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Голосіївсь ий район

23.08. Ñâÿòêîâà ïðîãðàìà òà
öåðåìîí³ÿ ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíîãî
Ïðàïîðà Óêðà¿íè “Ïðàïîð Óêðà-
¿íè ãîðäî ìàéîðèòü: ïî äîëèí³ —
æèòî, ïî ãîð³ — áëàêèòü!” Óðî-
÷èñòå âðó÷åííÿ ïàñïîðò³â ãðîìà-
äÿíèíà Óêðà¿íè. Ìàéäàí á³ëÿ Ãî-
ëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ.

24.08. Ñâÿòêîâà ðàéîííà êóëü-
òóðíî-ìèñòåöüêà ïðîãðàìà “Óê-
ðà¿íî, ìîÿ Óêðà¿íî! Íàéñâÿò³øà
òè ï³ñíå ìîÿ!” çà ó÷àñòþ ìàéñòð³â
ìèñòåöòâ òà â³äîìèõ òâîð÷èõ êî-
ëåêòèâ³â. Ãîëîñ³¿âñüêèé ïàðê
êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó ³ìåí³ Ìàê-
ñèìà Ðèëüñüêîãî.

Дарниць ий район
23.08. Óðî÷èñòå ï³äíÿòòÿ Äåð-

æàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè, óðî-
÷èñòèé ì³òèíã, óðî÷èñòå âðó÷åí-
íÿ ïàñïîðò³â îñîáàì, ÿê³ äîñÿã-
ëè 16-ð³÷÷ÿ. Âóë. Êîøèöÿ, 11
(ïëîùà á³ëÿ áóä³âë³ Äàðíèöüêî¿
ÐÄÀ).
24.08. Ñâÿòêîâèé êîíöåðò “Ì³é

êðàé ÷óäîâèé — Óêðà¿íà!” Ïàëàö
êóëüòóðè “Äàðíèöÿ”. Âóë. Çàñëî-
íîâà, 18. Ïî÷àòîê î 16.00.

Ñâÿòêîâèé êîíöåðò “ß ëþáëþ
òåáå, Óêðà¿íî!” Ïàðê ³ì. Âî¿í³â-
³íòåðíàö³îíàë³ñò³â (âóë. Âåðáèöü-
êîãî). Ïî÷àòîê î 13.00.

Деснянсь ий район
23.08. Óðî÷èñòèé ì³òèíã ç íàãî-

äè Äíÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà
Óêðà¿íè. Óðî÷èñòå âðó÷åííÿ ïàñ-
ïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ìî-
ëîäèì êèÿíàì. Á³ëÿ ïðèì³ùåííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ (ïð. Ìàÿêîâ-
ñüêîãî, 29).
24.08. Ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî

ïàì’ÿòíèõ çíàê³â òà ïàì’ÿòíèê³â
âèäàòíèì ä³ÿ÷àì óêðà¿íñüêîãî äåð-
æàâîòâîðåííÿ, áîðöÿì çà ñâîáîäó
òà íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè, âî¿íàì,
ïîëåãëèì ó áîÿõ çà ¿¿ ñâîáîäó.
24.08. Óðî÷èñòà êîíöåðòíà

ïðîãðàìà “Â ìî¿ì ñåðö³ Óêðà-
¿íà”: ñâÿòêîâà êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà çà ó÷àñòþ ïðîâ³äíèõ ìàéñ-

òð³â ìèñòåöòâ, àìàòîðñüêèõ êî-
ëåêòèâ³â, ëàóðåàò³â ðàéîííîãî
îãëÿäó íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³, ðîç-
âàæàëüíà ïðîãðàìà äëÿ ä³òåé,
ñâÿòêîâèé ôåºðâåðê. Á³ëÿ ïðèì³-
ùåííÿ ÐÄÀ (ïð. Ìàÿêîâñüêîãî,
29).

Âå÷³ðíÿ êîíöåðòíà ïðîãðàìà ó
ïàðêó “Ìîëîä³æíèé”.

Дніпровсь ий район
23.08. Óðî÷èñòå ï³äíÿòòÿ Äåð-

æàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè. Äí³ï-
ðîâñüêà ÐÄÀ. (á. Ïðàö³, 1/1).
23.08. Óðî÷èñòå ïîêëàäàííÿ

êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà “Æ³íö³ Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè” òà Êóð-
ãàíó Áåçñìåðòÿ. Ïàðê êóëüòóðè òà
â³äïî÷èíêó “Ïåðåìîãà”.
24.08. Íàðîäíå ãóëÿííÿ “Óêðà-

¿íî ìèëà, òè — íàø ð³äíèé êðàé!”
òà äåìîíñòðàö³ÿ ñâÿòêîâîãî ôåºð-
âåðêà. Ïàðê êóëüòóðè òà â³äïî-
÷èíêó “Ïåðåìîãà”.

