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З додатками до рішень Київради можна
ознайомитися  в секретаріаті Київради. 

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

Про внесення змін та доповнень 
до розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від 19.02.2008 № 202
Розпорядження № 1409 від 9 серпня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи Генеральний план
міста та проект планування його приміської зони на період до 2020 року, затверджений рішенням Київ$
ської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, та з метою суттєвого покращення транспортного обслуго$
вування мешканців та гостей міста Києва і забезпечення належного рівня підготовки проведення в Україні
чемпіонату з футболу Євро$2012, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни та доповнення до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 19.02.2008 № 202 “Про
проектування та спорудження дільниці Куренівсько"Червоно"
арміської лінії метрополітену від станції “Виставковий центр”
до Одеської площі у Голосіївському районі”, а саме:

1.1. Підпункт 3.5. пункту 3 викласти у наступній редак"
ції:

“3.5. Дозволити КП “Київський метрополітен”, як виня"
ток, використання земельних ділянок під розміщення буді"
вельних майданчиків для спорудження дільниці Куренівсько"
Червоноармійської лінії метрополітену від станції “Вистав"
ковий центр” до Одеської площі до оформлення докумен"

тів на право користування земельними ділянками в установ"
леному порядку.”

1.2. Доповнити пункт 3 підпунктом 3.9. такого змісту:
“3.9. Враховуючи стислі терміни будівництва, дозволи"

ти, як виняток, одночасне виконання проектних і будівель"
них робіт”.

В зв’язку з цим підпункт 3.9. вважати відповідно підпунк"
том 3.10.

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 створення Координаційної Ради 
з питань проведення реформування системи охорони

здоров’я в м. Києві
Розпорядження № 1436 від 11 серпня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про порядок проведення ре$
формування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві”
та з метою забезпечення координації дій по впровадженню Закону України “Про порядок проведення ре$
формування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві”,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Створити Координаційну Раду з питань проведення
реформування системи охорони здоров’я в м. Києві (далі —
Координаційна рада) та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду, що
додається.

3. Головному управлінню охорони здоров’я виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) здійснювати організаційне забезпечення діяль"
ності Координаційної ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження зали"
шаю за собою.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 11 серпня 2011року № 1436

Склад 
Координаційної ради з питань проведення реформування системи 

охорони здоров’я в м. Києві

Попов Олександр Павлович — голова Київської міської дер"
жавної адміністрації, голова Координаційної ради

Крамаренко Руслан Михайлович — заступник голови Ки"
ївської міської державної адміністрації, перший заступник го"
лови Координаційної ради

Мохорєв Віталій Андрійович — начальник Головного управ"
ління охорони здоров’я, заступник голови Координаційної ра"
ди

Залеська Валентина Володимирівна — перший заступник
начальника Головного управління охорони здоров’я, секре"
тар Координаційної ради

Алешко Дмитро Васильович — заступник начальника Го"
ловного управління охорони здоров’я

Арешкович Алла Олександрівна — заступник начальника
Головного управління охорони здоров’я

Вітковський Сергій Іванович — голова Дарницької район"
ної в місті Києві державної адміністрації

Вороненко Юрій Васильович — ректор Національної ме"
дичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,
доктор медичних наук, професор, Лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і тех"
ніки України, член"кореспондент НАМН України, академік АН
ВО України, академік АМН Польщі, академік Міжнародної ака"
демії медицини імені Альберта Швейцера (за згодою)

Герега Галина Федорівна — заступник Київського місько"
го голови — секретар Київської міської ради (за згодою)

Гойда Ніна Григорівна — проректор з лікувальної роботи
Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор, Лауреат Дер"
жавної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений лі"
кар України (за згодою)

Давиденко Олексій Володимирович — депутат фракції “Рес"
публіка Київ” у Київській міській раді (за згодою)

Довбань Ігор Миколайович — начальник Головного управ"
ління економіки та інвестицій

Збітнєва Оксана Іванівна — начальник Управління преси та
інформації

Канаровська Лариса В’ячеславівна — голова Ради Київ"
ської міської профспілки працівників охорони здоров’я (за
згодою)

Матюшко Євгенія Миколаївна — заступник начальника Го"
ловного управління охорони здоров’я

