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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про розгляд протесту заступника прокурора
міста Києва від 18.03.09 № 07/1149вих на рішення
Київської міської ради від 22.01.09 № 5/1060
“Про внесення змін до Умов організації та проведення
конкурсу на перевезення пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального користування
у м. Києві”
Рішення Київської міської ради № 329/1385 від 23 квітня 2009 року

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 18.03.09 № 07/1149вих на рішення Київ
ської міської ради від 22.01.09 № 5/1060 “Про внесення змін до Умов організації та проведення конкурсу
на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Києві” та від
повідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.08 № 1081 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Задовольнити протест заступника прокурора міста Ки
єва від 18.03.09 № 07/1149вих на рішення Київської місь
кої ради від 22.01.09 № 5/1060 “Про внесення змін до Умов
організації та проведення конкурсу на перевезення пасажи
рів на міських автобусних маршрутах загального користу
вання у м. Києві”.
2. Скасувати рішення Київської міської ради від 22.01.09
№ 5/1060 “Про внесення змін до Умов організації та прове

дення конкурсу на перевезення пасажирів на міських авто
бусних маршрутах загального користування у м. Києві”.
3. Доручити заступнику міського голови — секретарю Ки
ївради про результати розгляду протесту повідомити за
ступника прокурора міста Києва в установленому порядку.
Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Сидоренку
Вадиму Вікторовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Липовій, 6 у Дарницькому районі м. Києва

да Київського обласного управління лісового господарства
від 03.09.2007 № 0104/801).
3. Передати громадянці Пухній Оксані Миколаївні, за умо
ви виконання пункту 4 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслу
говування житлового будинку, господарських будівель і спо
руд на вул. Михайла Чалого, 11б у Святошинському райо
ні м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у влас
ність чи користування.
4. Громадянці Пухній Оксані Миколаївні:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.
4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
4.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц
тва відповідно до рішення Київської міської ради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.
4.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування та архітектури від 16.05.2005
№ 193854, від 31.08.2007 № 099080, ВАТ “Київпроект” від
13.04.2005 № 775, Київської міської санепідстанції від

18.04.2005 № 2670, управління охорони навколишнього при
родного середовища від 18.03.2005 № 071/04419/1217,
Київського комунального об’єднання зеленого будівництва
та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” від
18.04.2007 № 788, Головного управління земельних ресур
сів від 03.10.2007 № 051700.
4.6. Питання відновної вартості зелених насаджень (акт
обстеження зелених насаджень від 14.06.2007 № 99) та ін
ші питання майнових відносин вирішувати в установленому
порядку.
4.7. У місячний термін звернутися до Головного управ
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по
свідчує право власності на земельну ділянку.
5. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко
дексу України.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс
тобудування та архітектури.
Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянину Обухову Дмитру Юрійовичу
земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Стадіонній, 5в у Солом’янському районі
м. Києва
Рішення Київської міської ради № 403/1459 від 23 квітня 2009 року

Рішення Київської міської ради № 391/1447 від 23 квітня 2009 року
Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе
мельної ділянки громадянину Сидоренку Вадиму Вікторови
чу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Липовій, 6 у Дар
ницькому районі м. Києва.
2. Передати громадянину Сидоренку Вадиму Вікторови
чу, за умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну
власність земельну ділянку площею 0,08 га для будівниц
тва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Липовій, 6 у Дарницькому районі
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.
3. Громадянину Сидоренку Вадиму Вікторовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту
ри та дизайну міського середовища та одержати дозвіл на
виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтро
лю.
3.3. Виконати комплекс заходів з інженерної підготов
ки території по захисту її від підтоплення та затоплення
повеневими водами, погодивши їх у встановленому по
рядку.
3.4. У місячний термін звернутись до Головного управ
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що

