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5Хрещатик 14 грудня 2011 року

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №141 (1012)

СЕРЕДА,
14 грудня
2011 року

Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від 02.12.10 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва” 
(зі змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради № 47/6263 від 22 вересня 2011 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, 11 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ” (зі змінами та доповненнями), враховуючи звернення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від

29.03.11 № 04�11�503, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

12 МАЙНО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО  
ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ТА  МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ  
САМОТНІМ 
НЕПРАЦЕЗДАТНИМ  
ГРОМАДЯНАМ, ІНШИМ  
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ  
КАТЕГОРІЯМ НАСЕЛЕННЯ  
ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ  М.КИЄВА 
ВУЛ. ОЗЕРНА, 18 А 46,8 � � 77,8 � 730,3 263,8 38,3 � �

1.3. Позицію "Всього" викласти в такій редакції: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ВСЬОГО: 206 041,27 13 131,6 4 810,5 4 566,8 450,2 28 846,5 27 358,3 155 360,4 8 852,2 10 935,0

1. Внести у додаток 5 до рішення Київради від 02.12.10 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва” зміни та доповнення, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток до рішення Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 47/6263

Зміни та доповнення до додатка 5 до рішення Київради від 02.12.10 № 284/5096

1. У таблиці 4 “Майно, що забезпечує діяльність органів влади та управління району” переліку об’єктів комунальної власності міста Києва, що розміщені в Оболонському районі:
1.1. У графі 3 позиції 9 цифри “1018,8” замінити на цифри “118258,2”;
1.2. Доповнити таблицю позицією 12 такого змісту

Заступник міського голови — секретар Київради  Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради  Г. Герега

Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва закінчених будівництвом об’єктів комунального призначення
Рішення Київської міської ради № 48/6264 від 22 вересня 2011 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи звернення 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 21.10.10 № 090�2157/6�02), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної громади міста Києва закінчені будівництвом об’єкти комунального призначення у зв’язку з
закінченням будівництва об’єкта — “Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 47 на вул. П. Лумумби, 14/21 у Печерському районі м. Ки<
єва” (сертифікат відповідності КВ 000596 від 30 грудня 2010 року, виданий на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації від 21 жовтня 2010 року)
згідно з переліком, зазначеним у додатку 1 до цього рішення.

2. Закріпити на праві господарського відання за комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення “Київміськсвітло” інженерні ме<
режі зовнішнього освітлення з обладнанням згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад<
міністрації) разом з Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією передати у володіння та користування публічному акціонерно<

му товариству “Акціонерна компанія “Київводоканал” зовнішні інженерні мережі, зазначені у додатку 3 до цього рішення, на умовах, визначених
угодою.

4. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс<
трації) разом з Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією передати у володіння та користування публічному акціонерному товари<
ству “Київенерго” зовнішні інженерні мережі, зазначені у додатку 4 до цього рішення, на умовах, визначених угодою.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.
Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток 1 до рішення Київради від 22 вересня 2011 року № 48/6264

Перелік об’єктів комунального призначення, що зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва

№ п/п  Назва об'єкта, адреса  розташування  Діаметр
труб, мм  

Довжина  Марка та
переріз кабелю
(опори, тип,
назва,
кількість)

Марка та
кількість ліх�
тарів, шт.

Шафа
управління
та теле�
радіо� метр.
система
(тип, шт.)

Кількість
колодязів  

Середня
Глибина,
м  

Матеріал
труб

Рік 
побу�
дови  

Балансова вартість, грн.

Первинна Залишкова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Водопровідна мережа до школи №47 по вул. Патріса Лумумби, 14/21 2Дх 110 69,0 м ПЕ100 2010 350124,00 350124,00

2 Вулична водопровідна мережа по вул. Раєвського на ділянці від вул. Глазунова до П. Лумумби 225 201,0 м ПЕ100 2010 1033650,0 1033650,00

3. Каналізаційна мережа до школи №47 по вул. П. Лумумби, 14/21 225 246,5 м 14 2,0 ПВХ 2010 256300,00 256300,00

4. Електромережі АВВГ4х16  ВВГ 4x4  кабельні колодязі  КБ�1 � 15 шт.  Труба п/е d=63 0,42 км
0,25 км  
0,42 км

"Венера"� 8 шт.
ВК�8,5 �  4 шт.

ЖКУ�01В�
100�012 4 шт.
ОРS�70w//
400  17 шт.

1�710  1 шт.
("Спрут")

2010 221904,00 221904,00

5. ТП�1411, вул. П. Лумумби, 17

5.1 Будівля 2008 176494,00 176494,00

5.2 Трансформатори 2x1000 кВА 2008 191616,00 191616,00

5.3 Обладнання 2008 231890,00 231890,00

6 КЛ�10 кВ

6.1 ТП1054(мЗ)�ТП1411(м9) 380 АСБ�10 3x150 2008 140346,92 140346,92

6.2 ТП1411 (м4)� ТП 2432 (м8) 106 АСБ�10 3x150 2008 39149,40 39149,40

6.3 ТП1411�ТП3593(м7) 19 АСБ�10 3x150 2008 7017,35 7017,35

6.4 ТП1411� ТП 2432 (мЗ) 14 АСБ�10 3x150 2008 5170,68 5170,68

6.5 ТП1054(м4)�ТП1411 10 АСБ�10 3x150 2008 3693,34 3693,34

6.6 ТП1123(м8)�ТП1411 10 АСБ�10 3x150 2008 3693,34 3693,34

7. КЛ�0,4 кВ до школи №47 на вул. П. Лумумби, 14/21

7.1 ТП1411�ВРП�1 школи на вул. Лумумби, 14/21 к.1 294 АВВГ�1 4x185 2008 76453,82 76453,82

