Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 413 від 24.11.2016р.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про надання  Головному управлінню Національної поліції в Одеській області за договором позички майна комунальної власності»
 
Відповідно до статей 29, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 105 Закону України «Про Національну поліцію», з метою сприяння забезпеченню транспортними засобами  діяльності органів Національної поліції виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести  на  розгляд  Одеської  міської  ради   проект   рішення   «Про надання Головному управлінню Національної поліції в Одеській області за договором позички майна комунальної власності» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами Оніщенко О.С.
 
В.о. міського голови                                                     		А. Орловський
 
Керуюча справами					       	    	  О. Оніщенко 
 
 














 Додаток 
     до рішення виконавчого комітету 
     Одеської міської ради 
      від 24.11.2016р. 
     № 413


Про надання  Головному управлінню Національної поліції в Одеській області за договором позички майна комунальної власності 


Відповідно  до  статті  25,  частини  5  статті   60   Закону   України   «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 827, 828, 829 Цивільного кодексу України, з метою сприяння діяльності органів Національної поліції Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на передачу Головному управлінню Національної поліції в Одеській області в безоплатне користування транспортних засобів комунальної власності територіальної громади міста Одеси за переліком згідно з додатком 1 до цього рішення шляхом укладання договору позички. 

2. Доручити установі комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»  укласти з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області договір позички транспортних засобів, зазначених в пункті 1 цього рішення, за проектом згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань комунальної власності. 


Міський голова                                            				           Г. Труханов


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


Керуюча справами								О. Оніщенко



Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
від
№

Перелік
майна комунальної власності (транспортних засобів), що передаються за договором позички:

- модель ВАЗ 21074, рік випуску – 2010, державний номер – ВН6038СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 21074, рік випуску – 2010, державний номер – ВН6039СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 210934, рік випуску – 2011, державний номер – ВН9261СХ, первісна вартість – 48584 грн.;
- модель ВАЗ 210934, рік випуску – 2011, державний номер – ВН9263СХ, первісна вартість – 48584 грн.;
- модель ВАЗ 210934, рік випуску – 2011, державний номер – ВН9260СХ, первісна вартість – 48583 грн.;
- модель ВАЗ 210740, рік випуску – 2010, державний номер – ВН4486СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 21074, рік випуску – 2010, державний номер – ВН4498СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 210740, рік випуску – 2010, державний номер – ВН6077СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 210740, рік випуску – 2010, державний номер – ВН8196СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 210934, рік випуску – 2010 , державний номер – ВН5879СХ, первісна вартість – 48583 грн.;
- модель ВАЗ 21074, рік випуску – 2010, державний номер – ВН5867СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 21074, рік випуску – 2010, державний номер – ВН5869СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 21074, рік випуску – 2010, державний номер – ВН 5876СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 210934-20, рік випуску – 2010 , державний номер – ВН5891СХ, первісна вартість – 48583 грн.;
- модель ВАЗ 21074, рік випуску – 2010, державний номер – ВН5874СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 210740, рік випуску – 2010, державний номер – ВН4497СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 210740, рік випуску – 2010, державний номер – ВН9513СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ГАЗ-2752 – 414, рік випуску – 2007, державний номер – ВН5432ВМ, первісна вартість – 78300 грн.;
- модель ГАЗ-2752 – 414, рік випуску – 2007, державний номер – ВН5433ВМ, первісна вартість – 78300 грн.;
- модель ГАЗ-2752-414, рік випуску – 2007, державний номер – ВН5428ВМ, первісна вартість – 78300 грн.;
- модель ГАЗ-2752 – 414, рік випуску – 2007, державний номер – ВН5426ВМ, первісна вартість – 70305 грн.;
- модель ГАЗ-2752 – 414, рік випуску – 2007, державний номер – ВН5424ВМ, первісна вартість – 78300 грн.;
- модель ГАЗ-2752 - 414, рік випуску – 2007, державний номер – ВН5422ВМ, первісна вартість – 78300 грн.;
- модель ВАЗ – 210430-20, рік випуску – 2007, державний номер – ВН5457ВМ, первісна вартість – 50613 грн.;
- модель ГАЗ 22171 – 5404, рік випуску – 2008, державний номер – ВН4928ВХ, первісна вартість – 84166 грн.;
- модель ВАЗ 21124, рік випуску - 2007, державний номер – ВН0094ВЕ, первісна вартість – 62992 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН8991ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9741ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9732ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9725ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9743ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9728ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9735ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9731ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9742ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9740ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9736ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9734ВА, первісна вартість – 58737 грн.
– модель ВАЗ 217030-110-01, рік випуску – 2008, державний номер – ВН5450ВХ, первісна вартість – 64940 грн.;
– модель ВАЗ 217030-110-01, рік випуску – 2008, державний номер – ВН5468ВХ, первісна вартість – 64941 грн.;
– модель ВАЗ 217030-110-01, рік випуску – 2008, державний номер – ВН5469ВХ, первісна вартість – 64941 грн.;
– модель ВАЗ 217030-110-01, рік випуску – 2008, державний номер – ВН5488ВХ, первісна вартість – 64940 грн.;
– модель ВАЗ 217030-110-01, рік випуску – 2008, державний номер – ВН5490ВХ, первісна вартість – 64940 грн.;
– модель ВАЗ 217030-110-01, рік випуску – 2008, державний номер – ВН5489ВХ, первісна вартість – 64940 грн.;
– модель ВАЗ 21703, рік випуску – 2008, державний номер – ВН7402ВХ, первісна вартість – 64940 грн.;
– модель Тойота Камрі, рік випуску – 2004, державний номер – ВН0301ВН, первісна вартість – 180050 грн.




