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

Святошинсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва�ви�ли�ає�відповідачів�—�Селіщев��Гали-

н��Ми�олаївн��та�Ні�іточ�ін��Марію�І�орівн�,

я�і� зареєстровані� за� адресою:� м. Київ,

пр. 50-річчя�Жовтня,�1,��орп.�2,��в.�97�для

�часті� в� цивільній� справі� за� позовом

КС “ФІН-ЕКО”� до� Селіщевої� Г.М.� та

Ні�іточ�іної�М.І.�про�стя�нення�забор�ова-

ності�за��редитним�до�овором.

С�дове� засідання� відб�деться� 24.05.

2011 р.�о�9.30�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Жи-

лянсь�а,�142,��аб.�22.�С�ддя�Ш�м�Л.М.

У� разі� неяв�и� відповідачів� Селіщевої

Г.М.та�Ні�іточ�іної�М.І.�до�с�д��без�поваж-

них�причин�або���разі�неповідомлення�про

причини�неяв�и,�справа�б�де�роз�лядатись

за�їх�відс�тності.

Коня�іна�Тетяна�Ві�торівна�повідомляє�Со-

ро��н�Людмил��Арсентіївн�� (ідентифі�ацій-

ний�номер�—�1941616942),�місце�проживан-

ня:�м.�Київ,�в�л.�В.�Житомирсь�а,�б�д.�8-б,

�в.�11�про�пор�шення�Соро��н�Людмилою

Арсентіївною� �мов� До�овор�� пози�и,

посвідчено�о�8 липня�2009�ро���Кирилю�ом

Д.В.,� приватним� нотарі�сом� Київсь�о�о

місь�о�о�нотаріально�о�о�р����за�р.�№�2231.

Коня�іна�Тетяна�Ві�торівна�вима�ає�про-

тя�ом�30�днів�з�момент��отримання�цієї�ви-

мо�и�по�асити�прострочен��забор�ованість

за�пози�ою,�а�та�ож�забор�ованість�по�пені

та�інфляційні.

Коня�іна�Тетяна�Ві�торівна�повідомляє,�що

��разі�неви�онання�даної�вимо�и�нею�б�де

зверн�то�стя�нення�на�предмет�іпоте�и.

ІНФОРМАЦІЯ

Головно�о��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�про�проведення��он��рс��№ 51-О

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�розрах�н���орендної�плати

1 Нежиле�приміщення�на�станції�метрополіте-

н��площею�59,5��в.м�—�Станція�метро�“Ви-

д�бичі”,�б/н

2 Частина�вестибюлю�станції�площею�46,6��в.м�—

Станція�метро�“Доро�ожичі”,�б/н

3 Частина�вестибюлю�станції�площею�12,1��в.м�—

Станція�метро�“Доро�ожичі”,�б/н

4 Частина�переход��станції�площею�16,1��в.м�—

Станція�метро�“Кловсь�а”,�б/н

5 Нежила�спор�да�за�альною�площею�2,0��в.м�—

Станція�метро�“Контра�това”,�б/н1

6 Частина�вестибюлю�станції�площею�3,4��в.м�—

Станція�метро�“Лівобережна”,�б/н1

7 Нежила�спор�да�площею�1,0��в.м�—�Станція

метро�“Лісова”,�б/н

8 Частина�вестибюлю�станції�за�альною�пло-

щею�13,0��в.м�—�Станція�метро�“Лісова”,�б/н

9 Частина�переход��станції�площею�6,7��в.м�—

Станція�метро�“Льва�Толсто�о”,�б/н

10 Частина�переход��станції�(вестибюль�№1)

