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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про передачу громадянці Бондаржевській 

Яніні Володимирівні земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд на вул. Гамарника, 31$д 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 182/5569 від 28 квітня 2011 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Бондаржевській Яніні Володи�
мирівні для будівництва та обслуговування житлового будин�
ку, господарських будівель і споруд на вул. Гамарника, 
31�д в Оболонському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Бондаржевській Яніні Володими�
рівні, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приват�
ну власність земельну ділянку загальною площею 0,1 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Гамарника, 31�д в Обо�
лонському районі м. Києва за рахунок міських земель, не
наданих у власність чи користування.

3. Громадянці Бондаржевській Яніні Володимирівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Виконати вимоги, викладені у листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько�
го середовища від 29.06.2010 № 09�7950, Київської міської
санепідстанції від 14.04.2009 № 2015, Державного управ�
ління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 13.11.2009 № 05�08/6147, Головного управлін�
ня охорони культурної спадщини від 08.06.2010 № 4143,

дочірнього підприємства “Інститут генерального плану міс�
та Києва” від 16.01.2008 № 67, Українського державного
науково�дослідного інституту проектування міст “ДІПРОМІС�
ТО” від 18.03.2008 № 5�478, Головного управління земель�
них ресурсів від 15.09.2010 № 05�6671.

3.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень від
27.10.2009 № 855) та інші питання майнових відносин ви�
рішувати в установленому порядку.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 30.12.2010
№ 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”.

3.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно
з містобудівними умовами і обмеженнями щодо забудови зе�
мельної ділянки та дозволом на виконання будівельних ро�
біт, одержаними в установленому законодавством порядку.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. 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 внесення змін до пункту 31 рішення 
Київської міської ради від 18.03.2004 № 125/1335 

“Про надання і вилучення земельних ділянок та припи$
нення права користування землею”

Рішення Київської міської ради № 176/5563 від 28 квітня 2011 року

Розглянувши звернення релігійної громади Української православної церкви Київської єпархії Свято�Ми�
хайлівської парафії “Храму на честь 1000�ліття хрещення Київської Русі” у Дніпровському районі м. Києва
від 22.06.2009 № 27 та відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо права релігійних організацій на постійне користування земельною ділянкою”, статті 31 За�
кону України “Про оренду землі”, статті 22 Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, За�
кону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 31 рішення Київської міської
ради від 18.03.2004 № 125/1335 “Про надання і вилучення
земельних ділянок та припинення права користування зем�
лею”, а саме:

— слова і цифри “довгострокову оренду на 10 років” за�
мінити словами “постійне користування” та слово “переда�
ти” замінити словом “надати”.

2. Релігійній громаді Української православної церкви Ки�
ївської єпархії Свято�Михайлівської парафії “Храму на честь
1000�ліття хрещення Київської Русі” у Дніпровському райо�

ні м. Києва у місячний термін звернутися до Головного
управління земельних ресурсів виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації) з клопотан�
ням щодо організації робіт по оформленню права постійно�
го користування земельною ділянкою.

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 відміну рішення Київської міської ради 
від 21.12.2006 № 341/398 “Про надання Оболонській

районній у місті Києві раді земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

житлового будинку для молодих вчених 
Національної академії наук України 

на вул. Автозаводській, 61$а в Оболонському районі 
м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 180/5567 від 28 квітня 2011 року

Враховуючи лист�звернення Оболонської районної у м. Києві ради від 04.03.2008 № 04�11�318 та про�
токол громадського обговорення від 13.07.2006, керуючись Законами України “Про місцеве самовряду�
вання в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, Земельним кодексом України, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмінити рішення Київської міської ради від 21.12.2006
№ 341/398 “Про надання Оболонській районній у місті Ки�
єві раді земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку для молодих вчених На�
ціональної академії наук України на вул. Автозаводській, 
61�а в Оболонському районі м. Києва.

