пунктами 9 та
10.

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 затвердження переліку заходів з впровадження 
системи "Картка киянина"

Розпорядження № 1344 від 29 липня 2011 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 15.06.2011 № 981 "Про підготовчі роботи з впровадження в м. Києві "Картки киянина",
з метою підвищення соціального захисту малозабезпечених верств населення міста Києва, впорядкуван#
ня механізмів надання пільг, їх обліку та адресності, розвитку безготівкових форм розрахунків за проїзд в
Київському метрополітені для категорій громадян, які мають право безоплатного проїзду в метрополітені
відповідно до рішення Київради, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік заходів з впровадження системи "Картка киянина", що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністра�

ції згідно з розподілом обов'язків.
Ви он ючий обов'яз и олови О. Маз рча

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 29 липня 2011року № 1344

Перелік заходів з впровадження системи "Картка киянина"

3 Створення та впровадження системи "Карт а иянина"

3.1 Розроб а технічно о завдання на
створення системи "Карт а иянина"

Переможець он рс 2 місяці після ви онання
п н т 2

3.2 Придбання апаратно о та системно о
про рамно о забезпечення

Ком нальне підприємство "Головний
інформаційно-обчислювальний центр"

3 місяці після ви онання
підп н т 3.1

3.3 Розроб а про рамно о забезпечення
системи

Переможець он рс 6 місяців після ви онання
підп н т 3.1

3.4 Проведення б дівельних та/або
ремонтних робіт, що передбачають
омпле с заходів для під отов и
приміщень, я их б д ть розташовані
технічні засоби та персонал

Ком нальне підприємство "Головний
інформаційно- обчислювальний
центр"

1 місяць після ви онання
п н т 2

3.5 Установ а та налашт вання
обладнання Центр місь о о
процесин та омпонентів системи

Переможець он рс 1 місяць після ви онання
підп н т 3.4

3.6 Під лючення аналів зв'яз до
Центр місь о о процесин та інших
омпонентів системи

Ком нальне підприємство "Головний
інформаційно-обчислювальний
центр", переможець он рс

3 місяці після ви онання
підп н т 3.5

3.7 Розроб а технічно о завдання на
створення омпле сної системи
захист інформації (КСЗІ) та
по одження йо о з Адміністрацією
державної сл жби спеціально о
зв'яз та захист інформації У раїни

Переможець он рс , Апарат
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації)

1 місяць після ви онання
всіх попередніх підп н тів

3.8 Створення КСЗІ та проведення її
е спертизи

Переможець он рс 6 місяців після ви онання
підп н т 3.7

3.9 Створення та налашт вання
автоматизованих робочих місць в
Головном правлінні праці та
соціально о захист населення
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) та правліннях праці та
соціально о захист населення
районних в місті Києві державних
адміністрацій

Переможець он рс , Головне
правління праці та соціально о
захист населення, правління праці
та соціально о захист населення
районних в місті Києві державних
адміністрацій

1 місяць після ви онання
підп н т 3.6

3.10 Навчання фахівців роботі з
спеціальним про рамним
забезпеченням

Переможець он рс 1 місяць після ви онання
підп н т 3.9

3.11 Збір реєстраційних даних о ремих
ате орій ромадян, я і мають право
безоплатно о проїзд в Київсь ом
метрополітені відповідно до рішення
Київради. Первинне наповнення бази
даних

Переможець он рс , Головне
правління праці та соціально о
захист населення, правління праці
та соціально о захист населення
районних в місті Києві державних
адміністрацій

1 місяць після ви онання
підп н т 3.10

3.12 Замовлення та ви отовлення
дв хінтерфейсних бан івсь их арто
- основно о інстр мент системи
"Карт а иянина"

Переможець он рс 3 місяці після ви онання
підп н т 3.11

3.13 Емісія арто Переможець он рс 1 місяць після ви онання
підп н т 3.12

3.14 Достав а арто в КП "Київсь ий
метрополітен" для запис
транспортно о додат

Переможець он рс 2 місяці після ви онання
підп н т 3.12

3.15 Достав а арто в Головне правління
праці та соціально о захист
населення ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) та
правління праці та соціально о
захист населення районних в місті
Києві державних адміністрацій

Переможець он рс 10 днів після ви онання
підп н т 3.14

3.16 Видача арто о ремим ате оріям
ромадян, я і мають право
безоплатно о проїзд в метрополітені
відповідно до рішення Київради