Секретар ради 								О. Потапський




























Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
від
№

                    Договір позички майна
 комунальної власності (транспортних засобів)
м. Одеса						  «_____ » ______________ 2016 р.

	Установа комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» (далі – Позичкодавець), в особі директора Недялкова В’ячеслава Вікторовича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони та Головне управління Національної поліції в Одеській області (надалі – Користувач), в особі начальника ГУНП в Одеській області __________________________________________________________________, діючого на підставі Положення, з другої сторони (далі разом іменовані як Сторони), уклали даний договір (далі – Договір) про нижченаведене:

1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до цього Договору Позичкодавець безоплатно передає, а Користувач приймає в строкове користування наступні транспортні засоби (далі – Майно):

- модель ВАЗ 21074, рік випуску – 2010, державний номер – ВН6038СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 21074, рік випуску – 2010, державний номер – ВН6039СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 210934, рік випуску – 2011, державний номер – ВН9261СХ, первісна вартість – 48584 грн.;
- модель ВАЗ 210934, рік випуску – 2011, державний номер – ВН9263СХ, первісна вартість – 48584 грн.;
- модель ВАЗ 210934, рік випуску – 2011, державний номер – ВН9260СХ, первісна вартість – 48583 грн.;
- модель ВАЗ 210740, рік випуску – 2010, державний номер – ВН4486СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 21074, рік випуску – 2010, державний номер – ВН4498СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 210740, рік випуску – 2010, державний номер – ВН6077СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 210740, рік випуску – 2010, державний номер – ВН8196СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 210934, рік випуску – 2010, державний номер – ВН 5879СХ, первісна вартість – 48583 грн.;
- модель ВАЗ 21074, рік випуску – 2010, державний номер – ВН5867СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 21074, рік випуску – 2010, державний номер – ВН5869СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 21074, рік випуску – 2010, державний номер – ВН5876СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 210934-20, рік випуску – 2010 , державний номер – ВН5891СХ, первісна вартість – 48583 грн.;
- модель ВАЗ 21074, рік випуску – 2010, державний номер – ВН5874СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ВАЗ 210740, рік випуску – 2010, державний номер – ВН4497СХ, первісна вартість – 41500  грн.;
- модель ВАЗ 210740, рік випуску – 2010, державний номер – ВН9513СХ, первісна вартість – 41500 грн.;
- модель ГАЗ-2752-414, рік випуску – 2007, державний номер – ВН5432ВМ, первісна вартість – 78300 грн.;
- модель ГАЗ-2752-414, рік випуску – 2007, державний номер – ВН5433ВМ, первісна вартість – 78300  грн.;
- модель ГАЗ-2752-414, рік випуску – 2007, державний номер – ВН5428ВМ, первісна вартість – 78300 грн.;
- модель ГАЗ-2752-414, рік випуску – 2007, державний номер – ВН5426ВМ, первісна вартість – 70305 грн.;
- модель ГАЗ-2752-414, рік випуску – 2007, державний номер – ВН5424ВМ, первісна вартість – 78300 грн.;
- модель ГАЗ-2752-414, рік випуску – 2007, державний номер – ВН5422ВМ, первісна вартість – 78300 грн.;
- модель  ВАЗ-210430-20, рік випуску – 2007, державний номер – ВН5457ВМ, первісна вартість – 50613 грн.;
- модель ГАЗ 22171-5404, рік випуску – 2008, державний номер – ВН4928ВХ, первісна вартість – 84166 грн.;
- модель ВАЗ 21124, рік випуску – 2007, державний номер – ВН0094ВЕ, первісна вартість – 62995 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН8991ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9741ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9732ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9725ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9743ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9728ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9735ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9731ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9742ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9740ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9736ВА, первісна вартість – 58737 грн.;
- модель ВАЗ-2107, рік випуску – 2006, державний номер – ВН9734ВА, первісна вартість – 58737 грн;
– модель ВАЗ 217030-110-01, рік випуску – 2008, державний номер – ВН5450ВХ, первісна вартість – 64940 грн.;
– модель ВАЗ 217030-110-01, рік випуску – 2008, державний номер – ВН5468ВХ, первісна вартість – 64941 грн.;
– модель ВАЗ 217030-110-01, рік випуску – 2008, державний номер – ВН5469ВХ, первісна вартість – 64941 грн.;
– модель ВАЗ 217030-110-01, рік випуску – 2008, державний номер – ВН5488ВХ, первісна вартість – 64940 грн.;
– модель ВАЗ 217030-110-01, рік випуску – 2008, державний номер – ВН5490ВХ, первісна вартість – 64940 грн.;
– модель ВАЗ 217030-110-01, рік випуску – 2008, державний номер – ВН5489ВХ, первісна вартість – 64940 грн.;
– модель ВАЗ 21703, рік випуску – 2008, державний номер – ВН7402ВХ, первісна вартість – 64940 грн.;
– модель Тойота Камрі, рік випуску – 2004, державний номер – ВН0301ВН, первісна вартість – 180050 грн.

