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Проекти,
що наближають майбутнє

íîâèíè
Готується міжнародний
тендер на розробку ТЕО
нової гілки столичної
підземки
До кінця лютого в Києві оголосять тендер
на розробку техніко-економічного обґрунтування робіт із будівництва четвертої
гілки метро. Про це заявив заступник
голови КМДА Дмитро Давтян.
За його словами, наразі чимало компаній із різних країн світу висловлювали
зацікавленість у цьому проекті. Більшість
із заявників налаштовані до тривалої
та різносторонньої співпраці з міською
владою. Наприклад, китайські компанії не
лише підтвердили готовність побудувати
метро за 5 років, але й згодні долучатися
до робіт на Подільсько-Воскресенському
мосту. На їхню думку, ці проекти можна
об’єднати, адже це дозволить оптимізувати і організаційну, і безпосередньо
виконавчу складову.
«Зараз ми готуємо документи до міжнародного тендеру. Всі процедурні та
технологічні вимоги мають бути збережені.
Ми воліємо, щоб столиця чимшвидше
отримала таку бажану нову гілку метро.
Усі охочі зможуть взяти участь у цьому
тендері, а перемога буде обґрунтована і
строками, і ціною, і якістю»,– підкреслив
Дмитро Давтян.

I У Kyiv Smart City Hub відібрали кращі міські ідеї

Кожному призеру Зимових Олімпійських
ігор-2018 КО «Київзеленбуд» подарує
унікальну дизайнерську квіткову клумбу,
присвячену олімпійській тематиці.
«Долучившись до кампанії «Спільна
Олімпійська Перемога», ми прагнемо
створити додаткові стимули для успішного виступу наших олімпійців. Квіткові
символи перемоги будуть розроблені
нашими дизайнерами та вже навесні
висаджені», – зазначив гендиректор КО
«Київзеленбуд» Михайло Наконечний.

У місті відбудеться
патріотичний конкурс
«Честь та звитяга»
3 лютого о 10.00 в рамках відзначення
100-річчя бою під Крутами у спорткомплексі НПУ ім. М. П. Драгоманова (вул.
Тургенєвська, 3-9), відбудеться міський
військово-спортивний національно-патріотичний конкурс «Честь та звитяга».
Програмою передбачені конкурси
«Строю та пісні», «Неповне розбирання
та складання АК-74» та змагань: «Перетягування канату», «Метання умовної
«гранати» в приміщенні», «Згинання та
розгинання рук в упорі». А також першості
з національного виду спорту – «Хортингу»
в розділі «Сутичка», які проводитимуться
за окремим регламентом.
У заході візьмуть участь різновікові
збірні команди гуртківців КПНЗ «Київський дитячо-юнацький центр туризму,
краєзнавства та військово-патріотичного
виховання», шкіл, клубів – по одній команді від закладу.

Фото Олексія ІВАНОВА

Переможцям
Олімпійських
ігор-2018 – квіткові
клумби

Учора в Kyiv Smart City Hub пройшов публічний пітчинг міських проектів, які були подані до акселераційної програми Kyiv Smart City

У Kyiv Smart City Hub пройшов публічний пітчинг міських проектів,
які були подані до акселераційної програми Kyiv Smart City. Кожна
відібрана команда презентувала власний доробок (усього їх було
17), який потенційно може стати частиною міської інфраструктури,
а експертне журі обрало 7 кращих проектів, що потрапили до
безкоштовної акселераційної програми.
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ «Хрещатик»
УЧОРА ГО Kyiv Smart City Hub та Департамент
інформаційно-комунікаційних технологій КМДА
підписали Меморандум щодо підтримки міських
проектів, які стають частиною акселераційної
програми Kyiv Smart City.
Завдяки цьому власники відібраних проектів
дізнаються, що таке фандрейзинг, де можна
знайти гроші на реалізацію ідеї і як правильно
подавати свої рішення потенційним інвесторам.
А ще навчаться заповнювати тендерну документацію, отримають можливість використовувати
технічні можливості та дані міста.
Згідно з форматом акселераційної програми, кілька разів на тиждень у Kyiv Smart City
Hub організуватимуть попередньо анонсовані
лекції із різних тем. Усі учасники акселератора
матимуть право вільно відвідувати їх. Також

відбуватимуться виїзні лекції та екскурсії – до
Київської міської державної адміністрації, на
комунальні підприємства. За час акселераційної
програми учасники повинні фіналізувати свої
рішення та презентувати їх на фінальній презентації програми, у ході якої журі визначить 3
кращі проекти акселератора.
«Презентовані проекти свідчать не лише про високий інтелектуальний рівень активних киян,
а й про їхні знання у технічній
сфері. Передусім вони звертають
увагу на те, що актуально для
людей. Із задоволенням відзначив кілька задумів, реалізація яких може бути
здійснена буквально за один-два роки. І, звісно,
принести значну користь Києву та його мешкан-

цям. А це запорука гарного взаєморозуміння
та розвитку», – зауважив заступник голови
КМДА Дмитро Давтян.
Директор Департаменту
інформаційно-комунікативних технологій Юрій Назаров
наголосив на тому, що акселератор міських проектів Kyiv Smart
City – це найкраща можливість
заявити про себе, отримати експертні коментарі стосовно його покращення та
практичні поради щодо реалізації.
«Сьогоднішній день може внести зміни в
інфраструктуру міста саме завдяки вашим ідеям.
Kyiv Smart City та Департамент інформаційнокомунікаційних технологій КМДА раді допомогти
усім інноваційним проектам стати краще», – наголосив Юрій Назаров.
«Дуже важливо прислухатись
до потреб суспільства, яке визначає сучасний вектор розвитку
розумного міста. Для залучення громадськості команда Kyiv
Smart City створила акселераційну
програму, яка вже сьогодні рухає
майбутні міські технології та інновації», – зазначила співкоординатор ініціативи Kyiv Smart
City Ярослава Бойко I
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СУСПІЛЬСТВО

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки роботи із розгляду звернень громадян в апараті виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) у 2017 році
Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ðîáîòà ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ïðîâîäèòüñÿ ó
ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí», Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 07.02.2008 ¹ 109/2008 «Ïðî ïåðøî÷åðãîâ³ çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ
ðåàë³çàö³¿ òà ãàðàíòóâàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íà çâåðíåííÿ äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ» (äàë³ – Óêàç), ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, óêàçàìè
³ ðîçïîðÿäæåííÿìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè ³ ðîçïîðÿäæåííÿìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè, ðîçïîðÿäæåííÿìè êåð³âíèöòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ³íøèìè
íîðìàòèâíî– ïðàâîâèìè àêòàìè, ùî ðåãëàìåíòóþòü ðîáîòó ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí.
Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïåð³îä ç 01.01.2017 ïî 31.12.2017 çàðåºñòðîâàíî
32704 çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, ç íèõ: ïèñüìîâèõ – 19897, óñíèõ – 12807 (çà 2016 ð³ê â³äïîâ³äíî –
34779, ç íèõ: ïèñüìîâèõ – 20741, óñíèõ – 14038). Ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü
çâåðíåíü çìåíøèëàñü íà 2075, àáî 6,0%.
Ç óñ³õ çâåðíåíü, ùî íàä³éøëè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà 2017 ð³ê, óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí âçÿòî íà êîíòðîëü 19655 çâåðíåíü, àáî 51,7%.
Çà çâ³òíèé ïåð³îä äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íàä³éøëî 4599 êîëåêòèâíèõ
çâåðíåíü, ÷àñòêà ÿêèõ ñêëàäàº 14,1% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Ó ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì
ìèíóëîãî ðîêó çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü çìåíøèëàñü íà 288 çâåðíåíü, àáî íà 5,9%.
Çíà÷íó ê³ëüê³ñòü êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü ñêëàäàþòü ïèòàííÿ îïëàòè êâàðòèð òà êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã, áëàãîóñòðîþ, ïîòî÷íîãî ðåìîíòó áóäèíê³â, íåçàäîâ³ëüíîãî îïàëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ
ë³÷èëüíèê³â, ðåìîíòó ñàíòåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ òà êîìóí³êàö³é, íåçãîäè ³ç çàïëàíîâàíèì áóä³âíèöòâîì, ä³ÿëüíîñò³ ÆÁÊ òà ÎÑÁÁ, ðîáîòè ÆÅÊ³â, ðîáîòà ë³ôò³â, âîäîïîñòà÷àííÿ, îáñòåæåííÿ
ñàí³òàðíî– òåõí³÷íîãî ñòàíó êâàðòèð, áóäèíê³â, äåìîíòàæó ÌÀÔ³â, ðåìîíòó äàõ³â, ðîáîòè äèòÿ÷èõ
çàêëàä³â òà çàêëàä³â îñâ³òè òîùî.
Ç óðàõóâàííÿì êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çâåðíóëîñü
201238 ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîðóøèëè 49456 ïèòàíü. Çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó, ç óðàõóâàííÿì
êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü, äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çâåðíóëîñü 224946 ãðîìàäÿí.
Çà çâ³òí³é ïåð³îä äî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí íàä³éøëî 210 ëèñò³â ç ïîäÿêàìè
êåð³âíèöòâó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ãðîìàäÿíè âèñëîâëþâàëè âäÿ÷í³ñòü ïåðåâàæíî ç òàêèõ ïèòàíü: âèð³øåííÿ ïèòàíü êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, íàäàííÿ áåçêîøòîâíî¿ þðèäè÷íî¿ äîïîìîãè, âåòåðèíàð³¿, ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
îôîðìëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ òà ³í.
Ãðîìàäÿíè çâåðòàëèñÿ ïåðåäóñ³ì ³ç çàÿâàìè ùîäî âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ æèòòºâèõ ïèòàíü
(90,73%), ñêàðãàìè (9,22%), ïðîïîçèö³ÿìè ³ çàóâàæåííÿìè (0,05%).

ßê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç, ñåðåä îñíîâíèõ ïèòàíü, ùî ïîðóøóþòü ãðîìàäÿíè, ÷³ëüíå ì³ñöå çàéìàþòü
ïèòàííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà – 43,0%, ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó – 12,9%, ïèòàííÿ
åêîíîì³÷íî¿, ö³íîâî¿, ³íâåñòèö³éíî¿, çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿, ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè òà áóä³âíèöòâà,
ï³äïðèºìíèöòâà – 6,6%, ïèòàííÿ òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó – 5,0%, ïèòàííÿ æèòëîâî¿ ïîë³òèêè – 4,9%,
ïèòàííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ – 4,9% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³.

