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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про створення тимчасової контрольної комісії 

з питань відновлення роботи дошкільних навчальних 
закладів міста Києва за прямим призначенням

Рішення Київської міської ради № 152/5539 від 28 квітня 2011 року

Відповідно до Законів України “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про дошкільну освіту”, роз�
порядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1721�р “Про схвалення Концепції Державної ці�
льової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”, статті 26 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, статті 25 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Ки�
ївради від 01.07.2008 № 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію з питань від�
новлення роботи дошкільних навчальних закладів міста Ки�
єва, які не функціонують з причини їх закриття, використан�
ня не за прямим призначенням та/або передані в довго�
строкову оренду (далі — тимчасова контрольна комісія).

2. До складу тимчасової контрольної комісії включити
представників депутатських фракцій Київради та залучити
до роботи по одному представнику Головного управління ос�
віти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), Головного управ�
ління комунальної власності міста Києва виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації).

3. Депутатським фракціям Київради делегувати по одно�
му представнику до складу тимчасової контрольної комісії.

4. Персональний склад тимчасової контрольної комісії за�
твердити розпорядженням заступника міського голови —
секретаря Київради.

5. Основним завданням тимчасової контрольної комісії ви�

значити механізм відновлення роботи дошкільних навчаль�
них закладів міста Києва, які не функціонують з причини їх
закриття, використання не за прямим призначенням та/або
передані в довгострокову оренду.

6. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) надати тимчасовій контрольній комісії
організаційно�методичне та технічне сприяння при реаліза�
ції повноважень комісії.

7. Визначити термін діяльності тимчасової контрольної ко�
місії — три місяці з дня прийняття цього рішення.

8. За результатами роботи тимчасової контрольної комі�
сії підготувати та подати на розгляд пленарного засідання
сесії Київської міської ради відповідний проект рішення Ки�
ївради.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань освіти та науки.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київради 
від 18.06.2009 № 633/1689 “Про затвердження 
Програми “Будівництво дитячих та спортивних 

майданчиків у місті Києві на 2009—2012 рр.”
Рішення Київської міської ради № 159/5546 від 28 квітня 2011 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, статті 4 Закону України “Про охорону дитинства”, статті 11 Закону України “Про фізичну культуру і
спорт”, на виконання пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 17.11.06 № 372�У “Про інформацію
Кабінету Міністрів України щодо діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
з розвитку фізичної культури і спорту” та з метою забезпечення належних умов для фізичного розвитку ді�
тей, створення умов для занять фізичною культурою населення за місцем проживання та в місцях масо�
вого відпочинку Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київради від 18.06.2009
№ 633/1689 “Про затвердження Програми “Будівництво ди�
тячих та спортивних майданчиків у місті Києві на 2009—2012
рр.”, виклавши пункт 2.1 в такій редакції:

“Визначити виконавцем будівництва дитячих та спортив�
них майданчиків за рахунок виділення коштів з міського бю�
джету, передбачених Програмою “Будівництво дитячих та
спортивних майданчиків у місті Києві на 2009—2012 рр.”
районні в місті Києві державні адміністрації.

2. Пункт 2.6 цього рішення викласти в такій редакції: “На�
дати право Головному управлінню житлового господарства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації} за погодженням з постійною ко�
місією Київради з питань сім’ї, молоді та спорту та район�
ними в місті Києві державними адміністраціями вносити змі�

ни в адресний перелік будівництва дитячих та спортивних
майданчиків у місті Києві”.

3. Пункт 3 цього рішення викласти в такій редакції:
“Районним в місті Києві державним адміністраціям та Го�

ловному управлінню житлового господарства виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) вжити заходів щодо недопущення будівниц�
тва дитячих та спортивних майданчиків в охоронних зонах
інженерних мереж”.