1.2. Майно передається в користування за цим Договором для здійснення перевезень з метою забезпечення належної реалізації повноважень Користувача, визначених законодавством України, без права використання відповідного Майна для здійснення комерційної або іншої діяльності, що не пов’язана з реалізацією передбачених цим пунктом мети, та цільового призначення. 
 1.3. Вартість Майна, що передається в користування за цим Договором, становить _______ грн. 

Строк Договору 

2.1. Договір укладається строком на ______ , з _________ по ________. 
2.2. Строк Договору може бути продовжений за згодою Сторін шляхом укладання відповідної додаткової угоди до Договору. 
2.3. Сторона, яка бажає продовжити строк Договору, письмово повідомляє про це іншу Сторону не пізніш як за 2 (два) місяці до закінчення його строку. 
3. Передача та повернення Майна

Передача Майна в користування здійснюється шляхом підписання Сторонами відповідного акта приймання-передачі. 
Користувач вступає в строкове безоплатне користування Майном з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі Майна, але не раніше дати набрання чинності цього Договору. 
	Передача Майна Користувачу не тягне за собою виникнення в останнього прав власності на нього. Власником майна залишається територіальна громада міста Одеси в особі Одеської міської ради. 
	Після закінчення строку цього Договору Користувач зобов’язаний невідкладно, але в будь-якому разі не пізніше п`яти днів, повернути Майно у стані, не гіршому ніж на час його отримання з урахуванням нормального фізичного зносу. Про повернення майна Сторони складають акт приймання-передачі (акт повернення). 
	В акті приймання-передачі (акті повернення), що складається Сторонами, відображаються технічний стан та характеристика Майна на момент його передачі та/або повернення. 

4. Права та обов'язки Сторін

4.1. Позичкодавець зобов'язується: 
4.1.1. Передати Майно Користувачу в комплектності та стані, що відповідає його призначенню, разом з усією техніко-експлуатаційною документацією, необхідною для належної експлуатації Майна.
4.1.2. Попередити Користувача про особливі властивості або недоліки Майна, про які йому відомо на час передачі та які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна Користувача чи третіх осіб або призвести до пошкодження самого Майна.
4.1.3. Не втручатись в діяльність Користувача щодо використання Майна, за виключенням випадків, якщо таке втручання обумовлено порушенням умов цього Договору.
4.1.4. Поінформувати Користувача про відчуження Майна не пізніше 10 робочих днів з моменту такого відчуження. 
4.1.5. Після закінчення строку користування Майном прийняти його від Користувача в порядку, визначеному цим Договором.

4.2. Позичкодавець має право: 
4.2.1. Здійснювати відчуження Майна без попередньої згоди Користувача.
4.2.2. У будь-який час розірвати Договір та вимагати повернення Майна в порядку та з підстав, визначених чинним законодавством України та умовами цього Договору.
4.2.3. Перевіряти технічний стан та цільове використання Майна, попередивши Користувача про проведення відповідної перевірки не пізніше ніж за 5 робочих днів до її початку.
4.2.4. У разі неповернення Майна у строк, встановлений Договором, вимагати його примусового повернення, а також відшкодування завданих збитків.

