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хрещатик

Про питання впорядкування діяльності суб'єктів
господарювання в галузі зв'язку та інформаційних

технологій 
Рішення Київської міської ради № 378/5765 від 14 липня 2011 року

Відповідно до пункту 1 статті 402 Цивільного кодексу України, Закону України "Про місцеве самовряду�
вання в Україні", Закону України "Про телекомунікації", з метою підвищення ефективності використання
об'єктів права комунальної власності та створення сприятливих умов для ефективного надання послуг на�
селенню в галузі зв'язку та інформаційних технологій Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити комунальному підприємству "Київжитлоспецекс�
плуатація" здійснювати моніторинг та координацію розміщен�
ня суб'єктами господарювання телекомунікаційних мереж у
житлових та нежитлових будівлях комунальної власності.

2. Комунальному підприємству "Київжитлоспецексплуатація"
укладати договори на розміщення телекомунікаційних мереж
у житлових та нежитлових будівлях комунальної власності.

3. Встановити, що плата за розміщення телекомунікаційних
мереж у житлових та нежитлових будівлях комунальної влас�
ності щомісячно у формі попередньої оплати перераховуєть�
ся суб'єктами господарювання згідно з умовами договору на
поточний рахунок комунального підприємства "Київжитлоспец�
експлуатація".

4. Сума отриманих платежів, зменшена на суму податків,
зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством,
розподіляється таким чином:

— 50 % — на формування цільового фонду комунального
підприємства "Київжитлоспецексплуатація", кошти якого вико�
ристовуються згідно з кошторисом на фінансування робіт, по�
в'язаних з утриманням житлового та нежитлового фонду;

— 25 % — підприємствам, установам, організаціям кому�
нальної власності територіальних громад районів — балансо�
утримувачам житлових та нежитлових будинків. Зазначені кош�
ти спрямовуються на відшкодування витрат утримання місць
розміщення телекомунікаційних мереж;

— 25 % — залишаються у розпорядженні комунального під�
приємства "Київжитлоспецексплуатація" і використовуються
для здійснення статутної діяльності.

5. Доручити комунальному підприємству "Київжитлоспец�
експлуатація" розробити та здійснювати ведення бази даних
телекомунікаційних мереж у місті Києві.

6. Комунальному підприємству "Київжитлоспецексплуатація"
у місячний термін розробити та погодити в установленому по�
рядку з Головним управлінням цінової політики виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) тарифи на розміщення телекомунікаційних мереж у
житлових та нежитлових будівлях комунальної власності.

7. Виконавчому органу Київради (Київській міській держав�
ній адміністрації), районним в місті Києві державним адмініс�
траціям протягом одного місяця привести свої нормативно�пра�
вові акти у відповідність з цим рішенням.

8. Це рішення офіційно оприлюднити у газеті Київської місь�
кої ради "Хрещатик".

9. Рішення набуває чинності з дня його офіційного опублі�
кування.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань транспорту та зв'язку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва
від 15.04.11 № 07/1+232 вих+11 на пункти 7, 8 рішення

Київради від 23.12.10 № 402/5214 "Про погодження
призначення та звільнення посадових осіб виконавчого

органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) та керівників підприємств, установ 

та організацій комунальної форми власності
територіальної громади міста Києва"

Рішення Київської міської ради № 385/5772 від 14 липня 2011 року

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 15.04.11 № 07/1�232 вих�11 на пункти 7,
8 рішення Київради від 23.12.09 № 402/5214 "Про погодження призначення та звільнення посадових осіб
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та керівників підприємств, уста�
нов та організацій комунальної форми власності територіальної громади міста Києва", керуючись статтею
26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статтею 21 Закону України "Про прокурату�
ру", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Задовольнити протест заступника прокурора міста Ки�
єва від 15.04.11 № 07/1�232 вих�11 на пункти 7, 8 рішен�
ня Київради від 23.12.10 № 402/5214 "Про погодження при�
значення та звільнення посадових осіб виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) та ке�
рівників підприємств, установ та організацій комунальної
форми власності територіальної громади міста Києва".