Головне правління праці та
соціально о захист населення,
правління праці та соціально о
захист населення районних в місті
Києві державних адміністрацій

14 днів після ви онання
підп н т 3.15

4 Зап с пілотно о прое т Головне правління праці та
соціально о захист населення,
правління праці та соціально о
захист населення районних в місті
Києві державних адміністрацій,
Головне правління транспорт та
зв'яз , ом нальне підприємство
"Головний інформаційно-
обчислювальний центр", ом нальне
підприємство "Київсь ий
метрополітен", переможець он рс

1 місяць після ви онання
всіх попередніх п н тів№ Заходи Відповідальні за ви онання Термін

1 Розроб а та подання розпорядження
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) "Про впровадження
пілотно о прое т системи "Карт а
иянина"

Головне правління транспорт та
зв'яз

Липень 2011р.

2 Проведення он рс з визначення
потенційних ви онавців робіт з
впровадження системи "Карт а
иянина"

Кон рсна омісія з проведення
он рсно о відбор потенційних
ви онавців робіт із впровадження
системи "Карт а иянина"

Серпень 2011р.

Заст пни олови — ерівни апарат



За# зміст# ре+ламних# о1олошень# відповідає# ре+ламодавець.# Ре+лама# др;+;ється# мовою# ори1інал;
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КИЇВСЬКА#МІСЬКА#РАДА#
ОГОЛОШУЄ#КОНКУРС#НА ПРАВО#ОРЕНДИ

НЕЖИЛИХ#ПРИМІЩЕНЬ#ЗА#АДРЕСАМИ:

! в"л.% Пимонен,а% Ми,оли,% 10-А% —% нежилі% приміщення% в% холі% др"=о=о
поверх"% за=альною% площею% 22,70% ,в.% м,% цільове% ви,ористання% —
тор=івля% непродовольчими% товарами% (стоматоло=ічно=о% профілю),
стро,%оренди%—%2 ро,и%364%дні,%стартовий%розмір%орендної%плати%—
166,92% =рн/,в.% м% без% ПДВ% за% місяць,% розмір% застави% за% "часть% "
,он,"рсі%3789,09%=рн%(без%ПДВ);

! в"л.% Пимонен,а% Ми,оли,% №% 10-А% —% нежилі% приміщення% шосто=о
поверх"% за=альною% площею% 28,00% ,в.% м,% цільове% ви,ористання% —
офіс,% стро,% оренди% —% 2% ро,и% 364% дні,% стартовий% розмір% орендної
плати%—%145,83%=рн/,в.%м%без%ПДВ%за%місяць,%розмір%застави%за%"часть
"%,он,"рсі%4083,15%=рн%(без%ПДВ);

! в"л.%Пимонен,а%Ми,оли,%№%10-А%—%нежилі%приміщення%першо=о%та
др"=о=о% поверхів% за=альною% площею% 300,00% ,в.% м,% цільове
ви,ористання%-діяльність%"%сфері%охорони%здоров’я%—%220,00%,в. м,
с т о м а т о л о = і я % — % 8 0 , 0 0 % , в . % м , % с т р о , % о р е н д и % — % 2 % р о , и % 3 6 4 % д н і ,
стартовий%розмір%орендної%плати%—%220,00%,в.%м%—%76,91%=рн/,в. м
без%ПДВ%за%місяць%та%80,00%,в. м%—%144,21%=рн/,в.%м%без%ПДВ%за
місяць,% розмір% застави% за% "часть% "% ,он,"рсі% 28456,84% =рн% (без
ПДВ);

! в " л . % П и м о н е н , а % М и , о л и , % № % 1 0 - А % — % н е ж и л і % п р и м і щ е н н я
н а п і в п і д в а л " % з а = а л ь н о ю % п л о щ е ю % 1 5 7 , 0 0 % , в . % м , % ц і л ь о в е
в и , о р и с т а н н я % — % а в т о с е р в і с , % с т р о , % о р е н д и % — % 2 % р о , и % 3 6 4 % д н і ,
с т а р т о в и й %р о з м і р %о р е н д н о ї %п л а т и %— %1 8 2 , 3 7 %= р н / , в . м %б е з %П Д В
з а % м і с я ц ь , % р о з м і р % з а с т а в и % з а % " ч а с т ь % " % , о н , " р с і % 2 8 6 3 1 , 5 2 % = р н
( б е з % П Д В ) ;