4. Пункт 4 цього рішення викласти в такій редакції:
“Районним в місті Києві державним адміністраціям визна�

чити забудовників дитячих та спортивних майданчиків на
тендерній основі”.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 24.05.2001 № 323/1299 “Про оформлення 
права користування земельними ділянками”

Рішення Київської міської ради № 178/5565 від 28 квітня 2011 року

У зв’язку з прийняттям Земельного кодексу України та введенням його в дію з 01.01.2002, враховуючи
лист�звернення Державного підприємства Українського державного інституту по проектуванню підпри�
ємств харчової промисловості “УКРДІПРОХАРЧОПРОМ” від 01.04.2010 № 29/01�51 та висновок Головно�
го управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від 08.07.2005 № 19�5443,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 4 рішення Київської міської ра�
ди від 24.05.2001 № 323/1299 “Про оформлення права ко�
ристування земельними ділянками”, а саме:

— слова “право тимчасового довгострокового користу�
вання” замінити словами “право постійного користування”,
цифри та слово “0,726 га” замінити цифрами та словом
“0,716 га”, слова та цифру “строком на 5 років” виключити
з тексту рішення;

— у підпункті 4.1.1 цифри “40” замінити цифрами “96”;
— у підпункті 4.1.2 слова “Київському міському управ�

лінню земельних ресурсів” замінити словами “Головному
управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації)”;

— у підпункті 4.2 цифри “27” замінити цифрами “143”.

2. Державному підприємству Українському державному
інституту по проектуванню підприємств харчової промисло�
вості “УКРДІПТРОХАРЧОПРОМ” у місячний термін звернути�
ся до Головного управління земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж
земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню
документа, що посвідчує право користування земельною ді�
лянкою.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про присвоєння звання 
“Почесний громадянин міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 186/5573 від 25 травня 2011 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.02.05 № 122/2698 “Про внесення змін до рішення
Київради від 01.06.2000 № 141/862 “Про встановлення звання “Почесний громадянин міста Києва” та за�
охочувальних відзнак Київського міського голови” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. За визначні особисті заслуги у соціально�економіч�
ному та культурному розвитку столиці України — міста Ки�
єва, активну громадську діяльність присвоїти звання “По�
чесний громадянин міста Києва” Чепелику Володимиру
Андрійовичу — скульптору, народному художнику Укра�
їни, голові Національної спілки художників України, ла�

уреату Національної премії України імені Тараса Шев�
ченка.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань культури та туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про присвоєння звання 
“Почесний громадянин міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 187/5574 від 25 травня 2011 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.02.05 № 122/2698 “Про внесення змін до рішення
Київради від 01.06.00 № 141/862 “Про встановлення звання “Почесний громадянин міста Києва” та за�
охочувальних відзнак Київського міського голови” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. За визначні особисті заслуги у соціально�економіч�
ному та культурному розвитку столиці України — міста
Києва, активну громадську діяльність присвоїти звання
“Почесний громадянин міста Києва” Шевченку Андрію
Миколайовичу — Герою України, футболісту футбольно�
го клубу “Динамо” Київ”, капітану Національної збірної

України з футболу, заслуженому майстру спорту Укра�
їни.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київської міської ради з питань сім’ї, молоді
та спорту.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про задоволення протесту прокуратури міста Києва 
від 10.01.11 № 07/1,3 вих — 10 на рішення Київради 
від 28.08.08 № 105/105 в частині передачі нежилих 

будинків комунальної власності територіальної громади
міста Києва на вул. Володимирській, 86, літ. А 

у власність ТОВ “Бізнес Аксіома” та 
на вул. Б. Хмельницького, 78, літ. А у власність 

ТОВ “Валеон А”
Рішення Київської міської ради № 216/5603 від 25 травня 2011 року

Розглянувши вимоги, викладені у протесті прокуратури міста Києва від 10.01.11 № 07/1�3 вих — 10 на
рішення Київради від 28.08.08 № 105/105 в частині передачі нежилих будинків комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва на вул. Володимирській, 86, літ. А у власність ТОВ “Бізнес Аксіома” та
на вул. Б. Хмельницького, 78, літ. А у власність ТОВ “Валеон А”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Задовольнити протест прокуратури міста Києва від
10.01.11 № 07/1�3 вих — 10 на рішення Київради від
28.08.08 № 105/105 в частині передачі нежилих будинків ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва на
вул. Володимирській, 86, літ. А у власність ТОВ “Бізнес Ак�
сіома” та на вул. Б. Хмельницького, 78, літ. А у власність ТОВ
“Валеон А”.

2. Скасувати позиції 8, 11 додатка до рішення Київради
від 28.08.08 № 105/105 “Про передачу нежилих будинків ко�
мунальної власності у власність інвесторам”.