2. Скасувати пункти 7, 8 рішення Київради від 23.12.10
№ 402/5214 "Про погодження призначення та звільнення по�
садових осіб виконавчого органу Київради (Київської місь�

кої державної адміністрації) та керівників підприємств, ус�
танов та організацій комунальної форми власності терито�
ріальної громади міста Києва".

3. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки�
ївради про результати розгляду протесту повідомити за�
ступнику прокуратура міста Києва в установленому поряд�
ку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про найменування нової вулиці в Дніпровському районі
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 263/5650 від 23 червня 2011 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні", враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 березня 2011
року № 1, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Найменувати нову вулицю в Дніпровському районі міс�
та Києва: Дамбова.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) провести організаційно�правові захо�
ди щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань культури та туризму та по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядуван�
ня, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної по�
літики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення
Київської міської ради від 09.03.06 № 167/3258 

"Про затвердження порядку розміщення закладів
грального бізнесу у м. Києві"

Рішення Київської міської ради № 270/5657 від 23 червня 2011 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про заборону грального бізне�
су в Україні", "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особа�
ми місцевого самоврядування" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київ�
ської міської ради від 09.03.06 № 167/3258 "Про затверджен�
ня порядку розміщення закладів грального бізнесу у м. Ки�
єві".

2. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного
опублікування.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва,
громадського харчування та послуг.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про Положення про Президію Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 381/5768 від 14 липня 2011 року

Відповідно до статті 12 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", частини другої стат�
ті 18 Статуту територіальної громади міста Києва, статей 11,14 Регламенту Київської міської ради Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Президію Київської місь�
кої ради згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Київ�
ської міської ради від 13.07.06 № 27/27 "Про затверджен�
ня Положення про Президію Київської міської ради V скли�
кання".

3. Це рішення набуває чинності з моменту його оприлюд�
нення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на за�
ступника міського голови — секретаря Київради.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін та доповнень до рішення Київради 
від 25.05.11 № 199/5586 "Про затвердження Міської

цільової програми сприяння в забезпеченні діяльності
судів загальної юрисдикції та інших судових органів 

у місті Києві на 2011—2015 роки"
Рішення Київської міської ради № 386/5773 від 14 липня 2011 року

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 16.5
статті 16 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 01.07.08
№ 8/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення Київради від
25.05.11 № 199/5586 "Про затвердження Міської цільової
програми сприяння в забезпеченні діяльності судів загаль�
ної юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на
2011—2015 роки", а саме:

— пункт 18 додатка 2 до Міської цільової програми спри�
яння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та

інших судових органів у місті Києві на 2011—2015 роки ви�
класти у редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та
депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про надання згоди на прийняття до комунальної
власності територіальної громади м. Києва закінченого

будівництвом об'єкта

Рішення Київської міської ради № 403/5790 від 14 липня 2011 року

Відповідно до статей 6, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, пунк�
ту 31 частини першої статті 26, частини другої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", частини п'ятої статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", на підставі
сертифікату відповідності від 16.02.11 № КВ000681, враховуючи звернення ТОВ "Епіцентр К" (листи від
04.01.11 № 1/33 та від 19.01.11 № 31/33), договір про пайову участь у створенні соціальної та інженер�
но�транспортної інфраструктури м. Києва від 24.12.09 № 282, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на прийняття до комунальної власно�
сті територіальної громади м. Києва закінченого будівниц�
твом об'єкта — "Влаштування транспортної розв'язки та
під'їзних шляхів" на просп. Академіка Палладіна у Свято�
шинському районі м. Києва згідно з додатком до цього рі�
шення.

2. Закріпити на праві господарського відання за комуналь�
ним підприємством "Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на

них Святошинського району м. Києва", комунальним під�
приємством "Київдорсервіс" та комунальним підприємством
"Київміськсвітло" об’єкти, зазначені у додатку до цього рі�
шення.