! в"л.% Пимонен,а% Ми,оли,% №% 10-А% —% нежилі% приміщення% шосто=о
поверх"% за=альною% площею% 61,00% ,в.% м,% цільове% ви,ористання% —
офіс,% стро,% оренди% —% 2% ро,и% 364% дні,% стартовий% розмір% орендної
плати%—%143,00%=рн/,в.%м%без%ПДВ%за%місяць,%розмір%застави%за%"часть
"%,он,"рсі%8723,19%=рн%(без%ПДВ);

! б"льв.%Шевчен,а%Тараса,%№%17%,орп.%2%—%нежилі%приміщення%першо=о
поверх"% (ліве% ,рило)% за=альною% площею% 26,24% ,в.% м,% цільове
ви,ористання%—%медична%діа=ности,а,%стро,%оренди%—%2%ро,и%364 дні,
стартовий% розмір% орендної% плати% —% 112,14% =рн/,в.% м% без% ПДВ% за
місяць,%розмір%застави%за%"часть%"%,он,"рсі%2942,50%=рн%(без%ПДВ).

Термін# прийняття# +он+;рсних# пропозицій# —% 15% днів% з% дня
п"блі,ації%о=олошення%про%проведення%,он,"рс".%До,"менти%для%"часті
"% ,он,"рсі% приймаються% за% адресою:% в"л.% Хрещати,,% 10,% Головне
"правління%,ом"нальної%власності%м.%Києва.

Проведення#+он+;рс;#відб;деться#18.10.2011%о%10.00%за%адресою:
м.%Київ,%в"л.%Хрещати,,%36,%,.%1017.

Ознайомитись# з# ;мовами# +он+;рс;# та# отримати# додат+ов;
інформацію# можна% за% адресою:% 01001,% м.% Київ,% в"л.% Хрещати,,% 10,
Головне%"правління%,ом"нальної%власності%м.%Києва,%,.%524,%телефони
для% довідо,:% 279-27-86,% 279-27-93.

ТОВ#“Тор1овий#Дім#“ОРІОН-ЕКСПОРТ”
план"є%розпочати%прое,т"вання%та%б"дівництво%житлово=о%,омпле,с"
з% тор=овим% центром% і% вб"дованими% приміщеннями% офісно=о% та
соціально-поб"тово=о% призначення,% з% підземним% пар,ін=ом% в% 4-м"
мі,рорайоні% житлово=о% масив"% “Позня,и”% "% Дарниць,ом"% районі
м. Києва.

Прое,том% передбачається% по,ращення% бла=о"строю% території,
санітарно=о% стан"% земельної% ділян,и% та% приле=лої% території
влашт"вання%=азонів,%і=рових%майданчи,ів%для%дітей%та%майданчи,ів
для%відпочин,"%доросло=о%населення.

Рішенням%Київсь,ої%місь,ої%ради%від%14.10.2010%р.%№110/4922.

Солом’янсь+ий#районний#с;д#м.#Києва ви,ли,ає%Васильєв"%Лесю%Ми,олаївн",%в%с"дове%засідання
в%я,ості%відповідача,%по%цивільній%справі%№%2-5101/11%за%позовом%Ярмолінсь,о=о%І=оря%Петровича%до
Васильєвої%Лесі%Ми,олаївни%про%стя=нення%бор=".

Роз=ляд% вищев,азаної% справи% відб"деться% 05.10.2011% ро,"% о% 14.00% в% приміщенні% Солом’янсь,о=о
районно=о%с"д"%м.%Києва%(м.%Київ,%в"л.%М.%Кривоноса,%25,%,аб.%10).%Під%=олов"ванням%с"дді%Коробен,а%С.В.

Наслід,и%неяв,и%за%ви,ли,ом%с"д"%"%с"дове%засідання%осіб,%я,і%бер"ть%"часть%"%справі,%передбачені
ст.%ст.%169,%170%ЦПК%та%ст.%185-3%КУпАП.

Додат,ово%роз’яснюємо,%що%відповідно%до%ч.9%ст.74%ЦПК%У,раїни%з%оп"блі,"ванням%о=олошення%про
ви,ли,%відповідач%вважається%повідомленим%про%час%та%місце%роз=ляд"%справи.

Втрачений% державний% а,т% на
право% власності% на% земельн"
ділян,"% серія% ЯЖ% №% 926990% реєс-
траційний%запис%№%06-7-04858%від
25%=р"дня%2009%ро,"%на%ім’я%Бой,а
Вадима% Івановича% вважати% не-
дійсним.