Москаленко Віталій Федорович — ректор Національного
медичного університету ім. О. О. Богомольця, академік НАМН
України, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар
України (за згодою)

Пабат Олександр Вікторович — голова депутатської фрак"
ції “Громадський актив Києва” у Київській міській раді (за зго"
дою)

Парфененко Дмитро Миколайович — начальник Головно"
го управління комунальної власності м. Києва

Репік Володимир Михайлович — начальник Головного фі"
нансового управління

Тесленко Павло Петрович — депутат фракції “Партія Регіо"
нів” у Київській міській раді (за згодою)

Шевчук Олександр Семенович — голова Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації

Шлапак Алла Василівна — голова постійної комісії Київ"
ської міської ради з питань охорони здоров’я та соціаль"
ного захисту (за згодою)

Заст пни олови —
ерівни апарат

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 11 серпня 2011року № 1436

ПОЛОЖЕННЯ 
про Координаційну раду з питань проведення реформування системи

охорони здоров’я в м. Києві

1. Координаційна рада з питань проведення реформуван"
ня системи охорони здоров’я в м. Києві (далі — Рада) є по"
стійно діючим консультативно"дорадчим, аналітичним ор"
ганом при виконавчому органі Київської міської ради (Київ"
ській міській державній адміністрації), який спрямований на
вирішення найбільш важливих, нагальних та проблемних
питань, пов’язаних із впровадженням Закону України “Про
порядок проведення реформування системи охорони здо"
ров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях
та м. Києві”.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та за"
конами України, актами Президента України та Кабінету Мі"
ністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпоря"
дженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київ"
ської міської державної адміністрації), іншими нормативно"
правовими актами та цим Положенням.

3. Основним завданням Ради є розгляд та вирішення
будь"яких питань, що стосуються проведення реформуван"
ня системи охорони здоров’я в м. Києві із впровадженням
Закону України “Про порядок проведення реформування
системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській,
Донецькій областях та м. Києві” та інших нормативно"пра"
вових актів.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має

право в установленому порядку звертатися до органів ви"
конавчої влади, органів місцевого самоврядування, підпри"
ємств, установ і організацій незалежно від форми власно"
сті для одержання необхідної інформації та документів, а
також залучати, в разі потреби, представників державних ор"
ганів, експертів, учених (за погодженням з їх керівниками)
до участі в її засіданнях.

5. Головою Ради є голова Київської міської державної ад"
міністрації.

6. Персональний склад Ради затверджується розпоря"
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ"
ської міської державної адміністрації).

7. Члени Ради беруть участь у засіданнях Ради особис"
то.

8. Засідання Ради проводяться, як правило, двічі на мі"
сяць.

9. У разі відсутності голови Ради його функції виконує пер"
ший заступник та заступник Голови Ради.

10. Рішення приймаються більшістю голосів членів Ра"
ди, присутніх на її засіданнях, та оформляються у вигляді
протоколів, що підписуються головою та секретарем Ради.

Заст пни олови —
ерівни апарат

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 26.06.2009 № 724

Розпорядження № 1490 від 22 серпня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, на вико$
нання Програми соціально$економічного розвитку м. Києва на 2011 рік, затвердженої розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 117
(зі змінами та доповненнями), з метою завершення ліквідації аварійної ситуації на каналізаційному колек$
торі на розі проспекту 40$річчя Жовтня (проспекту Голосіївського) та вул. Голосіівської в Голосіївському
районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
26.06.2009 № 724 “Про виконання робіт з ліквідації аварій"
ної ситуації на каналізаційному колекторі на розі просп. 40"
річчя Жовтня (проспекту Голосіївського) та вул. Голосіївської
в Голосіївському районі” такі зміни:

1.1. У пункті 1 розпорядження цифри “31.12.2010” за"
мінити цифрами “31.12.2011”.