Оболонсь ий район
23.08. Öåðåìîí³ÿ óðî÷èñòîãî

ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà
Óêðà¿íè â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³
ì³ñòà Êèºâà. Ïëîùà Ì. Çàâãîðîä-
íüîãî (ïåðåòèí âóëèö³ ìàðøàëà
Òèìîøåíêà òà ïðîñïåêòó Ãåðî¿â
Ñòàë³íãðàäà). Ïî÷àòîê î 10.00.
23.08. “Ñîáîðíà, â³ëüíà Óêðà¿íî,

íà âñ³ â³êè, íà âñ³ ÷àñè” — ðàéîí-
íèé êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèé çàõ³ä
çà ó÷àñòþ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â òà
åñòðàäíèõ âèêîíàâö³â. Äîðîãà äî
Õðàìó (ïð. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà
(24 — 24-À). Ïî÷àòîê î 17.00.

Печерсь ий район
23.08. Ï³äíÿòòÿ Äåðæàâíîãî

Ïðàïîðà Óêðà¿íè á³ëÿ ïðèì³ùåí-
íÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿, ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïà-
ì’ÿòíèê³â ×îðíîâîëó òà Ëåñ³
Óêðà¿íö³. Âóë. Ñóâîðîâà, 15. Ïî-
÷àòîê î 10.00.
24.08. Ðàéîííå ñâÿòî ìèñòåöòâ

“Óêðà¿íà: ñê³ëüêè ñâ³òëà â ³ìåí³
òâîºìó, ñê³ëüêè â íüîìó äîáëåñ-
ò³ ³ ñëàâè”: êîíöåðòíà ïðîãðàìà
ìàéñòð³â ìèñòåöòâ ³ ñàìîä³ÿëüíèõ

òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â. Öåíòðàëüíèé
ïàðê êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó “Ì³-
ñüêèé ñàä”. Ïî÷àòîê î 13.00.

Подільсь ий район
23.08. Öåðåìîí³ÿ ï³äíÿòòÿ Äåð-

æàâíîãî ïðàïîðà Óêðà¿íè. Á³ëÿ
ïðèì³ùåííÿ Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ.
(Êîíòðàêòîâà ïëîùà). Ïî÷àòîê î
10.00.
24.08. Ñâÿòêîâà ïðîãðàìà ç íà-

ãîäè â³äçíà÷åííÿ 20-¿ ð³÷íèö³ íå-
çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Ïàðê êóëü-
òóðè ³ â³äïî÷èíêó. “Êóðåí³â-
ñüêèé”.

Святошинсь ий район
23.08. Öåðåìîí³ÿ ï³äíÿòòÿ Äåð-

æàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè. Ìàé-
äàí÷èê á³ëÿ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ.
Ïî÷àòîê î 10.00.
23.08. Ñâÿòêîâèé êîíöåðò

“Îìð³ÿíà â³êàìè Íåçàëåæí³ñòü”.
ÖÊ “Ñâÿòîøèí”. Ïî÷àòîê î
15.00.

Солом’янсь ий район
23.08. Óðî÷èñòå ï³äíÿòòÿ Äåð-

æàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè.
Ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41.
23.08. Óðî÷èñòèé êîíöåðò äî

Äíÿ Ïðàïîðà òà 20-¿ ð³÷íèö³ Íå-
çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Ïðîñï. Ïî-
â³òðîôëîòñüêèé, 41.
24.08. “Äåíü íàðîäæåííÿ äåð-

æàâè” Êóëüòóðíî-ìèñòåöüêå ñâÿ-
òî. Ïàðê ³ìåí³ Îñòðîâñüêîãî òà
“Â³äðàäíèé”. Ïî÷àòîê î 15.00.

Шевчен івсь ий район
23.08. Óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ ï³ä-

íÿòòÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà-
¿íè. Âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24
(ïðèì³ùåííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ÐÄÀ).
24.08. Ñâÿòêîâèé êîíöåðò çà

ó÷àñòþ êðàùèõ õóäîæí³õ êîëåê-
òèâ³â, ìàéñòð³â ìèñòåöòâ Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó òà ì. Êè-
ºâà — “Ìîÿ Âêðà¿íî, â³ëüíà é íå-
çàëåæíà, æèâè, öâ³òè, áóäü â³÷íî
ìîëîäà!” Ïàðê ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà. Ïî÷àòîê î 14.00

Ô
îò
î 

Áî
ðè

ñà
 Ê

Î
ÐÏ

Ó
Ñ
ÅÍ

Ê
À

Ïëàí ñâÿòêîâèõ çàõîä³â 
ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ Äíÿ 
Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà 
òà 20-ð³÷÷ÿ Íåçàëåæíîñò³, 
ÿê³ â³äáóäóòüñÿ â ðàéîíàõ
ñòîëèö³ 23 ³ 24 ñåðïíÿ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ
НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСАМИ:

Підземний пішохідний перехід площі Льва Толсто о — частина підземно о
пішохідно о переход площею 124,70 в. м, цільове ви ористання — тор івля
непродовольчими товарами на станціях метрополітен , приле лих до них
підземних переходах, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 691,03 рн/ в. м без ПДВ за місяць, розмір застави за
часть он рсі — 86170,83 рн (без ПДВ);

Підземний пішохідний перехід площі Льва Толсто о — частина підземно о
пішохідно о переход площею 106,00 в. м, цільове ви ористання — афе
з реалізацією орілчаних виробів на станціях метрополітен , приле лих
до них підземних переходах, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий
розмір орендної плати — 619,97 рн/ в. м без ПДВ за місяць, розмір
застави за часть он рсі — 65716,67 рн.