Втрачений% диплом% Національ-
но=о% транспортно=о% "ніверситет"
KB% №% 14569470% від% 1% червня
2001 ро,"% за% спеціальністю% “Авто-
мобілі% і% автомобільне% =осподар-
ство”% на% ім’я% Гри=орч",а% Петра
Івановича%вважати%недійсним.

ІНФОРМАЦІЯ

Головно1о#;правління#+ом;нальної#власності#м.#Києва#про#підс;м+и#проведення
+он+;рс;#№54-0#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#1ромаді
м. Києва,#з#метою#розрах;н+;#орендної#плати

Піль1ова#передплата#з#достав+ою#1азети#
в#поштов;#с+ринь+;

на#місяць#—# 6#1рн.#50#+оп.

на#3#місяці#— 19#1рн.#50#+оп.

на#6#місяців#— 39#1рн.#00#+оп.

на#12#місяців#— 78#1рн.#00#+оп.

на#місяць#—# 21#1рн.#50#+оп.

на#3#місяці#— 64#1рн.#50#+оп.

на#6#місяців#— 129#1рн.#00#+оп.

на#12#місяців#— 258#1рн.#00#+оп.

ІНДЕКС#ЧЕТВЕРГОВОГО#ВИПУСКУ
(З#ПРОГРАМОЮ#ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні#ціни
на#місяць#—# 10#1рн.#90#+оп.

на#3#місяці#— 32#1рн.#10#+оп.

на#6#місяців#— 62#1рн.#55#+оп.

на#12#місяців#— 123#1рн.#90#+оп.

на#місяць#—# 40#1рн.#90#+оп.

на#3#місяці#— 122#1рн.#10#+оп.

на#6#місяців#— 242#1рн.#55#+оп.

на#12#місяців#— 483#1рн.#90#+оп.

ІНДЕКС#ЩОДЕННОГО#ВИПУСКУ
(ВТ,#СР,#ЧТ,#ПТ) 61308

О ф о р м л е н н я # п р о в о д и т ь с я # в # р е д а + ц і ї

1 Частина% підземно=о% переход"% площею
0,25 ,в.м%—%Станція%метро%“Кловсь,а”,%б/н1%—
ТОВ%“EC%енд%ТІ%Глобал%Сервіс”

2 Частина% підземно=о% переход"% площею
0,75 ,в.м%—%Станція%метро%“Либідсь,а”,%б/н%—
ФОП%Маз"р%В.О.

3 Частина% підземно=о% переход"% площею
30,0 ,в.м%—%Станція%метро%“Либідсь,а”,%б/н%—
ПП%“Гарант-Е,сперт”

4 Приміщення%№%49%площею%6,91%,в.м%—%Станція
метро%“Оболонь”,%б/н%—%ТОВ%“ФІНПРАЙС”

5 Частина%підземно=о%переход"%площею%0,5%,в.м
—% Станція% метро% “Респ"блі,ансь,ий% стадіон”,
б/н1%—%ТОВ%“EC%енд%ТІ%Глобал%Сервіс”

6 Частина%вестибюлю%№%1%площею%38,7%,в.м%—
Станція% метро% “Хар,івсь,а”,% б/н% —
ТОВ “Аналітичний%центр%“Е,ономічна%до,трина”

7 Частина%підземно=о%переход"%(просп.%Бажана)
площею% 32,0% ,в.м% —% Станція% метро
“Хар,івсь,а”,%б/н2%—%ТОВ%“Аналітичний%центр
“Е,ономічна%до,трина”

8 Частина% підземно=о% переход"% (пр.Бажана)
площею% 0,25% ,в.м% —% Станція% метро% “Хар-
,івсь,а”,%б/н2%—%ТОВ%“Софт%Е,сперт”

9 Частина% підземно=о% переход"% площею
28,0 ,в.м%—%Станція%метро%“Черні=івсь,а”,%б/н1
—%ПП%“Гарант-Е,сперт”

10 Підземна%частина%станції%площею%124,59%,в.м
—%Станція%швид,існо=о%трамваю%“Інд"стріаль-
на”,%б/н%—%ТОВ%“ФІНПРАЙС”

11 Підземна%частина%станції%площею%44,0%,в.м%—
Станція%швид,існо=о%трамваю%“Гарматна”,%б/н
—%ФОП%Льодін%Ю.П.

12 Підземна%частина%станції%площею%44,0%,в.м%—
Станція% швид,існо=о% трамваю% “Політехнічна”,
б/н%—%СПД-ФО%Работсь,а%К.В.

