
Опалювальний сезон 
у місті завершиться, 
коли протягом трьох 
днів середньодобова 
температура не 
опускатиметься нижче 
+8°С 

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в 
ефірі телеканалу «Київ». 

«Ми бачимо, яка затяжна зима цього року – 
весь березень достатньо холодний, багато снігу 
випало. Як тільки буде підвищення температури, 
однозначно говоритимемо про завершення 
опалювального сезону», – зазначив Віталій 
Володимирович. 

Що стосується ОСББ та будинків, які мають 
приватні котельні, то вони із припиненням 
теплопостачання визначаються самостійно – за 
умови згоди усіх мешканців будинку. 

Лікарі столичних 
медзакладів готові 
до підписання декларацій 

Про це учора повідомив перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник під час під-
писання декларації зі своїм сімейним лікарем, 
якого він попередньо обрав у рамках початку 
національної кампанії з вибору лікаря. 

«Наразі у Києві працюють 1370 лікарів, 
з якими можна укласти декларацію. Кожен 
киянин може зробити це, попередньо запи-
савшись до лікаря через електронну систему 
запису або прийти на прийом без запису», – 
повідомив Микола Юрійович.

Він зазначив, що терапевт може підписати 
декларації з 2000 пацієнтів, сімейний лікар – із 
1800, а педіатр – із 900 маленькими пацієнтами. 

«Рішення про вибір лікаря має бути виваже-
ним. Окрім його кваліфікації та професійності, 
раджу зважати і на фактор територіальної 
доступності», – наголосив пан Поворозник. 

Важливо зазначити, що для підписання 
декларації з лікарем необхідно мати із собою 
паспорт, індивідуальний податковий номер та 
мобільний телефон (за наявності). 

У Центральній бібліотеці 
ім. Т. Г. Шевченка для дітей 
презентують оновлений 
простір 

4 квітня відбудеться офіційне відкриття 
оновленого простору Центральної бібліотеки 
ім. Т. Г. Шевченка для дітей після завершення 
чергового етапу ремонту, який став можли-
вим завдяки підтримці міської влади. Змін 
зазнали внутрішній та зовнішній інтер’єри, 
приміщення стало більш адаптованим для 
людей з особливими потребами, що дозволи-
ло розвивати інклюзивний напрямок роботи. 

Бібліотека активно працює як сучасний 
культурний центр, задовольняючи різнома-
нітні читацькі, освітні, інформаційні, комуні-
кативні, дозвіллєві, соціальні та інші потреби 
користувачів, успішно втілює проекти з по-
пуляризації читання, різних видів мистецтва 
й бібліотечного простору загалом, серед 
яких: мистецько-літературний «БібліоFEST», 
проект із популяризації книгозбірні «Бібліо-
тека – місце впливу», проект підтримки 
творчих започаткувань «Митець incognito», 
ляльковий театр «Казкарик» тощо.
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Французька 
весна стартувала 
яскравим шоу 

 �  На Софійській площі показали музично-
світлову виставу

ПОСТАНОВНИКОМ дійства став україн-
ський режисер Влад Троїцький. 

«В основі проекту – поняття «Свобода», 
«Рівність» і «Братерство», які є гаслом Фран-
цузької республіки. Нашим завданням було 
розібратися, що ці слова означають сьогодні. 
Пізніше ми додали й повітря – це щось, що 
витає над засадничими поняттями та об’єднує 
їх», – поділився він. 

Музичний супровід до шоу – панк-оперу 
«Повітря» – написав французький композитор 
П’єр Тійуа. Він відзначив, що його твір також 
присвячений 70-річчю Загальної декларації 
прав людини. 

Перед Софійською дзвіницею встановили 
сцени, де разом виступали Національний 
президентський оркестр, музичний гурт Dakh 
Daughters та Nova Opera. Участь у шоу взяла 
і посол Франції в Україні Ізабель Дюпон. 
Дипломатка, яка з дитинства займається 
музикою, виконала партію на віолонче-
лі. А диригував дійством Гаст Вальтціг із 
Люксембурзької філармонії, який в 2016 
році отримав престижну премію Grammy. У 
панк-опері звучали тексти «Апокаліпсису» 

Іоанна Богослова, передбачень Нострадамуса 
і Декларації прав людини. 