2. 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 відмову громадянці Фіщенко Лідії Миколаївні, 
члену садівницького товариства “Рубін”, 
у передачі у власність земельної ділянки 

для ведення колективного садівництва 
на вул. 25 Садовій, діл. 81 у Дніпровському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 181/5568 від 28 квітня 2011 року

Розглянувши постанову Святошинського районного суду м. Києва від 27.01.2010 по справі № 2а�1746�
1/09, керуючись статтею 118 Земельного кодексу України та відповідно до витягу з протоколу № 18 засі�
дання постійної комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури від 23.06.2009,
враховуючи, що вказана земельна ділянка 28.12.2010 була передана в постійне користування комуналь�
ному підприємству “Дирекція будівництва шляхово�транспортних споруд м. Києва” для будівництва По�
дільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві на території Русанівських садів (відрізок від са�
дового товариства “Сад�будівник” до залізниці Дарниця�Петрівка), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянці Фіщенко Лідії Миколаївні, чле�
ну садівницького товариства “Рубін”, у передачі у власність
земельної ділянки площею 0,10 га для ведення колектив�
ного садівництва на вул. 25 Садовій, діл. 81 у Дніпровсько�
му районі м. Києва.

2. 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 прийняття до комунальної власності територіальної
громади міста Києва гідротехнічних споруд
Рішення Київської міської ради № 213/5600 від 25 травня 2011 року

Відповідно до статей 6, 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26,
частин другої, п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рі�
шення Київської міської ради від 30.12.08 № 573/573 “Про надання дозволу товариству з обмеженою від�
повідальністю “Спільне Українсько�Швейцарське підприємство “Сітко�Поділ�Київ” на демонтаж майна,
яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та перебуває на балансі від�
критого акціонерного товариства “Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт”, відповідно
до договору про спільну діяльність (простого товариства) від 20.09.07, який укладено між спільним укра�
їнсько�швейцарським підприємством “Сітко�Поділ�Київ” та товариством з обмеженою відповідальністю
“Бізнес�центр “Сага”, враховуючи лист товариства з обмеженою відповідальністю “Бізнес�центр “Сага”
від 22.03.11 № 63, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до комунальної власності територіальної
громади міста Києва гідротехнічні споруди на вул. П. Са�
гайдачного, 1 згідно з переліком майна, зазначеним у до�
датку до цього рішення.

2. Доручити Головному управлінню комунальної власності
м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) передати у володіння та користування
відкритому акціонерному товариству “Спеціалізоване управ�
ління протизсувних підземних робіт” для подальшого утриман�

ня та експлуатації гідротехнічні споруди, зазначені у пункті 1
цього рішення, на умовах, визначених відповідною угодою.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань власності.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про передачу громадянці Загородній Світлані Іванівні 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Гамарника, 31$г в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 183/5570 від 28 квітня 2011 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Загородній Світлані Іванівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Гамарника, 31�г в Обо�
лонському районі м. Києва.

2. Передати громадянці Загородній Світлані Іванівні, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас�
ність земельну ділянку загальною площею 0,06 га для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Гамарника, 31�г в Оболон�
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на�
даних у власність чи користування.

3. Громадянці Загородній Світлані Іванівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки

відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутися до Головного управ�

ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що�
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по�
свідчує право власності на земельну ділянку.

3.3. Виконати вимоги, викладені у листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 29.06.2010 № 09�7951, Київської міської санепід�

станції від 20.08.2009 № 5365, Державного управління охо�
рони навколишнього природного середовища в м. Києві від
18.11.2009 № 05�08/6214, Головного управління охорони
культурної спадщини від 09.06.2010 № 4193 та Головного
управління земельних ресурсів від 15.09.2010 № 05�6672.

3.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених
насаджень (висновок обстеження зелених насаджень від
27.10.2009 № 856) та інші питання майнових відносин ви�
рішувати в установленому порядку.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів�
ництва відповідно до рішення Київради від 30.12.2010
№ 573/5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”.