13 Підземна%частина%станції%площею%44,0%,в.м%—
Станція% швид,існо=о% трамваю% “Польова”,% б/н
—%ФОП%Льодін%Ю.П.

14 Підземна%частина%станції%площею%44,0%,в.м%—
Станція% швид,існо=о% трамваю% “Ромена
Роллана”,%б/н%—%ТОВ%“Тор=овий%Дім%“Ріелтер-
У,раїна”

15 Підземна%частина%станції%площею%44,0%,в.м%—
Станція%швид,існо=о%трамваю%“Сім’ї%Сосніних”,
б/н%—%ПП%“Юреол”

16 Нежилі%приміщення%площею%23,4%,в.м%—%Хар-
,івсь,е%шосе,%168-Ж%—%ФОП%Бо=атирен,о%І.О.

17 Нежилі% приміщення% площею% 143,3% ,в.м% —
б"льв.% Верховної% Ради,% 22,% літ.А% —
ТОВ “Консалтін=-центр”

18 Нежилі%приміщення%1-=о%поверх"%площею%194,1
,в.м% —% б"льв.% Давидова% Оле,сія,% 18/2% —
ТОВ “Незалежна%е,спертно-промислова%=р"па”

19 Нежиле%приміщення%1-=о%поверх"%площею%10,0
,в.м% —% б"льв.% Давидова% Оле,сія,% 18/2% —
ФОП Кравцова%Л.І.

20 Нежиле% приміщення% площею% 18,3% ,в.м% —
в"л. Іллінсь,а,%3/7%—%ТОВ%“Ай.Ел.Ай.Лтд”

21 Нежилі% приміщення% площею% 173,6% ,в.м% —
в"л. А,адемі,а% Т"полєва,% 28,% літ.А% —
ФОП Д"мі,%Н.І.

22 Нежилі% приміщення% площею% 158,16% ,в.м% —
в"л.% Білиць,а,% 13-А,% ,.7% —% ТОВ% “Незалежна
е,спертно-промислова%=р"па”

23 Нежилі% приміщення% 1-=о% поверх"% площею
45,9 ,в.м% —% в"л.% Басейна,% 1/2,% літ.А% —
ПП “А,тив%плюс”

24 Нежилі% приміщення% 1-=о% поверх"% площею
136,8 ,в.м%—%в"л.%Березня,івсь,а,%28,%літ.А%—
ТОВ “Незалежна%е,спертно-промислова%=р"па”

25 Нежилі% приміщення% площею% 81,0% ,в.м% —% в"л.
Борща=івсь,а,% 117/125,% літ.А% —% ПП% “БІЗНЕС-
КОНСАЛТИНГ”

26 Нежилі% приміщення% площею% 92,3% ,в.м% —% в"л.
Василь,івсь,а,% 55,% літ.А% —% ПП% “БІЗНЕС-
КОНСАЛТИНГ”

27 Нежилі% приміщення% площею% 30,34% ,в.м% —
в"л. Вели,а% Житомирсь,а,% 15,% літ.А% —
Підприємство%=ромадсь,ої%ор=анізації%інвалідів
“Центр%е,ономі,о-правово=о%забезпечення”

28 Нежиле% приміщення% площею% 52,4% ,в.м% —
в"л. Вели,а% Житомирсь,а,% 40/2% —% ТОВ
“М КОНСАЛТИНГ”

29 Нежиле% приміщення% площею% 20,0% ,в.м% —
в"л. Виборзь,а,%111,%,.%1%—%ТОВ%“Софт%Е,сперт”

30 Нежиле% приміщення% площею% 20,0% ,в.м% —
в"л. Виборзь,а,% 111,% ,.1% —% ТОВ% “Софт
Е,сперт”

31 Нежиле% приміщення% площею% 30,0% ,в.м% —
в"л. Виборзь,а,%111,%,.5%—%ТОВ%“Софт%Е,сперт”

32 Нежилі% приміщення% 1-=о% поверх"% площею
24,5 ,в.м% —% в"л.% Героїв% Дніпра,% 53,% літ.А% —
ТОВ “Гільдія%оцінювачів%У,раїни”

33 Нежилі% приміщення% площею% 609,62% ,в.м% —
в"л. Го=олівсь,а,%39,%літ.А%—%ТОВ%“ФІНПРАЙС”

34 Нежилі% приміщення% площею% 51,1% ,в.м% —
в"л. Горь,о=о,%115%—%ФОП%Мовчан%В.А.