Над візуальною частиною шоу – проекці-
ями на Софійську дзвіницю та анімацією на 
екранах – працювали українські художниці 
Анна Ходькова та Крістіна Ярош. Зокрема 
вони використали картини з зображеннями 
козака Мамая та профіль жінки на фоні пра-
пора Франції, що символізує цю країну. Також 
слова «Свобода», «Рівність», «Братерство» не 
лише лунали зі сцени, а й транслювалися на 
дзвіницю й екрани. Крім того, там зблизька 
показували музикантів і диригента з камер 
в прямому ефірі. Побачити шоу зібралися 
тисячі киян і гостей міста. 

Французька весна, що знайомить з куль-
турою країни, триватиме в Києві до кінця 
квітня. В музичній програмі будуть джазові 
та джаз-рокові виступи, а також концерт 
французької музики за участю Національно-
го оркестру України та академічної капели 
України «Думка» в філармонії. Однією з ро-
дзинок театральної програми стане вистава 

«Концерт для двох клоунів» на сцені Театру на 
Подолі, актори якої водночас є музикантами 
та клоунами. Веселі персонажі мультфільмів 
70-х оживуть на кіноконцерті «Різношерсті 
песики» Жозефа Д’Анвера в Центрі Довженка, 
а в театрі «Золоті Ворота» покажуть виставу 
«Сьогодні вечері не буде» французького 
режисера Жюля Одрі. Протягом фестивалю 
кияни мають змогу відвідати цікаві виставки. 
Зокрема спільні експозиції фотографа Філі-
па Бертрана та Миколи Білоуса («Інверсії», 
6-30 квітня, галерея «Цех»), Олега Лишеги 
та Самуїла Аккермана («Єдиноскрижальне 
біле», 5-13 квітня, галерея ART 14), а також 
побачити живопис Ігоря Уварофф в Київській 
картинній галереї (19 квітня – 5 травня). 
Найактуальніші кіноновинки покажуть на 
«Фестивалі допрем’єрних показів» (19-25 
квітня, кінотеатр «Київ»), а ретроспективу 
французьких бестселерів – у добірці «Роман 
з кіно» (4-11 квітня, кінотеатр «Київ»). На 
«Довгі ночі короткого метру» кіноманів за-
прошують 13 і 14 квітня в кінотеатр «Україна». 
Спеціальними гостями фестивалю стануть 
брати Давид та Стефан Фоенкіноси, які пред-
ставлять картину «Заздрісниця» – про жінку 
з нездоровими почуттями ревнощів. Давид 
Фоенкінос також презентує український 
переклад своєї книги «Ніжність». 

Крім того, 26 квітня в «Українському домі» 
відбудеться другий ярмарок вакансій фран-
цузьких компаній в Україні, організований 
Франко-українською торгово-промисловою 
палатою. Ще під час фестивалю в столиці 
з’явиться новий стінопис – художник Рорау 
розпише фреску на будівлі школи № 280 у 
Дарницькому районі  �

У суботу відбулось 
довгоочікуване відкриття 
15-го фестивалю «Французька 
весна в Україні». Традиційно він 
розпочинається з масштабної 
вуличної вистави. Цьогоріч 
це був спільний франко-
український проект «Повітря» 
– зі світловими проекціями та 
живим музичним супроводом 
оркестру, Dakh Daughters та 
Nova Opera.   

Марія КАТАЄВА   «Хрещатик»
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Про утворення комунального закладу дошкільної освіти 
(ясел-садка) № 179 Святошинського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 335/4399 від 22 лютого 2018 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 18 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», статей 12, 16 Закону України «Про 
дошкільну освіту», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 209/7546 «Про делегування по-
вноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та районним в 
місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти», з урахуванням соціально-економічної потреби мешканців 
Святошинського району м. Києва в отриманні дошкільної освіти Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 22.02.2018 № 334/4398

30. Проект   рішення   
Київської міської ради 
«Про внесення змін    
до    Положення    про 
фінансово-кредитну під-
тримку суб’єктів малого 
та середнього підпри-
ємництва у місті   Києві,   
затвердженого рішенням   
Київської   міської ради 
від 21.09.2017 №46/3053»