7.2 ТП1411�ВРП�1 школи на вул. Лумумби, 14/21 к.2 289 АВВГ�1 4x185 � 2008 75153,58 75153,58

7.3 ТП1411�ВРП�2 школи на вул. Лумумби, 14/21 к.1 317 АВВГ�1 4x185 2008 82434,90 82434,90

7.4 ТП1411�ВРП�2 школи на вул. Лумумби, 14/21 к.2 313 АВВГ�1 4x185 і 2008 81394,71 81394,71

8. КЛ�0,4 кВ до будинку № 17 на вул. П. Лумумби

8.1 ТП 1411 �щит їдальні (М1) к.1,  н.1 26 АВВГ�1 4x185 2008 6761,22 6761,22

8.2 ТП 1411�щит їдальні (МІ) к.1,  н.2 26 АВВГ�1 4x185 2008 6761,22 6761,22

8.3 ТП 1411�щит їдальні (МІ) к.2,  н.1 27 АВВГ�1 4x185 2008 7021,27 7021,27

8.4 ТП 1411�щит їдальні (МІ) к.2,  н.2 27 АВВГ�1 4x185 2008 7021,27 7021,27

8.5 ТП 1411�щит уч. лабор. корп. (МІ) к.1, н.1 22 АВВГ�1 4x120 2008 5721,03 5721,03

8.6 ТП 1411�щит уч. лабор. корп.  (МІ) к.1, н.2 22 АВВГ�1 4x120 2008 5721,03 5721,03

8.7 ТП 1411�щит уч. лабор. корп.  (МІ) к.2, н.1 29 АВВГ�1 4x120 2008 7541,36 7541,36

8.8 ТП 1411�щит уч. лабор. корп.  (МІ) к.2, н.2 29 АВВГ�1 4x120 2008 7541,36 7541,36

8.9 ТП 1411�щит спортзали (М1) к.1, н.1 23 АВВГ�1 4x120 2008 5981,08 5981,08

8.10 ТП 1411�щит спортзали (М1І) к.1, н.2 23 АВВГ�1 4x120 2008 5981,08 5981,08

8.11 ТП 1411�щит спортзали (М1) к.2, н.1 27 АВВГ�1 4x120 2008 7021,27 7021,27

8.12 ТП 1411�щит спортзали (М1) к.2, н.2 27 АВВГ�1 4x120 2008 7021,27 7021,27

8.13 ТП 1411�щит учбового корп. (М1) к.1, н.1 18 АВВГ�1 4x120 , 2008 4680,93 4680,93

8.14 ТП 1411�щит учбового корп. (МІ) к.1, н.2 18 АВВГ�1 4x120 2008 4680,93 4680,93

8.15 ТП 1411�щит учбового корп. (М1) к.2, н.1 19 АВВГ�1 4x120 2008 4940,98 4940,98

8.16 ТП 1411�щит учбового корп. (М1) к.2, н.2 19 АВВГ�1 4x120 2008 4940,98 4940,98

8.17 ТП 1411�щит уч. майстер. (М1) к.1, н.1 20 АВВГ�1 4x120 2008 5200,95 5200,95

8.18 ТП 1411�щит уч. майстер. (М1) к.1, н.2 20 АВВГ�1 4x120 2008 5200,95 5200,95

8.19 ТП 1411�щит уч. майстер. (М1)к.2н.1 20 АВВГ�1 4x120 2008 5200,95 5200.95

8.20 ТП 1411�щит уч. майстер. (МІ) к.2 н.2 20 АВВГ�1 4x120 2008 5200,95 5200.95

8.21 ТП 1411�щит гуртож. на вул. Раєвського, 23 а (МІ) 19 АВВГ�1 4x120 2008 4940,89 4940,89
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Додаток 2 до рішення Київради від 22 вересня 2011 року № 48/6264

Перелік 
інженерних мереж зовнішнього освітлення, які закріплюються 

на праві господарського відання за КП “Київміськсвітло”

№
п/ п  

Адреса об'єкта та
марка мереж
зовнішнього
освітлення

Довжина,
км  

Марка та
кількість
опор
зовнішнього
освітлення,
шт.

Марка та
кількість
ліхтарів, шт.  

Шафа
управління
та телера�
діометр.
система,
(тип, шт.)

Рік
побудови  

Балансова вартість, грн.

Первинна Залишкова

1. Реконструкція з
добудовою
загальноосвітньої
школи №47 по вул.
Патріса Лумумби,
14/21 
АВВГ4х16 
ВВГ 4x4 
кабельні колодязі
КБ�1 � 15 шт. 
Труба п/е d=63

0,42 
0,25 

0,42

"Венера" � 8
шт. 
ВК�8,5 � 4
шт.

ЖКУ�01В�100�012
4 шт. 

ОРS�70w/400 
17 шт.

I�710 
1 шт.
("Спрут")

2010 221904,00 221904,00

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 3 до рішення Київради від 22 вересня 2011 року № 48/6264

Перелік
зовнішніх інженерних мереж, які передаються у володіння та користування 

публічному акціонерному товариству “Акціонерна компанія “Київводоканал”
№
п/п

Назва об'єкта,
адреса
розташування

Діаметр
труб, мм

Довжина,
п/м

Кількість
колодязів

Середня
глибина, м

Матеріал
труб

Рік
прокладки

Балансова вартість, грн.