Íàéá³ëüøå çà çâ³òí³é ïåð³îä 2017 ðîêó êèÿí òóðáóâàëè òàê³ ïèòàííÿ:
– êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ – 43,0% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Íàé÷àñò³øå ïîðóøóâàëèñü ïèòàííÿ ùîäî îïëàòè æèòëîâî– êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (3195 ïèòàíü, àáî 15,0%), áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ (2203 ïèòàííÿ, àáî 10,4%), îïàëåííÿ òà íåçàäîâ³ëüíîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ
(2097 ïèòàíü, àáî 9,9%), ðåìîíòó áóäèíê³â, äàõ³â, ðåêîíñòðóêö³¿ áóäèíê³â (1826 ïèòàíü, àáî 8,6%),
âîäîïîñòà÷àííÿ (1610 ïèòàíü, àáî 7,6%), ðîáîòè ÆÅÊ³â (1469 ïèòàíü, àáî 6,9%).

Çà çâ³òíèé ïåð³îä ³ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
áåçïîñåðåäíüî â³ä ãðîìàäÿí íàä³éøëî 77,3%. Äëÿ ðîçãëÿäó çà íàëåæí³ñòþ ïåðåäàíî: ç Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè – 4,4%, ç Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè – 3,7%, â³ä Äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè – 2,8%, â³ä íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè – 2,1%, ç Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè, ì³ñüêî¿ òà
ðàéîííèõ ïðîêóðàòóð – 2,0%, ç Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè – 1,9%, ç ³íøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè,
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, óñòàíîâ – 5,8% çâåðíåíü ãðîìàäÿí.

– ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñêëàäàþòü 12,9% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Íàé÷àñò³øå ãðîìàäÿíè çâåðòàëèñü ç ïèòàíü íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ òà ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè (4218 ïèòàíü, àáî 66,0%), íàäàííÿ
ñóáñèä³¿ (337 ïèòàíü, àáî 5,3%), ïðèçíà÷åííÿ òà âèïëàòè ïåíñ³é (242 ïèòàííÿ, àáî 3,8%), âñòàíîâëåííÿ òà â³äì³íà ï³ëüã ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ (236 ïèòàíü, àáî 3,7%) òà
âèïëàòè ð³çíèõ äîïîìîã (197 ïèòàíü, àáî 3,1%).

Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü íàä³éøëà â³ä ìåøêàíö³â Äí³ïðîâñüêîãî (11,7%) òà Øåâ÷åíê³âñüêîãî (11,3%) ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà, íàéìåíøå – â³ä ìåøêàíö³â Ïîä³ëüñüêîãî (7,3%) òà Ïå÷åðñüêîãî
(6,7%) ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà.

– æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ñêëàäàþòü 4,9% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Ãðîìàäÿíè íàé÷àñò³øå
ïîðóøóâàëè ïèòàííÿ ùîäî íàäàííÿ æèòëà (967 ïèòàíü, àáî 39,8%), íàäàííÿ æèòëà íà ï³ëüãîâèõ
óìîâàõ (391 ïèòàííÿ, àáî 16,1%), íàäàííÿ ñëóæáîâîãî òà ñîö³àëüíîãî æèòëà (100 ïèòàíü, àáî 4,1%),
çàðàõóâàííÿ íà êâàðòèðíèé îáë³ê (91 ïèòàííÿ, àáî 3,7%), â³äñåëåííÿ ç àâàð³éíèõ òà ñòàðèõ áóäèíê³â (74 ïèòàííÿ, àáî 3,0%), ïðèâàòèçàö³¿ æèòëà ó áóäèíêàõ òà ãóðòîæèòêàõ (74 ïèòàííÿ, àáî 3,9).
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Çà ï³äñóìêàìè 2017 ðîêó, ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó, ñòðóêòóðà çâåðíåíü ãðîìàäÿí çà àêòóàëüí³ñòþ òåìàòèêè çàçíàëà ïåâíèõ çì³í. Òðàäèö³éíî íàé÷àñò³øå ãðîìàäÿíè
ïîðóøóâàëè ó ñâî¿õ çâåðíåííÿõ ïèòàííÿ æèòëîâî– êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
ßê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç ïèòàíü, ïîðóøåíèõ ó çâåðíåííÿõ, óïåðøå ïèòàííÿ òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó óâ³éøëè äî ïåðøî¿ òð³éêè àêòóàëüíèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ó ïîð³âíÿíí³
ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó ê³ëüê³ñòü òàêèõ ïèòàíü çá³ëüøèëàñü íà 1014, àáî 68,5%.
Ö³ çì³íè â³äáóëèñÿ çà ðàõóíîê íàäõîäæåííÿ çâåðíåíü ùîäî êîíôë³êòíî¿ ñèòóàö³¿ â Êóðåí³âñüêîìó
òðîëåéáóñíîìó ðåìîíòíî– åêñïëóàòàö³éíîìó äåïî ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» (2495 ïèòàíü – ïðîòè 1481
çà ï³äñóìêàìè àíàëîã³÷íîãî ïåð³îäó ìèíóëîãî ðîêó).
Îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí», Ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ òà
ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10.11.2014 ¹ 1300 òà çàðåºñòðîâàíîãî
â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 01.12.2014 çà ¹ 45/1098 òà ãðàô³ê³â ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî òà âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, çàòâåðäæåíèõ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â.
Âñüîãî óïðîäîâæ çâ³òíîãî ïåð³îäó îñîáèñòî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â. ïðèéíÿòî 447 ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîäàëè 501 çâåðíåííÿ. Âñ³ çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, îòðèìàí³ íà îñîáèñòèõ
ïðèéîìàõ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â.Â., çàëèøàþòüñÿ íà êîíòðîë³ äî îñòàòî÷íîãî âèð³øåííÿ ïèòàíü ó ìåæàõ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ç ÿêèìè çâåðòàëèñü ãðîìàäÿíè. Ñåðåä òèõ, õòî
çàçíà÷èâ ñâîþ ï³ëüãîâó êàòåãîð³þ ï³ä ÷àñ â³äâ³äóâàííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Êëè÷êà Â.Â.: ó÷àñíèê³â ÀÒÎ – 57 îñ³á, ðîäè÷³â ó÷àñíèê³â ÀÒÎ – 28 îñ³á, ³íâàë³ä³â ×ÀÅÑ – 9
îñ³á, ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãðóï – 7 îñ³á, ÷ëåí³â áàãàòîä³òíèõ ðîäèí – 7 îñ³á, ³íâàë³ä³â â³éíè – 6 îñ³á,
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é – 5 îñ³á, ä³òåé â³éíè – 4 îñîáè, ó÷àñíèê³â â³éíè – 4 îñîáè, ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè – 3 îñîáè, âåòåðàí³â ïðàö³ – 3 îñîáè, æ³íîê, ÿêèì ïðèñâîºíî ïî÷åñíå çâàííÿ
Óêðà¿íè «Ìàòè– ãåðî¿íÿ» – 2 îñîáè, îäèíîêèõ ìàòåð³â – 2 îñîáè. Âñ³ çâåðíåííÿ îïðàöüîâàíî â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.
Ç 01.01.2017 äî 31.12.2017 ïåðøèì çàñòóïíèêîì, çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà êåð³âíèêîì (âèêîíóþ÷îìó îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà) àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåäåíî 185 îñîáèñòèõ
ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, íà ÿêèõ ïðèéíÿòî 497 îñ³á, òà ïðîâåäåíî 48 âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, íà
ÿêèõ ïðèéíÿòî 64 îñîáè.
Çà ïåð³îä ç 01.01.2017 äî 31.12.2017 ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ïðîâåäåíî 63 ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëåôîííèõ ë³í³é, ï³ä ÷àñ ÿêèõ çâåðíóëîñÿ 38 ãðîìàäÿí.
Íà ³íôîðìàö³þ, ùî íàä³éøëà â³ä ãðîìàäÿí ï³ä ÷àñ ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëåôîííèõ ë³í³é, ó
ðàç³ ïîòðåáè, ãîòóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ òà çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ çàÿâíèêàì
íàäàºòüñÿ ïèñüìîâà â³äïîâ³äü.
²íôîðìàö³ÿ ïðî ê³ëüê³ñòü ïðîâåäåíèõ îñîáèñòèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí
òà ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëåôîííèõ ë³í³é ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà êåð³âíèêîì (âè-

Кількість
особистих
прийомів
громадян

Кількість громадян,
прийнятих на особистому
прийомі

Результат розгляду

Фактичнопроведено

роз’яснено

задоволено

відхилено

Заплановано

Фактично
проведено

Кількість громадян, які
звернулись на особистих
прийомів громадян

роз’яснено

задоволено

відхилено

заплановано

відбулося
фактично

Кількість прийнятих телефонних дзвінків

– îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñòàíîâëÿòü 4,9% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Ãðîìàäÿíè íàé÷àñò³øå ïîðóøóâàëè ïèòàííÿ íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè íà ë³êóâàííÿ, îçäîðîâëåííÿ, ïðèäáàííÿ ë³ê³â
(1330 ïèòàíü, àáî 54,8%), íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè (310 ïèòàíü, àáî 12,8%), çàáåçïå÷åííÿ
ìåäèêàìåíòàìè (181 ïèòàííÿ, àáî 7,4%), ä³ÿëüíîñò³ ìåäè÷íèõ óñòàíîâ (177 ïèòàíü, àáî 7,3%) òà
ñàíàòîðíî– êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ (89 ïèòàíü, àáî 3,7%).

Прізвище, ім’я та по
батькові заступника

Заплановано

êîíóþ÷èì îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà) àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïåð³îä ç 01.01.2017 äî 31.12.2017 íàâåäåíî â íàñòóïí³é òàáëèö³.
Кількість
виїзних
особистих
прийомів
громадян

Результат розгляду

Кількість
телефонних
ліній

Давтян О.Д.

2

2

1

1

0

0

2

3

2

0

0

0

2

2

0

Пантелеєв П.О.

12

8

31

36

1

0

24

13

45

45

0

0

12

9

17

Пліс Г.В.

12

11

4

4

0

0

24

24

0

0

0

0

12

12

0

Поворозник М.Ю.

12

10

33

25

0

0

24

5

0

0

0

0

12

9

0

Резніков О.Ю.