Внесення змін до Положення про фінансово-
кредитну підтримку суб’єктів малого та серед-
нього підприємництва у місті Києві, затвер-
дженого рішенням Київської міської ради від 
21.09.2017 №46/3053, обумовлені необхідністю 
підвищити ефективність реалізації програми 
фінансово-кредитної підтримки у місті Києві

Протягом 2018 року Департамент промисло-
вості та розвитку підпри-
ємництва виконавчого 
органу Київської міської 
ради (Київської міської 
державної адміністрації)

31. Проект   рішення   Київ-
ської міської ради «Про 
внесення змін до Правил 
благоустрою міста   Киє-
ва,   затверджених рішен-
ням  Київської  міської 
ради від 25 грудня 2008 
року №1051/1051»

Визначення чітких вимог щодо утримання 
місць розміщення рекламоносіїв та інших 
конструкцій, що є елементами чи частинами 
благоустрою, створення безпечних умов для 
громадян, формування єдиної міської політики 
у сфері благоустрою у напрямі підвищення 
ефективності використання та утримання тери-
торії міста Києва при розміщенні рекламних 
засобів

Протягом 2018 року Депутат Київської міської 
ради

Андрєєв Андрій 
Сергійович

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 20.12.2017 №702/3709 «Про затвердження плану 
діяльності Київської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік»
Рішення Київської міської ради № 334/4398 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 
7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 46 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579, з метою 
планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний 
рік, для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Космонавта Волкова, 8 у 

Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 534/3541 від 28 листопада 2017 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», статей 7, 51, 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», абзацу 10 частини 
першої статті 1 Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою 
зеленого господарства м. Києва», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердже-
них наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 
24.02.2005 № 91-6-00414, укладеного між Київською 
міською радою та ТОВ «Сучасні будівельні технології» 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
багатофункціонального комплексу у складі закладів: 

торгових, офісних, культурних, розважальних, 
громадського харчування, побутового обслуговування і 
автомобільного паркінгу на просп. Перемоги, біля буд. 
№ 9-б (дев’ять «б») у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 9/4073 від 8 лютого 2018 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 96, 141 Земельного кодексу України, статті 651 Цивільного кодексу України, пунк-

ту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України 
«Про оренду землі», статті 5 Закону України «Про охорону культурної спадщини», статей 9, 11 Закону України «Про 
архітектурну діяльність», статей 26, 29, 31, 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та інших 
вимог містобудівного законодавства, пунктів 3.1, 4.1, 4.5, 6.2, 7.3 договору оренди земельної ділянки від 24.02.2005 
№ 91-6-00414 та у зв’язку з невиконанням вимог пункту 16.1.6 рішення Київської міської ради від 29.05.2003 
№ 486-2/646 при передачі в оренду земельної ділянки, а також зважаючи на порушення орендарем умов договору 
оренди, зокрема невиконання обмежень (обтяжень) щодо використання земельної ділянки, встановлених пунктом 
3.1 договору, порушення зобов’язань за договором, встановлених у пункті 4.5, численними та грубими порушеннями 
містобудівного та пам’яткоохоронного законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил, встановлених 
спеціально уповноваженим органом, невиконання вимог приписів компетентних органів, порушення законодавства 
про архітектурну діяльність, з огляду на відступ від проекту забудови та порушення вимог проектної документації 
і порядку ведення будівельних робіт, зважаючи на порушення інших обов’язків землекористувача, установлених 
договором та чинним законодавством, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про перейменування вулиці у місті  Києві
Рішення Київської міської ради № 331/4395 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до пункту 1 статті 37,  частини першої статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра-
їні”, Закону України “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій”, Закону України “Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, 
враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань від 20 вересня 2017 року № 4, а також з метою збе-
реження історичного спадку територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Óòâîðèòè êîìóíàëüíèé çàêëàä äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 179 Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà.

2. Â³äíåñòè êîìóíàëüíèé çàêëàä äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 179 Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñâÿ-
òîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿.

3. Ñâÿòîøèíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Çàêð³ïèòè çà êîìóíàëüíèì çàêëàäîì äî-
øê³ëüíî¿ îñâ³òè (ÿñëàìè-ñàäêîì) ¹ 179 Ñâÿòî-
øèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íåðóõîìå ìàéíî çà 
àäðåñîþ: âóë. ßêóáà Êîëàñà, áóä. 19-à, ì. Êè¿â.