Первинна Залишкова

1. Водопровідна
мережа до
школи №47 по
вул. Патріса
Лумумби, 14/21

2Дх110 69,0 ПЕ100 2010 350124,00 350124,00

2. Вулична
водопровідна
мережа по 
вул. Раєвського
на ділянці від
вул. Глазунова
до вул. Патріса
Лумумби

225 201,0 ПЕ100 2010 1033650,00 1033650,00

3. Каналізаційна
мережа до
школи №47 по
вул. Патріса
Лумумби, 14/21

225 246,5 14 2,0 ПВХ 2010 256300,00 256300,00

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 4 до рішення Київради від 22 вересня 2011 року № 48/6264  

Перелік 
зовнішніх інженерних мереж, що передаються у володіння та користування 

ПАТ "Київенерго" 
№
п/п

Назва мережі та об'єкта комунального
призначення та його місцезнаходження

Довжина,
м

Марка та
переріз кабелю

Рік
побудови

Балансова вартість, грн.

первинна залишкова

ТП�1411, вул. П.Лумумби, 17

1 Будівля 2008 176494,00 176494,00

2 Трансформатори 2x1000 кВ А 2008 191616,00 191616,00

3 Обладнання 2008 231890,00 231890,00

КЛ�10 кВ

1 ТП 1054(мЗ)�ТП1411(м9) 380 АСБ�10 3X150 2008 140346,92 140346,92

2 ТП 1411(м4)�ТП 2432 (м8) 106 АСБ�10 3X150 2008 39149,40 39149,40

3 ТП 1411 � ТП 3593 (м7) 19 АСБ�10 3X150 2008 7017,35 7017,35

4 ТП 1411 �ТП 2432 (мЗ) 14 АСБ�10 3X150 2008 5170,68 5170,68

5 ТП 1054(м4)�ТП1411 10 АСБ�10 3X150 2008 3693,34 3693,34

6 ТП 1123(М8)�ТП1411 10 АСБ�10 3X150 2008 3693,34 3693,34

КЛ�0,4 кВ до школи №47 на 
вул. П.Лумумби, 14/21

1 ТП 1411 � ВРП�1 школи на вул. П.Лумумби,
14/21 к.1

294 АВВГ�1 4x185 2008 76453,82 76453,82

2 ТП 1411 � ВРП�1 школи на вул. П.Лумумби,
14/21 к.2

289 АВВГ�1 4x185 2008 75153,58 75153,58

3 ТП 1411 � ВРП�2 школи на вул. П.Лумумби,
14/21 к.1

317 АВВГ�1 4x185 2008 82434,90 82434,90

4 ТП 1411 � ВРП�2 школи на вул. П.Лумумби,
14/21 к.2

313 АВВГ�1 4x185 2008 81394,71 81394,71

кл�0,4 кВ до будинку №17 на 
вул. П.Лумумби

1 ТП 1411 � щит їдальні (М1) к.1, н.1 26 АВВГ�1 4x185 2008 6761,22 6761,22

2 ТП 1411 � щит їдальні (М1) к. 1, н.2 26 АВВГ�1 4x185 2008 6761,22 6761,22

3 ТП 1411 � щит їдальні (М1) к.2, н. 1 27 АВВГ�1 4x185 2008 7021,27 7021,27

4 ТП 1411 � щит їдальні (М1) к.2, н.2 27 АВВГ�1 4x185 2008 7021,27 7021,27

5 ТП 1411 � щит уч. лабор. корп.(М1) к.1, н.1 22 АВВГ�1 4x120 2008 5721,03 5721,03

6 ТП 1411 � щит уч. лабор.корп.(М1) к1, н. 2 22 АВВГ�1 4x120 2008 5721,03 5721,03

7 ТП 1411 � щит уч. лабор. корп.(М1)  к.2, н.1 29 АВВГ�1 4x120 2008 7541,36 7541,36

8 ТП 1411 � щит уч. лабор. корп.(М1) к.2, н.2 29 АВВГ�1 4x120 2008 7541,36 7541,36

9 ТП 1411 � щит спортзали (М1) к.1, н.1 23 АВВГ�1 4x120 2008 5981,08 5981,08

10 ТП 1411 � щит спортзали (М1) к.1, н.2 23 АВВГ�1 4x120 2008 5981,08 5981,08

11 ТП 1411 � щит спортзали (М1) к.2, н.1 27 АВВГ�1 4x120 2008 7021,27 7021,27

12 ТП 1411 � щит спортзали (М1) к.2, н.2 27 АВВГ�1 4x120 2008 7021,27 7021,27

13 ТП 1411 � щит учбового корп.(М1) к.1, н.1 18 АВВГ�1 4x120 2008 4680,93 4680,93

14 ТП 1411 � щит учбового корп.(М1) к.1, н.2 18 АВВГ�1 4x120 2008 4680,93 4680,93

15 ТП 1411 � щит учбового корп.(М1) к.2, н.1 19 АВВГ�1 4x120 2008 4940,98 4940,98

16 ТП 1411 � щит учбового корп.(М1) к.2, н.2 19 АВВГ�1 4x120 2008 4940,98 4940,98

17 ТП 1411 � щит уч. майстер.(М1) к.1, н.1 20 АВВГ�1 4x120 2008 5200,95 5200,95

18 ТП 1411 � щит уч. майстер.(М1) к.1, н.2 20 АВВГ�1 4x120 2008 5200,95 5200,95

19 ТП 1411 � щит уч. майстер.(М1) к.2, н.1 20 АВВГ�1 4x120 2008 5200,95 5200,95

20 ТП 1411 � щит уч. майстер.(М1) к.2, н.2 20 АВВГ�1 4x120 2008 5200,95 5200,95

21 ТП 1411 � щит гуртож.  на 
вул. Раєвського,23а (М1) 

19 АВВГ�1 4x120 2008 4940,89 4940,89

Про затвердження переліку ритуальних послуг у м. Києві
Рішення Київської міської ради № 389/6605 від 27 жовтня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про поховання та похоронну справу”
та враховуючи лист Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від 31.05.11 № 7/12�6087, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік ритуальних послуг у м. Києві, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та по<