до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по
свідчує право власності на земельну ділянку.
3.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.
3.7. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько
го середовища від 14.03.2007 № 192233, управління охо
рони навколишнього природного середовища від 21.10.2005
№ 071/04419/4548, головного державного санітарного лі
каря м. Києва від 11.10.2005 № 7518, Головного управлін
ня земельних ресурсів від 26.07.2007 № 051006.
4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко
дексу України.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс
тобудування та архітектури.
Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Пухній Оксані Миколаївні
у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Михайла Чалого, 11б
у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 398/1454 від 23 квітня 2009 року
Відповідно до статей 81, 116. 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе
мельної ділянки громадянину Обухову Дмитру Юрійовичу
для будівництва та обслуговування житлового будинку, гос
подарських будівель і споруд на вул. Стадіонній, 5в у Со
лом’янському районі м. Києва.
2. Передати громадянину Обухову Дмитру Юрійовичу, за
умови виконання пункту 3 цього рішення, у приватну влас
ність земельну ділянку площею 0,08 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Стадіонній, 5в у Солом’янському районі
м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність
чи користування.
3. Громадянину Обухову Дмитру Юрійовичу:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по
свідчує право власності на земельну ділянку.
3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
3.4. Виконувати умови забудови земельної ділянки згідно

з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.
3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько
го середовища від 25.04.2006 № 193351, Державного
управління екології та природних ресурсів в м. Києві від
01.09.2006 № 06625/3097, Київської міської санепідстан
ції від 16.08.2006 № 4987, дочірнього підприємства “Інсти
тут генерального плану міста Києва” від 13.07.2006 № 1667,
Головного управління земельних ресурсів від 26.01.2009
№ 054202.
3.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів
ництва відповідно до рішення Київради від 06.03.2009
№ 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009 рік”.
4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко
дексу України.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс
тобудування та архітектури.
Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Дутій Тетяні Валентинівні
у приватну власність земельної ділянки для ведення
індивідуального садівництва на вул. Трахтемирівській,
10а у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 404/1460 від 23 квітня 2009 року
Відповідно до статей 35, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект земле
устрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе
мельної ділянки громадянці Пухній Оксані Миколаївні для бу
дівництва та обслуговування житлового будинку, господар
ських будівель і споруд на вул. Михайла Чалого, 11б у Свя
тошинському районі м. Києва.

2. Зарахувати частину лісових земель площею 0,10 га у
кварталі № 117 виділу 1 Київського лісництва комунально
го підприємства “Святошинське лісопаркове господарство”
до земель запасу житлової та громадської забудови з ви
ключенням їх з категорії земель лісового фонду (листзго

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе
мельної ділянки громадянці Дутій Тетяні Валентинівні у при
ватну власність для ведення індивідуального садівництва на
вул. Трахтемирівській, 10а у Голосіївському районі м. Києва.
2. Передати громадянці Дутій Тетяні Валентинівні, за умо

ви виконання пункту 3 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,12 га для ведення індивідуаль
ного садівництва на вул. Трахтемирівській, 10а у Голосіїв
ському районі м. Києва за рахунок міських земель, не на
даних у власність чи користування.

ДОКУМЕНТ
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3. Громадянці Дутій Тетяні Валентинівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра
їни.
3.2. У місячний термін звернутись до Головного управ
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по
свідчує право власності на земельну ділянку.
3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і спо
руд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько
го середовища від 06.07.2007 № 196604, управління охо