3.3. Çàòâåðäèòè ñòàòóò êîìóíàëüíîãî çà-
êëàäó äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âèäàòêè íà óòðèìàííÿ 
êîìóíàëüíîãî çàêëàäó äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ÿñåë-
ñàäêà) ¹ 179 Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
çä³éñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
áþäæåòîì ì³ñòà Êèºâà äëÿ ãîëîâíîãî ðîçïî-
ðÿäíèêà Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïî ãàëóç³ «Îñâ³òà» íà 
â³äïîâ³äíèé ð³ê.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 20.12.2017 ¹702/3709 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ï³ä-
ãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 2018 
ð³ê» òàê³ çì³íè:

– äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ÿìè 
30, 31 çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 

¹ 806/3381 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,42 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Êîñìî-
íàâòà Âîëêîâà, 8 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 

(êàäàñòðîâèé íîìåð: 8000000000:62:026:0046), 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

1. Ðîç³ðâàòè â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó 
(ïóíêòè 6.2 òà 7.3 äîãîâîðó) äîãîâ³ð îðåíäè çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,2875 ãà (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:88:168:0032) â³ä 24.02.2005 
¹ 91-6-00414, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîãî 
ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ «Ñó÷àñí³ áóä³âåëüí³ òåõíîëîã³¿» äëÿ 
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó ó ñêëàä³ 
çàêëàä³â: òîðãîâèõ, îô³ñíèõ, êóëüòóðíèõ, ðîçâà-
æàëüíèõ, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ïîáóòîâîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ ³ àâòîìîá³ëüíîãî ïàðê³íãó íà 
ïðîñï. Ïåðåìîãè, á³ëÿ áóä. ¹ 9-á (äåâ’ÿòü «á») 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Â÷èíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿ ùîäî 
çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñó÷àñí³ áóä³âåëüí³ òåõíîëîã³¿» 
ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ó ñåìèäåííèé ñòðîê 
ç ìîìåíòó íàáðàííÿ íèì ÷èííîñò³.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Âàíäè Âàñèëåâñüêî¿ 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Áîãäàíà 
Ãàâðèëèøèíà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà “Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà”, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 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, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 35 (1847), вівторок, 3 квітня 2018 р.



3РЕКЛАМА Хрещатик
3 квітня 2018 р.

№36 (5087)

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1 72,60 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 

âóëèöÿ Àëìà-Àòèíñüêà, áóä. 70.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2018 – 2 611 500,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà" (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî 

ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 3%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 6528,75 ãðí, 1 êâ. ì – 37,83 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà 

îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, 

ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, êàá. 311. 
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-56-56.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 50,80 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå 

çà àäðåñîþ: Êàðáèøåâà Ãåíåðàëà âóë., 16/2.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.01.2018 – 859300,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà" (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó àëêîãîëüíèõ 

òà òþòþíîâèõ âèðîá³â, òåðì³í îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà 18%. Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 12889,50 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, 

ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, êàá.311
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 559-39-34.

Âòðà÷åíå Ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ Ñåð³ÿ ÍÁ ¹010000523 â³ä 
11.06.1997 ð., âèäàâíèê: Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà òà 
ìàéíà ì³ñòà (ÊÌÄÀ), íà íåæèëèé áóäèíîê çà àäðåñîþ: âóë. Åëåêòðèê³â, 
áóä. 12 ó Ïîä³ëüñüêîìó ð-í³ ì³ñòà Êèºâà, çàðåºñòðîâàíå çà ÂÀÒ "Êè¿âñüêèé 
ð³÷êîâèé ïîðò" (íîâà íàçâà – ÏÀÒ "Êè¿âñüêèé ð³÷êîâèé ïîðò") ââàæàòè íåä³éñíèì.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Ключовою темою Інвестфоруму 
міста Києва стануть інновації 

У столиці відбудуться заходи 
до Міжнародного дня 
визволення в’язнів 
фашистських таборів

ВОСЕНИ у столиці проведуть Інвестфорум, з метою залучення 
інвестицій в економіку міста та налагодження співпраці з інозем-
ними країнами. Планується, що ключовою темою заходу стануть 
інновації. Підписане відповідне розпорядження КМДА. 

