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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про організацію роботи міського пасажирського 
транспорту у день свята Великодня 24 квітня 2011 року

Розпорядження № 544 від 12 квітня 2011 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечен�
ня безперебійного перевезення пасажирів під час святкування Великодня, в межах функцій органу місце�
вого самоврядування:

1. Комунальному підприємству “Київський метрополітен”
(далі — КП “Київський метрополітен”) роботу рухомого скла�
ду у ніч з 23 квітня на 24 квітня 2011 року продовжити на 1
годину та розпочати роботу із перевезення пасажирів 24
квітня 2011 року на 1 годину раніше.

2. Комунальному підприємству “Київпастранс” (далі
КП “Київпастранс”) та Комунальній службі перевезень ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (далі — Комунальній службі пере�
везень) роботу рухомого складу пасажирського транспорту
у ніч з 23 квітня на 24 квітня 2011 року продовжити на 1 го�
дину, організувавши перевезення існуючими маршрутами,
які проходять біля станцій метрополітену, після проходжен�
ня останніх поїздів метрополітену та розпочати роботу із пе�
ревезення пасажирів 24 квітня 2011 року на 1 годину рані�
ше, організувавши перевезення існуючими маршрутами, які
проходять біля станцій метрополітену після проходження
перших поїздів метрополітену.

3. КП “Київський метрополітен”, КП “Київпастранс”, Ко�
мунальній службі перевезень:

3.1. З 05.00 до 10.00 24.04.2011 збільшити кількість оди�
ниць рухомого складу на маршрутах пасажирського транс�
порту, які пролягають біля місць проведення богослужінь,
відповідно до пасажиропотоку.

3.2. Забезпечити чергування відповідальних осіб на лініях.
3.3. Надати інформацію для пасажирів про внесення змін

у режим роботи пасажирського транспорту загального ко�
ристування.

4. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

5. 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 виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 30.04.2008 № 608

Розпорядження № 425 від 28 березня 2011 року

У зв’язку зі змінами у персональному складі комісії з вирішення земельно�майнових питань і визначен�
ня та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам:

1. Внести зміни до додатка 1 до розпорядження вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 30.04.08 № 608 “Про створення ко�
місії з вирішення земельно�майнових питань і визначення
та відшкодування збитків власникам землі та землекорис�
тувачам” (із змінами та доповненнями), виклавши його в
редакції, що додається.

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

Голова О. Попов
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна в апараті Київської міської
державної адміністрації

Про внесення змін до розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 
адміністрації) від 31.08.2009 № 979, 

від 24.03.2010 № 173, від 10.11.2010 № 933, 
від 10.11.2010 № 948

Розпорядження № 491 від 6 квітня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяль�
ності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових терито�
рій”, в зв’язку з набуттям чинності розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 24.12.2010 № 1164 “Про встановлення тарифів на послуги з утриман�
ня будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури і внесення змін до розпоряджень виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009 № 978, № 979,
від 14.08.2009 № 902, від 02.03.2010 № 114”, від 29.12.2010 № 1221 “Про встановлення тарифів на по�
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури”, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до:
1.1. Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд

та прибудинкових територій для житлово�будівельних коопе�
ративів, об’єднань співвласників багатоквартирних будин�
ків та інших балансоутримувачів жилих будинків, уповнова�
жених ними осіб або управителів жилих будинків, погодже�
них розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
31.08.2009 № 979 “Про погодження тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”
(зі змінами і доповненнями), вилучивши позиції № 72�80,
127�137, 209�235, 385�392, 474, 475, 522, 584�590, 611,
623�625, 701�706, 708, 709, 711�715, 722�724, 807�824, 849�
852, 894�899, 922, 923;

1.2. Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій для житлово�експлуатаційних
організацій комунальної форми власності, встановлених роз�

порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 24.03.2010 № 173
“Про встановлення тарифів на послуги з утримання будин�
ків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009
№ 978”, вилучивши позиції № 8�12;

1.3. Тарифів та структури тарифів на послуги з утриман�
ня будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаю�
ться житлово�експлуатаційними організаціями комунальної
форми власності, житлово�будівельними кооперативами,
об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, ін�
шими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваже�
них ними особами або управителями жилих будинків, вста�
новлених розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.11.2010 № 933 “Про встановлення тарифів на послуги з

