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

Втрачені	блан�и

державно�о	а�та	на

право	власності	на

земельн�	ділян��	

серія	ЯЖ	039	292

вважати	недійсними.

Святошинсь�ий� районний� с�д

м. Києва� ви�ли�ає	 до	 с�д�	 в	 я�ості

відповідача	Глоб�	Ларис�	Сер�іївн�	по

цивільній	справі	за	позовом	ТОВ	“Інве-

стиційно-�онсалтин�овий	центр”	“Транс-

строй”	до	Глоби	Л.С.	про	розірвання	до-

�овор�,	останнє	відоме	місце	реєстрації

я�о�о:	м. Київ,	в�л.	Я.Колоса,	21,	�в.	387.

С�дове	 засідання	 відб�деться

12.05.2011	 ро��	 о	 10.00	 в	 приміщенні

Святошинсь�о�о	районно�о	с�д�	м. Киє-

ва	за	адресою:	м.	Київ,	в�л.	Жилянсь�а,

142,	зал	№	1.

С�ддя	Петрен�о	П.О.

Товариство�з�обмеженою�відповідальністю�“Компанія�з��правління�а�тивами�“У�рмісь�б�д-фінанс”�

повідомляє,�що���зв’яз���з�ви�раденням�заставні,�емітовані�А�ціонерним�товариством�холдин�овою��омпанією

“Київмісь�б�д”,�з�наст�пними�ре�візитами:�

серія	АА	№	002490	від	21.04.10р.,	серія	АА	№	002492	від	21.04.10р.,	серія	АА	№	001039	від	13.05.10р.,	серія	АА	№	001048	від 17.05.10р.,

серія	АА	№	001066	від	26.05.10р.,	серія	АА	№	001070	від	27.05.10р.,	серія	АА	№	001111	від	23.06.10р.,	серія АА	№ 001112	від	23.06.10р.,

серія	АА	№	001125	від	05.07.10р.,	серія	АА	№	001129	від	06.07.10р.,	серія	АА	№	000070	від	14.07.10р.,	серія	АА	№	000075	від	15.07.10р.,

серія	АА	№	000080	від	15.07.10р.,	серія	АА	№	000096	від	21.07.10р.,	серія	АА	№	000098	від 21.07.10р.,	серія	АА	№	000108	від	22.07.10р.,

серія	АА	№	000112	від	22.07.10р.,	серія	АА	№	000117	від	27.07.10р.,	серія АА	№ 000118	від	27.07.10р.,	серія	АА	№	000144	від	09.08.10р.,

серія	АА	№	000151	від	11.08.10р.,	серія	АА	№	000068	від	16.08.10р.,	серія	АА	№	000157	від	18.08.10р.,	серія	АА	№	000158	від	18.08.10р.,

серія	АА	№	000159	від	18.08.10р.,	серія	АА	№	000160	від 18.08.10р.,	серія	АА	№	000161	від	18.08.10р.,	серія	АА	№	000163	від	18.08.10р.,

серія	АА	№	000166	від	18.08.10р.,	серія АА	№ 000167	від	18.08.10р.,	серія	АА	№	000168	від	18.08.10р.,	серія	АА	№	000169	від	18.08.10р.,

серія	АА	№	000171	від	18.08.10р.,	серія	АА	№	000172	від	18.08.10р.,	серія	АА	№	000178	від	18.08.10р.,серія	АА	№	000179	від	19.08.10р.,

серія	АА	№	000180	від 19.08.10р.,	серія	АА	№	000181	від	19.08.10р.,	серія	АА	№	000182	від	19.08.10р.,	серія	АА	№	000183	від	19.08.10р.,

серія АА	№ 000184	від	19.08.10р.,	серія	АА	№	000185	від	19.08.10р.,	серія	АА	№	000186	від	19.08.10р.,	серія	АА	№	000188	від	19.08.10р.,

серія	АА	№	000190	від	19.08.10р.,	серія	АА	№	000191	від	19.08.10р.,	серія	АА	№	000194	від	19.08.10р.,	серія	АА	№	000195	від 19.08.10р.,

серія	АА	№	000196	від	19.08.10р.,	серія	АА	№	000197	від	19.08.10р.,	серія	АА	№	000204	від	25.08.10р.,	серія	АА	№ 000205	від	25.08.10р.,

серія	АА	№	000211	від	25.08.10р.,	серія	АА	№	000214	від	25.08.10р.,	серія	АА	№	000215	від	25.08.10р.,	серія	АА	№	000216	від	25.08.10р.,

серія	АА	№	000218	від	25.08.10р.,	серія	АА	№	000219	від	26.08.10р.,	серія	АА	№	000223	від 26.08.10р.,	серія	АА	№	000224	від	26.08.10р.,

серія	АА	№	000225	від	27.08.10р.,	серія	АА	№	000231	від	27.08.10р.,	серія	АА	№ 000235	від	27.08.10р.,	серія	АА	№	000236	від	27.08.10р.,

серія	АА	№	000237	від	27.08.10р.,	серія	АА	№	000238	від	27.08.10р.,	серія	АА	№	000239	від	27.08.10р.,	серія	АА	№	000153	від	01.09.10р.,

серія	АА	№	000248	від	01.09.10р.,	серія	АА	№	000249	від	01.09.10р.,	серія	АА	№	000255	від	02.09.10р.,	серія	АА	№	000258	від	07.09.10р.,

серія	АА	№	000259	від	07.09.10р.,	серія	АА	№	000264	від	07.09.10р.,	серія	АА	№	000265	від	08.09.10р.,	серія	АА	№	000267	від	09.09.10р.,

серія	АА	№	000272	від	09.09.10р.,	серія	АА	№	000276	від	10.09.10р.,	серія	АА	№	000281	від	13.09.10р.,	серія	АА	№	000286	від	14.09.10р.,

серія	АА	№	000288	від	15.09.10р.,	серія	АА	№	000289	від	15.09.10р.,	серія	АА	№	000291	від	15.09.10р.,	серія	АА	№	000299	від	16.09.10р.,

серія	АА	№	000303	від	21.09.10р.,	серія	АА	№	000308	від	21.09.10р.,	серія	АА	№	000309	від	22.09.10р.,	серія	АА	№	000314	від	28.09.10р.,

вважати	недійсними.

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) 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
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