Згідно з документом, Форум буде проведено у вересні-листопаді 
2018 року, а організаційне забезпечення покладено на Департамент 
економіки та інвестицій КМДА. 

Проведення Форуму сприятиме міській владі та підприємцям 
Києва у пошуку та залучені приватних вітчизняних та іноземних 
інвестицій для створення на території міста нових сучасних ви-
робництв, спорудження об’єктів, які будуть сприяти подальшому 
соціально-економічному розвитку столиці. 

Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням Форуму про-
фінансують за рахунок асигнувань, передбачених у бюджеті міста 
Києва на 2018 рік. 

Форматом наповнення програми КІФ-2018 передбачено проведення 
спеціалізованих воркшопів для інвесторів, ярмарки інкубаторів та 
акселераторів, презентацій проектів  

ІЗ НАГОДИ Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських 
таборів у Києві заплановано низку заходів. Так, 11 квітня передба-
чене проведення церемонії покладання квітів на території Націо-
нального історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Цього 
ж дня відбудеться тематична зустріч ветеранів війни – колишніх 
в’язнів фашистських таборів «Пам’ять не вмирає» та концерт-рек-
вієм. Заходи триватимуть у Київському міському Палаці ветеранів 
(вул. Бастіонна, 11). 

Окрім того, 11 квітня о 16.00 організують лекцію про творчість 
видатного київського митця Зіновія Толкачова – автора серії робіт 
«Квіти Освенциму», показ на екрані його творів. Місце проведення: 
Музей Шолом-Алейхема – філія Музею історії міста Києва (вул. Велика 
Васильківська, 5). Також у цей день о 12.00 пройде бесіда «Опалені 
душі і серця» та перегляд документального фільму. Місце проведен-
ня: Публічна бібліотека ім. Лесі Українки (вул. Тургенєвська, 83-85). 

У квітні у Державному архіві м. Києва за адресою: вул. Олени 
Теліги, 23 працюватиме виставка документів до Міжнародного дня 
визволення в’язнів фашистських таборів. 

Крім того, у навчальних закладах проводитимуть уроки-рек-
вієми, години пам’яті, мітинги, виховні години, зустрічі учнів з 
колишніми в’язнями фашистських таборів, тематичні круглі столи, 
творчі мистецькі й просвітницькі заходи, дослідницькі проекти, 
екскурсії, покладання квітів до пам’ятників в’язням фашистських 
таборів, перегляди кіноматеріалів, фотовиставок, художніх та до-
кументальних експозицій  

Графік проведення прийому громадян 
керівництвом КМДА 

на II квартал 2018 року 
У першого заступни-

ка голови КМДА Миколи 
Юрійовича Поворозни-
ка (питання бюджету та 
фінансів, планування й 
обліку, податкової політи-
ки, банківської діяльності; 
економіки та інвестицій, 
охорони здоров’я; діяль-
ності архівів; роботи зі 
зверненнями громадян, 
документального забез-
печення, забезпечення 

законності, правопорядку, прав і свобод громадян; 
взаємодії та розвитку зв’язків з судами, правоохо-
ронними органами; інші питання діяльності апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) особистий прийом 
громадян — кожної третьої п’ятниці з 12.00 до 14.00 
на вул. Хрещатик, 36. Телефон посадової особи, 
відповідальної за організацію особистого прийому 
громадян – 202-74-40. Особистий виїзний прийом — 
кожного першого понеділка місяця з 16.00 до 17.00 у 
Печерській РДА та кожної третьої п’ятниці з 16.00 до 
17.00 у Шевченківській РДА. День та час проведення 
прямої «гарячої» телефонної лінії: кожного першого 
вівторка з 11.00 до 12.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови 
КМДА Дмитра Олексан-
дровича Давтяна (пи-
тання інформатизації, 
теле- та радіомовлен-
ня, поштового зв’язку; 
транспорту та зв’язку; 
будівництва та ремонту 
доріг; питання промис-
лової, науково-технічної 
та інноваційної політики; 
регуляторної політики 
та підприємництва; вну-