слуг.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток до рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 389/6605

Перелік ритуальних послуг

1. Послуги з підготовки тіла померлого до поховання.
1.1. Обмивання тіла померлого.
1.2. Одягання померлої особи.
1.3. Косметичні послуги для померлої особи.
1.4. Перукарські послуги для померлої особи.
1.5. Бальзамування тіла померлої особи.
1.6. Укладання тіла померлого в труну.
1.7. Зберігання тіла померлого в холодильній камері.
2. Послуги з підготовки та проведення поховання.
2.1. Оформлення лікарського свідоцтва про смерть у закладі охорони

здоров’я.
2.2. Оформлення свідоцтва про смерть у відділенні реєстрації актів

громадянського стану.
2.3. Виклик агента ритуальної служби додому.
2.4. Оформлення договору<замовлення на організацію та проведення

поховання.
2.5. Оформлення свідоцтва про поховання.
2.6. Закупівля похоронних речей.
2.7. Копання могили (викопування могили ручним або механізованим

способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування мо<
гили, формування могильного насипу та одноразове прибирання терито<
рії біля могили).

2.8. Винесення та перенесення труни з тілом померлого.
2.9. Кремація тіл померлих.
2.10. Розвіювання праху.
2.11. Поховання та підпоховання урни з прахом померлої особи в ко<

лумбарну нішу, існуючу могилу.
2.12. Зберігання урни з прахом померлого в крематорії.
2.13. Організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом помер<

лого за межі України.

2.14. Запаювання оцинкованої труни.
2.15. Поміщення урни з прахом померлого в колумбарну нішу (стіну).
2.16. Доставка тіла померлого з дому до місця зберігання.
2.17. Доставка тіла померлого до місця прощання, поховання (крема<

ції).
2.18. Перевезення людей, які супроводжують тіло померлого.
2.19. Доставка предметів ритуальної приналежності до місця, визначе<

ного замовником.
2.20. Музичний супровід обряду поховання.
2.21. Послуги організатора обряду поховання та проведення панахиди.
2.22. Послуги організатора обряду поховання з наданням ритуального

залу для прощання.
2.23. Замовлення виготовлення портрета померлої особи та доставка

його до місця проведення панахиди.
2.24. Надання в прокат Державного прапора, підставки під труну, по<

душечок для нагород, нарукавних пов’язок, інших предметів ритуальної
атрибутики.

2.25. Вилучення останків з існуючої могили та їх розміщення в труні.
2.26. Встановлення металевої надмогильної таблички, хреста, надго<

лівника або тимчасового пам’ятного знака на місці поховання.
2.27. Написання тексту на жалобній стрічці.
2.28. Виготовлення пам’ятного знака на урні для праху.
2.29. Оздоблення (драпірування) могили тканиною.
2.30. Відновлення документів про поховання, видача довідок тощо.
3. Послуги з облаштування місця поховання та благоустрою ділянки,

відведеної під поховання.
3.1. Монтаж (демонтаж) намогильної споруди при організації підпохо<

вання в існуючу могилу.
Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження попереднього звіту 
тимчасової контрольної комісії Київради щодо перевірки використання 
приміщень та якості харчування учнів у навчальних закладах міста Києва

Рішення Київської міської ради № 391/6607 від 27 жовтня 2011 року
Заслухавши та обговоривши попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київради щодо перевірки використання примі�

щень та якості харчування учнів у навчальних закладах міста Києва, відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самовря�
дування в Україні”, пункту 16.9 статті 16 Регламенту Київської міської ради та рішення Київради від 23.12.10 № 418/5230 “Про ство�
рення тимчасової контрольної комісії Київради щодо перевірки використання приміщень та якості харчування учнів у навчальних
закладах міста Києва” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома попередній звіт тимчасової контрольної комісії Ки<

ївради щодо перевірки використання приміщень та якості харчування уч<
нів у навчальних закладах міста Києва згідно з додатком.

2. Внести відповідні зміни до рішення Київради від 23.12.10
№ 418/5230 “Про створення тимчасової контрольної комісії Київради що<
до перевірки використання приміщень та якості харчування учнів у на<
вчальних закладах міста Києва”, а саме:

— у пункті 2 рішення слова “Баранов<Мохорт Сергій Миколайович” за<
мінити словами “Філіппов Володимир Вікторович"

— у пункті 4 рішення слова та цифру “протягом 3<х місяців” замінити
словом та цифрами “до 01.05.12”;

— у назві рішення і по тексту слово “учнів” замінити на слово “дітей”;
— включити до складу цієї комісії депутата Київської міської ради Шла<

пак Аллу Василівну.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі<

сію Київради з питань регламенту, правопорядку та депутатської етики.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Додаток до рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 391/6607

Попередній звіт 
тимчасової контрольної комісії Київради щодо перевірки використання приміщень 

та якості харчування учнів у навчальних закладах міста Києва
Тимчасова контрольна комісія Київради щодо перевірки використання

приміщень та якості харчування учнів у навчальних закладах міста Києва бу<
ла створена рішенням Київської міської ради від 23.12.10 № 418/5230 та у
зв’язку із численними зверненнями батьків до депутатів Київради зі скарга<
ми на якість харчування у навчальних закладах м. Києва та на випадки не<
правомірної передачі в оренду приміщень закладів освіти.

Метою тимчасової контрольної комісії є встановлення контролю з боку
Київської міської ради за правомірністю передачі в оренду приміщень у на<
вчальних закладах м. Києва та за якістю харчування дітей в цих закладах.