3.7. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід�
но з містобудівними умовами і обмеженнями щодо забудо�
ви земельної ділянки та дозволом на виконання будівель�
них робіт, одержаними в установленому законодавством
порядку.

4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви�
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко�
дексу України.

5. 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
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Àë³íà ÇÀ¯ÊÀ
“Õðåùàòèê”

Київсь а місь а державна адміністрація
сформ вала і затвердила план за ально-
місь их заходів, присвячених 70-й річ-
ниці почат Вели ої Вітчизняної війни
та ероїчної оборони Києва 1941 році.

Ì³ñüêà âëàäà ðàçîì ³ç âåòåðàíàìè âøàíóº 
ïàì’ÿòü çàãèáëèõ ãåðî¿â ï³ä ÷àñ îáîðîíè ì³ñòà-ãå-
ðîÿ Êèºâà. Äí³ ïàì’ÿò³ ïðîéäóòü ó ñòîëèö³ ó ê³ëü-
êà åòàï³â:

15 ÷åðâíÿ ç 9.00 äî 14.00 â³äáóäåòüñÿ ïîêëàäàí-
íÿ êâ³ò³â ïåðøèìè îñîáàìè äåðæàâè òà ì³ñòà äî
Ìåìîð³àëó ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ ó Áàáèíîìó ßðó, äî
ïàì’ÿòíîãî çíàêó “Ïàì’ÿòü íà ìàéáóòíº” òà äî
ïàì’ÿòíèê³â çàãèáëèì ó êîëèøí³õ êîíöòàáîðàõ
“Ñèðåöüêèé” ³ “Äàðíèöüêèé”.

16 ÷åðâíÿ ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ç íàãîäè 20-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêî¿
ñï³ëêè â’ÿçí³â-æåðòâ íàöèçìó â³äáóäåòüñÿ çóñòð³÷
êîëèøí³õ ìàëîë³òí³õ æåðòâ íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³-
äóâàíü. Ó í³é ïëàíóþòü âçÿòè ó÷àñòü 150 îñ³á.

70-òó ð³÷íèöþ ïî÷àòêó Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè â³äçíà÷àòü 22 ÷åðâíÿ. Öüîãî äíÿ î 9.00 â³äáó-
äåòüñÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî
ñîëäàòà ó Ïàðêó Â³÷íî¿ Ñëàâè.

11 òà 12 ëèïíÿ ó Êèºâ³ â³äçíà÷àòèìóòü 70-òó ð³÷-
íèöþ ãåðî¿÷íî¿ îáîðîíè Êèºâà. Òàê, ïðîòÿãîì äâîõ
äí³â ó Êèºâ³ ïåðåáóâàòèìóòü ó÷àñíèêè îáîðîíè
Êèºâà ó 1941 ðîö³ ç ì³ñò-ãåðî¿â êðà¿í ÑÍÄ ³ Áàë-
ò³¿. 11 ëèïíÿ ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é â³äâ³äàþòü
Ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ “Íàö³îíàëüíèé ìóçåé
³ñòîð³¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941-1945 ðî-
ê³â”, à 12 ëèïíÿ â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòå ïîêëàäàí-
íÿ êâ³ò³â äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäàòà òà îô³-
ö³éíà çóñòð³÷ ³ç êåð³âíèöòâîì ÊÌÄÀ

Öþ äàòó íå
çàáóäåìî í³êîëè 

Головне правління апітально о б дівництва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антної посади
провідно о спеціаліста відділ б х алтерсь о о облі та
звітності на період де ретної відп ст и основно о
працівни а.
Основні вимо и до андидатів: освіта відповідно о професійно о

спрям вання (ма істр, спеціаліст), досвід роботи за фахом в державній
сл жбі не менше трьох ро ів, або стаж роботи за фахом в інших сферах
правління не менше 5 ро ів, вільне володіння ПК, висо е поч ття
обов’яз , дисциплінованість.