35 Нежилі% приміщення% площею% 26,5% ,в.м% —
в"л. Горь,о=о,%115,%,.%1%—%ФОП%Мовчан%В.А.

36 Нежилі%приміщення%підвал"%площею%77,3%,в.м
—% в"л.% Горь,о=о,% 20,% літ.В% —% ТОВ% “Консал-
тин=ове%підприємство%“Оріяна”

37 Нежилі% приміщення% 1-=о% поверх"% площею
292,4 ,в.м% —% в"л.% Де=тярівсь,а,% 31,% літ.А% —
ТОВ “Аналітичний%центр%“Е,ономічна%до,трина”

38 Нежилі% приміщення% площею% 37,6% ,в.м% —
в"л. Драйзера% Теодора,% 38-А% (ТП)% —
ТОВ “ФІНПРАЙС”

39 Нежилі% приміщення% 1-=о% поверх"% площею
28,5 ,в.м%—%в"л.%Зодчих,%32,%літ.А’%(приб"дова)
—%ПП%“ГАБ’ЯНО”

40 Нежиле% приміщення% підвал"% (,імната% №24)
площею%12,1%,в.м%—%в"л.%К"дрявсь,а,%23,%,.%16
—%ТОВ%“У,раїнсь,і%інноваційні%,онс"льтанти”

41 Нежилі% приміщення% підвал"% (,імната% №% 2)
площею%11,4%,в.м%—%в"л.%К"дрявсь,а,%23,%,. 16
—% ТОВ% “Міжнародна% юридична% ,омпанія
“Бізнес%=р"пп%Консалтін=”

42 Нежилі% приміщення% підвал"% (,імната% №% 3)
площею%35,8%,в.м%—%в"л.%К"дрявсь,а,%23,%,. 16
—% ТОВ% “Міжнародна% юридична% ,омпанія
“Бізнес%=р"пп%Консалтін=”

43 Нежилі% приміщення% підвал"% (,імната% №% 4)
площею%30,3%,в.м%—%в"л.%К"дрявсь,а,%23,%,. 16
—% ТОВ% “Міжнародна% юридична% ,омпанія
“Бізнес%=р"пп%Консалтін=”

44 Нежилі% приміщення% підвал"% (,імната% №% 17)
площею%28,4%,в.м%—%в"л.%К"дрявсь,а,%23,%,. 16
—%ТОВ%“Міжнародна%юридичні%,омпанія%“Бізнес
=р"пп%Консалтін=”

45 Нежилі% приміщення% підвал"% (,імната% №18)
площею%20,3%,в.м%—%в"л.%К"дрявсь,а,%23,%,. 16
—% ТОВ% “Міжнародна% юридична% ,омпанія
“Бізнес%=р"пп%Консалтін=”

46 Нежиле% приміщення% 1-=о% поверх"% (,імната% №
4)% площею% 19,6% ,в.м% —% в"л.% К"дрявсь,а,% 23,
,. 16%—%ПП%“ГАБ’ЯНО”

47 Нежиле% приміщення% 1-=о% поверх"% (,імната% №
12)% площею% 13,5% ,в.м% —% в"л.% К"дрявсь,а,% 23,
,.%16%—%ПП%“ГАБ’ЯНО”

48 Нежиле% приміщення% підвал"% (,імната% №% 25)
площею%17,7%,в.м%—%в"л.%К"дрявсь,а,%23,%,.%16
—%ПП%“ГАБ’ЯНО”

49 Нежилі% приміщення% підвал"% (,імната% №% 26)
площею%22,5%,в.м%—%в"л.%К"дрявсь,а,%23,%,.%16
—%ПП%“ГАБ’ЯНО”

50 Нежилі% приміщення% 1-=о% поверх"% (,імната
№ 16)%площею%37,0%,в.м%—%в"л.%К"дрявсь,а,%23,
,.%16%—%ТОВ%“Міжнародна%юридична%,омпанія
“Бізнес%=р"пп%Консалтін=”

51 Нежилі% приміщення% 1-=о% поверх"% (,імната
№ 27)%площею%20,5%,в.м%—%в"л.%К"дрявсь,а,%23,
,.16%—%ПП%“ГАБ’ЯНО”

52 Нежиле% приміщення% 1-=о% поверх"% (,імната
№ 12)%площею%10,9%,в.м%—%в"л.%К"дрявсь,а,%23,
,.7%—%ФОП%Кравцова%Л.І.