трішньої торгівлі та побутового обслуговування на-
селення; діяльності ринків; організації виставкової 
діяльності; телекомунікаційних систем та технологій, 
інформатизації, електронного урядування, захисту 
інформації; розвитку інформаційного суспільства 
на території м. Києва) особистий прийом — кожної 
четвертої середи місяця з 10.00 до 12.00 на вулиці 
Хрещатик, 36. Телефон посадової особи, відповідаль-
ної за організацію особистого прийому громадян – 
202-76-45. Особистий виїзний прийом — кожного 
першого вівторка з 10.00 до 11.00 в Деснянській 
РДА та кожного другого вівторка з 10.00 до 11.00 в 
Дніпровській РДА. День та час проведення прямої 
«гарячої» телефонної лінії: кожної третьої середи з 
10.00 до 11.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови 
КМДА Петра Олексан-
дровича Пантелеєва 
(питання житлово-кому-
нального господарства, 
енергетики, енергоефек-
тивності та енергозбере-
ження; утримання і за-
безпечення належного 
стану житлового фонду, 
співпраці з ОСББ, при-
ватизації житла, надан-
ня ритуальних послуг; 

контролю за благоустроєм; надзвичайних ситуа-
цій; охорони довкілля; охорони праці та безпеки 
життєдіяльності населення; питання комунальної 
власності; екології та природних ресурсів; реєстрації 

місця проживання/перебування фізичних осіб на 
території міста Києва; державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців) особистий при-
йом — кожного другого четверга з 16.00 до 18.00 
на вулиці Хрещатик, 36. Телефон посадової особи, 
відповідальної за організацію особистого прийому 
громадян – 202-75-56. Особистий виїзний прийом — 
кожного першого четверга місяця з 16.00 до 18.00 у 
Святошинській РДА та кожного третього четверга з 
16.00 до 18.00 у Солом’янській РДА. День та час про-
ведення прямої «гарячої» телефонної лінії: кожного 
четвертого четверга з 16.00 до 17.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови 
КМДА Олексія Юрійови-
ча Резнікова (питання 
децентралізації та міс-
цевого самоврядування; 
міжнародних відносин; 
внутрішньої політики; 
преси та інформації; ви-
давничої справи; туризму 
і промоцій; реклами; пи-
тання освіти і науки; куль-
тури та охорони культур-
ної спадщини, фізичної 

культури і спорту; національних меншин і міграції та 
державно-церковних відносин; питання материнства 
і дитинства, дітей-сиріт, сім’ї та молоді; соціального 
забезпечення та соціального захисту соціально неза-
хищених громадян-пенсіонерів, інвалідів, одиноких 
непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, ба-
гатодітних сімей та інших; забезпечення виконання 
законодавства про пільги, зайнятості населення, праці 
та заробітної плати; гендерної політики) особистий 
прийом громадян — кожного другого вівторка місяця 
з 10.00 до 12.00 на вул. Хрещатик, 36. Телефон посадо-
вої особи, відповідальної за організацію особистого 
прийому громадян – 202-70-52. Особистий виїзний 
прийом — кожного третього четверга місяця з 10.00 
до 12.00 у Голосіївській РДА та кожного четвертого 
четверга з 10.00 до 12.00 у Дарницькій РДА. День та 
час проведення прямої «гарячої» телефонної лінії: 
кожного четвертого вівторка з 10.00 до 11.00, тел. 
202-76-76. 

У заступника голови 
КМДА Олександра Вале-
рійовича Спасибка (пи-
тання містобудування та 
архітектури, регулювання 
містобудівної діяльності; 
капітального будівни-
цтва; будівництва житла, 
реконструкції житлового 
фонду; забезпечення на-
селення житловою пло-
щею, питання вирішення 
проблеми забезпечення 

житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок 
діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній 
«Еліта-центр»; використання та охорони земельних 
ресурсів м. Києва; архітектурно-будівельного контро-
лю) особистий прийом громадян — кожної першої 
середи місяця з 16.00 до 17.00 на вул. Хрещатик, 36. 
Телефони посадової особи, відповідальної за орга-
нізацію особистого прийому громадян: 202-77-04, 
202-77-05. Особистий виїзний прийом — у другу 
середу кожного місяця з 16.00 в Оболонській РДА, 
четвертої середи місяця з 16.00 в Подільській РДА. 
День та час проведення прямої «гарячої» телефонної 
лінії: кожного другого четверга місяця з 14.00 до 
15.00, тел. 202-76-76.
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