1.2. У пунктах 1 та 2 розпорядження слова “відкритому
акціонерному товариству “Акціонерна компанія “Київводо"
канал” замінити словами “публічному акціонерному това"
риству “Акціонерна компанія “Київводоканал”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас"
ти на першого заступника голови Київської міської держав"
ної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

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

від 30.08.2010 № 664 
(із змінами та доповненнями)

Розпорядження № 1501 від 25 серпня 2011 року

Відповідно до ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про щорічні
міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого ор$
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.04.2008 № 555, протоколу
засідання комісії по призначенню щорічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва від
27 липня 2011 р. № 2, враховуючи звернення Національної спілки кінематографістів України, з метою по$
дальшої підтримки та засвідчення видатних особистих досягнень діячів культури і мистецтва в місті Києві
та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Припинити виплату щорічної міської стипендії видат"
ним діячам культури і мистецтва Підгорному Сергію Олек"
сандровичу — кіноактору з 1 серпня 2011 року.

2. Призначити щорічну міську стипендію видатним ді"
ячам культури і мистецтва Гвоздьову Євгену Вікторовичу —
кіноактору з 1 серпня 2011 року.

3. Внести зміни в додаток до розпорядження виконавчо"
го органу Київської міської ради (Київської міської держав"
ної адміністрації) від 30.08.2010 № 664 “Про призначення

щорічних міських стипендій видатним діячам культури і мис"
тецтва”, а саме:

— пункт 17 викласти у наступній редакції: “17. Гвоздьов
Євген Вікторович — кіноактор”.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас"
ти на заступника голови Київської міської державної адмі"
ністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов



За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Хрещатик 4 жовтня 2011

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 —

нежило о б дин площею 1471,9 в.м
по в л. Червонофлотсь ій, 24, літ. “А”

Назва об’є та: Нежилий б дино площею 1471 ,9 в.м

Адреса: 04075, м. Київ, в л. Червонофлотсь а, 24, літ. “А”

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство “Київжитлоспеце спл атація”.

Відомості про об’є т приватизації:
Нежилий б дино площею 1471,9 в.м, том числі:
1 поверх — 408,3 в.м, II поверх — 354,2 в.м, III поверх — 355,2 в.м, IV поверх —

354,2 в.м.
Вартість продаж об’є та без ПДВ — 1 254 180 (один мільйон двісті п’ятдесят

чотири тисячі сто вісімдесят) ривень.
ПДВ 250 836 (двісті п’ятдесят тисяч вісімсот тридцять шість) ривень.
Почат ова вартість продаж об’є та з рах ванням ПДВ — 1 505 016 (один мільйон

п’ятсот п’ять тисяч шістнадцять) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни продаж з рах ванням

ПДВ — 150 501 (сто п’ятдесят тисяч п’ятсот одна) ривня 60 опійо .

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 трьох робочих днів після затвердження прото ол а ціон сплатити на

ористь ніверсальної товарної біржі “Столична” біржовий збір розмірі, що не
перевищ є 5% від ціни продаж об’є та, я ий встановлюється біржею;

5. А ціон б де проведено через 30 (тридцять) алендарних днів після п блі ації
о олошення.
Місце проведення а ціон : 02160, м. Київ, просп. Возз’єднання, б д. 15, імн. 505,
ніверсальна товарна біржа “Столична”. Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 02160, м. Київ, просп.
Возз’єднання, 15, імн. 505, 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 № 26007301017945 в ПАТ “ВТБ Бан ” м. Київ, МФО: 321767, од: 32709672,
отрим вач: Універсальна товарна біржа “Столична”.

8. Грошові ошти в розмірі — 150 501,60 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової вартості об’є та приватизації, вносяться на рах но № 26007301017945
в ПАТ “ВТБ Бан ” м. Київ, МФО: 321767, од: 32709672, отрим вач: Універсальна
товарна біржа “Столична”.

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
10. Ознайомитися з об’є том можна в робочі дні за адресою: 04075, м. Київ,

в л. Червонофлотсь а, 24, літ. “А”.
11. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 02160, м. Київ,

просп. Возз’єднання, б д. 15, імн. 505, ніверсальна товарна біржа “Столична”,
тел. 227-12-17, 501-03-05.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає відповідача — Храмова Оле сія
Юрійовича, я ий зареєстрований за адресою:
м. Київ, в л. Верховинна, 91, в. 46, та відповідач-

— Храмов Оль Павлівн , я а зареєстрована
за адресою: м. Київ, в л. Верховинна, 91, в. 45
для часті в цивільній справі за позовом
Мараховсь ої М.В. до Храмова О.Ю., Храмової
О.П., третя особа: ТОВ “Житлоб д-1” про
стя нення матеріальної та моральної ш оди.