Основними завданнями тимчасової контрольної комісії були:
1) перевірка використання за призначенням приміщень у навчальних за<

кладах м. Києва;
2) контроль за якістю харчування дітей;
3) надання пропозицій щодо поліпшення організації процесу надання по<

слуг щоденного харчування дітей у навчальних закладах м. Києва.
Для вирішення поставлених завдань тимчасовою контрольною комісією

здійснюється співпраця з:
— головним державним санітарним лікарем м. Києва;
— Головним управлінням освіти та науки м. Києва та районними управ<

ліннями освіти;
— Головним управлінням з питань цінової політики;
— директорами комунальних підприємств та представниками комерцій<

них структур, які забезпечують харчування у навчальних закладах м. Києва;
— директорами та завідуючими навчальних закладів;
— вчителями та батьками.
У процесі вивчення ситуації щодо цих питань були здійснені наступні за<

ходи, розіслано запити, листи, а саме:
1. Звернення до голови КМДА О. Попова, заступника голови КМДА Л. Но<

вохатька, голів районних в місті Києві державних адміністрацій щодо надан<
ня інформації про організації та підприємства, які надають послуги харчу<
вання в навчальних закладах міста (по кожному закладу окремо), а саме:
норм і вартості закупівельних цін на всі види товарів для харчування дітей,
вартості послуги щоденного гарячого харчування з наданням копій наклад<
них та актів виконаних робіт, які підтверджують ціни на продукти, а також ін<
формацію щодо мережі приміщень у навчальних закладах, які здаються в
оренду, та проектної потужності цих закладів.

2. Звернення до прокурора м. Києва щодо перевірки законності переда<
чі в оренду та використання за призначенням приміщень у навчальних за<
кладах м. Києва.

3. Звернення до організацій та підприємств м. Києва, які надають послу<
ги харчування в навчальних закладах міста, на розгляд комісії розрахунків з
накладних витрат та їх структури.

4. Звернення до Головного управління освіти і науки м. Києва щодо залу<
чення членів батьківських комітетів навчальних закладів до груп контролю за
харчуванням дітей та до тендерних комітетів.

5. Звернення до головного державного санітарного лікаря м. Києва що<
до інформації про випадки порушення санітарно<епідеміологічних норм хар<
чування дітей у школах та дитсадках м. Києва та скарги батьків з цього пи<
тання.

6. Звернення до Головного управління освіти і науки м. Києва щодо еко<
номічного обгрунтування введення у штат шкіл кухарів та працівників шкіль<
них кухонь.

7. Напередодні літніх канікул — звернення до Головного управління осві<
ти і науки м. Києва щодо надання копій затверджених меню за двотижневий
термін у дитячих літніх таборах та дитсадках.

8. Проведення виїзних засідань членами тимчасової контрольної комісії
щодо перевірки використання приміщень та посилення контролю за харчу<
ванням дітей у дошкільних закладах та шкільних оздоровчих таборах.

9. Після перевірок — звернення до районних в м. Києві державних адмі<
ністрацій щодо надання видаткових накладних на продукти харчування у на<
вчальних закладах, а також щоденних меню та копій документів по організа<
ції харчування, договорів оренди приміщень та інформації щодо проведених
та запланованих тендерів з переліком переможців на постачання продуктів
харчування та надання послуг харчування.

В результаті узагальнення наданої інформації, вивчення скарг батьків та
виявлених під час виїзних засідань порушень, були виявлені наступні недо<
ліки якості харчування дітей у навчальних закладах м. Києва, а саме:

1. Недотримання погоджених меню.
2. Включення в меню заборонених для харчування дітей страв — м’ясних

та рибних консервів, кавових напоїв.
3. Недотримання умов та термінів зберігання продуктів харчування.
4. Несвоєчасне проходження персоналом медичних оглядів.
5. Порушення правил миття столового та кухонного посуду.
Треба додати, що не всі районні управління освіти своєчасно надавали

необхідну інформацію. Не зовсім прозорим було й проведення тендерів у
районах. Залишається багато питань щодо організації своєчасної та повно<
цінної вітамінізації дітей влітку. Незрозумілою є й різниця цін на добову нор<
му харчування одного школяра по окремих районах міста.

Чому у столиці вартість шкільного обіду, який надається за державні кош<

ти учням пільгових категорій, становить в різних районах Києва різні цифри?
Наприклад, на 1 вересня 2011 року вартість шкільного обіду для пільгових
категорій учнів 5—11 класів в Оболонському районі становила 10 грн 35 коп,
в Подільському 7,35 грн, в Деснянському — 6,40.

Але ж згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада
2004 р. № 1591 шкільний обід повинен складатися з чітко визначеного на<
бору продуктів (додаток 7 до постанови) і його вартість встановлюється з
кошторису, який місцеві органи влади виділяють на шкільне харчування. Тож
виходить, що шкільне соціальне харчування в Києві не має зрозумілих пра<
вил.

Поряд із проблемою встановлення вартості шкільного обіду встає й пи<
тання: чи повинні батьки доплачувати за “безкоштовний обід”?

З одного боку, Закон України “Про державні соціальні стандарти та дер<
жавні соціальні гарантії” визначає, що відповідальність за харчування дітей у
школах та дитячих садочках несе держава, а з іншого боку, бюджетних кош<
тів не вистачає на оплату належного харчування дитини. Тому місцеві орга<
ни влади заплющують очі і дозволяють управлінням освіти збирати з бать<
ків додаткові кошти на “безкоштовні обіди”.