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

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий
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Ìàëåíüêà Â³òà
Æóðíàë³ñòè âèãàäàëè êëè÷êó ìîëîäîìó 
Ïðæåâàëüñüêîìó

Ðîìàí ÑËÈÂÊÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Київсь ий зоопар зібрав
ж рналістів, щоб дати
ім'я малень ом лошаті
Пржевальсь о о. Спочат
всі пропон вали свої варі-
анти, а ж рі обрало най-
милозв чніше.

Íàïðèê³íö³ ëèïíÿ â êîáèëè
Òîëè íàðîäèëîñÿ ëîøà. Áàòüêî
ìàëÿòè Êóðò — ìåøêàíåöü çîî-
ïàðêó, à ñàìêó ïðèâåçëè ç Ìèêî-
ëà¿âñüêîãî çâ³ðèíöÿ. Êîáèëà íà-
ðîäèëà ñàìà, áåç æîäíèõ óñêëàä-
íåíü. Ïîêè ùî ïðàö³âíèêè çîî-
ïàðêó ìàëÿòè íå ÷³ïàþòü, áî ìà-
òè ìîæå íåãàòèâíî öå ñïðèéíÿ-
òè. Ìàëÿ ìàº çäîðîâèé âèãëÿä,
æâàâî á³ãàº âîëüºðîì.

Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëîì êîïèòíèõ

òâàðèí ²ãîð Ìàð³é÷óê ðîçïîâ³â:
“Êîíåé Ïðæåâàëüñüêîãî â çîî-
ïàðêó ðîçâîäÿòü óæå íå îäèí äå-
ñÿòîê ðîê³â. Ìàºìî ïðèáëèçíî
50-é ïðèïë³ä. Ìàëÿòà íàðîäæóþ-
òüñÿ ìàéæå êîæí³ ï³âòîðà ðîêó”.

Ö³êàâî, ùî ñàìö³ êîíåé Ïðæå-
âàëüñüêîãî íå ìîæóòü ìåøêàòè â
îäíîìó âîëüºð³. Êîëè çàëèøèòè
¿õ ðàçîì, ìîæóòü çàáèòè îäíå îä-
íîãî äî ñìåðò³. Òîæ “ä³â÷èíö³”
äèðåêö³ÿ çîîïàðêó îñîáëèâî çðà-
ä³ëà.

Ñâ³é âàð³àíò êëè÷êè æóðíàë³ñ-
òè ïèñàëè íà ïàïåð³, à ïîò³ì ïî-
÷åðãîâî ãîëîñóâàëè çà êîæåí âà-
ð³àíò. Ñåðåä íèçêè ³ìåí íà çðà-
çîê: Êðàñóíÿ, Ñîíí³, Êðàëÿ,
Îðèñÿ òà ³íø³, îáðàëè çàïðîïî-
íîâàíå Þë³ºþ Âåáåð, æóðíàë³ñò-
êîþ ÒÑÍ,— Â³òà.

Â³äïîâ³äàëüíà çà çâ’ÿçêè ç ãðî-
ìàäñüê³ñòþ ñòîëè÷íîãî çîîïàðêó
Àíæåë³êà Êîìàðîâà çãàäàëà, ùî

òâàðèí ³íîä³ íàçèâàëè äîâîë³ äèâ-
íî. “×åðåïàõó êîëèñü íàðåêëè
×åáóðåêîì. ×åáóðåê, ì³æ ³íøèì,
óæå ðîçì³íÿâ òðåò³é äåñÿòîê”,—
êàæå ïàí³ Êîìàðîâà.