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та
їх структури і внесення змін до розпоряджень виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.06.2009 № 760, від 3 1.08.2009 № 979,
від 17.11.2009 № 1292, від 30.11.2009 № 1334”, вилучив�
ши позиції № 41�42;

1.4. Тарифів на послуги з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій, які надаються житлово�екс�
плуатаційними організаціями комунальної форми власності,
житлово�будівельними кооперативами, об’єднаннями спів�
власників багатоквартирних будинків. іншими балансоутри�
мувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами
або управителями жилих будинків, встановлених розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації) від 10.11.2010 № 948
“Про встановлення тарифів на послуги і утримання будин�
ків і споруд та прибудинкових територій і внесення змін до
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 3 1.08.2010
№ 686”, вилучивши позиції № 4�5.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Пузанову О. Г. висвітлити в засобах масової інфор�
мації зміст цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про визнання такими, що втратили чинність, 
розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 20.01.2009 № 46 та від 23.01.2009 № 75
Розпорядження № 510 від 7 квітня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою введення в експлу�
атацію другої черги будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві до проведен�
ня в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в межах функцій органу місцево�
го самоврядування:

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації):

від 20.01.2009 № 46 “Про виокремлення робіт щодо ви�
готовлення та поставки металоконструкцій для будівництва
мосту через Гавань (Косий міст) у складі Подільського мос�
тового переходу через р. Дніпро в м. Києві в окремі буді�
вельні роботи”;

від 23.01.2009 № 75 “Про виокремлення робіт із виго�
товлення та поставки металоконструкцій для будівництва

заїзду на Подільський мостовий перехід з вулиці Набереж�
но�Хрещатицької в межах вулиць Верхній�Нижній Вал у скла�
ді Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Ки�
єві в окремі будівельні роботи”.

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін до складу Територіальної 
міжвідомчої атестаційної комісії з атестації 

аварійно&рятувальних служб та рятувальників м. Києва
Розпорядження № 365 від 15 березня 2011 року

В зв’язку із змінами у персональному складі Територіальної міжвідомчої атестаційної комісії з атестації
аварійно�рятувальних служб та рятувальників м. Києва, в межах функцій місцевого органу виконавчої вла�
ди:

1. Затвердити зміни до складу Територіальної міжвідом�
чої атестаційної комісії з атестації аварійно�рятувальних
служб та рятувальників м. Києва, затвердженого розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 27.02.2010 № 108
“Про Територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атес�
тації аварійно�рятувальних служб та рятувальників м. Ки�
єва” (в редакції розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 09.09.2010 № 7,11), виклавши його в новій редак�
ції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�

ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 09.09.2010 № 711 “Про за�
твердження змін до розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 27.02.2010 № 108”.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації відповідно до розподілу обов’язків

Голова О. Попов

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в апараті Київської міської

державної адміністрації

Про завершення опалювального сезону 
у м. Києві

Розпорядження № 557 від 14 квітня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки та проведен�
ня опалювального сезону в місті Києві, затверджених розпорядженням Представника Президента України
від 07.10.1992 № 1187, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Завершити опалювальний сезон житлового фонду та
об’єктів соціальної інфраструктури міста Києва з 18.04.2011
року.

2. Відключення систем опалення у школах, лікувальних
закладах та дитячих закладах проводити за їх письмовими
заявками.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмі�

ністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлен�
ня в засобах масової інформації змісту цього розпоряджен�
ня.

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

Голова О. Попов
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За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

Головне��правління�земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

Перелі��земельних�діляно�,�що�виставлені�для�продаж��на�земельних�тор�ах�(а��ціонах):

Тор�и�б�д�ть�проводитись��ожно�о�вівтор�а�о�10.00�за�наявності�не�менше�ніж�двох�зареєстрованих�в��становленом��поряд����часни�ів�а��ціон��в�приміщенні�Товарної�біржі�“Київсь�а

а�ропромислова�біржа”,�що�знаходиться�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Червоноармійсь�а,�13,�оф.�208,�т./ф.�234-21-80

З�повним��омпле�том�до��ментації�щодо�об’є�тів,�я�і�підля�ають�продаж��на�земельном��а��ціоні,�а�та�ож��мовами�проведення�тор�ів�можна�ознайомитись�в�Головном���правлінні

земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�адресою:

м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�32-а,��імната�415,�тел:�279-41-31,�235-10-23�(�одини�прийом�:�понеділо��—�п’ятниця�—�з�9.30�до�17.30,�обідня�перерва�з�13.00�до�13.45);�та�на�сайті�Головно�о

�правління:�http://www.GUzem.kmv.gov.ua.