53 Нежилі% приміщення% 1-=о% поверх"% (,імната
№ 14)%площею%29,4%,в.м%—%в"л.%К"дрявсь,а,%23,
,.7%—%ФОП%Кравцова%Л.І.

54 Нежиле% приміщення% 1-=о% поверх"% (,імната
№ 13)%площею%8,6%,в.м%—%в"л.%К"дрявсь,а,%23,
,.7%—%ФОП%Кравцова%Л.І.

55 Нежилі%приміщення%1-=о%поверх"%(,імната%№%6)
площею%29,6%,в.м%—%в"л.%К"дрявсь,а,%23,%,. 7
—%ТОВ%“Альфета-Івелейшен%=р"п”

56 Нежилі%приміщення%1-=о%поверх"%(,імната%№%9)
площею%19,4%,в.м%—%в"л.%К"дрявсь,а,%23,%,. 7
—%ТОВ%“Альфета-Івелейшен%=р"п”

57 Нежилі% приміщення% площею% 143,6% ,в.м% —
в"л. Ла=ерна,%46/48%—%ФОП%Д"мі,%Н.І.

58 Нежилі% приміщення% підвал"% та% 1-=о% поверх"
площею% 931,9% ,в.м% —% в"л.% Маршала
Тимошен,а,% 13-Б% —% ТОВ% “Аналітичний% центр
“Е,ономічна%до,трина”

59 Нежиле% приміщення% 1-=о% поверх"% площею
10,0 ,в.м%—%в"л.%Маршала%Тимошен,а,%13-Б%—
ТДВ%“Гільдія%оцінювачів%У,раїни”

60 Нежилі%приміщення%підвал"%площею%143,8%,в.м
—% в"л.% Маршала% Тимошен,а,% 9,% літ.А% —
ТОВ “Аналітичний% центр% “Е,ономічна% до,-
трина”

61 Нежилі% приміщення% 1-=о% поверх"% площею
98,4 ,в.м% —% в"л.% Михайлівсь,а,% 14,% літ.А% —
ТОВ “Консалтин=ове%підприємство%“Оріяна”

62 Нежиле% приміщення% площею% 31,0% ,в.м% —
в"л. Обсерваторна,%23%—%ТОВ%“НІКА-ЕКСПЕРТ”

63 Нежилий% б"дино,% площею% 54,45% ,в.м% —
в"л. Ольжича,%18%—%ТОВ%“Софт%Е,сперт”

64 Нежилі% приміщення% площею% 58,5% ,в.м% —
в"л. Половець,а,%25-27,%літ.А%—%ТОВ “Незалеж-
на%е,спертно-промислова%=р"па”

65 Нежилі% приміщення% 1-=о% поверх"% площею
19,6 ,в.м% —% в"л.% П"ш,інсь,а,% 32,% літ.А,А’% —
ФОП%Мовчан%В.А.

66 Нежилі% приміщення% площею% 539,1% ,в.м% —
в"л. П"ш,інсь,а,%32,%літ.А,А’%—%ФОП%Мовчан%В.А.

67 Нежилі% приміщення% площею% 105,42% ,в.м% —
в"л. Сєрова%Валентина,%25%—%ТОВ%“Аналітично-
,онсалтин=овий%центр%“Епрайзер”

68 Нежилий% б"дино,% площею% 87,6% ,в.м% —
в"л. Са,са=ансь,о=о,% 60,% літ.В% —% ТОВ “Неза-
лежна%е,спертно-промислова%=р"па”

69 Нежилі%приміщення%цо,олю%площею%109,0%,в.м
—% в"л.% Са,са=ансь,о=о,% 99,% літ.А% —
ТОВ “Консалтин=ове%підприємство%“Оріяна”

70 Частина%підземно=о%переход"%(по%в"л.Спась,ій)
площею% 0,25% ,в.м% —% в"л.% Спась,а,% б/нЗ% —
ТОВ “НІКА-ЕКСПЕРТ”

71 Нежилі% приміщення% площею% 387,6% ,в.м% —
в"л. Стрілець,а,%14%—%ТОВ%“Аналітичний%центр
“Е,ономічна%до,трина”

72 Нежилі% приміщення% площею% 66,2% ,в.м% —
в"л. Стрілець,а,% 16% —% ТОВ% “Консалтин=овий
центр%“МАРКОН”