рони навколишнього природного середовища від 30.01.2008
№ 071/04422/747, Київської міської санепідстанції від
31.01.2008 № 815, дочірнього підприємства “Інститут гене
рального плану міста Києва” від 13.04.2007 № 1169, Голов
ного управління земельних ресурсів від 02 07 2008 № 05
3272.
4. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко
дексу України.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс
тобудування та архітектури.
Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Потаповій Анжеліці Петрівні
у приватну власність земельної ділянки для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Лазурному, 10а
у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 408/1464 від 23 квітня 2009 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міс
та Києва до 2010 року та концепції формування зелених на
саджень в центральній частині міста”, затверджених рішен
ням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, ви
ключивши з переліку озеленених територій загального ко
ристування м. Києва, що відповідають типологічним озна
кам та планувальним вимогам (таблиця № 2), земельну ді
лянку площею 0,10 га у пров. Лазурному, 10а у Голосіїв
ському районі м. Києва.
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе
мельної ділянки громадянці Потаповій Анжеліці Петрівні для
будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо
дарських будівель і споруд у пров. Лазурному, 10а у Голо
сіївському районі м. Києва.
3. Передати громадянці Потаповій Анжеліці Петрівні, за
умови виконання пункту 4 цього рішення, у приватну влас
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Лазурному, 10а у Голосіївському районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.
4. Громадянці Потаповій Анжеліці Петрівні:

4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно
з АПЗ Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища та одержати дозвіл на вико
нання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.
4.3. Питання пайової участі вирішити до початку будів
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.
4.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
4.5. У місячний термін звернутись до Головного управ
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по
свідчує право власності на земельну ділянку.
4.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місь
кого середовища від 28.10.2005 № 199330, Державної са
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нітарноепідеміологічної служби від 26.03.2009 № 05.03.02
07/16975, управління охорони навколишнього природного
середовища від 18.03.2009 № 071/04422/1422, Головно
го управління земельних ресурсів від 05.03.2009 № 05
4330.
5. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви

падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко
дексу України.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс
тобудування та архітектури.
Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці Дорошенко Світлані Арсентіївні
у приватну власність земельної ділянки
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Сосновому, 34
у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 409/1465 від 23 квітня 2009 року
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та відповідно до статей 81, 116,
118, 121 Земельного кодексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити містобудівне обгрунтування щодо внесен
ня змін до містобудівної документації та визначення пара
метрів окремого об’єкта містобудування — будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Сосновому, 34 (с. Биківня) у Деснянсько
му районі м. Києва.
2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та
проекту планування його приміської зони на період до 2020
року, а саме: територію, яка передається відповідно до цьо
го рішення, перевести за функціональним призначенням до
території садибної житлової забудови.
3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе
мельної ділянки громадянці Дорошенко Світлані Арсентіїв
ні для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. Сосновому, 34 у
Деснянському районі м. Києва.
4. Передати громадянці Дорошенко Світлані Арсентіївні,
за умови виконання пункту 5 цього рішення, у приватну влас
ність земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд у пров. Сосновому, 34 у Деснянському районі м.
Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи
користування.
5. Громадянці Дорошенко Світлані Арсентіївні:
5.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу Укра
їни.
5.2. Виконувати умови забудови земельної ділянки згід
но з АПЗ Головного управління містобудування, архітекту
ри та дизайну міського середовища виконавчого органу Ки
ївради (Київської міської державної адміністрації) та одер

жати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні
держархбудконтролю.
5.3. Виконати вимоги, викладені в листах Головного
управління містобудування, архітектури та дизайну місько
го середовища від 10.07.2008 № 198442, Київської міської
санепідстанції від 28.01.2009 № 473, управління охорони
навколишнього природного середовища від 22.10.2008
№ 071/04422/6025, Головного управління охорони куль
турної спадщини від 30.07.2008 № 5197.
5.4. У місячний термін звернутися до Головного управ
ління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Ки
ївської міської державної адміністрації) із клопотанням що
до організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в
натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що по
свідчує право власності на земельну ділянку.
5.5. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових,
реконструкції та експлуатації існуючих інженерних мереж і
споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.
5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будів
ництва відповідно до рішення Київської міської ради від
06.03.2009 № 124/1179 “Про бюджет міста Києва на 2009
рік”.
6. Попередити власника земельної ділянки, що право
приватної власності на землю може бути припинено у ви
падках, передбачених статтями 140, 143 Земельного ко
дексу України.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс
тобудування та архітектури.
Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