Особи,�в�я�их�можна�ознайомитись�з�технічними�паспортами�об’є�тів�продаж�:

Начальни��відділ��під�отов�и�а��ціонів�і��он��рсів�—�К�знєцова�Алла�Оле�сандрівна;

�оловний�спеціаліст�відділ��під�отов�и�а��ціонів�і��он��рсів�—�Р��іна�Жанна�Оле�сандрівна;�

телефон��арячої�лінії�+38(093)291-48-84.

Реєстраційний�внесо��в�розмірі�двадцяти�неоподат�ов�ваних�мінім�мів�доходів��ромадян���с�мі�340,00��рн�сплач�ється�на�р/р�26004300010000�в�ПАТ�“Бан��Фор�м”�м.�Києва,�МФО 322948,

ЄДРПОУ�23243248.�

Одерж�вач:�Товарна�біржа�“Київсь�а�а�ропромислова�біржа”.

Гарантійний�внесо��(20%�від�стартової�ціни�лот�)�сплач�ється�на�р/р�37323009001627�в�ГУДКУ�в�м.�Києві,�МФО�820019,��од�за�ЄДРПОУ�26199097.�

Одерж�вач:�Головне��правління�земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

№

лота
Адреса�земельної�ділян�и

Площа

земельної

ділян�и,

�а

Цільове�призначення�земельної�ділян�и
Стартова�ціна�земельної�ділян�и,��рн.

Розмір

�арантійно�о

внес��,��рн.

Містоб�дівні��мови�і

обмеження�заб�дови

земельної�ділян�и
Всьо�о за�1��в.�м

1
в�л.�Новопиро�івсь�а,�34-38�

��Голосіївсь�ом��районі
1,3412 для�б�дівництва�та�е�спл�атації�тор�овельно�о�центр� 34�324�991,03 2�559,27 6�864�998,20 №009-33�від�24.02.2010

7
в�л.�Л�начарсь�о�о,�24-а�

��Дніпровсь�ом��районі
0,2505

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��афе�та

ма�азин�
8�119�015,02 3�241,12 1�623�803,00 №009-38�від�24.02.2010

12
в�л.�Алма-Атинсь�а,�35-б�

��Дніпровсь�ом��районі
0,3214 для�б�дівництва�та�е�спл�атації�с�ладсь�их�приміщень 4�000�372,55 1�244,67 800�074,51 №009-39�від�24.02.2010

17
в�л.�Челябінсь�а,7-а�

��Дніпровсь�ом��районі
0,0806 для�б�дівництва�та�е�спл�атації�за�лад��тор�івлі 2�998�518,60 3�720,25 599�703,72 №009-37�від�24.02.2010

18
в�л.�Ми�оли�Лавр�хіна,�7-б�

��Деснянсь�ом��районі
0,1403

для�б�дівництва�та�е�спл�атації�б�дівлі��ромадсь�о�о

призначення,�за�ладів�тор�івлі�та��ромадсь�о�о�харч�вання
2�814�601,62 2�006,13 562�920,32 №009-34�від�24.02.2010

20
в�л.�Милославсь�а,�17�

��Деснянсь�ом��районі
0,1018

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�за�ладів

тор�івлі�та��ромадсь�о�о�харч�вання
2�695�249,42 2�647,59 539�049,88 №009-36�від�24.02.2010

25
в�л.�Теодора�Драйзера�(біля�існ�ючої

автостоян�и)���Деснянсь�ом��районі
0,12

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�п�н�т�

автосервіс�
1�132�175,78 943,48 226�435,16 №009-31�від�18.02.2010

26
в�л.�П�хівсь�а,�4-а�

��Деснянсь�ом��районі
0,7951 для�б�дівництва�та�е�спл�атації�виробничої�бази 5�962�995,63 749,97 1�192�599,13 №009-32�від�18.02.2010

27
в�л.�Автозаводсь�а,�19-21�

в�Оболонсь�ом��районі
0,0592

для�б�дівництва�та�е�спл�атації�за�ладів�тор�івлі�та

�ромадсь�о�о�харч�вання
1�749�123,16 2�954,60 349�824,63 №009-30�від�18.02.2010

28
в�л.�Бо�атирсь�а,�3�

в�Оболонсь�ом��районі
1,122

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�тор�ово�о�центр��з

пар�ін�ом�за�ально�о��орист�вання
22�291�106,51 1�986,73 4�458�221,30 №009-24�від�17.02.2010