площею� 7,0� �в.м� —� Станція� метро

“Мінсь�а”,�б/н

11 Нежила�спор�да�площею�1,0��в.м�—�Станція

метро�“Майдан�незалежності”,�б/н

12 Частина�переход��станції�метро�(вестибюль

№1)�площею�8,0��в.м�—�Станція�метро�“Обо-

лонь”,�б/н

13 Нежила�спор�да�площею�2,0��в.м�—�Станція

метро�“Палац�У�раїна”,�б/н1

14 Нежила�спор�да�площею�1,0��в.м�—�Станція

метро�“Печерсь�а”,�б/н

15 Частина�переход��станції�площею�15,3��в.м�—

Станція�метро�“Позня�и”,�б/н

16 Нежила�спор�да�площею�1,0��в.м�—�Станція

метро�“Респ�блі�ансь�ий�стадіон”,�б/н2

17 Нежила�спор�да�площею�1,0��в.м�—�Станція

метро�“Святошин”,�б/н1

18 Нежила�спор�да�площею�2,0��в.м�—�Станція

метро�“Театральна”,�б/н

19 Частина�переход��станції�площею�25,5��в.м�—

Станція�метро�“Хар�івсь�а”,�б/н1

20 Нежиле�приміщення�площею�105,0��в.м�—

в�л.�Гончара�Олеся,�71,�літ.А

21 Нежилий� б�дино�� площею� 48,0� �в.м� —

в�л. Лайоша�Гавро,�26

22 Нежиле�приміщення�площею�369,3��в.м�—

в�л.�Л�начарсь�о�о,�22-а,�літ.А

Вид�вартості�—�з�ідно�з�абз.2�п.�19�Методи-

�и�оцін�и�вартості�об’є�тів�оренди,�затвердже-

ної� постановою�Кабінет��Міністрів� У�раїни� від

10.08.1995�№629.

Кон��рсний�відбір�с�б’є�тів�оціночної�діяль-

ності� б�де� здійснюватись� відповідно�до�Поло-

ження�про��он��рсний�відбір�с�б’є�тів�оціночної

діяльності,�затверджено�о�на�азом�Фонд��дер-

жавно�о�майна�У�раїни�25.11.2003�р.�№2100�і�за-

реєстровано�о� ��Міністерстві�юстиції� У�раїни

19.12.2003р.�за�№�1194/8515.

Вимо�ами� до� претендентів� для� �часті� �

�он��рсі�є�наявність:

- відповідної� �валіфі�ації� оцінювачів� стосовно

оцін�и�об’є�та,�що�має�підтвердж�ватися�чин-

ними��валіфі�аційними�до��ментами�оціню-

вачів�та�свідоцтвами�про�реєстрацію�в�Дер-

жавном�� реєстрі� оцінювачів,� виданими

відповідно� до�Поряд��� реєстрації�фізичних

осіб�(оцінювачів)���Державном��реєстрі�оціню-

вачів,�затверджено�о�на�азом�Фонд��держав-

но�о�майна�У�раїни�від�19.12.01�№�2355�і�за-

реєстровано�о�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни

28.12.01�за №1092/6283;

- перелі���оцінювачів,�я�і�б�д�ть�зал�чені�до

ви�онання� робіт� з� оцін�и� майна� та� підпи-

сання�звітів�про�оцін���майна,�та�їх�особи-

сто�о�досвід����проведенні�оцін�и�подібно-

�о�майна;

- письмової�з�оди�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,�ви-

даних�відповідно�до�За�он��У�раїни�“Про�оцін��

майна,�майнових�прав�та�професійн��оціночн�

діяльність� в� У�раїні”,� я�ими� передбачено

здійснення�пра�тичної�діяльності�з�оцін�и�май-

на�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�одно-

м�� запечатаном�� �онверті,� до� я�о�о� до-

дається�лист�з�описом�наданих�до��ментів.

1. Заява�на��часть�в��он��рсі�(за�вста-

новленою�формою)�—�на��ожний�об’є�т�о�ремо.

2. Підтвердні�до��менти� (в�1-м��е�зем-

плярі):

* �опія��становчо�о�до��мента�претендента.

* �опії� �валіфі�аційних� до��ментів� оціню-

вачів,�я�і�працюють���штатном��с�ладі�та

я�их�б�де�зал�чено�до�проведення�оцін�и

та�підписання�звіт��про�оцін���майна.

* письмові�з�оди�оцінювачів,�я�их�б�де�до-

дат�ово� зал�чено� претендентом� до� про-

ведення�робіт�з�оцін�и�майна�та�підписан-

ня�звіт��про�оцін���майна,�завірені�їх�осо-

бистими�підписами.

* �опія�сертифі�ата�с�б’є�та�оціночної�діяль-

ності,�видано�о�претендент��Фондом�дер-

жавно�о�майна�У�раїни.

* інформація� про� претендента� (до��мент,

я�ий�містить�відомості�про�претендента�що-

до�йо�о�досвід��роботи,��валіфі�ації�та�осо-

бисто�о�досвід��роботи�оцінювачів,�я�і�пра-

цюють���йо�о�штатном��роз�ладі�та�додат-

�ово�зал�чаються�ним,�з�незалежної�оцін�и

майна,���том��числі�подібно�о�майна�тощо).

3. Кон��рсна� пропозиція� (на� �ожний

об’є�т�о�ремо)�претендента�подається���запе-

чатаном�� �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�об�11.00�1�червня�2011�ро-

���в�Головном���правлінні��ом�нальної�власності

м.�Києва�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10.

Телефон�для�довідо�:�279-54-83,�279-56-59.

До��менти�приймаються�до�13.00�26� травня

2011�ро���за�адресою�:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10,

�ім.�510.�Телефон�за�ально�о�відділ�:�279-27-19.