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

74 Нежилі% приміщення% площею% 46,38% ,в.м% —
в"л. Фр"нзе,% 132,% ,.26% —% ТОВ% “Аналітично-
,онсалтин=овий%центр%“Епрайзер”

75 Нежилий% б"дино,% площею% 103,96% ,в.м% —
в"л. Фр"нзе,% 132,% ,.27% —% ТОВ% “Аналітично-
,онсалтин=овий%центр%“Епрайзер”

76 Нежилі% приміщення% площею% 68,5% ,в.м% —
в"л. Фр"нзе,% 132,% літ.А% —% ТОВ% “Аналітично-
,онсалтин=овий%центр%“Епрайзер”

77 Нежилі% приміщення% площею% 37,2% ,в.м% —
в"л. Фр"нзе,% 132,% літ.А% —% ТОВ% “Аналітично-
,онсалтин=овий%центр%“Епрайзер”

78 Частина% підземно=о% переход"% (рі=% в"л.% Про-
різної)%площею%0,5%,в.м%—%в"л.%Хрещати,,%б/н1
—%СПД-ФО%Ярмола%І.І.

79 Нежилі% приміщення% 1-=о% поверх"% площею
60,5 ,в.м% —% в"л.% Червоноармійсь,а,% 102% —
ПП “Юреол”

80 Частина%підземно=о%переход"%площею%0,5%,в.м
—% в"л.% Червоно=вардійсь,а,% б/н1% —% СПД-ФО
Ярмола%І.І.

81 Нежилі% приміщення% площею% 289,4% ,в.м% —
в"л. Шолом-Алейхема,%3,%літ.А%—%ФОП%Д"мі,%Н.І.

82 Нежиле% приміщення% площею% 32,0% ,в.м% —
в"л. Щерба,ова,%37%—%СПД-ФО%Стецю,%І.В.

83 Частина%підземно=о%переход"%площею%0,5%,в.м
—% пл.% Арсенальна,% б/н% —% ТОВ% “EC% енд% ТІ
Глобал%Сервіс”

84 Частина% підземно=о% переход"% площею
0,75 ,в.м%—%пл.%Севастопольсь,а,%б/н%—%СПД-
ФО%Ярмола%І.І.

85 Нежилі% приміщення% площею% 272,8% ,в.м% —
просп.% Возз’єднання,% 6,% літ.А% —% ТОВ% “ФІН-
ПРАЙС”

86 Нежилі%приміщення%підвал"%площею%132,6%,в.м
—% просп.% Га=аріна% Юрія,% 16,% ,.% 1% —% ФОП% Ч"-
бен,о%Д.В.

87 Нежилі% приміщення% площею% 186,2% ,в.м% —
просп.% Космонавта% Комарова,% 14% А,% літ.А% —
ПП “БІ3НЕС-КОНСАЛТИНГ”

88 Нежилий%б"дино,%площею%569,4%,в.м%—%просп.
Космонавта% Комарова,% 38% б,% літ.А% —
ТОВ “ФІНПРАИС”

89 Нежилі%приміщення%1-=о%поверх"%площею%276,6
,в.м%—%просп.%Лісовий,%39,%літ.А%—%ПП “БІ3НЕС-
КОНСАЛТИНГ”

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.% Оболонсь,ий,% 14,% літ.Б% —% СПД-ФО
Ярмола%І.І.

91 Частина%підземно=о%переход"%площею%9,0%,в.м
—%просп.%Перемо=и,%б/н1%—%СПД-ФО%Ярмола%І.І.

92 Частина%підземно=о%переход"%площею%0,5%,в.м
—%просп.%Перемо=и,%б/н1%—%СПД-ФО%Ярмола%І.І.

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,% 66-а,% літ.А% -
ТОВ “Консалтин=овий%центр%“МАРКОН”

94 Нежилі% приміщення% 1-=о% поверх"% площею
161,4 ,в.м% —% просп.% Свободи,% 26,% літ.Б% —
ТОВ “Незалежна%е,спертно-промислова%=р"па”

95 Нежилі% приміщення% 1-=о% та% 2-=о% поверхів
площею%179,8%,в.м%—%просп.%Тичини%Павла,%17
—%ТОВ%“ОлВі,а”

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.

Кольороподіл)А2)(формат%660х560%мм)
01034, Київ, в"л.%Володимирсь,а, 51-а,

репроцентр%=азети%«Хрещати,».
Тел.:%235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua
Усі)види)додр01арсь1их)робіт.
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