Постанова Кабінету міністрів України № 116 від 02 лютого 2011 року
“Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкіль<
них, учнів у загальноосвітніх та професійно<технічних навчальних закладах,
операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану
вартість” встановлює розмір денної норми на одну дитину, виходячи із роз<
рахунку 2% від прожиткового мінімуму. Причому, вартість сніданку стано<
вить 25%, обіду — 40%, полуденку — 10% і вечері — 25%. Тобто на жовтень
2011 року денна норма харчування школяра повинна складати 20,44 грн. Ці
вартісні норми в Києві поки що не виконуються.

Серед головних результатів роботи зазначеної тимчасової контрольної
комісії можна назвати:

1. Створення груп контролю за якістю харчування дітей в навчальних за<
кладах міста із включенням членів батьківських комітетів до цих груп.

2. На основі звернення тимчасової комісії до КМДА було видане розпоря<
дження № 1224 від 29.12.10 “Про встановлення граничних торговельних
надбавок (націнок) на продукцію громадського харчування”, на підставі яко<
го були зменшені торговельні націнки для підприємств шкільного харчуван<
ня у м. Києві у розмірі 25% на покупні товари і 50%, враховуючи ПДВ (а це
фактично 30%), на продукцію власного виробництва.

Пропозиції від тимчасової контрольної комісії:
1. Представникам санітарно<епідеміологічних станцій м. Києва з Голов<

ним управлінням з питань захисту прав споживачів, районними управління<
ми освіти щомісяця здійснювати контроль та нагляд за організацією харчу<
вання учнів, а звіти перевірок та скарги батьків надавати на розгляд тимча<
сової контрольної комісії.

2. У навчальних закладах міста рекомендувати батькам посилити кон<
троль за якісним харчуванням дітей та своєчасним постачанням продуктів
харчування та надавати скарги на розгляд тимчасової контрольної комісії.

3. Керівництву навчальних закладів та районних управлінь освіти, Голов<
ному управлінню освіти і науки, головам районів посилити контроль за ціна<
ми на продукти харчування, які пропонують комерційні структури та кому<
нальні підприємства.

4. Головному управлінню освіти і науки у двомісячний термін розробити
окрему програму харчування дітей в навчальних закладах м. Києва та нада<
ти її на розгляд тимчасової контрольної комісії.

5. КМДА розглянути питання щодо збереження в штатних розписах на<
вчальних закладів м. Києва посади інспектора з харчування та медичної сес<
три з дієтичного харчування.

6. КМДА вжити заходів щодо відновлення матеріально<технічної бази їда<
лень та кухонь навчальних закладів м. Києва та необхідного для них облад<
нання.

7. КМДА дати відповідні доручення по створенню по Києву єдиної бази
постачальників продуктів харчування для навчальних закладів міста із зане<
сенням у “чорний” список тих представників, що забезпечували їдальні на<
вчальних закладів неякісними продуктами та послугами.

8. КМДА вжити заходів щодо встановлення чіткої межі вартості на продук<
ти харчування для навчальних закладів міста та встановити єдину вартість
послуги щоденного харчування дітей у навчальних закладах по всіх районах
Києва.

9. Передбачити кошти на вищезазначені заходи при формуванні бюдже<
ту м. Києва на 2012 рік.

Враховуючи великий обсяг завдань щодо перевірки використання примі<
щень у навчальних закладах міста Києва та контролю за якістю харчування
дітей у цих закладах, тимчасова контрольна комісія рекомендує продовжи<
ти термін роботи до травня 2012 року та внести відповідні зміни до рішен<
ня Київради від 23.12.10 № 418/5230 “Про створення тимчасової контроль<
ної комісії Київради щодо перевірки використання приміщень та якості хар<
чування учнів у навчальних закладах міста Києва”.

Заступник міського голови�
секретар Київради Г. Герега

Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,07 га між будинками
№ 4 та № 8 у пров. К. Гордієнка у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 383/6599 від 27 жовтня 2011 року
Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою раціональ�

ного використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці площею 0,07 га між будин<
ками № 4 та № 8 у пров. Гордієнка у Печерському районі м. Києва.

2. Внести до Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року
та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міс<
та, затвердженої рішенням Київської міської ради від 19.07.05
№ 806/3381, такі зміни, а саме: додати земельну ділянку, зазначену у

пункті 1 цього рішення, до переліку скверів Печерського району м. Ки<
єва.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі<
сію Київської міської ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький
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Перезавантаження на 360°
Столичний планетарій перетворився на ATMASFERA

Кінозала оновленого планетарію

оснащена сучасною цифровою

проекційною системою Fulldome.

Pro, яка дозволяє заринутися в ат�

мосферу фільму на 360 градусів.

Спеціально для планетарію цю сис�

тему розробили українські винахід�

ники — 15 проекторів дають відка�

ліброване (без швів) зображення у

16 мегапікселей на весь купол пла�

нетарію, а це 830 квадратних мет�

рів. Ще один плюс системи — це

легкість управління. Якщо раніше

для оптико�механічної установки

"Планетарій" було потрібно 6 відео�

інженерів, то нині керувати систе�

мою може одна людина, викорис�

товуючи планшетний комп'ютер.

Найближчим часом у планетарії

показуватимуть три фільми: —

"Світанок космічної ери" — про іс�

торію радянської та західної космо�

навтики від першого космічного

супутника до подорожі на Місяць,

"Володіння світом" про походжен�

ня та еволюцію Всесвіту від Вели�

кого вибуху до наших днів та "Ка�

луокахіна. Зачарований Риф" —

мультфільм про зникаючий риф та

пригоди рибок і їх друзів. "Повно�

купольне шоу допоможе нашим

відвідувачам краще зрозуміти, в

якому світі ми живемо, і що з себе

являємо",— впевнений директор

планетарію Клім Чурюмов.