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�права��ом�нальної�власності�

територіальної��ромади�міста�Києва:

Нежилі�приміщення�площею�1256,30��в.м�по�в�л.�Ент�зіастів,�1/2,�літ.�“А’“�приватизовано�юридичною�особою�за�13 800 000

(тринадцять�мільйонів�вісімсот�тисяч)��ривень,�в�том��числі�ПДВ�—�2�300�000�(два�мільйони�триста�тисяч)��ривень.

Управління�праці�та�соціально�о�захист��населення�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації�о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади:

-�спеціаліста�І��ате�орії�відділ��призначення�допомо�и,��омпенсацій�та�соціальних��арантій.

До� �он��рс�� запрош�ються� особи� з� вищою�освітою� та� досвідом� роботи.�Для� �часті� в� �он��рсі� необхідно

протя�ом�місяця�з�дня�оп�блі��вання�о�олошення�зверн�тися�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Цитадельна�4/7,��.�19,

тел.�280-69-98.

Святошинсь�ий�районний�с�д�м. Києва

ви�ли�ає�відповідача�—�ЗАТ “СК “Гала�ти�а”,

я�е�розташоване�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Ко-

тельни�ова,�23�та�м.�Київ,�в�л.�Щерба�ова,�4

для� �часті� в� цивільній� справі� за� позовом

Оприш�іна�Д.В.� до�ЗАТ� “СК� “Гала�ти�а”� про

стя�нення��оштів.

С�дове� засідання� відб�деться� 06.06.2011

ро��� о� 9.30� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.�Жи-

лянсь�а,�142,��аб.�22.�С�ддя�Ш�м�Л.М.

У� разі� неяв�и� представни�а� відповідача

ЗАТ “СК�“Гала�ти�а”�до�с�д��без�поважних�при-

чин�або���разі�неповідомлення�про�причини�не-

яв�и,�справа�б�де�роз�лядатись�за�її�відс�тності.

Дніпровсь�ий�районний�с�д�м. Киє-

ва повідомляє�Мі�аллеф�Джозефа,�що

12 травня� 2011� ро��� о� 14.30� в� при-

міщенні� с�д�� за� адресою:� м.� Київ,

в�л. Кошиця,� 5,� �аб.� 112� відб�деться

роз�ляд� цивільної� справи� за� позовом

ПАТ� “Страхова�Компанія� “АХА Страх�-

вання”�до�Мі�аллеф�Джозефа,�ЗАТ�УІСК

“Інвестсервіс”�про�стя�нення�забор�ова-

ності�в�поряд���ре�рес�.

В�разі�вашої�неяв�и,�справа�б�де�роз-

�лян�та���ваш��відс�тність.

С�ддя�Н.А.�Чех

Солом’янсь�ий�райс�д�м.�Києва�ви�ли�ає�Коваль-

ч���Тамар��Степанівн��(останні�відомі�адреси�я�о�о:

03061,�м.�Київ,�пр-т�Відрадний,�16/50,��в.�14),�я�а�є

відповідачем�по�цивільній�справі�за�позовом�Ковальч��

Лідії�Ма�симівни,�Ковальч���Валерія�Ми�олайовича�до�Ко-

вальч���Тамари�Степанівни,�третя�особа:�Відділ���спра-

вах��ромадянства,�іммі�рації�і�реєстрації�фізичних�осіб�Со-

лом’янсь�о�о�РУГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�про�визнан-

ня�особи�та�ою,�що�втратила�право��орист�вання�жи-

лим�приміщенням,�в�с�дове�засідання�на�02.06.2011�ро-

���на�11.00,�я�е�відб�деться�в�приміщенні�с�д��за�адре-

сою:�м. Київ,�в�л.�М.�Кривоноса,�25,��аб.�№�29.

У� разі� неяв�и� до� с�д�� дане� о�олошення� вва-

жається� належним� повідомленням,� і� справ�� б�де

роз�лян�то�по�с�ті���Ваш��відс�тність,�за�наявними

��справі�матеріалами.

С�ддя� Солом’янсь�о�о� райс�д�� м.� Києва

Калінічен�о�О.�Б.

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

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

Відповіді�на��росворд�
По��оризонталі: 6.��тома�7.�фасон�8.Талія�9.��ефір�10.�франт

13.� аташе�16.� здобич�17.� пані�а�19.�ростр 22.� сопло�24.� архів

25. болід�26. е�іда�27.�жилет�

По� верти�алі:� 1.�фес�а�2.� п�н�т�3.� �онф�з�4.� ватра�5.� халва

11. родео�12.� набат�14.� тан�о�15.�ша�ал�18.� �ахель�20.� салют

21. раджа�22.�светр�23.�пріор�
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