17

115

286

149

36

0

0

0

0

0

0

0

12

12

12

Сагайдак І.В.

2

1

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

Спасибко О.В.

12

26

104

32

0

0

24

0

0

0

0

0

12

12

2

Старостенко Г.В.

9

6

29

14

5

0

18

3

17

17

0

0

9

5

5

Бондаренко В.В.

7

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Верес Л.І.

4

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ситніченко Є.В.

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всього:

90

185

497

270

42

0

116

48

64

62

0

0

73

63

38

²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà êåð³âíèêîì (âèêîíóþ÷èì îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà) àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îñîáèñòèõ òà âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí ùîì³ñÿöÿ íàäàºòüñÿ îñîáèñòî
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Êëè÷êó Â.Â.
Ãðàô³êè ïðîâåäåííÿ îñîáèñòèõ òà âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí òà ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëåôîííèõ
ë³í³é êåð³âíèöòâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿí ðîçì³ùåíî ó ãðîìàäñüê³é ïðèéìàëüí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ªäèíîìó âåá– ïîðòàë³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³íôîðìàö³¿ òà îïóáë³êîâàíî ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿,
çîêðåìà, ó ãàçåò³ «Õðåùàòèê».
Â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â. 21.12.2016
íà çä³éñíåííÿ çàçíà÷åíîãî Óêàçó, ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí àïàðàòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâîäÿòüñÿ
âè¿çí³ äí³ êîíòðîëþ ó ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, ï³ä ÷àñ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ
ïåðåâ³ðêà ñòàíó âèêîíàííÿ äîðó÷åíü êåð³âíèöòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, íàäàíèõ íà çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí. Óïðîäîâæ 2017 ðîêó ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü
ãðîìàäÿí ïðîâåäåíî 162 äí³â êîíòðîëþ ó ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, ï³ä ÷àñ
ÿêèõ ïåðåâ³ðåíî âèêîíàííÿ 163 çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Ó äåíü êîíòðîëþ ïðàö³âíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
çâåðíåíü ãðîìàäÿí ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâíèêàìè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà
¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âè¿æäæàº çà êîíêðåòíèìè àäðåñàìè, âêàçàíèìè ó çâåðíåííÿõ ãðîìàäÿí,
òà ïåðåâ³ðÿº ä³éñíèé ñòàí âèêîíàííÿ äîðó÷åíü êåð³âíèöòâà. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ äíÿ
êîíòðîëþ ñêëàäàþòüñÿ àêòè, îäèí ç ÿêèõ íàäàºòüñÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ äí³â êîíòðîëþ êåð³âíèêó (âèêîíóþ÷îìó îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà) àïàðàòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîì³ñÿ÷íî
ãîòóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, íà ÿêó íàäàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ.
Â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â. 21.12.2016 íà
çä³éñíåííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî Óêàçó, ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí äâ³÷³
ïðîâåäåíî ïåðåâ³ðêè îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí, îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ
îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí, ñòàíó âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí íàñòóïíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿): ó äåïàðòàìåíòàõ: áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ;
âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó; åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é; æèòëîâî– êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè; ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî– áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà; ç
ïèòàíü ³íôîðìàö³éíî– êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿; ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿;
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â; êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà; êóëüòóðè; ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè;
ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà; îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó;
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ; ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà; ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè; ñóñï³ëüíèõ
êîìóí³êàö³é; òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè; ô³íàíñ³â; ó Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿; â óïðàâë³íí³ (³íñïåêö³¿) ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ. Äâ³÷³ ïðîâåäåíî ïåðåâ³ðêè ó ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ: Ãîëîñ³¿âñüê³é, Äàðíèöüê³é, Äåñíÿíñüê³é, Äí³ïðîâñüê³é, Îáîëîíñüê³é,
Ïå÷åðñüê³é, Ïîä³ëüñüê³é, Ñâÿòîøèíñüê³é, Ñîëîì’ÿíñüê³é òà òðè÷³ ó Øåâ÷åíê³âñüê³é. Âñüîãî çà
2017 ð³ê ïðîâåäåíî 63 ïåðåâ³ðêè. Çà ¿õ ðåçóëüòàòàìè âèêîíóâà÷åì îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàíî
äîðó÷åííÿ ïðî âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî ïîêðàùåííÿ ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí, çîêðåìà
ï³äâèùåííÿ ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á ïðè ðîçãëÿä³ çâåðíåíü ãðîìàäÿí,
íåóõèëüíîãî âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí». Ó ïîäàëüøîìó ïëàíóºòüñÿ
ïðîâåäåííÿ òàêèõ ïåðåâ³ðîê â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà.
Óïðîäîâæ 2017 ðîêó â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â. 21.12.2016 íà çä³éñíåííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî Óêàçó, ïåðåä Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ
Êëè÷êîì Â.Â. çâ³òóâàëè êåð³âíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿): Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî
çàáåçïå÷åííÿ; Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó; Äåïàðòàìåíòó
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é; Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî– êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè; Äåïàðòàìåíòó
ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî– áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà; Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü ³íôîðìàö³éíî– êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿; Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü
ðåºñòðàö³¿; Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â; Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.Êèºâà;
Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè; Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè; Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî
áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà; Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà
ñïîðòó; Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ; Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà; Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè; Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é; Äåïàðòàìåíòó
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè; Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â; Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿; Óïðàâë³ííÿ
(³íñïåêö³ÿ) ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ. Êð³ì öüîãî, çâ³òóâàëè ïî äâ³÷³ ãîëîâè äåñÿòè ðàéîííèõ â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é: Ãîëîñ³¿âñüêî¿, Äàðíèöüêî¿, Äåñíÿíñüêî¿, Äí³ïðîâñüêî¿, Îáîëîíñüêî¿, Ïå÷åðñüêî¿, Ïîä³ëüñüêî¿, Ñâÿòîøèíñüêî¿, Ñîëîì’ÿíñüêî¿ òà Øåâ÷åíê³âñüêî¿. Óïðîäîâæ
çâ³òíîãî ïåð³îäó êåð³âíèêàìè ï³äãîòîâëåíî òà íàäàíî Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Êëè÷êó Â.Â.
41 çâ³ò. Çà ðåçóëüòàòàìè çâ³òóâàííÿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â.Â. íàäàíî â³äïîâ³äí³
äîðó÷åííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí.
Íà âèêîíàííÿ Óêàçó ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó 2008 ðîö³ ñòâîðåíî ïîñò³éíî
ä³þ÷ó êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Óïðîäîâæ 2017 ðîêó â³äáóëîñü 12 çàñ³äàíü
êîì³ñ³¿, íà ÿêèõ ðîçãëÿíóòî 14 çâåðíåíü ãðîìàäÿí.
Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïðàöüîâàíà ä³ºâà ñèñòåìà êîíòðîëþ çà ñâîº÷àñíèì òà ÿê³ñíèì ðîçãëÿäîì çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü
ãðîìàäÿí âèêîíàâöÿì ùîñåðåäè ãîòóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî íàáëèæåííÿ òà çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíèõ
ñòðîê³â âèêîíàííÿ êîíòðîëüíèõ ïèñüìîâèõ çâåðíåíü ãðîìàäÿí òà äîðó÷åíü, äàíèõ íà îñîáèñòîìó
ïðèéîì³. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ðîçãëÿä çâåðíåíü ãðîìàäÿí ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü
ãðîìàäÿí ùîòèæíÿ ãîòóºòüñÿ êåð³âíèêó (âèêîíóþ÷îìó îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà) àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî
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îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿): ùî÷åòâåðãà íàäàºòüñÿ
³íôîðìàö³ÿ ïðî ñòàí âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ÿê³ íàïðàâëåí³
íà âèêîíàííÿ äî ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà äîïîâ³äàºòüñÿ êåð³âíèêó (âèêîíóþ÷îìó îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà) àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿); ùîï’ÿòíèö³ – íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ
ïðî ñòàí âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ÿê³ íàïðàâëåí³ íà ðîçãëÿä
äî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî– àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, â³ää³ë³â êîíòðîëüíî– àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà äî óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî– àíàë³òè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ êåð³âíèöòâà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).
Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïðàöüîâàíà ñèñòåìà ïîïåðåäí³õ íàãàäóâàíü,
àäðåñîâàíèõ êåð³âíèêàì: óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî– àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, â³ää³ëàì êîíòðîëüíî– àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî– àíàë³òè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ êåð³âíèöòâà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿); ãîëîâàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é; êåð³âíèêàì
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿).
Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà ï³äâèùåííÿ
ð³âíÿ ïðàâîâî¿ îñâ³òè êèÿí, ðîç’ÿñíåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, ïîâíîâàæåíü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ òåëåôîííèõ ë³í³é, âïðîâàäæåíèõ ó Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ òà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, âèñòóï³â ó
ïðîãðàìàõ ì³ñöåâîãî òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³î, ïóáë³êàö³é â ðàéîííèõ ãàçåòàõ êîìåíòàð³â þðèñò³â
òîùî. Ìåøêàíö³ ì³ñòà ìàþòü ìîæëèâ³ñòü íàäñèëàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿ âëàäè.

Ç ìåòîþ óäîñêîíàëåííÿ ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ ç
ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí Áðè÷êî Î.Ë. ïðîâåäåíî íàðàäè 10.10.2017 ç íà÷àëüíèêàìè
â³ää³ë³â ïî ðîáîò³ ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà 01.11.2017 ç ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî– àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, â³ää³ë³â
êîíòðîëüíî– àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî– àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ êåð³âíèöòâà àïàðàòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
ç ïèòàíü âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí», çàõîä³â íà âèêîíàííÿ
Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 07.02.2008 ¹ 109/2008 «Ïðî ïåðøî÷åðãîâ³ çàõîäè ùîäî
çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ òà ãàðàíòóâàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íà çâåðíåííÿ äî îðãàí³â
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ», äîðó÷åíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ïðî ñòàí ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿
òà ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ íàðàä
ñêëàäåíî ïðîòîêîëè äîðó÷åíü.
²íôîðìàö³ÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é
àäì³í³ñòðàö³¿ òà âèð³øåííÿ ïîðóøåíèõ ó çâåðíåííÿõ ïèòàíü ùîêâàðòàëüíî îïðèëþäíþºòüñÿ ó
êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà íà ªäèíîìó âåá– ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà.
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ ³ íàäàë³ ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ ðîáîòà ïî çàáåçïå÷åííþ âñåá³÷íîãî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ïîñèëåííþ ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
êåð³âíèê³â óñ³õ ð³âí³â çà âèð³øåííÿ ïèòàíü, ùî ïîðóøóþòüñÿ ó çâåðíåííÿõ ãðîìàäÿí, îñîáëèâî
íàéìåíø ñîö³àëüíî çàõèùåíèõ êàòåãîð³é, ïî óäîñêîíàëåííþ òà ïðîâåäåííþ ïðÿìèõ òåëåôîííèõ
ë³í³é äëÿ âñòàíîâëåííÿ ä³àëîãó ç ãðîìàäñüê³ñòþ ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè,
ïî çàáåçïå÷åííþ áåçïåðåøêîäíîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí, îá’ºêòèâí³é, íåóïåðåäæåí³é ³ â÷àñí³é
ïåðåâ³ðö³ ôàêò³â, âèêëàäåíèõ ó çâåðíåííÿõ, ôàêòè÷íîãî ïîíîâëåííÿ ïîðóøåíèõ ïðàâ òà ³íòå–
ðåñ³â ãðîìàäÿí.
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Нормативно–правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 13 (1825), п’ятниця, 2 лютого 2018 р.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Про годину запитань до виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 1044/4051 від 21 грудня 2017 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, статей 4,
11, 26, 42, 75 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10 – 101 Закону України «Про столицю
України – місто-герой Київ», з метою сприяння розвитку місцевого самоврядування в місті Києві та налагодження
ефективного діалогу між Київською міською радою і Київським міським головою в інтересах територіальної громади
міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íà ïåðøîìó ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè êîæíîãî êàëåíäàðíîãî êâàðòàëó â³äâîäèòüñÿ ÷àñ äëÿ çàïèòàíü äî ãîëîâè, ïåðøîãî
çàñòóïíèêà ³ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (äàë³ – ãîäèíà çàïèòàíü).
2. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ãîäèíè çàïèòàíü ãîëîâà,
ïåðøèé çàñòóïíèê ³ çàñòóïíèêè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïîâ³äàþòü
íà çàïèòàííÿ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ñòîñîâíî ðîáîòè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ïîñàä³.
Äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ìîæóòü
çàçäàëåã³äü ïèñüìîâî íàïðàâëÿòè Êè¿âñüêîìó
ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ñâî¿ çàïèòàííÿ íå ï³çí³øå, í³æ
çà òèæäåíü äî äíÿ ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ãîäèíè çàïèòàíü.
3. Íà ãîäèíó çàïèòàíü â³äâîäèòüñÿ íå ìåíøå
îäí³º¿ ãîäèíè â³äïîâ³äíîãî ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ãîäèíà çàïèòàíü ïðîâîäèòüñÿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó äåííîãî
ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ òà ðîçãëÿäó äåïóòàòñüêèõ
çàïèò³â.
Íà ïî÷àòêó ãîäèíè çàïèòàíü Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà ìîæå âèä³ëèòè äî 20 õâèëèí äëÿ â³äïîâ³ä³ íà îòðèìàí³ ïèñüìîâ³ çàïèòàííÿ äåïóòàò³â
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Íåçàëåæíî â³ä âñòàíîâëåíèõ ÷àñîâèõ îáìåæåíü êîæíà äåïóòàòñüêà ôðàêö³ÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè ìàº ãàðàíòîâàíå ïðàâî íà äâà
óñíèõ çàïèòàííÿ äî ãîëîâè, ïåðøîãî çàñòóïíèêà

³ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ çàïèòàíü â³ä äåïóòàòñüêèõ
ôðàêö³é ãîëîâà, ïåðøèé çàñòóïíèê ³ çàñòóïíèêè
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
â ìåæàõ çàëèøêó ÷àñó, â³äâåäåíîãî íà ãîäèíó
çàïèòàíü, â³äïîâ³äàþòü íà çàïèòàííÿ äåïóòàò³â
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â ïîðÿäêó ÷åðãîâîñò³ ¿õ
çàïèñó äëÿ âèñòóïó.
4. Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ áóòè ïðèñóòí³ì íà
ãîäèí³ çàïèòàíü ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïèñüìîâî ïîâ³äîìëÿº ïðî
öå Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ç çàçíà÷åííÿì ïðè÷èí
â³äñóòíîñò³. Â òàêîìó âèïàäêó â³äïîâ³äíà ãîäèíà
çàïèòàíü ïåðåíîñèòüñÿ íà íàñòóïíå íàéáëèæ÷å
ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Çàçíà÷åíå ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ â äåíü éîãî
ï³äïèñàííÿ ãîëîâîþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ðîçì³øóºòüñÿ íà îô³ö³éíîìó âåá–
ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (www.kmr.gov.ua).
5. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ³ ïîñò³éíó êîì³ñ³þ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà
äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про прийняття за основу
проекту рішення
Київської міської ради
«Про надання інформації стосовно
кінцевих бенефіціарних власників
юридичних осіб, що претендують
на отримання прав на землю чи майно
територіальної громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 712/3719 від 20 грудня 2017 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шістнадцятої статті
35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579,
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿
ñòîñîâíî ê³íöåâèõ áåíåô³ö³àðíèõ âëàñíèê³â
þðèäè÷íèõ îñ³á, ùî ïðåòåíäóþòü íà îòðèìàííÿ
ïðàâ íà çåìëþ ÷è ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà».
2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç
ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëå-

êîðèñòóâàííÿ äîîïðàöþâàòè çàçíà÷åíèé ïðîåêò
ð³øåííÿ òà âíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä ïëåíàðíîãî
çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відзначення на території
Києва пам’ятних дат
та ювілеїв у 2018 році

Рішення Київської міської ради № 1052/4059 від 21 грудня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про правовий статус та
вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» та з метою збереження української національної
пам’яті, консолідації та розвитку історичної свідомості мешканців Києва і належного відзначення та вшанування
пам’ятних дат і ювілеїв Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äçíà÷èòè íà òåðèòîð³¿ Êèºâà ó 2018 ðîö³
òàê³ ïàì’ÿòí³ äàòè òà þâ³ëå¿:
100 ðîê³â ç ÷àñó ñòâîðåííÿ Êîáçàðñüêîãî
Õîðó, ñïàäêîºìöåì ÿêîãî ñòàëà Íàö³îíàëüíà çàñëóæåíà êàïåëà áàíäóðèñò³â Óêðà¿íè
³ì. Ã. Ìàéáîðîäè (1918);
100-ð³÷÷ÿ çàñíóâàííÿ Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿
íàóê (14 ëèñòîïàäà 1918 ðîêó);
100 ðîê³â ç ÷àñó çàñíóâàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè (íèí³ Íàö³îíàëüíà
á³áë³îòåêà ³ì. Â. Âåðíàäñüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè)
(ëèñòîïàä 1918 ðîêó);
75 ðîê³â ç ÷àñó ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî çàñëóæåíîãî àêàäåì³÷íîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî
õîðó Óêðà¿íè ³ì. Ã. Âåðüîâêè (1943);

370 ðîê³â ç ÷àñó ïî÷àòêó Âèçâîëüíî¿ â³éíè
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ï³ä ïðîâîäîì Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî (21 ñ³÷íÿ 1648 ðîêó);
150 ðîê³â ç ÷àñó çàñíóâàííÿ ó Êèºâ³ ²íñòèòóòó
ìóçèêè ³ì. P. M. Ãë³ºðà – ïåðøîãî ïðîôåñ³éíîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó â ì³ñò³ (1868);
100 ðîê³â ç ÷àñó ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè (22 ñ³÷íÿ 1918 ðîêó);
100 ðîê³â ç ÷àñó áîþ ï³ä Êðóòàìè (29 ñ³÷íÿ
1918 ðîêó);
100 ðîê³â â³ä äíÿ ï³äïèñàííÿ óðÿäîì ÓÍÐ
Áðåñòñüêîãî (Áåðåñòåéñüêîãî) ìèðíîãî äîãîâîðó. Í³ìå÷÷èíà, Áîëãàð³ÿ, Òóðå÷÷èíà, ÀâñòðîÓãîðùèíà âèçíàëè ÓÍÐ ñàìîñò³éíîþ äåðæàâîþ
(9 ëþòîãî 1918 ðîêó);