Перетворення планетарію не об�

межується лише кінотеатром. Гості

потрапляють в чудернацький інтер'�

єр з підсвічуванням, зустрічають їх

космонавти. Очікуючи сеансу, від�

відувачі мають змогу поласувати

смачними телескопами та кисневи�

ми коктейлями, придбати собі іг�

рашки — діючий вулкан, "Сонячну

систему", книжки чи конструктори.

Поруч знаходиться ігрова зона —

Парк мультимедійних атракціонів

Play Zone, де можна позбивати асте�

роїди, пограти в космобол чи кос�

мічний хокей, скласти пазл або пе�

ревірити знання Сонячної системи.

Надалі планератій планують роз�

вивати як сучасний динамічний му�

зей. Окрім фільмів та лекцій, тут

обіцяють проводити виставки су�

часних художників, майстер�класи

і навіть вечірки з ді�джеями. Ще од�

на масштабна задумка — астроно�

мічний стимулятор Всесвіту "Гори�

зонт подій", який дозволить прово�

дити екскурсії в реальному часі.

Нагадаємо, наступного року Київ�

ський планетарій відсвяткує своє

60�річчя

Мистецтвом по дереву

Центр сучасного мистецтва на

кілька днів перетворився на оселю

для багатьох цікавих речей, які ма�

ють змогу оцінити шанувальники

яскравого побуту. У приміщенні

розмістилися картини, ширми, ва�

зи, тарілки, столи, табуретки та

сундуки, розмальовані художника�

ми. Мистецька фантазія поселила�

ся на дерев'яних та керамічних ре�

чах янголів, котиків�муркотиків,

риб та навіть вінілових пластинках.

"Проект розпочався з того, що я

шукала табуретки, які були у мене в

дитинстві — зі схованкою під

кришкою. В результаті я зробила

такі табуретки самостійно та дуже

цим захопилася, зрозуміла, що цьо�

го бракує суспільству. Ми користу�

ємося китайськими одноразовими

речами, а справжнє, добре, старе і

міцне, відійшло на другий план,—

розповіла "Хрещатику" куратор

проекту Маріанна Джулай.— Пізні�

ше я долучила до проекту митців,

щоб, окрім повернення традицій та

еконапрямку, продемонструвати

високий авторський рівень вико�

нання робіт. Проект має перерости

в бюро, а також серію персональ�

них виставок кожного з авторів з

предметами інтер'єру та живопис�

ними роботами". В рамках проекту

"Art&Wood" художникам, серед

яких Неллі Ісупова, Давид Шара�

шидзе, Олена Придувалова, Леонід

Бернат, було запропоновано віді�

йти від звичної плоскості полотна і

розписати предмети інтер'єру

простих форм: табурет, стіл, скри�

ню, ширму, спробувати поєднати

естетичне і функціональне. В ре�

зультаті вийшли роботи "з душею",

поглянути на які можна до 19 груд�

ня в Центрі сучасного мистецтва

"М�17" (вул. Горького/Антоновича,

102�104)

Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

В алереї "М-17" триває
прое т "Art&Wood" — е с-
перимент в ал зі мис-
тецтва та дизайн . Т т
можна побачити не лише
живопис та ерамі , а й
предмети інтер'єр — та-
б рет и, столи, с нд и,
вази — вироби з нат -
ральних матеріалів, офор-
млювати я і взялися х -
дожни и.

Як прикрасити свій побут — показують художники

Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

На др ом поверсі Київсь о о планетарію з'явився на-
ово- льт рно-розважальний центр для всієї родини

ATMASFERA 360. Тепер йо о відвід вачі змож ть поди-
витися сферичне іно, по рати в м льтимедійні атра -
ціони та с шт вати " осмічних" страв.

В прое ті "Art&Wood" звичайні предмети інтер'єр наб ли ново о зміст та форми
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД

По оризонталі: 1. бе еша 4. е оїст
9. лер 10. ор ан 12. Лель 14. аюр
15. параш т 17. формат 18. нарада
19. Ела 21. метранпаж 24. ем 27. м ндир
29. с фія 30. імната 31. тра 33. орел
34. рондо 35. стопа 36. дра он 37. ляпс с

По верти алі: 2. іль 3. шаріат
5. арп н 6. їжа 7. аліфе 8. чардаш
9. Клара 11. намаз 13. парламент
15. патери 16. Та ан а 19. ере 20. ан
22. см то 23. ан ар 25. сфера 26. зябли
28. Різдво 29. стат я 32. ора 33. оп с

Головне правління ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) повідомляє про повторний продаж на а ціоні зі зниж ою 20 % об'є та

приватизації — нежилих приміщень за альною площею 109,50 в. м на в л. П люя Івана, 5, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за-
альною площею 109,50 в.м.
Адреса: 03048, м. Київ, в л. П люя Івана, 5,

літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне під-

приємство "Київжитлоспеце спл атація".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею

109,50 в.м, том числі: №№ 70, 70а, 71, 82,
81 ( р пи приміщень № 122) площею 73,00
в.м, місця спільно о орист вання площею
36,50 в.м, що с ладає 16/100 частин від
нежитлово о б дин площею 6951,10 в.м.

Вартість продаж об'є та без ПДВ —
585 920 (п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч
дев'ятсот двадцять) ривень.

ПДВ — 117 184 (сто сімнадцять тисяч сто
вісімдесят чотири) ривні.

Почат ова вартість продаж об'є та з
рах ванням ПДВ — 703 104 (сімсот три

тисячі сто чотири) ривні.
С ма рошових оштів в розмірі 10 % від

почат ової ціни продаж з рах ванням ПДВ —
70 310 (сімдесят тисяч триста десять) ривень
40 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в

належном санітарно-технічном стані.
2. Всі витрати, пов'язані з ладанням

до овор півлі — продаж об'є т
приватизації, йо о нотаріальним
посвідченням та реєстрацією права
власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. Протя ом п'яти робочих днів з дня

проведення а ціон сплатити на ористь
Універсальної товарної біржі "Національні
рес рси" вина ород розмірі, що не
перевищ є 5 % від ціни продаж об'є т ,
я а встановлюється біржею;

4. А ціон б де проведено через 30 (тридцять)
алендарних днів після п блі ації
о олошення.