Äî ñëîâà, âèä êîíåé Ïðæå-
âàëüñüêîãî ñôîðìóâàâñÿ â ñòåïàõ
Ìîíãîë³¿ òà Êèòàþ. ×åðåç äî-
âê³ëëÿ êîí³ Ïðæåâàëüñüêîãî ñòà-
ëè çíà÷íî àãðåñèâí³øèìè çà çâè-
÷àéíèõ. Äèê³ æåðåáö³ ïåð³îäè÷-
íî â³äáèâàëè ñâ³éñüê³ òàáóíè. ×å-
ðåç òå íà íèõ ïîëþâàëè ëþäè,
ùîïðàâäà, º é ³íø³ ïðè÷èíè —
ì’ÿñî öèõ êîíåé ñìà÷íå.

Çðåøòîþ êîíåé Ïðæåâàëü-
ñüêîãî çàëèøèëîñÿ 14 îñîáèí.
Ïðîãðàìó â³äíîâëåííÿ öüîãî âè-
äó ðîçïî÷àëè â 1905 ðîö³, à äî
1989-ãî ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³ ðåçåð-
âàö³¿ ç ê³íüìè. Â Óêðà¿í³ º òàáó-
íè êîíåé Ïðæåâàëüñüêîãî â Àñ-
êàí³¿-Íîâ³é ³ ÷îðíîáèëüñüê³é çî-
í³ â³ä÷óæåííÿ

Малень ий " они " Пржевальсь о о народився здоровим і жвавим

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 134,70 в. м

на в л. Тимошен а Маршала, 9, літ. “А”
Назва об’є та: Нежилі приміщення площею 134,70 в. м
Адреса: 04212, м. Київ, в л. Тимошен а Маршала, 9, літ. “А”
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство “Київжитлоспеце с-

пл атація”.
Відомості про об’є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 134,70 в. м, том

числі:
з №1 по №5 ( р пи приміщень №3) площею 66,80 в. м, місця

за ально о орист вання площею 67,90 в. м.
Вартість продаж об’є та без ПДВ — 877 230 (вісімсот сімдесят сім

тисяч двісті тридцять) ривень.
ПДВ — 175 446 (сто сімдесят п’ять тисяч чотириста соро шість)

ривень.
Почат ова вартість продаж об’є та з рах ванням ПДВ — 1 052 676

(один мільйон п’ятдесят дві тисячі шістсот сімдесят шість) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни продаж з
рах ванням ПДВ — 105 267,60 (сто п’ять тисяч двісті шістдесят сім)
ривень 60 опійо .
Умови продаж :

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 та 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 “Універсальна товарно-сировинна біржа”
вина ород в розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об’є та,
я а встановлюється біржею.

5. А ціон б де проведено через 30 (тридцять) алендарних днів після
п блі ації о олошення.
Місце проведення а ціон : 01054, м. Київ, в л. Воровсь о о, 51,
оф. 11, товарна біржа “Універсальна товарно-сировинна біржа”.
Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01054, м. Київ,
в л. Воровсь о о, 51, оф. 11, 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 №2600112649 ПАТ “У раїнсь ий
професійний бан ” м. Києві, МФО 300205, од ЄДРПОУ 32069037,
отрим вач: товарна біржа “Універсальна товарно-сировинна біржа”.

8. Грошові ошти в розмірі — 116 964 ривень, що становить 10 відсот ів
від почат ової вартості об’є та приватизації, вносяться на рах но
№2600112649 ПАТ “У раїнсь ий професійний бан ” м. Києві, МФО
300205, од ЄДРПОУ 32069037, отрим вач: товарна біржа
“Універсальна товарно-сировинна біржа”.

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
10. Ознайомитися з об’є том можна в робочі дні за адресою: 04212,

м. Київ, в л. Тимошен а Маршала, 9, літ. “А”.
11. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01054, м. Київ,

в л. Воровсь о о, 51, оф. 11, товарна біржа “Універсальна товарно-
сировинна біржа”, тел. 482-07-42 та за адресою: 01001, м. Київ,
в л. Хрещати , 10, ім. 603, тел. 279-72-14, тел. 279-53-41.