100 ðîê³â ç ÷àñó âèçâîëåííÿ óêðà¿íñüêèìè
â³éñüêàìè Êèºâà â³ä ðîñ³éñüêèõ á³ëüøîâèöüêèõ
îêóïàíò³â (1– 2 áåðåçíÿ 1918 ðîêó);
100 ðîê³â â³ä äíÿ óõâàëåííÿ Óêðà¿íñüêîþ
Öåíòðàëüíîþ Ðàäîþ (ÓÖÐ) Çàêîíó «Ïðî ãðîøîâó
îäèíèöþ, áèòòÿ ìîíåòè òà äðóê äåðæàâíèõ êðåäèòîâèõ á³ëåò³â», çã³äíî ç ÿêèì íàö³îíàëüíîþ
ãðîøîâîþ îäèíèöåþ ñòàëà ãðèâíÿ (1 ãðèâíÿ
äîð³âíþâàëà 100 øàãàì; øàã – äð³áíà ìîíåòà)
(1 áåðåçíÿ 1918 ðîêó);
100 ðîê³â â³ä äíÿ çàòâåðäæåííÿ ÓÖÐ Ìàëîãî äåðæàâíîãî ãåðáà ÓÍÐ-Òðèçóáà (22 áåðåçíÿ 1918 ðîêó);
75 ðîê³â ç ÷àñó âèãíàííÿ íàöèñò³â ç Êèºâà (1943);
60 ðîê³â â³ä ÷àñó çàñíóâàííÿ Íàö³îíàëüíî¿
ñï³ëêè ê³íåìàòîãðàô³ñò³â Óêðà¿íè (28 ëþòîãî
1958 ðîêó);
6 ñ³÷íÿ – 120 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Âîëîäèìèðà Ñîñþðè (1898-1965), ïîåòà òà ïèñüìåííèêà;
6 ñ³÷íÿ – 80 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Âàñèëÿ
Ñòóñà (1938-1985), ïîåòà, ïåðåêëàäà÷à, ïðàâîçàõèñíèêà;
8 ñ³÷íÿ – 130 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ãíàòà
Þðè (1888-1966), àêòîðà, ðåæèñåðà;
14 ñ³÷íÿ – 120 ðîê³â ç äíÿ íàðîäæåííÿ Þð³ÿ
Ãîðîäÿíèíà (Ãîðë³ñà-Ãîðñüêîãî), ïîðó÷íèêà
Àðì³¿ ÓÍÐ, îñàâóëà îòàìàíà Ïåðøîãî êóðåíÿ
ïîëêó ãàéäàìàê³â Õîëîäíîãî ßðó, àâòîðà êíèãè
«Õîëîäíèé ßð»;
20 ñ³÷íÿ – 100 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Îëåêñàíäðà Øàë³ìîâà (1918-2006), õ³ðóðãà;
29 ñ³÷íÿ – 100 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ïåòðà
Áîãà÷à (1918-1981), ô³ç³îëîãà òà á³îëîãà;
Ç ëþòîãî – 100 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Ëþáîâ³ Çàáàøòè (1918-1990), ïîåòåñè;
10 ëþòîãî – 120 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Êîñòÿíòèíà Ïåñòóøêî (1898-1921), îòàìàíà Ñòåïîâî¿ äèâ³ç³¿, Ãîëîâíîãî îòàìàíà Õîëîäíîãî ßðó;
13 ëþòîãî – 175 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Ìèêîëè Àíäð³éîâè÷à Âåðáèöüêîãî (1843-1909),
óêðà¿íñüêîãî ïîåòà, ïåäàãîãà, ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à;
23 ëþòîãî – 140 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à (1878-1935), õóäîæíèêà,
òåîðåòèêà ìèñòåöòâà, ïåäàãîãà;
28 ëþòîãî – 80 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Ñòåôàíà Âàñèëüîâè÷à Òóð÷àêà (1938-1988),
óêðà¿íñüêîãî äèðèãåíòà;
1 áåðåçíÿ – 160 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Ïàâëà Òóòêîâñüêîãî (1858-1930), ãåîãðàôà, ãåîëîãà, ïåäàãîãà, îäíîãî ³ç çàñíîâíèê³â óêðà¿íñüêî¿
ãåîëîã³÷íî¿ øêîëè;
1 áåðåçíÿ – 80 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Áîðèñëàâà Áðîíäóêîâà (1938-2004), ê³íîàêòîðà;
10 áåðåçíÿ – 100 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Àâðàìà Ì³ëåöüêîãî (1918-2004), àðõ³òåêòîðà;
29 áåðåçíÿ – 290 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Êèðèëà Ãðèãîðîâè÷à Ðîçóìîâñüêîãî (17281803), óêðà¿íñüêîãî â³éñüêîâîãî, ïîë³òè÷íîãî ³
äåðæàâíîãî ä³ÿ÷à, îñòàííüîãî ãåòüìàíà Â³éñüêà
Çàïîð³çüêîãî (1750-1764);
2 êâ³òíÿ – 170 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Âîëîäèìèðà Â’ÿ÷åñëàâîâè÷à Ïóõàëüñüêîãî
(1848-1933), óêðà¿íñüêîãî ï³àí³ñòà, êîìïîçèòîðà,
ìóçè÷íîãî ä³ÿ÷à;
3 êâ³òíÿ – 100 ðîê³â ç äíÿ íàðîäæåííÿ Îëåñÿ
Ãîí÷àðà (1918-1995), ïèñüìåííèêà, ë³òåðàòóðíîãî
êðèòèêà, ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à;
10 êâ³òíÿ – 120 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Ñòåïàíà Ñêðèïíèêà (Ìñòèñëàâà) (1898-1993),
ïàòð³àðõà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñè-Óêðà¿íè;
4 òðàâíÿ – 130 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Ìèêîëè Ãð³í÷åíêà (1888-1942), ìóçèêîçíàâöÿ,
ôîëüêëîðèñòà;
5 òðàâíÿ – 180 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ãàííè
Áàðâ³íîê (1828-1911), ïèñüìåííèö³;
10 òðàâíÿ – 170 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Ìèêîëè ×èðâèíñüêîãî (1848-1920), çîîòåõí³êà,
îäíîãî ³ç îñíîâîïîëîæíèê³â çîîòåõí³÷íî¿ íàóêè;
2 ÷åðâíÿ – 90 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ëåîïîëüäà ßùåíêà (1928-2016), ìóçèêîçíàâöÿ-ôîëüêëîðèñòà, äèðèãåíòà, êîìïîçèòîðà,
êåð³âíèêà õîðó «Ãîì³í»;
3 ÷åðâíÿ – 90 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Êîñòÿíòèíà Ñòåïàíêîâà (1928-2004), ê³íîàêòîðà,
ïåäàãîãà;
8 ëèïíÿ – 80 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ëåñÿ
Òàíþêà (1938-2016), ðåæèñåðà òåàòðó òà ê³íî, ïîåòà, ïåðåêëàäà÷à, ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à;
2 ñåðïíÿ – 130 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Êîñòÿ Áóðåâ³ÿ (1888-1934), ïîåòà, ïèñüìåííèêà,
äðàìàòóðãà, òåàòðîçíàâöÿ, ïåðåêëàäà÷à;
24 ñåðïíÿ – 150 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Ìàêñèìà Ñëàâèíñüêîãî (1868-1945), ãðîìàäñüêîïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à, ïîåòà, äèïëîìàòà, ïóáë³öèñòà;
28 ñåðïíÿ – 100 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Îëåíè ßáëîíñüêî¿ (1918-2009), õóäîæíèö³;
29 ñåðïíÿ – 150 ðîê³â ç äíÿ íàðîäæåííÿ
Ëþäìèëè Ñòàðèöüêî¿-×åðíÿõ³âñüêî¿ (1868-1941),
ãðîìàäñüêî¿ ³ êóëüòóðíî¿ ä³ÿ÷êè, ïèñüìåííèö³;

30 ñåðïíÿ – 135 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Äìèòðà ²âàíîâè÷à Äîíöîâà (1883-1973), óêðà¿íñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî êðèòèêà, ïóáë³öèñòà,
ô³ëîñîôà, ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à;
4 âåðåñíÿ – 140 ðîê³â ç äíÿ íàðîäæåííÿ
Ôåäîðà Êðèæàí³âñüêîãî (1878-1938), ãðîìàäñüêîãî òà ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à, îðãàí³çàòîðà êîîïåðàòèâíîãî ðóõó;
8 âåðåñíÿ – 120 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Íàòàë³¿ Óæâ³é (1898-1986), àêòîðêè;
8 ëèñòîïàäà – 130 ðîê³â ç äíÿ íàðîäæåííÿ
Ìèõàéëà Êîâåíêà, â³éñüêîâîãî êîìåíäàíòà
Êèºâà (ñ³÷åíü 1918), îòàìàíà Â³ëüíîãî êîçàöòâà
â Êèºâ³ (1917-1918);
16 ëèñòîïàäà – 150 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Áîãäàíà Ê³ñòÿê³âñüêîãî (1868-1920), ïðàâîçíàâöÿ,
ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à, ô³ëîñîôà;
16 ëèñòîïàäà – 150 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
²îàíèê³ÿ Ìàëèíîâñüêîãî (1868-1932), ³ñòîðèêà,
ïðàâîçíàâöÿ;
25 ëèñòîïàäà – 180 ðîê³â ç äíÿ íàðîäæåííÿ
²âàíà Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî (1838-1918), ïèñüìåííèêà, åòíîãðàôà, ôîëüêëîðèñòà, ïåäàãîãà;
29 ëèñòîïàäà – 240 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ãðèãîð³ÿ Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà (1778-1843),
ïèñüìåííèêà, ãðîìàäñüêî-êóëüòóðíîãî ä³ÿ÷à;
1 ãðóäíÿ – 100 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Ïëàòîíà Ìàéáîðîäè (1918-1989) êîìïîçèòîðà;
5 ãðóäíÿ – 140 ðîê³â ç äíÿ íàðîäæåííÿ Îëåêñàíäðà Îëåñÿ (Îëåêñàíäðà Êàíäèáè) (1878-1944),
ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à, ïîåòà;
8 ãðóäíÿ – 140 ðîê³â ç äíÿ íàðîäæåííÿ Ìèõàéëà
Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà (1878-1952), â³éñüêîâîãî
ä³ÿ÷à, ãåíåðàë– ïîðó÷íèêà Àðì³¿ ÓÍÐ;
12 ãðóäíÿ – 90 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Ëåîí³äà Ôåäîðîâè÷à Áèêîâà (1928-1979), óêðà¿íñüêîãî ðåæèñåðà, àêòîðà òåàòðó ³ ê³íî;
13 ãðóäíÿ – 90 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
ªâãåíà Ñâåðñòþêà (1928-2014), ë³òåðàòóðîçíàâöÿ, ïóáë³öèñòà, äèñèäåíòà, ïîë³òè÷íîãî â’ÿçíÿ
êîìóí³ñòè÷íîãî òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó;
17 ãðóäíÿ – 110 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Þð³ÿ Øåâåëüîâà (1908-2002), â÷åíîãî-ñëàâ³ñòà,
ìîâîçíàâöÿ, ë³òåðàòóðîçíàâöÿ, ïåäàãîãà, ä³ÿ÷à
êóëüòóðè;
23 ãðóäíÿ – 110 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Ôåäîðà Àðòåìåíêà (1898-1922), â³éñüêîâîãî
ä³ÿ÷à, ïîëêîâíèêà Àðì³¿ ÓÍÐ;
25 ãðóäíÿ – 170 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
Îðåñòà Ëåâèöüêîãî (1848-1922), ³ñòîðèêà, åòíîãðàôà, ïèñüìåííèêà, àêàäåì³êà ÓÀÍ;
26 ãðóäíÿ – 120 ðîê³â â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ
ªâãåíà Ïëóæíèêà (1898-1936), ïîåòà, ïåðåêëàäà÷à, äðàìàòóðãà, ðåïðåñîâàíîãî.
2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè Êàëåíäàðíèé ïëàí çàõîä³â ç îðãàí³çàö³¿
òà â³äçíà÷åííÿ ïàì’ÿòíèõ äàò òà þâ³ëå¿â ó 2018
ðîö³, ïåðåäáà÷èâøè, çîêðåìà:
– îðãàí³çàö³þ òåìàòè÷íèõ ³íôîðìàö³éíèõ,
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ, êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ,
³íøèõ çàõîä³â ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà çàêëàäàõ
êóëüòóðè, ñïðÿìîâàíèõ íà äîíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿
ïðî ïîä³¿ òà îñîáè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàçíà÷åíèìè
ïàì’ÿòíèìè äàòàìè ³ þâ³ëåÿìè, ïðîâåäåííÿ
íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ êîíôåðåíö³é, çàñ³äàíü çà
êðóãëèì ñòîëîì òîùî;
– âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèõ çíàê³â, ìåìîð³àëüíèõ äîùîê, ïðèñâÿ÷åíèõ ïîä³ÿì ³ îñîáàì, ïîâ’ÿçàíèì ³ç çàçíà÷åíèìè ïàì’ÿòíèìè
äàòàìè ³ þâ³ëåÿìè, óïîðÿäêóâàííÿ ïîõîâàíü,
â³äïîâ³äíîãî íàéìåíóâàííÿ/ïåðåéìåíóâàííÿ
âóëèöü, íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íà ÷åñòü ïîä³é ³
îñ³á, ïîâ’ÿçàíèì ³ç çàçíà÷åíèìè ïàì’ÿòíèìè
äàòàìè ³ þâ³ëåÿìè;
– ñïðèÿííÿ ðåàë³çàö³¿ ³í³ö³àòèâ ãðîìàäñüêîñò³,
ñïðÿìîâàíèõ íà çáåðåæåííÿ òà â³äíîâëåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³, ïîïóëÿðèçàö³þ óêðà¿íñüêî¿
³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè.
– ñïðèÿííÿ âèñâ³òëåííþ çàõîä³â êîìóíàëüíèìè çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, îðãàí³çàö³¿
òåìàòè÷íèõ òåëå– ³ ðàä³îïåðåäà÷.
3. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà ïîñò³éíó
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè,
òóðèçìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.
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РЕКЛАМА