3. Доручити Головному управлінню комунальної власно�

сті м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) після набрання чин�
ності цим рішенням здійснити заходи щодо повернення у
комунальну власність територіальної громади міста Києва
об’єктів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

4. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки�
ївради про результати розгляду протесту повідомити про�
куратурі міста Києва в установленому порядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про розгляд протестів заступника прокурора 
міста Києва від 23.07.2010 № 07/4,423,вих, 

№ 07/4,424,вих, № 07/4,425,вих, № 07/4,426,вих,
№ 07/4,427,вих, № 07/4,428,вих 
на рішення Київської міської ради 

від 27.11.2009 № 840/2909, № 838/2907, 
№ 841/2910, № 839/2908, № 837/2906 

та від 29.10.2009 № 635/2704
Рішення Київської міської ради № 173/5560 від 28 квітня 2011 року

Розглянувши протести заступника прокурора міста Києва від 23.07.2010 № 07/4�423�вих, № 07/4�424�
вих, № 07/4�425�вих, № 07/4�426�вих, № 07/4�427�вих, № 07/4�428�вих на рішення Київської міської ра�
ди від 27.11.2009 № 840/2909, № 838/2907, № 841/2910, № 839/2908, № 837/2906 та від 29.10.2009
№ 635/2704 та враховуючи вимоги протестів, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Задовольнити протести заступника прокурора міста
Києва від 23.07.2010 № 07/4�423�вих, № 07/4�424�вих,
№ 07/4�425�вих, № 07/4�426�вих, № 07/4�427�вих, № 07/4�
428�вих на рішення Київської міської ради від 27.11.2009
№ 840/2909, № 838/2907, № 841/2910, № 839/2908,
№ 837/2906 та від 29.10.2009 № 635/2704.

2. Скасувати рішення Київської міської ради від
27.11.2009 № 840/2909, № 838/2907, № 841/2910,

№ 839/2908, № 837/2906 та від 29.10.2009 № 635/2704.
3. Доручити заступнику міського голови — секретарю

Київради про результати розгляду протесту повідомити
заступнику прокурора міста Києва в установленому по�
рядку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Êîðîíó “Ïåðøî¿ 
ëåä³” çäîáóëà 
Àíàñòàñ³ÿ Øåðåìåòà
Ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ êîíêóðñ êðàñè ñåðåä 
â³ò÷èçíÿíèõ ñòóäåíòîê

Íàéêðàùó êðàñóíþ ñåðåä ñòó-
äåíòîê îáèðàëè â ñóáîòó â ñòî-
ëè÷íîìó òåàòð³ îïåðåòè. Çàõ³ä
“Ïåðøà ëåä³” îðãàí³çóâàëè
ÂÌÃÎ “Ñòóäðåñïóáë³êà”. Äî
ñëîâà, öåé êîíêóðñ óí³êàëüíèé
òèì, ùî â³í ºäèíèé ó ñâîºìó
ðîä³.

Ó çìàãàííÿõ óçÿëè ó÷àñòü 14
êðàñóíü, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè ð³çí³
ì³ñòà Óêðà¿íè, âîíè åôåêòíî äå-
ìîíñòðóâàëè ñâîþ âðîäó òà ðî-
çóì. Êîìïåòåíòíîìó æóð³ íà ÷î-
ë³ ç Ïàâëîì Â³òíÿíñüêèì, ë³äå-

ðîì “Ñòóäðåñïóáë³êè”, îáèðàòè
íàéêðàùó ñåðåä êðàñèâèõ ä³â÷àò
áóëî ñïðàâîþ íå ç ëåãêèõ.

Ó ïåðåðâàõ ì³æ êîíêóðñàìè
ãëÿäà÷³â ðîçâàæàëè â³äîì³ ïîï-
ãóðòè Fresh òà SMS, ñï³âàëè îïåð-
íà ä³âà Íàòàë³ÿ Ñìîòðèöüêà òà
ãóðò Àvero, âèñòóïàëè òàíöþâàëü-
í³ êîëåêòèâè. Ö³êàâèíêîþ âå÷î-
ðà ñòàâ âèñòóï óêðà¿íñüêèõ áîä³-
á³ëäåð³â, ÿê³ åïàòóâàëè ïóáë³êó
ñâî¿ìè ì’ÿçàìè.