ІНШІ ДОКУМЕНТИ
ГРАФІК
проведення особистого прийому громадян та прямих ("гарячих")
телефонних ліній керівництвом Головного управління
охорони здоров'я та медичного забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на 2010 рік
Прізвище, ім'я та
День та час
День та час
Місце
День та час
по батькові
особистого прийому особистого виїзного
проведення
проведення прямих
громадян за
прийому
особистого виїзного
("гарячих")
адресою:
прийому
телефонних ліній
Начальник ГУ03
та МЗ
Качурова Людмила
Вікторівна

II та IV вівторок місяця,
15.0017.00
вул. Прорізна, 19,
(І поверх, кім.3)

І непарний
вівторок місяця
17.0019.00

ТМО "Лівобережне"
ЦРП Дніпровського
рну
(вул. Луначарського,5)

ІІІ парний вівторок
місяця
17.0019.00

ТМО "Старокиївське"
ДКЛ№7
(вул. Підвисоцького,
4Б,
II поверх, малий
актовий зал)

III непарний вівторок
місяця
17.0019.00

Перший Заступник Щосереди 15.0017.00
начальника ГУОЗ
II та IV вівторок місяця
та МЗ
15.0017.00
Мохорєв
вул. Прорізна, 19
Віталій Андрійович
(І поверх, кім.З)
Заступник начальника
Щоп'ятниці
ГУОЗ та МЗ
10.0012.00 II та IV
Загородній Володимир
вівторок місяця
Васильович
15.0017.00
провул. Георгіївський, 9
(III поверх, кім.З04)

Перший понеділок
місяця
10.0011.00
тел. 2784191

Заступник начальника Понеділок 14.0017.00
ГУОЗ та МЗ
Четверг 10.0013.00
В'ялий Микола
II та IV вівторок місяця
Петрович
15.0017.00
вул. Прорізна, 19
(І поверх, кім.1)
Заступник начальника Понеділок 14.0017.00
ГУОЗ та МЗ
Четверг 10.0013.00
Мельник
II та IV вівторок місяця
Олена Миколаївна
15.0017.00
вул. Прорізна, 19
(II поверх, кім. 17)
Заступник начальника
ГУОЗ та МЗ
Плохой Ігор
Омелянович

Вівторок 10.0012.00
Четвер 10.0012.00 II
та IV вівторок місяця
15.0017.00 вул.
Прорізна, 19
(І поверх, кім.З)
Заступник начальника І та III вівторок місяця
ГУОЗ та МЗ
16.0018.00 II та IV
Шершньов
вівторок місяця 15.00
Олексій
17.00 вул. Прорізна, 19
Володимирович
(І поверх, кім.З)
Примітки:
* телефон "гарячої" лінії ГУОЗ та МЗ  2784191.
** у випадку, якщо день проведення прямої "гарячої" телефонної лінії припадає на святковий (вихідний) день, то проведення
прямої "гарячої" ліній переноситься на перший після святкового (або вихідного) робочий день на той же час.

ТМО "Либідське"
КМКЛ№6
(вул. Комарова, 3,
III поверх,
адмінкорпус,
приймальна)
Перший четвер місяця
09.0010.00
тел. 2784191

Третя середа місяця
10.0011.00
тел. 2784191

Графік проведення особистого прийому громадян та прямих
("гарячих") телефонних ліній керівництвом Головного управління
транспорту на 2010 рік
Прізвище, ім'я та
по батькові

День та час особистого
прийому громадян
за адресою:

День та час особистого
виїзного прийому

Бархатов О.І.  начальник
Головного управління
транспорту

Перший, третій вівторок
місяця
15.0018.00
Головне управління
транспорту

Другий четвер місяця
15.0018.00
За місцем

День та проведення
прямих
("гарячих"
телефонних ліній)
П'ятниця 9.0013.00
Головне управління
транспорту