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèëèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ
137,4 êâ. ì íà âóë. Áàðáþñà Àíð³, 58/1, ë³ò. «À»
Íàçâà îá’ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 137,40 êâ. ì.
Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó – Òîâàðíà á³ðæà «Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà»
Àäðåñà: 03150, ì. Êè¿â, âóë. Áàðáþñà Àíð³, 58/1, ë³ò. «À».
òåë. (044) 230-95-49.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
Àóêö³îí òðèâàòèìå ç 10.00 (ïî÷àòîê ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é) äî 12.00
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà».
(çàê³í÷åííÿ ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é).
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî ¹ 7 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 60) çàãàëüíîþ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîäàæó îá’ºêò³â ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿ íà àóêö³îí³, ó òîìó
ïëîùåþ 137,4 êâ. ì.
÷èñë³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 2 257 920 (äâà ì³ëüéîíè äâ³ñò³ ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 09.09.2015 ¹ 1325, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿
ï’ÿòäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò äâàäöÿòü) ãðèâåíü.
Óêðà¿íè 25 âåðåñíÿ 2015 ð. çà ¹ 1147/27592.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá’ºêòà, ç óðàõóâàííÿì
Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ
ÏÄÂ – 225 792 (äâ³ñò³ äâàäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî äâ³) ãðèâí³.
ö³íè òà ôîòîêîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâ, ïîäàþòüñÿ â åëåêÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
òðîííîìó âèãëÿä³ íà ñàéò Òîâàðíî¿ á³ðæ³ «Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà»:
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî- (https://kapb.in.ua).
òåõí³÷íîìó ñòàí³.
Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ - 23 ëþòîãî 2018
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ - ïðîäàæó îá’ºêòà ðîêó äî 17.00.
ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³
Ïðîòÿãîì äâîõ êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿ çàÿâè ó÷àñíèêè àóêö³íà îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
îíó çîáîâ’ÿçàí³ íàä³ñëàòè íà àäðåñó îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (01004, ì. Êè¿â,
3. Êðîê àóêö³îíó:
âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà (×åðâîíîàðì³éñüêà), 5, êîðï. 6Á, 5-é ïîâåðõ,
- ðîçì³ð çíèæêè (êðîê àóêö³îíó íà çìåíøåííÿ ö³íè) - 5% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Òîâàðíà á³ðæà «Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà») îðèã³íàëè çàÿâ íà ó÷àñòü
Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, ùî ñêëàäàº 112 896 (ñòî äâàíàäöÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò â àóêö³îí³ ó òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ òà íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ äîêóìåíäåâ’ÿíîñòî ø³ñòü) ãðèâåíü;
ò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâè, à òàêîæ äîêàçè íàäñèëàííÿ öèõ äîêóìåíò³â.
- ðîçì³ð íàäáàâêè (êðîê àóêö³îíó íà çá³ëüøåííÿ ö³íè) - 10% ïî÷àòêîâî¿
Ïðèéìàííÿ òà ðåºñòðàö³ÿ çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³
ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, ùî ñêëàäàº 225 792 (äâ³ñò³ äâàäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîðÿäêó ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó çàÿâè ïðî
ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñòî äâ³) ãðèâí³.
âêëþ÷åííÿ äî ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿, òà çàÿâè íà
4. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, çà ó÷àñòü â àóêö³îí³, êîíêóðñ³ ùîäî îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ãðóï À, Ä òà
ðåºñòðàö³þ çàÿâè ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26005500086817 â ÏÀÒ «Êðåä³ Æ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ¹ 772 â³ä 17
Àãð³êîëü Áàíê» ì. Êèºâà, ÌÔÎ 300614, êîä çà ªÄÏÐÎÓ 23243248, îòðèìóâà÷: êâ³òíÿ 1998 ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 26 ÷åðâíÿ
Òîâàðíà á³ðæà «Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà».
1998 ðîêó çà ¹ 400/2840.
5. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 225 792,00 ãðí, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïîÏåðåìîæåöü àóêö³îíó, ÿêèé â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó àóêö³îíó,
÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26005500086817 ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà íà ïîäàëüøó ó÷àñòü â öüîìó àóêö³îí³.
â ÏÀÒ «Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê» ì. Êèºâà, ÌÔÎ 300614, êîä çà ªÄÏÐÎÓ 23243248,
8. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 03150,
îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà «Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà».
ì. Êè¿â, âóë. Áàðáþñà Àíð³, 58/1, ë³ò. «À».
6. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á - ãðîøîâ³ êîøòè.
Ôîòîìàòåð³àëè, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ, ³íø³ ìàòåð³àëè ïðî îá’ºêò ðîçì³ùåí³
7. Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè Îá’ºêòà ïðè- íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (ðîçä³ë «Ïðèâàòèçàö³ÿ»
âàòèçàö³¿ áóäå ïðîâåäåíî 27 ëþòîãî 2018 ðîêó.
(www.gukv.gov.ua/âèñòàâëåíî-íà-ïðîäàæ) òà íà ñàéòàõ îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó
Ïðîäàâåöü – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî (www.visnik.kiev.ua òà https://kapb.in.ua).
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ ç 11.00 äî 17.00, îá³äíÿ
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, òåë. (044) 202-61-85.
ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00, çà òåëåôîíîì îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (044) 230-95-49.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-à (êàá.310)
âèêëèêàº íà 21.02.2018 ðîêó î 13.00 Ìàòâ³é÷óê ²ðèíó Îëåã³âíó â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà
ïîçîâîì Ìàòâ³é÷óê Í³íè Ìàêñèì³âíè äî Ìàòâ³é÷óê ²ðèíè Îëåã³âíè, òðåò³ îñîáè, ÿê³ íå çàÿâëÿþòü
ñàìîñò³éíèõ âèìîã ùîäî ïðåäìåòà ñïîðó: Ìàòâ³é÷óê ²âàí Äìèòðîâè÷, Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà ó
ì.Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ
æèòëîâèì ïðèì³ùåííÿì.
Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ â
éîãî â³äñóòí³ñòü.
Ñóääÿ Ñàâèöüêèé O.A.
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Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ –
íåæèëî¿ áóä³âë³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 20,9 êâ.ì íà âóë. Òðîñòÿíåöüê³é, 1, ë³ò. «À»
Íàçâà îá’ºêòà: Íåæèëà áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
20,9 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1, ë³ò. «À».
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âïàñòðàíñ».
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèëà áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 20,9 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 332 400
(òðèñòà òðèäöÿòü äâ³ òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 33 240 (òðèäöÿòü òðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ ñîðîê) ãðèâåíü.
Îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³
ïëîùåþ 39,91 êâ. ì (îáë³êîâèé êîä 90:001:0004).
Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çåìëåâ³äâåäåííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî ó âñòàíîâëåíîìó
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.
ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó
ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç³ ñïëàòîþ âèíàãîðîäè îðãàí³çàòîðó àóêö³îíó, ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó
îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà

ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
3. Êðîê àóêö³îíó: 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, ùî ñêëàäàº 33 240 (òðèäöÿòü òðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ ñîðîê)
ãðèâåíü, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.
4. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü,
áåç ÏÄÂ, çà ðåºñòðàö³þ çàÿâè ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 260083012128 â ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ», êîä áàíêó: 300119,
êîä ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà «Ïåðøà
óí³âåðñàëüíà á³ðæà «Óêðà¿íà».
5. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ – 33 240 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü
10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ
íà ðàõóíîê ¹ 260083012128 â ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ», êîä
áàíêó: 300119, êîä ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà
á³ðæà «Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà «Óêðà¿íà».
6. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á –
ãðîøîâ³ êîøòè.
7. Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ áóäå
ïðîâåäåíî 23 ëþòîãî 2018 ðîêó.
Ïðîäàâåöü – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10,
òåë. (044) 202-61-85.

Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó – Òîâàðíà á³ðæà «Ïåðøà óí³âåðñàëüíà
á³ðæà «Óêðà¿íà» òåë. (044) 362-64-53.
Àóêö³îí òðèâàòèìå ç 12.00 (ïî÷àòîê ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é) äî 14.00 (çàê³í÷åííÿ ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é).
Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîäàæó îá’ºêò³â
ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿ íà àóêö³îí³, ó òîìó ÷èñë³ çà ìåòîäîì
çíèæåííÿ ö³íè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 09.09.2015 ¹ 1325, çàðåºñòðîâàíîãî â
Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 25 âåðåñíÿ 2015 çà ¹ 1147/27592.
Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ òà ôîòîêîï³¿
äîêóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâ, ïîäàþòüñÿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ íà ñàéò Òîâàðíî¿ á³ðæ³ «Ïåðøà óí³âåðñàëüíà
á³ðæà «Óêðà¿íà»: http://auction.birga-ukraine.com.ua/.
Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ –
19 ëþòîãî 2018 ðîêó äî 17.00.
Ïðîòÿãîì äâîõ êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿ çàÿâè
ó÷àñíèêè àóêö³îíó çîáîâ’ÿçàí³ íàä³ñëàòè íà àäðåñó îðãàí³çàòîðà
àóêö³îíó (01033, ì. Êè¿â, âóë. Ãàéäàðà, 50, ÁÖ «ªâðîïàñàæ»,
Òîâàðíà á³ðæà «Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà «Óêðà¿íà») îðèã³íàëè
çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ó òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ òà íàëåæíèì
÷èíîì çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâè,

à òàêîæ äîêàçè íàäñèëàííÿ öèõ äîêóìåíò³â.
Ïðèéìàííÿ òà ðåºñòðàö³ÿ çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â
åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîðÿäêó
ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó çàÿâè ïðî âêëþ÷åííÿ äî ïåðåë³êó îá'ºêò³â,
ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿, òà çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³,
êîíêóðñ³ ùîäî îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ãðóï À, Ä òà Æ,
çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
¹ 772 â³ä 17 êâ³òíÿ 1998 ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³
þñòèö³¿ Óêðà¿íè 26 ÷åðâíÿ 1998 ðîêó çà ¹ 400/2840.
Ïåðåìîæåöü àóêö³îíó, ÿêèé â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ
ïðîòîêîëó àóêö³îíó, ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà íà ïîäàëüøó
ó÷àñòü â öüîìó àóêö³îí³.
8. Îçíàéîìèòèñü ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1, ë³ò. «À».
Ôîòîìàòåð³àëè, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ, ³íø³ ìàòåð³àëè ïðî îá’ºêò ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (ðîçä³ë «Ïðèâàòèçàö³ÿ»
(www.gukv.gov.ua/ âèñòàâëåíî-íà-ïðîäàæ) òà íà ñàéò³ îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (http://birga-ukraine.com.ua/).
Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ ç
11.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00, çà òåëåôîíîì îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (044) 362-64-53.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ –
íåæèëîãî áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 460,1 êâ. ì íà âóë. Òðóõàí³âñüê³é, 3-à, ë³ò. «À»
Íàçâà îá’ºêòà: Íåæèëèé áóäèíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ
460,1 êâ. ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Òðóõàí³âñüêà, 3-à, ë³ò. «À».
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî îõîðîí³, óòðèìàííþ òà åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü âîäíîãî ôîíäó
ì. Êèºâà «Ïëåñî».
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèëèé áóäèíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 460,1 êâ. ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 11 825 112
(îäèíàäöÿòü ì³ëüéîí³â â³ñ³ìñîò äâàäöÿòü ï’ÿòü òèñÿ÷ ñòî
äâàíàäöÿòü) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá’ºêòà,
ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 1 182 511 (îäèí ì³ëüéîí ñòî â³ñ³ìäåñÿò
äâ³ òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò îäèíàäöÿòü) ãðèâåíü 20 êîï³éîê.
Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä îá’ºêòîì îêðåìî íå âèä³ëåíà.
Îá’ºêò ðîçòàøîâàíèé â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
18 594,93 êâ. ì (îáë³êîâèé êîä 66:438:0051).
Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çåìëåâ³äâåäåííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî ó âñòàíîâëåíîìó
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.
ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó
ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç³ ñïëàòîþ âèíàãîðîäè îðãàí³-

çàòîðó àóêö³îíó, ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ – ïðîäàæó
îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà
ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
3. Êðîê àóêö³îíó: 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿,
ùî ñêëàäàº 1 182 511 (îäèí ì³ëüéîí ñòî â³ñ³ìäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³
ï’ÿòñîò îäèíàäöÿòü) ãðèâåíü 20 êîï³éîê, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.
4. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü,
áåç ÏÄÂ, çà ðåºñòðàö³þ çàÿâè ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26005500086817 â ÏÀÒ «Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê» ì. Êèºâà,
ÌÔÎ 300614, êîä çà ªÄÏÐÎÓ 23243248, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà
á³ðæà «Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà».
5. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 1 182 511,20 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿,
âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26005500086817 â ÏÀÒ «Êðåä³ Àãð³êîëü
Áàíê» ì. Êèºâà, ÌÔÎ 300614, êîä çà ªÄÏÐÎÓ 23243248,
îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà «Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà».
6. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á –
ãðîøîâ³ êîøòè.
7. Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ áóäå
ïðîâåäåíî 23 ëþòîãî 2018 ðîêó.
Ïðîäàâåöü – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10,
òåë. (044) 202-61-85.

Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó – Òîâàðíà á³ðæà «Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà» òåë. (044) 230-95-49.
Àóêö³îí òðèâàòèìå ç 10.00 (ïî÷àòîê ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é) äî 12.00 (çàê³í÷åííÿ ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é).
Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîäàæó îá’ºêò³â
ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿ íà àóêö³îí³, ó òîìó ÷èñë³ çà ìåòîäîì
çíèæåííÿ ö³íè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 09.09.2015 ðîêó ¹ 1325, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 25 âåðåñíÿ 2015 ðîêó çà
¹ 1147/27592.
Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ òà ôîòîêîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâ, ïîäàþòüñÿ
â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ íà ñàéò Òîâàðíî¿ á³ðæ³ «Êè¿âñüêà
àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà»: (https://kapb.in.ua).
Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ –
19 ëþòîãî 2018 ðîêó äî 17.00.
Ïðîòÿãîì äâîõ êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿ çàÿâè
ó÷àñíèêè àóêö³îíó çîáîâ’ÿçàí³ íàä³ñëàòè íà àäðåñó îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (01004, ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà
(×åðâîíîàðì³éñüêà), 5, êîðï. 6Á, 5-é ïîâåðõ, Òîâàðíà á³ðæà
«Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà») îðèã³íàëè çàÿâ íà ó÷àñòü
â àóêö³îí³ ó òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ òà íàëåæíèì ÷èíîì çàñâ³ä÷åí³

êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâè, à òàêîæ äîêàçè
íàäñèëàííÿ öèõ äîêóìåíò³â.
Ïðèéìàííÿ òà ðåºñòðàö³ÿ çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â
åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîðÿäêó
ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó çàÿâè ïðî âêëþ÷åííÿ äî ïåðåë³êó îá’ºêò³â,
ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿, òà çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³,
êîíêóðñ³ ùîäî îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ãðóï À, Ä òà Æ,
çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
¹ 772 â³ä 17 êâ³òíÿ 1998 ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³
þñòèö³¿ Óêðà¿íè 26 ÷åðâíÿ 1998 ðîêó çà ¹ 400/2840.
Ïåðåìîæåöü àóêö³îíó, ÿêèé â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ
ïðîòîêîëó àóêö³îíó, ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà íà ïîäàëüøó
ó÷àñòü â öüîìó àóêö³îí³.
8. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Òðóõàí³âñüêà, 3-à, ë³ò. «À».
Ôîòîìàòåð³àëè, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ, ³íø³ ìàòåð³àëè
ïðî îá’ºêò ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (ðîçä³ë «Ïðèâàòèçàö³ÿ» (www.gukv.gov.ua/
âèñòàâëåíî-íà-ïðîäàæ) òà íà ñàéòàõ îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó
(www.visnik.kiev.ua òà https://kapb.in.ua).
Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ ç
11.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00, çà òåëåôîíîì îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (044) 230-95-49.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ –
íåæèëî¿ áóä³âë³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35,6 êâ. ì íà ïë. Øåâ÷åíêà Òàðàñà, 1-Á ë³ò. «À»
Íàçâà îá’ºêòà: Íåæèëà áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
35,6 êâ. ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, ïë. Øåâ÷åíêà Òàðàñà, 1-á, ë³ò. «À».
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âïàñòðàíñ».
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèëà áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35,6 êâ. ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 442 080
(÷îòèðèñòà ñîðîê äâ³ òèñÿ÷³ â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 44 208 (ñîðîê ÷îòèðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ â³ñ³ì) ãðèâåíü.
Îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³
ïëîùåþ 135,49 êâ. ì (îáë³êîâèé êîä 78:011:0018).
Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çåìëåâ³äâåäåííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî ó âñòàíîâëåíîìó
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.
ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó
ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç³ ñïëàòîþ âèíàãîðîäè îðãàí³çàòîðó àóêö³îíó, ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó
îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà

ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
3. Êðîê àóêö³îíó: 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, ùî ñêëàäàº 44 208 (ñîðîê ÷îòèðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ â³ñ³ì)
ãðèâåíü, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.
4. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü,
áåç ÏÄÂ, çà ðåºñòðàö³þ çàÿâè ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 260083012128 â ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ», êîä áàíêó: 300119,
êîä ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà «Ïåðøà
óí³âåðñàëüíà á³ðæà «Óêðà¿íà».
5. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ – 44 208 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü
10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ
íà ðàõóíîê ¹ 260083012128 â ÏÀÒ «ÁÀÍÊ ÀËÜßÍÑ», êîä
áàíêó: 300119, êîä ªÄÐÏÎÓ: 35252391, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà
á³ðæà «Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà «Óêðà¿íà».
6. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á –
ãðîøîâ³ êîøòè.
7. Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ áóäå
ïðîâåäåíî 23 ëþòîãî 2018 ðîêó.
Ïðîäàâåöü – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10,
òåë. (044) 202-61-85.

Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó – Òîâàðíà á³ðæà «Ïåðøà óí³âåðñàëüíà
á³ðæà «Óêðà¿íà» òåë. (044) 362-64-53.
Àóêö³îí òðèâàòèìå ç 14.00 (ïî÷àòîê ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é) äî 16.00 (çàê³í÷åííÿ ïîäàííÿ ö³íîâèõ ïðîïîçèö³é).
Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîäàæó îá’ºêò³â
ìàëî¿ ïðèâàòèçàö³¿ íà àóêö³îí³, ó òîìó ÷èñë³ çà ìåòîäîì
çíèæåííÿ ö³íè, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 09.09.2015 ¹ 1325, çàðåºñòðîâàíîãî â
Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 25 âåðåñíÿ 2015 çà ¹ 1147/27592.
Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ òà ôîòîêîï³¿
äîêóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâ, ïîäàþòüñÿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ íà ñàéò Òîâàðíî¿ á³ðæ³ «Ïåðøà óí³âåðñàëüíà
á³ðæà «Óêðà¿íà»: http://auction.birga-ukraine.com.ua/.
Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ –
19 ëþòîãî 2018 ðîêó äî 17.00.
Ïðîòÿãîì äâîõ êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿ çàÿâè
ó÷àñíèêè àóêö³îíó çîáîâ’ÿçàí³ íàä³ñëàòè íà àäðåñó îðãàí³çàòîðà
àóêö³îíó (01033, ì. Êè¿â, âóë. Ãàéäàðà, 50, ÁÖ «ªâðîïàñàæ»,
Òîâàðíà á³ðæà «Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà «Óêðà¿íà») îðèã³íàëè
çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ó òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ òà íàëåæíèì
÷èíîì çàñâ³ä÷åí³ êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâè,

Xна місяць – 40 грн 90 коп.
Xна 3 місяці – 122 грн 70 коп.
Xна 6 місяців – 245 грн 40 коп.
Xна 12 місяців – 490 грн 80 коп.