Íèí³øí³é êîíêóðñ êðàñè
“Ïåðøà ëåä³” ïðîõîäèâ ï³ä ãàñ-

ëîì: “Ñâÿòî êðàñè íå ëèøå çîâ-
í³øíîñò³, à é îñîáèñòîñò³”. Çà-
óâàæèìî, ùî êîæíà êîíêóðñàí-
òêà ïîâèííà áóëà ï³äãîòóâàòè ñî-
ö³àëüíèé ïðîåêò ³ çàõèñòèòè éî-
ãî ïåðåä ÷ëåíàìè æóð³.

Íàñòàâ êëþ÷îâèé ìîìåíò êîí-
êóðñó — âèçíà÷åííÿ ³ íàãîðîä-
æåííÿ ïåðåìîæíèö³. Êîðîíó
“Ïåðøî¿ ëåä³” çäîáóëà Àíàñòàñ³ÿ
Øåðåìåòà ç Òåðíîïîëÿ. Ñàìå âî-
íà âèãðàëà ïóò³âêó íà ì³æíàðîä-
íèé êîíêóðñ êðàñè Lady Interna-
tional, ùî ïðîõîäèòèìå â ãðóçèí-
ñüêîìó Áàòóì³. Ïåðøîþ òà äðó-
ãîþ â³öå-ì³ñ ñòàëè Þë³ÿ Íàóìî-
âà ç ×åðí³ãîâà òà Àííà Ãîðºëîâà
ç Ìàð³óïîëÿ.

Çà ñâ³ä÷åííÿì ôàõ³âö³â, êîí-
êóðñ êðàñè ñåðåä ñòóäåíòîê â³ò-
÷èçíÿíèõ âèø³â óêîòðå ï³äòâåð-
äèâ, ùî óêðà¿íñüê³ æ³íêè îäí³ ç
íàéêðàùèõ ó ñâ³ò³

У он рсі раси серед вітчизняних ст денто «Перша леді» взяли часть 14 претенденто , я і представляли різні міста
У раїни

Òàðàñ ØÀÊÎ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

У раїнсь і ст дент и на вихідних зма алися за право
називатися най ращою, аби мати можливість пред-
ставляти наш держав на міжнародном он рсі ра-
си Lady International, що відб деться в Гр зії.

16 травня 2011 ро до ПАТ АКБ “Ар ада” надійшов лист
TOВ “Фірма “Девелопер” про те, що в зв’яз з
неви онанням мов до овор про передач прав замовни а
на апітальне б дівництво від 07.08.2007 p., ладено о між
ТОВ “У рмісь б д-1” та ТОВ “Фірма “Девелопер”,
ТОВ “У рмісь б д-1” позбавлено права на ви онання
ф н цій замовни а на апітальне б дівництво об’є тів, що
спор дж ються на території мі рорайонів 2, 3, 4 житлово о
масив “Осо ор и-Північні” Дарниць ом районі в м. Києві.

Ос іль и За оном У раїни “Про фінансово- редитні
механізми і правління майном при б дівництві житла та
операціях з нер хомістю” заб довни ом може б ти особа,
я а з ідно із за онодавством має право на ви онання
ф н цій замовни а б дівництва, ПАТ АКБ “Ар ада” не має
правових підстав для продовження до овірних відносин з
ТОВ “У рмісь б д-1” в частині ор анізації спор дження
об’є тів б дівництва. При цьом права на б дівництво
поверн лися до ТОВ “Фірма “Девелопер”.

Врахов ючи ви ладене, ПАТ АКБ “Ар ада” повідомляє про
змін назви Фонд фінанс вання б дівництва вид А за
про рамою ТОВ “У рмісь б д-1” на Фонд фінанс вання
б дівництва вид А “Молодіжний вартал” та замін
заб довни а ТОВ “У рмісь б д-1” на ТОВ “Фірма
“Депелопер”.

О олош ється он рс на заміщення ва антної посади
державно о сл жбовця правління справах сім’ї, молоді та
спорт Святошинсь ої районної в місті Києві державної
адміністрації — оловно о спеціаліста відділ з питань фізичної
льт ри та спорт правління справах сім’ї, молоді та

спорт

Основні вимо и:
- освіта вища фахова
- досвід роботи до 3-х ро ів за фахом

Необхідні до менти для часті он рсі:
- заява
- особова арт а(форма № П-2ДС)
- дві фото арт и
- опії до ментів про освіт
- відомості про доходи та фінансові зобов’язання фінансово о хара тер

щодо себе та членів своєї сім’ї
- опія довід и ідентифі аційно о од
- опія першої, др ої сторіно паспорта ромадянина У раїни

Прийом до ментів протя ом 30 днів з момент оп блі вання об’яви
за адресою: м. Київ, пр-т Перемо и, 97, ім. № 209, тел. 424-22-45.