С дове засідання відб деться 17.10.2011 ро
о 11.00 за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142,
аб. 22. С ддя Ш м Л.М.
У разі неяв и відповідачів Храмова О.Ю. та

Храмової О.П. до с д без поважних причин або
разі неповідомлення про причини неяв и,

справа б де роз лядатись за їх відс тності.

Святошинсь ий районний с д м. Ки-
єва ви ли ає до с д в я ості відповідача
Данилю а Івана Юрійовича 23.07.1963 ро-

народження, останнє відоме місце про-
живання: м. Київ, в л. Чистя івсь а, 4 ( р-
тожито ) по справі № 2-4023/11 за позо-
вомПАТ КБ “Приват Бан ”” до Данилю а І.В.
про стя нення забор ованості.

С дове засідання відб деться 11.10.2011
ро о 12.00 в приміщенні Святошинсь о-
о районно о с д м. Києва за адресою:
м. Київ, в л. Жиляньс а, 142, зал № 1.

С ддя Петрен о Н.О.

Святошинсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає відповідача — приватно о нотарі са
— Кравчен о Ірин Сер іївн , я а знаходиться за
адресою: м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 23-А
оф. 22, для часті в цивільній справі за позовом
Кош би І.В. до АКІБ “У рСиббан ”, приватно о
нотарі са — Кравчен о І.С. про визнання
недійсним до овор іпоте и.

С дове засідання відб деться 26.10.2011
ро о 10.30 за адресою: м. Київ, в л. Жи-
лянсь а, 142, аб. 22. С ддя Ш м Л.М.

У разі неяв и відповідача приватно о
нотарі са — Кравчен о І.С. до с д без поважних
причин або разі неповідомлення про причини
неяв и, справа б де роз лядатись за її від-
с тності.

С ддя Л. М. Ш м

Товариство з обмеженою
відповідальністю

“Євросервіс-У раїна”
повідомляє про с ас вання всіх видів
до оворів дор чення, довіреностей, а тів
та на азів на представлення інтересів
товариства в сіх видах відносин, що
б ли підписані б дь-я ими ерівни ами
та посадовими особами ТОВ
“Євросервіс-У раїна ( од ЄДРПОУ
31110288), о рім ер ючо о санацією
товариства Л овсь о о Є.В.

Товариство з обмеженою

відповідальністю

“Євросервіс-У раїна”

повідомляє про втрат р лої печат и

товариства. Вважати р л печат

ТОВ “Євросервіс-У раїна” ( од ЄДРПОУ

31110288) недійсною.

Втрачений державний а т на право

власності на земельн ділян серія

ЯЖ № 926956 реєстраційний запис

№ 06-7-04810 від 25 р дня 2009 ро-

на ім’я Зоз лі Анатолія Оле овича

вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 375899 на ім’я Іса ова Павла Васильовича вважати
недійсним.

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

ОГОЛОШЕННЯ

про намір передати в оренд об’є ти, що належать до ом нальної
власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. 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.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об’є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезнаходження
За альна
площа,
в.м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий

стро оренди

1.

Управління освіти
Дніпровсь ої районної в
місті Києві державної

адміністрації

(02105, м. Київ-105,
просп. Мир , 6-А,
Тел.: 292-03-98,
Фа с: 292-03-98)

2 поверх в л. Алма-Атинсь а, 113 26,40
Діяльність ал зі освіти

(освітні про рами е ономічно о
спрям вання з чнями ЗНЗ)

12 місяців

2. 2 поверх в л. Б дівельни ів, 10 126,00
Діяльність ал зі освіти

(освітні про рами е ономічно о
спрям вання з чнями ЗНЗ)

12 місяців

3. 1 поверх в л. Ент зіастів, 1/5 116,10
Діяльність ал зі освіти

(проведення освітніх семінарів
за методом М. Монтессорі)

12 місяців
(по одинно)