До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання
о олошення про он рс за адресою: 03073, м. Київ, в л. Фр нзе, 11,
он. тел. 200-38-80.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача — Предчен а Василя
Володимировича, я ий зареєстрований за адресою: м. Київ, в л. А. Корольова, 9-б ртожито ,
для часті в цивільній справі за позовом Дочірньо о підприємства по е спл атації та ремонт
житлово о фонд та об’є тів соціально-поб тово о призначення “Е ос” AT XK “Київмісь б д” до
Предчен а В.В. про визнання особи та ою, що втратила право орист вання жилим приміщенням.

С дове засідання відб деться 21.06.2011 ро о 12.00 за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а,
142, аб. 22. С ддя Ш м Л.М.

У разі неяв и відповідача Предчен а В.В. до с д без поважних причин або разі
неповідомлення про причини неяв и, справа б де роз лядатись за йо о відс тності.

С ддя Святошинсь о о районно о с д м. Києва Л. М. Ш м

ФОП Хачатрян А.В. Ресторан “Голосіївсь ий Двір”
повідомляє про наміри отримати дозвіл на ви иди забр днюючих речовин
в атмосферне повітря від об’є т Ресторан “Голосіївсь ий Двір” за адресою:
м. Київ, Голосіївсь ий район, проспе т 40-річчя Жовтня, 87. При роботі ресторан
ви иди в атмосферне повітря забр днюючих речовин незначні й не перевищ ють
ГДК, За альні ви иди становлять 0,1501 /с і 1,072 т/рі .

За важення та пропозиції надсилати до Голосїївсь ої райдерж-
адміністрації м. Києва за адресою: 03039, м. Київ, проспе т 40-р іччя
Жовтня, 42, тел. 281-66-43.

Повідомляємо про втрат державних а -
тів: на право власності на земельн ділян-

площею 0,0514 а, розташован на прос-
пе ті Червонозоряном , 92 Солом’янсь о-
м районі м. Києва та на право власності
на земельн ділян площею 0,0590 а, роз-
ташован на проспе ті Червонозоряном ,
94 Солом’янсь ом районі м. Києва, я і на-
лежать на праві власності на підставі втра-
чених а тів (серія KB №141316, серія
ЯЖ №040899) Желда Віталію Дмитрови-
ч , ідентифі аційний номер№ 2482904499,
я ий меш ає м. Київ, просп. 50-річчя Жовт-
ня, 12-в, в. 90.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли-
ає Дрінова Андрія Михайловича, останнє місце
реєстрації я о о не відоме та останнє відоме міс-
це проживання: м. Київ, в л. Івана К дрі, 35-А, в.
20, в с дове засідання по цивільній справі за по-
зовом Тищен оЮлії Ми олаївни до Дрінова Анд-
рія Михайловича, третя особа: ор ан опі и та пі -
л вання Печерсь ої районної в м. Києві держав-
ної адміністрації про позбавлення бать івсь их
прав, я е призначено на 15 червня 2011 р. на
14.00 тавідб детьсязаадресою:м. Київ, в л. Хре-
щати , 42-а, аб. 31. С ддя Рейнарт І. М.

Одночасно повідомляю,що опіюпозовної за-
яви здодат амивиможетеотримативприміщен-
ні с д за вищев азаною адресою.

У разі неяв и в с дове засідання вас або ва-
шо о представни а с довий роз ляд справи б -
де проведено ваш відс тність.

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

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

- начальни відділ персоніфі овано о облі піль — 1 одиниця;

- оловний спеціаліст на період відп ст и по до ляд за дитиною до трьох ро ів основно о
працівни а — 5 одиниць;

- провідний спеціаліст на період відп ст и по до ляд за дитиною до трьох ро ів
основно о працівни а — 2 одиниці;

- спеціаліст І ате орії на період відп ст и по до ляд за дитиною до 3-х ро ів основно о
працівни а — 2 одиниці.

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.