à òàêîæ äîêàçè íàäñèëàííÿ öèõ äîêóìåíò³â.
Ïðèéìàííÿ òà ðåºñòðàö³ÿ çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â
åëåêòðîíí³é ôîðì³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîðÿäêó
ïîäàííÿ òà ðîçãëÿäó çàÿâè ïðî âêëþ÷åííÿ äî ïåðåë³êó îá'ºêò³â,
ùî ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿, òà çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³,
êîíêóðñ³ ùîäî îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ãðóï À, Ä òà Æ,
çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè
¹ 772 â³ä 17 êâ³òíÿ 1998 ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³
þñòèö³¿ Óêðà¿íè 26 ÷åðâíÿ 1998 ðîêó çà ¹ 400/2840.
Ïåðåìîæåöü àóêö³îíó, ÿêèé â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ
ïðîòîêîëó àóêö³îíó, ïîçáàâëÿºòüñÿ ïðàâà íà ïîäàëüøó
ó÷àñòü â öüîìó àóêö³îí³.
8. Îçíàéîìèòèñü ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, ïë. Øåâ÷åíêà Òàðàñà, 1-á, ë³ò. «À».
Ôîòîìàòåð³àëè, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ, ³íø³ ìàòåð³àëè ïðî îá’ºêò ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (ðîçä³ë «Ïðèâàòèçàö³ÿ»
(www.gukv.gov.ua/ âèñòàâëåíî-íà-ïðîäàæ) òà íà ñàéò³ îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (http://birga-ukraine.com.ua/).
Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ ç
11.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00, çà òåëåôîíîì îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (044) 362-64-53.
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Торік до Контактного центру 1551
надійшло понад 1,5 млн дзвінків
ЗА 2017 РІК до Контактного центру
міста надійшло понад 1,5 млн дзвінків і 1 млн звернень від мешканців. За
добу фіксують понад 4 тис. дзвінків,
які оперативно потрапляють до відповідних структурних підрозділів
КМДА. У періоди «пікових» навантажень їх кількість може збільшуватись вдвічі.
Для ліквідації черги до операторів
працює «База знань», яка у зручній
формі надає киянам відповіді на
основні питання, тому для отримання
інформації не обов’язково звертатися
до оператора.
Окрім цього, на базі Контактного
центру діє проект «Прямий зв’язок

На манежі – сила,
ілюзія і тварини

У центрі Києва може з’явитися
ще одна комплексна пам’ятка
містобудування

I Національний цирк презентував нову
інтернаціональну програму

Мандрівку різними жанрами циркового
мистецтва пропонує яскраве шоу «Слон
і смугастий рейс». Глядачів дивуватимуть
найсильніший чоловік планети, що поставив
29 рекордів Гіннеса, ілюзіоніст, який повторить
знаменитий номер Гаррі Гуддіні, комічний
жонглер та повітряні акробати. Виступатимуть і
екзотичні звірі – бенгальські та уссурійські тигри,
коні та індійська слониха Майя.
Марія КАТАЄВА «Хрещатик»
У 2018 РОЦІ сучасному європейському цирку виповнюється 250
років. У 1768 році наїзник Філіп
Астлі відкрив у Лондоні арену,
де проходили вистави за участю
тварин, акробатів, жонглерів,
клоунів. Столичний заклад розпочинає цей ювілейний рік ефектною та сильною міжнародною
програмою.
«Щоразу ми намагаємося зібрати кращих представників світового цирку, як українського, так
і зарубіжного. Чимало артистів у
цій програмі є рекордсменами
та призерами міжнародних фестивалів, – розповіла заступник
гендиректора цирку з гастрольної
діяльності Марина Новосьолова. –
Ми наслідуємо тенденції світового
циркового мистецтва. Якщо раніше захоплювалися постановками, то зараз відроджується його
Величність Трюк, без якого нині
не проходить жоден фестиваль».
Назва «Слон і смугастий рейс»
нагадує про фільм, де на кораблі

з кліток раптово звільнилися
тигри і леви. Розпочинають програму смугасті хижаки, довіру
та повагу яких завоювали дресирувальники Юлія та Микола
Козирєви. Поряд із досвідченими
колегами на манежі дебютуватиме й «студент» – однорічний
білий тигр Арні. Справжній «бал»
з вальсуючими кіньми породи
фриз та маленькими чорними
поні покаже у номері «Свобода
коней» Руслан Яремчук. А фінальним акордом програми буде виступ 34-річної комунікабельної,
грайливої і граційної слонихи
Майї вагою 3 тонни.
Майстерністю, можливостями
людського тіла та оригінальними
трюками підкорюватимуть публіку
циркові артисти з різних країн світу.
Ілюзіоніст Туйчи Хан із Узбекистану чимало років працював над
номером «Визволення під водою»,
яким свого часу прославився Гаррі
Гуддіні. Його зв’язують, обмотують
поліетиленом і опускають в ящик

з водою, ключі від якого разом з
іншими кидають на дно. За лічені
хвилини, не дихаючи, артист має
звільнитися з пут, знайти необхідні ключі та вибратися з води.
Туйчи Хан успішно поєднує роботу
в жанрі ілюзії й клоунади. Тож глядачі зустрінуться з ним ще кілька
разів – цього разу у вигляді кумедного клоуна. І навіть мають шанс
стати учасниками його номерів.
Фахриддін Ахназаров – 29-разовий
рекордсмен Книги рекордів Гіннеса,
якого вітали Арнольд Шварценеґґер,
королева Великої Британії Єлизавета ІІ, Білл Клінтон і Джордж Буш, –
зробить на манежі неймовірне.
На очах у глядачів артист ламає
дерев’яну дошку, забиває руками цвяхи, жонглює гирями (вага
кожної 32 кг), піднімає піраміду
з заліза та асистенток, загальною
вагою 460 кг. А ще – тягне зубами
канат з автомобілем, вщент наповнений людьми, та сам лягає під
його колеса.
Ризиковані трюки на штейнтрапе, трапеції, що розкачується
під куполом цирку, продемонструє повітряний гімнаст, золотий
призер Міжнародного фестивалю
в Італії Олег Спігін. При цьому він
виконує різні стійки, в тому числі
й на власних зубах. Комічний
жонглер з Румунії Лівіу Тудор
покаже веселі трюки з тарілочками. Він крутитиме їх на тонких
жердинах, а наполегливий тер’єр
намагатиметься йому завадити.
Міжнародна програма «Слон
і смугастий рейс» триватиме в
Національному цирку України
до 21 квітня

НА ЗАСІДАННІ постійної комісії
Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
депутати погодили звернення ОСН
«Квартал – Пушкінська – Червоноармійська» щодо виділення коштів
на розробку науково-облікової документації для включення частини
середмістя столиці до держреєстру
нерухомих пам’яток України.
Відтак у Києві може з’явитися ще
одна комплексна пам’ятка містобудування – «Пушкінський квартал»
(територія у межах вул. Пушкінської,
Васильківської та бульв. Шевченка).
Тут зосереджена унікальна колекція
пам’яток історії та архітектури XIX –
початку XX ст. Йдеться, приміром,
про пам’ятку «Садиба Міхельсона»
на вул. Пушкінській, житловий будинок Спілки художників України

щоденного випуску
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на Великій Васильківській, 12 в
якому свого часу проживали Іван
Кавалерідзе – скульптор, драматург,
кінорежисер; живописець Тетяна
Яблонська та інші.
«Із загальної кількості споруд
у межах кварталу, а їх всього 36,
до об’єктів нерухомої культурної
спадщини можна віднести 29. Тому
міська влада має намір виділити
кошти на розроблення науковооблікової документації аби включити «Пушкінський квартал» до
держреєстру нерухомих пам’яток
України. Ми доручили Департаменту
культури КМДА подати бюджетний
запит на розробку документації.
Попередньо столиці це обійдеться
у 745 тис. грн», – зазначив голова
бюджетної комісії Київради Андрій
Странніков

У метрополітені розмістять
соцрекламу про захист першоцвітів
НА ЛАЙТБОКСАХ ескалаторів
станцій метрополітену з’явиться
соціальна реклама проти незаконної
торгівлі дикими ранньоквітучими
рослинами. Відповідне звернення
управління екології та природних
ресурсів Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища отримала постійна
комісія КМР з питань екологічної
політики. Згідно з дорученням профільної комісії, згадане управління
спільно з Департаментом суспільних
комунікацій мають підготувати
макети та текстові повідомлення
соціальної реклами для розміщення
у підземці.
«Наразі наше завдання — не допустити торгівлю червонокнижними

рослинами. Вже підготовлені оголошення, тексти, плакати для того, щоб
привернути увагу громадян до цієї
проблеми», – зазначив начальник
управління екології та природних
ресурсів КМДА Андрій Мальований.
«Ми доручили КО «Київзеленбуд»
підготувати наказ щодо посилення
контролю за охороною та збереженням видів раньоквітучих рослин
та тих, що занесені до Червоної
книги України. А РДА мають посилити контроль щодо попередження
та припинення правопорушень,
пов’язаних із незаконною реалізацією первоцвітів», – повідомив
голова постійної комісії Київради
з питань екологічної політики Костянтин Яловий
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з київською міською владою». Так,
упродовж 2017 року проведено 49
прямих ліній під час яких зареєстровано 486 звернень і порушено 913
питань. Щодо всіх запитів надано
розгорнуті відповіді та коментарі
заявникам, які звернулись за телефоном. Найчастіше кияни зверталися
з питань ЖКГ, транспорту, соцзабезпечення, охорони здоров’я та
ветеринарної медицини.
Слідкувати за спілкуванням мешканців міста із посадовими особами
можна на сайті Контактного центру
www.1551.gov.ua, де трансляція відбувається в режимі онлайн. Запитання
приймають за телефоном 1551

61308
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