4. 2 поверх в л. Ка нась а, 2 73,30
Діяльність ал зі освіти

(освітні про рами е ономічно о
спрям вання з чнями ЗНЗ)

12 місяців

5. 2 поверх б льв. Перова, 21 48,00
Діяльність ал зі освіти

(освітні про рами е ономічно о
спрям вання з чнями ЗНЗ)

12 місяців

6. 2 поверх в л. Празь а, 14 24,84
Діяльність ал зі освіти

(освітні про рами е ономічно о
спрям вання з чнями ЗНЗ)

12 місяців

7. 2 поверх в л. Райд жна, 12 70,85
Діяльність ал зі освіти

(освітні про рами е ономічно о
спрям вання з чнями ЗНЗ)

12 місяців

8. 2 поверх в л. Райд жна, 53 70,20
Діяльність ал зі освіти

(освітні про рами е ономічно о
спрям вання з чнями ЗНЗ)

12 місяців

9.
1 поверх, 2
поверх

в л. Серафімовича, 3-А 430,00
Діяльність ал зі освіти

(освітні про рами е ономічно о
спрям вання з чнями ЗНЗ)

12 місяців

10. 2 поверх в л. Червонот аць а, 12 63,30
Діяльність ал зі освіти

(освітні про рами е ономічно о
спрям вання з чнями ЗНЗ)

12 місяців

11.

Центральна районна
полі ліні а

Дніпровсь о о район

(02002, м. Київ,
в л. Л начарсь о о, 5,

тел.: 517-71-33,
фа с: 517-49-33)

1 поверх -
335,10

в.м, підвал
-195,10

в.м

в л. Л начарсь о о, 5 530,20

Діяльність сфері охорони
здоров’я (розміщення

медично о діа ностично о
центр )

12 місяців

12.

Управління освіти
Печерсь ої районної в
місті Києві державної

адміністрації
(01021, м. Київ,

в л. Інстит тсь а, 24/7,
тел.: 253-35-86,
фа с: 253-26-89)

2 поверх
б льв Лесі У раїн и,

21-В
131,50

Діяльність ал зі освіти
(ви ладання ан лійсь ої мови,
ло і и, хорео рафії, раїнсь ої

мови)

12 місяців
(по одинно)

13.

Ком нальне
підприємство “Дире ція
з тримання та обсл -
ов вання житлово о

фонд ” Святошинсь о о
район м. Києва

(03134, м. Київ,
в л. Симирен а, 17,
тел.: 402-69-82,
фа с: 402-69-81)

цо оль -
111,60
в. м,

підвал -
70,20 в. м

К рбаса Леся просп.,
10-А

181,80
Діяльність ал зі льт ри,

освіти, на и
12 місяців

14. підвал в л. Львівсь а, 51 69,60
Діяльність ал зі льт ри,

освіти, на и
12 місяців

15.

Управління освіти
Святошинсь ої районної
в місті Києві державної

адміністрації

(03146, м. Київ,
в л. Я ба Коласа, 6-А,

тел.: 403-30-03,
фа с: 274-97-00)

3 поверх в л. Жол дєва, 3-Г 72,40
Ор анізація дозвілля дітей

(заняття з дітьми хорео рафією)
12 місяців
(по одинно)

16.
Управління освіти

Солом’янсь ої районної
в місті Києві державної

адміністрації

(03087, м. Київ,
в л. Пітерсь а, 12,
тел.: 242-21-71,
фа с: 242-21-71)

1 поверх в л. Єревансь а, 20 21,99
Діяльність ал зі освіти
(надання освітніх посл з

правових питань)

12 місяців
(по одинно)

17. 1 поверх в л. К дряшова, 14 14,25 Діяльність ал зі освіти
12 місяців
(по одинно)

18. 1 поверх в л. Солом’янсь а, 16 10,80 Діяльність ал зі освіти
12 місяців
(по одинно)

19. 1 поверх в л. Ушинсь о о, 3-А 84,20 Діяльність ал зі освіти
12 місяців
(по одинно)

20. 1 поверх в л. Ушинсь о о, 10 62,50 Діяльність ал зі освіти
12 місяців
(по одинно)

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

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види
додр арсь их робіт.
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