Місце проведення а ціон : 04060, м. Київ,
в л. Ольжича, б д. 13, Універсальна
товарна біржа "Національні рес рси".
Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за
адресою: 04060, м. Київ, в л. Ольжича,
б д. 13, Універсальна товарна біржа "Націо-
нальні рес рси", в робочі дні з 9.00 до 18.00
(в п'ятницю та передсвят ові дні — до
16.45), обідня перерва з 13.00 до 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв — три дні
до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнад-
цять) ривень, без ПДВ, сплач ється на
рах но № 26006301017344 Відділенні
"Кредитно о Центра "Голосієво" ПАТ ВТБ
Бан м. Києві, од бан : 321767, од:

32710756, отрим вач: Універсальна товарна
біржа "Національні рес рси".

7. Грошові ошти в розмірі — 70 310, 40 ри-
вень, що становить 10 відсот ів від почат-
ової вартості об'є та приватизації, вно-
сяться на рах но № 26006301017344
відділенні "Кредитно о Центра "Голосієво"
ПАТ ВТБ Бан м. Києві, од бан : 321767,
од: 32710756, отрим вач: Універсальна
товарна біржа "Національні рес рси".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних
осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі
дні за адресою: 03048, м. Київ, в л. П люя
Івана, 5, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за
адресою: 04060, м. Київ, в л. Ольжича,
б д. 13, Універсальна товарна біржа "Націо-
нальні рес рси", тел. (044) 440-99-32,
тел/фа с (044) 440-99-36.

Забезпечення надійно о водовідведення від житлових масивів: Лівобережної частини м. Києва та
примісь ої зони (Би івня, Зазим'є, Гатне, Гнідин, Щасливе) з населенням 1,0 млн. чолові .

Заява про е оло ічні наслід и діяльності

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренд об'є ти, що належить до ом нальної власності
територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 42, Голосіївсь а районна в місті
Києві державна адміністрація. Отримати довід ов інформацію можна за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42, Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація,
аб. 410, телефони для довідо : 281-66-24.

ПАТ "НВП "БІЛЬШОВИК"
ЗДАЄ В ОРЕНДУ

виробничі, с ладсь і, офісні приміщення
та площі для розміщення ре лами.

Телефон для довідо : 206-27-84

ПАТ "НВП "БІЛЬШОВИК"
ЗДАЄ В ОРЕНДУ:

Виробничий орп с, площею 4985,0 м2, виробничий орп с,
площею 7364,0 м2, та приле лі площад и, площею 8050,0 м2.

Телефон для довідо : 206-27-84.

1.Мета і засоби здійснення прое -
тної діяльності.

На замовлення Головно о правління
апітально о б дівництва ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) ТОВ
"Інж омпрое т" розроблено прое т:
"Ре онстр ція III чер и Ново-Дар-
ниць о о аналізаційно о оле тора
Д = 2980 мм ". — місцезнаходження
траси б дівництва — від в л. Празь ої
до БСА в м. Києві. Технічні і техноло ічні

дані — аналізаційний оле тор довжи-
ною орієнтовно 7032 п.м

Термін е спл атації— 30 ро ів і більше.

2.Соціально-е ономічна необхід-
ність прое тованої діяльності —
об'є т ом нально о призначення: для
подальшо о аналіз вання існ ючої та
перспе тивної заб дови.

3.Можливий вплив на нав олишнє
природне середовище.

Клімат і мі ро лімат — не впливає.

Геоло ічне середовище — впливає,
завдя и прийнятим заходам, вплив в
межах діючих нормативів.
Повітряне середовище: при е спл а-

тації — не впливає, при б дівництві —
вплив незначний. Концентрації ш ідли-
вих речовин в атмосферном повітрі не
перевищ ють нормативів ГДК.
Водне середовище: впливає в межах

діючих нормативів.
Ґр нти: впливає в межах діючих нор-

мативів.

Рослинний і тваринний світ: впливає,
вплив омпенсований.
Нав олишнє соціальне середовище:

впливає позитивно.
Нав олишнє техно енне середовище:

не впливає.
Відходи виробництва і можливість їх пов-

торно о ви ористання, тилізації, знеш од-
ження чи безпечно о поховання: приф н ці-
он ванні об'є т творюються відходи —
тверді, поб тові, осад. Прое томпередбаче-
ний вивіз відходів зраз після їх вил чення.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Адреса об'є т оренди
Орендна плата в місяць (з ПДВ,

з рах ванням е спл атаційних витрат
та відш од вання плати за землю)

Цільове
ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий стро

оренди

Ком нальне підприємство
Голосіївсь о о район в
м. Києві "Розрах н овий

центр "Голосіїво"
(03028, м. Київ, просп. На и,

13, тел. 501-60-39)

в л. Горь о о, 20, літ. В за альна
площа 77,30 в. м, (підвал) 3384,35 рн Надання посл

поштово о зв'яз 2 ро и 364 дні

в л. Са са ансь о о, 99, літ. А
за альна площа 109,00 в. м (цо оль) 14194,81 рн Офісні приміщення

ор анізацій 2 ро и 364 дні

в л. Червоноармійсь а, 102 за альна
площа 60,50 в. м (1 поверх) 10040,74 рн Офісні приміщення

ор анізацій 2 ро и 364 дні