О олошення
У провадженні О р жно о адміністративно о с д м. Києва переб ває справа

№ 2а-10054/11/2670 за позовом Блащ а В.Ю.; ПП “Компанія ФАХ” до Київсь ої
місь ої державної адміністрації про визнання неза онними або невідповідними
нормативном а т вищої юридичної сили та нечинними з дати прийняття
розпоряджень КМДА№75;№80 від 25.01.2011 р.;№99;№101 від 27.01.2011 р.;№140
від 03.02.2011 р.; №234 від 22.02.2011 р.; №251; №253 від 25.02.2011 р.; №307 від
09.03.2011 р.; №484 від 05.04.2011 р.; №490; №491; №504; №506 від 06.04.2011 р.;
№538 від 12.04.2011 р.;№616;№617 від 26.04.2011 р.;№665 від 04.05.2011 р.;№711
від 11.05.2011 р.; №738 від 17.05.2011 р.; №830 від 26.05.2011 р.; №846 від
30.05.2011 р.; №1044; №1047; №1048 від 23.06.2011 р. і поворотом їх ви онання.

С довий роз ляд відб деться 9 серпня 2011 р. о 15.30 за адресою: м. Київ,
в л. Камєнєва, 8, орп. 1, зал с дових засідань № 16.

Солом’янсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що с дове засідання справі за позовом Ворони
Надії Ми олаївни до Федорен а Владислава Володимировича, треті особи: Солом’янсь а районна м. Києві
державна адміністрація, Ком нальне підприємство “Дире ція з правління та обсл ов вання житлово о
фонд ” Солом’янсь ої районної м. Києві ради про визнання особи та ою, що втратила право орист вання
житловим приміщенням, відб деться 15 серпня 2011 ро об 11.00.

У зв’яз з цим, відповідач справі Федорен Владислав Володимирович , останнє відоме місце
проживання я о о: м. Київ, в л. Г. Севастополя, 44/10, в. 39 необхідно з’явитися до с д за адресою: м. Київ,
в л. М. Кривоноса, 25, аб. 20. При собі необхідно мати паспорт. (С ддя Л.В. Шевчен о).

Та ож повідомляю, що в разі неяв и в с дове засідання справ б де роз лян то відс тності відповідача.

Солом’янсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що с дове засідання справі за позовом
Череднічен о Ві торії Анатоліївни до Уве Дорнхьофера
про визнання недійсними до оворів півлі-продаж
вартир відб деться 18 серпня 2011 ро о 10.30.
У зв’яз з цим, відповідач справі Уве

Дорнхьофер , останнє відоме місце проживання
я о о: 03035, м. Київ, в л. Ло омотивна, 36 необхідно
з’явитися до с д за адресою: м. Київ, в л. М. Кри-
воноса, 25, аб. 20.

При собі необхідно мати паспорт.
Та ож повідомляю, що в разі неяв и в с дове

засідання справ б де роз лян то відс тності
відповідача. (С ддя Л.В. Шевчен о)

Святошинсь ий районний с д м. Киє-
ва ви ли ає відповідача Осипен а Стані-
слава Валерійовича , останнє відоме місце
проживання: м. Київ, в л. Уша ова, 8-а, по
справі №2-3597/11 за позовом ПАТ “Уні-
версал Бан ”” до Осипен а С.В. про стя -
нення забор ованості.

С дове засідання відб деться о 12.45 в
приміщенні Святошинсь о о районно о с д
м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а,
142, зал №1. (С ддя Петрен о Н.О.)

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 ».

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
Тел.: 235-82-72, 234-12-55

repro.kreschatic.kiev.ua

Усі види додр арсь их робіт.

Відповіді на росворд
По оризонталі: 3. ана о 5. парабел м 7. рем 8. діло 10. па-

рад 13. рісло 14. о іро 15. лимон 16. А афія 17. атана 18. он а
21. чина 23. ро 24. Атлантида 25. мандрил.
По верти алі: 1. сала а 2. арета 3. рам 4. од д 5. Персефона

6. мініатюра 7. ара ач 9. особня 10. поля 11. роман 12. дон а
19. осанна 20. тюр’є 22. атом 23. діл.