29
в�л.�Теодора�Драйзера,�34�

��Деснянсь�ом��районі
0,08

для�б�дівництва�та�е�спл�атації�б�дин���адміністративно-

поб�тово�о�призначення
1�604�904,70 2�006,13 320�980,94 №009-17�від�09.02.2010

30
в�л.�Автотранспортна�(біля�б�д.�№6)�

��Дарниць�ом��районі
0,2388

для�б�дівництва�та�е�спл�атації�автомий�и�та��омпле�с��з

надання�посл���для�автомобілів
1�996�586,32 836,79 399�317,26 №009-28�від�17.02.2010

31
в�л.�Крайня,�1-в�

��Деснянсь�ом��районі
0,1993 для�б�дівництва�та�е�спл�атації�автомий�и 3�124�341,02 1�567,66 624�868,20 №009-15�від�09.02.2010

32
в�л.�Срібно�ільсь�а,�14�

��Дарниць�ом��районі
0,062 для�б�дівництва�та�е�спл�атації��отельно-офісної�б�дівлі 1�641�507,50 2�647,59 328�301,50 №009-26�від�17.02.2010

33
в�л.�Коле�торна�

��Дарниць�ом��районі
0,97

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�с�ладсь�их

б�дівель
5�765�626,47 594,46 1�153�125,29 №009-25�від�17.02.2010

34
перетин�в�л.�Милославсь�ої�та�Ми�оли

За�ревсь�о�о���Деснянсь�ом��районі
0,129

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�автомий�и�з

�омпле�сом�с�п�тніх�посл��
1�305�091,31 1�012,48 261�018,26 №009-21�від�16.02.2010

35
в�л.�Ірпінсь�а�(біля�б�д.�№62)�

��Святошинсь�ом��районі
0,2 для�б�дівництва�та�е�спл�атації�тор�овельно�о��омпле�с� 6�977�471,59 3�488,74 1�395�494,32 №009-23�від�16.02.2010

36
пров.�Моторний,�5�

��Голосіївсь�ом��районі
0,1842

для�б�дівництва�та�е�спл�атації�адміністративно-офісних

б�дівель���с�ладі�прое�т��заб�дови��вартал�
3�166�980,22 1�719,32 633�396,04 №009-22�від�16.02.2010

Головне��правління�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антних�посад:�

Начальни�	
правління	ландшафтної	архіте�т
ри	та	�омпле�сно�о	бла�о
строю.

Основні�обов’яз�и:

Форм�вання�єдиної�політи�и�естетично�о�ви�ляд��об’є�тів�архіте�т�ри.�

Здійснює��ерівництво�діяльністю��правління,�розподіляє�обов’яз�и�між�працівни�ами,�очолює�та��онтролює�їх�робот�.�Основні

�валіфі�аційні�вимо�и:

- вища�освіта�відповідно�о�професійно�о�спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста;

- стаж�роботи�за�фахом�на�державній�сл�жбі�на�посаді��оловно�о�спеціаліста�не�менше�3�ро�ів,�за�фахом�на��ерівних�посадах

в�інших�сферах�не�менше�5�ро�ів;

- вільне��орист�вання�ПК;

- вільне�володіння�державною�мовою.

Начальни�	відділ
	ор�анізації	єдино�о	�еоінформаційно�о	простор
	
правління	забезпечення	містоб
дівної	політи�и.

Основні�обов’яз�и:

Забезпечення�ор�анізації�єдино�о��еоінформаційно�о�простор�.�

Ведення�бази�містоб�дівно�о��адастр��та�здійснення�її�наповнення�відповідною�інформацією.

Основні��валіфі�аційні�вимо�и:

- вища�освіта�відповідно�о�професійно�о�спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста;

- стаж�роботи�за�фахом�на�державній�сл�жбі�на�посаді��оловно�о�спеціаліста�не�менше�3�ро�ів,�за�фахом�на��ерівних�посадах

в�інших�сферах�не�менше�5�ро�ів;

- вільне��орист�вання�ПК;

- вільне�володіння�державною�мовою.

Конта�тний�телефон�278-61-27.