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 — нежилих приміщень за альною
площею 34,40 в. м на в л. Спась ій, 39, літ. “А”

Назва об’є та: Нежилі приміщення площею 34,40 в.м
Адреса: 04070, м. Київ, в л. Спась а, 39, літ. “А”
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство “Київжитлоспеце спл атація”.
Відомості про об’є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 34,40 в.м, том числі:
№№10, 11, 12 ( р пи приміщень №1) площею 26,30 в. м, місця спільно о орист вання площею 8,10 в. м, що с ладає

5/100 частин від нежило о б дин площею 651,70 в. м.
Вартість продаж об’є та без ПДВ — 196 000 (сто дев’яносто шість тисяч) ривень.
ПДВ — 39 200 (тридцять дев’ять тисяч двісті) ривень.
Почат ова вартість продаж об’є та з рах ванням ПДВ — 235 200 (двісті тридцять п’ять тисяч двісті) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни продаж з рах ванням ПДВ — 23 520 (двадцять три тисячі п’ятсот

двадцять) ривень.
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 т 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 п’яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь товарної біржі “Київсь а а ропромислова
біржа” біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об’є т , 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 : 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 13, тор овий зал товарної біржі “Київсь а а ропромислова
біржа”. Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 13, аб. 209 (II поверх), товарна
біржа “Київсь а а ропромислова біржа” 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 №26004300010000 ПАТ “Бан
Фор м” м. Києва, МФО 322948, од 23243248, отрим вач: Товарна біржа “Київсь а а ропромислова біржа”.

8. Грошові ошти в розмірі — 23 520 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової вартості об’є та приватизації, вносяться
на рах но №26004300010000 ПАТ “Бан Фор м” м. Києва, МФО 322948, од 23243248, отрим вач: Товарна біржа
“Київсь а а ропромислова біржа”.

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
11.Ознайомитися з об’є том можна в робочі дні за адресою: 04070, м. Київ, в л. Спась а, 39, літ. “А”.
10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01601, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 13, аб. 209 (II поверх), товарна

біржа “Київсь а а ропромислова біржа”, тел. 234-21-80, та за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 603,
тел. 279-72-14, тел. 279-53-41.

Святошинсь ий районний с д

м. Києва ви ли ає відповідача Г нь о

Василя Силовича (адреса: Київ, в л. Б л-

а ова, 6, в. 87) в с дове засідання, я е

відб деться 14 червня 2011 ро о 15.15

за адресою: Київ, в л. Жилянсь а, 142,

аб. № 4 (с ддя Маз р І. В.) для часті

с довом роз ляді цивільної справи за

позовом Віт овсь ої Ганни Михайлівни.

При собі мати паспорт.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає відповідачів Б ц Оле сандра Да-
ниловича, я ий зареєстрований за адресою:
м. Київ, в л. Автозаводсь а, 5, в. 89, та За-
харова Романа Геннадійовича, я ий заре-
єстрований за адресою: м. Київ, в л. Воло-
димирсь а, 89, в. 59, с дове засідання,
я е призначено на 20.06.2011 ро о 14.30
по цивільній справі за позовомЖабен о Н.Г.
до Захаров Р.Г., Б ц О.Д. про визнання до-
овор дар вання даваним.
Адреса с д : м. Київ, в л. Потєхіна,

14-а, аб. 21.
С ддя H. П. Череднічен о

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

Відповіді на росворд
По оризонталі: 1. ама 4. с фле 6. лем р 9. ас а 10. ванна

11. пайо 12. тіт а 13. айстра 16. нарзан 20. пе інес 21. ре вієм
23. релі т 27. бретер 30. р б а 31. н жда 32. с іфи 33. виро
34. сер м 35. апарт 36. анти

По верти алі: 1. Ге ата 2. масштаб 3. лапан 4. с вій 5. фанат
7. майор 8. ра ша 13. ампір 14. со іл 15. рано 17. ан ер 18. зміст
19. намір 22. сибарит 24. етнос 25. інжир 26. травма 27. бас а
28. Едіта 29. еди т
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