Інформація про передач нер хомо о майна ІМБіГ НАНУ в оренд ,
що розміщено за адресою: м. Київ, 03680, в л. Заболотно о, 150

Умовами он рс на передач в оренд майна НАН У раїни є:
- Зобов’язання орендаря ласти До овір оренди за типовим зраз ом, затвердженим постановою Бюро
Президії НАН У раїни;

- дотримання вимо е спл атації об’є та;
- страх вання орендовано о приміщення на весь термін дії до овор оренди на ористь орендодавця;
- омпенсація переможцем он рс витрат орендодавця на п блі ацію о олошення про он рс;
- орендар повинен сплатити авансовий платіж за 1 м-ць оренди.

Дата та час проведення он рс : 23 червня 2011 ро о 12.00.

Кінцевий термін прийняття пропозицій часни ів он рс — 22 червня 2011 ро . З сі питань
звертатись за телефоном 526-96-22; фа с 526-07-59.

Назва майна
За альна
площа

Можлива мета ви ористання
Стартова ціна

рн/ в.м

1 3 5 7

Кімната №38 др о о поверх
оловно о орп с (літ. А)

23,5
Розміщення бла одійний ор анізацій на
площі, що не ви ористов ється для

здійснення підприємниць ої діяльності
19,85

Святошинсь ий районний с д м. Киє-
ва ви ли ає відповідача —Шт ня Юрія Ва-
сильовича, я ий зареєстрований за адре-
сою: м. Київ, в л. Деп татсь а, 25, в. 97,
фа тично меш ає: м. Київ, в л. Об хівсь а,
66 для часті в цивільній справі за позо-
вомШт ня В.В. до Шт ня Ю.В., третя осо-
ба: ВГІРФО Святошинсь о о РУГУ МВС У -
раїни про с нення переш од в орист -
ванні житловим приміщенням, зняття з ре-
єстраційно о облі .

С дове засідання відб деться 09.08.2011
ро о 12.30 за адресою: м. Київ, в л. Жи-
лянсь а, 142, аб. 22. С ддя Ш м Л.М.

У разі неяв и відповідача Шт ня Ю.В.
до с д без поважних причин або разі не-
повідомлення про причини неяв и, спра-
ва б де роз лядатись за йо о відс тності.

Повідомляємо про втрат державно о а та
на право власності на земельн ділян
прощею 0,0800 а, розташован на в л. Ес-
тонсь ій, 120 Шевчен івсь ом районі
м. Києва, цільове призначення для б дівництва
і обсл ов вання житлово о б дин і оспо-
дарсь их спор д, я а належить на праві
власності на підставі втрачено о а та (серія
ЯД №916923) ТОВ “Квант М”, ЄДРПОУ
33558748, я е зареєстроване за адресою:
м. Київ, в л. Естонсь а, 120.

Втрачений ст дентсь ий вито

КВ№ 07628564 Київсь о о Національ-

но о Лін вістично о ніверситет на

ім’я Кабанова Артемія Оле сандро-

вича вважати недійсним.

Посвідчення ромадянина, я ий

ева йований 1986 році із зони

відч ження, ате орія 2, серія Б,

№ 145960 на ім’я Пилипч а Оле а

Леонідовича вважати недійсним.

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

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

репроцентр азети «Хрещати ».
Тел.: 235-82-72, 234-12-55
repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   

Відповіді на росворд
По оризонталі: 6.ворожба 8.шахи 9. юре 10.се нда 11.спорт 14.лампа

17.сатир 20. ривда 21.Одар а 22.ліри 23. лізма 24.інфант 25.томат
28.хмара 31.просо 33.фанфара 34. аре 35.ра а 36.ре лама
По верти алі: 1.свист 2.бр ва 3.джинси 4.ша ал 5.жа о 7.шрам

12.перелом 13.ревізор 15.А асфер 16.пе інес 17.салат 18.терем 19.ро іт
26.озна а 27.аманат 29.ара 30.афера 31.парад 32.оч о