До��менти�на��часть����он��рсі�подаються�до�відділ��з��адрових�питань�Головно�о��правління�містоб�д�вання,�архіте�-

т�ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

протя�ом�30�днів�з�дня�п�блі�ації�о�олошення�в��азеті�за�адресою:�01001,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�32,��аб.�208.

Інстит�т�хімії�висо�омоле��лярних�спол���НАН�У�раїни
о�олош�є��он��рс�на�здач��в�оренд��офісних,�лабораторних�та�виробничих�приміщень

Кон��рс�по�здачі�приміщень�в�оренд��відб�деться�12�травня�2011�р.�о�11.00�в�приміщенні�малої��онференц-зали�інстит�т�

за�адресою:�02160,�м.�Київ,�Хар�івсь�е�шосе,�б�д.�48.

Пропозиції��часни�ів��он��рс��надаються�в�запечатаном���онверті,�з�печат�ою��часни�а��он��рс��та�з�написом�“На��он��рс”

до�12.05.2011�р.�за�адресою:�02160,�м.�Київ-160,�Хар�івсь�е�шосе,�б�д.�48.�

Довід�и:�www.usnan.org.ua/ua/konkurs

за�телефонами:�296-70-64,�559-48-95,�559-73-95�з�9.00�до�17.00;

приймальня�інстит�т��—�559-13-94.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

ви�ли�ає���с�дове�засідання�в�я�ості�відповіда-

ча�по�справі�за�позовом�Копистиря�Сер�ія�Ми-

�олайовича�до�Бабича�Павла�Петровича�про

стя�нення�бор��.�Місце�проживання�відповіда-

ча� —� Бабича� Павла� Петровича� м.� Київ,

в�л. Де�тярівсь�а,�43/1,��в.�54,�роз�ляд�спра-

ви�призначено�о�14.30�20�червня�2011�ро���в

приміщенні�Шевчен�івсь�о�о�районно�о� с�д�

м. Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-

Ласточ�іна,�10-”Б”,��.�40.

В�разі�неяв�и�відповідача�Бабича�Павла�Пе-

тровича�в�с�дове�засідання�справ��б�де�роз-

�лян�то���йо�о�відс�тності�за�наявними���справі

до�азами.�Крім�то�о,�с�д�роз’яснює�відповіда-

чам�їх�обов’язо��повідомити�с�д�про�причини

неяв�и�в�с�дове�засідання.

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м. Києва

за�адресою:�м.�Київ,�в�л. Смирнова-Ласточ�іна,

10-Б,�(�аб.�№�49),�ви�ли�ає�на�04.05.2011�ро��

на�16.30�відповідачів�по�справі�за�позовом�Гл�-

хонч��а�Мар�а�Ром�альдовича�до�Матали�Де

Маззи�Любові�Валентинівни,�Матали�Де�Маззи

Антмюрель�Ром�альдівни,�Шевчен�івсь�о�о�РУ

ГУ�МВС�У�раїни,� третя�особа:�Шевчен�івсь�а

районна���м. Києві�державна�адміністрація�про

визнання�осіб�та�ими,�що�втратили�право�на��о-

рист�вання�жилим�приміщенням.

Відповідачі�ви�ли�аються���с�дове�засідання,

��разі�неяв�и�відповідачів�справа�роз�лядати-

меться�за�їх�відс�тності.

С�ддя�В.�О.�Волошин

� Посвідчення� лі�відато-

ра�на�ЧАЕС,��ате�орія 2,

серія� А, № 200322� на

ім’я�Ан�фрієва�Сер�ія

Ми�итовича� вважати

недійсним.

Відповіді�на��росворд�
По� �оризонталі:� 1. �о�ос�4.� �ієна�6.� а�тив�9.�наліт�10. дрова�11. �раза

12. позер�13. ма�а�а�16. нарвал�20.��ентавр�21.�нірвана�23.�Тантал�27.�с�нара

30.�естет�31.�тоні��32. ес�із�33.�трієр�34. Ерато�35.�напис�36. ретро

По�верти�алі:�1. �анапа�2. �олізей�3. Сат�рн�4. �ідра�5. Є�ова�7. тра�р

8. вдача�13. ма�ет�14.� �ан�н�15.� �раса�17. абре��18. влада�19. ліана

22. патріот�24.�антре�25.�тонна�26.�ле�тор�27.�стерно 28. на�ип�29. рез�с