Термін прийняття он рсних пропозицій — 15 днів з дня п блі ації
о олошення про проведення он рс . До менти для часті он рсі
приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної
власності м. Києва.

Проведення он рс відб деться 20.09.2011 о 10.00 за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 36, . 1017.

Ознайомитись з мовами он рс та отримати додат ов
інформацію можна за адресою: 01001, м, Київ, в л. Хрещати , 10, Головне
правління ом нальної власності м. Києва, . 524, телефони для довідо :
279-27-93, 279-27-86.

Се ретаріат Київсь ої місь ої ради
о олош є он рс на заміщення ва антної посади помічни а
заст пни а місь о о олови — се ретаря Київради відділ
забезпечення діяльності заст пни а місь о о олови —
се ретаря Київради (V ате орія).
Основні валіфі аційні вимо и до андидатів встановлюються відповідно

до Поряд проведення он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.02.02
№169 та з ідно з Типовими професійно- валіфі аційними хара теристи ами
посад державних сл жбовців.
Особи, я і відповідають основним валіфі аційним вимо ам, подають до

он рсної омісії та і до менти: заяв на часть он рсі, в я ій
зазначається про ознайомлення заявни а із встановленими за онодавством
обмеженнями щодо прийняття на сл жб та проходження сл жби в ор анах
місцево о самовряд вання; заповнен особов арт (форма П-2ДС) з
відповідними додат ами; опії до ментів про освіт , засвідчені
встановленом за онодавством поряд ; опію першої та др ої сторіно
паспорта ромадянина У раїни, засвідчені адровою сл жбою; відомості про
доходи та зобов’язання фінансово о хара тер щодо себе та членів своєї сім’ї
за 2010 рі : дві фото арт и розміром 4x6 см.

Термін подання до ментів — 30 алендарних днів від дня п блі ації
о олошення про он рс. Інформація щодо он ретних ф н ціональних
обов’яз ів та мов оплати праці надається додат ово.

До менти приймаються за адресою: 01044, м. Київ-44, в л. Хрещати ,
36, . 913 (на он рс). Телефон для довідо : 254-11-88.

Головне фінансове правління
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
до ментально о забезпечення та онтролю.

Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів — ромадянство
У раїни, вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем спеціаліст, ма істр. Дос онале володіння омп’ютером.

Заяви приймаються протя ом 30 алендарних днів від дня оп блі вання
о олошення за адресою: м. Київ-044, в л. Хрещати , 36, Головне фінансове
правління ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), імн. 819.

Телефон для довідо 234-62-50.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва
повідомляє, що 07.09.2011 ро об 11.45
роз лядатиметься цивільна справа № 2-1619/11
за позовом Харчен а Володимира Володимиро-
вича до Харчен о Інеси Іванівни про с нення
переш од вихованні дитини.

Харчен о Інеса Іванівна, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, в л. Березня івсь а, 6,
в. 139, ви ли ається в с дове засідання я від-
повідач.

В разі їхньої неяв и справ б де роз лян то за
їх відс тності на підставі наявних матеріалів справи.

Адреса с д : м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб.№207.
С ддя Бартащ Л.П.

Втрачений державний а т на право власності на земельн ділян серії ЯЖ №053634 19.07.2007 р.,
виданий Головним правлінням земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київради (КМДА) та
зареєстровано о в низі записів реєстрації державних а тів на право власності на землю за№05-7-02577
на ім’я Зосимен о Ганни Романівни площею 1/2 від 0,0821Га, адастровий номер 8000000000:75:105:0034,
що розташований на в л. Ш ільній, 17-Б Святошинсь ом районі м. Києва вважати недійсним.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва
ви ли ає Піхало Оле сандра Васильовича в
я ості відповідачів по справі № 2-3651/11 за
позовом Я бовсь ої Олени Оле сандрівни
про зняття з реєстраційно о облі .

С дове засідання призначено на 26 серпня
2011 ро на 12.00. С дове засідання від-
б деться в приміщенні Дніпровсь о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в лиця Кошиця, 5, аб. № 207. У випад
Вашої неяв и справ б де роз лян то на
підставі наявних ній до азів.

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

Відповіді на росворд
По оризонталі: 3. омі 8. л па 9. зима 10. онта т 12. пар ан

13. тенета 14. само он 17. траст 20. о апі 23. Кассандра 24. а ва 25. вас

26. ро іров а 29. станс 31. лотос 34. ори амі 38. моло о 39. ешелон

40. алі оте 41. тема 42. нти 43. атод.

По верти алі: 1. лопіт 2. Спарта 3. рона 4. метро 5. Ко то 6. сирена

7. сафарі 10. аста 11. тенор 15. мос іти 16. ондола 18. ре ет 19. с арн

21. а ао 22. плато 27. осо а 28. ліше 29. самота 30. апломб 32. тюлень

33. сенчи 35. роли 36. а ат 37. метод