4.3. Користувач зобов’язується: 
4.3.1. Користуватись Майном особисто та відповідно до його цільового призначення та мети, передбачених Договором.
4.3.2. У місячний строк з моменту отримання Майна застрахувати його відповідно до вимог чинного законодавства України та поінформувати Позичкодавця про укладання відповідних договорів страхування у тридцятиденний строк з моменту їх укладання. 
4.3.3. Самостійно нести звичайні витрати щодо підтримання належного стану Майна, а також витрати зі сплати податків та зборів, передбачених законодавством України.
4.3.4. Самостійно та за власні кошти здійснювати видатки на паливно-мастильні (автомобільне мастило, бензин) та інші витратні матеріали та речовини, необхідні для експлуатації Майна.
4.3.5. Утримувати Майно в належному стані, своєчасно та за власний рахунок здійснювати його поточний та капітальний ремонт.
4.3.6. Невідкладно повідомляти Позичкодавця про загрози правового, технічного та іншого характеру, що можуть вплинути на стан чи правовий режим Майна.
4.3.7. Негайно попереджати Позичкодавця про виявлені несправності та/або недоліки Майна та припиняти його використання до усунення таких недоліків та/або несправностей.
4.3.8. У разі припинення або розірвання Договору повернути Позичкодавцеві Майно у стані, не гіршому ніж на час передачі його в користування, з урахуванням нормального фізичного зносу.
4.3.9. Відшкодовувати шкоду, завдану третім особам, а також нести всі інші ризики та відповідальність, пов'язані з використанням транспортних засобів як джерел підвищеної небезпеки.

4.4. Користувач має право:
4.4.1. Отримати в користування Майно у справному стані та у комплектності, визначених Договором.
4.4.2. Використовувати Майно без будь-яких обмежень щодо території використання. 
4.4.3. Самостійно визначати способи та напрями використання Майна з дотриманням його цільового призначення та обмежень, визначених законодавством України та цим Договором.
4.4.4. За наявності письмової згоди Позичкодавця за власні кошти здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення Майна.  
Якщо в результаті поліпшення, зробленого Користувачем відповідно до умов цього підпункту, створена нова річ, Користувач не стає її власником, в тому числі у частині необхідних витрат на таке поліпшення, реконструкцію тощо. 
4.4.5. Залишити за собою проведені поліпшення Майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Майна без заподіяння йому шкоди.
Якщо Користувач за рахунок власних коштів здійснив за згодою Позичкодавця поліпшення Майна, які неможливо відокремити від нього без заподіяння йому шкоди, Позичкодавець не зобов'язаний компенсувати йому зазначені кошти й такі поліпшення є власністю Позичкодавця. 
4.4.6. Вимагати розірвання Договору та відшкодування завданих збитків у разі, якщо Позичкодавець не виконує обов'язку щодо передачі Майна в користування.
5. Відповідальність Сторін

5.1. За неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та умовами цього Договору. 
5.2. Розмір збитків, завданих Сторонам неналежним виконанням умов цього Договору, визначається в порядку, визначеному законодавством України. 
5.3. Користувач зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані у зв'язку із втратою (викраденням) або пошкодженням транспортних засобів. 
5.4. Користувач не несе відповідальності за недоліки Майна, які були ним застережені при укладанні Договору чи підписанні акта приймання-передачі або були заздалегідь відомі Користувачу та Позичкодавцю в результаті огляду Майна або перевірки його справності при укладанні Договору або при передачі Майна. 
5.5. Припинення Договору не звільняє Сторони від відповідальності за ним. 
5.6. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання або невиконання умов цього Договору у випадку настання форс-мажорних обставин. Про настання таких обставин Сторони повідомляють одна одну не пізніше 5-ти календарних днів з моменту їх настання. У випадку наявності спору щодо існування форс-мажорних обставин, останні мають бути підтверджені висновком компетентного органу, уповноваженого підтверджувати відповідні обставини. Відсутність повідомлення Сторони про настання зазначених у цьому пункті обставин позбавляє таку Сторону права у подальшому посилатися на форс-мажорні обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань. 
5.7. У випадку, якщо форс-мажорні обставини, які перешкоджають виконанню цього Договору, тривають більше двох місяців, будь яка зі сторін вправі  розірвати  Договір,  письмово попередивши про це іншу Сторону за 10 днів до бажаної дати розірвання. 

6. Зміна умов Договору. Припинення та розірвання Договору

6.1. Зміна умов Договору допускається за взаємною згодою Сторін шляхом укладанням додаткових угод, які є невід`ємними частинами цього Договору.  
6.2. Договір припиняється у разі ліквідації Користувача, а також  закінчення строку, на який його було укладено.
6.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, а також на вимогу однієї із Сторін з підстав, в порядку та у строки, передбачені законодавством України. 

7. Інші умови Договору

7.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами.
7.2. Відносини Сторін, не врегульовані умовами цього Договору, регулюються положеннями чинного законодавства України.  
7.3. Відчуження Позичкодавцем Майна не припиняє Договору. До набувача Майна переходять права та обов'язки Позичкодавця.
7.4. Користувач не має переважного права перед іншими особами на купівлю речі, переданої йому в користування.
7.5. Користувач несе ризик випадкового знищення або пошкодження Майна. 
7.6. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. 



        «ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ»                                                «КОРИСТУВАЧ»
Установа комунальної власності 		Головне управління Національної 
 «Автотранспортне господарство     			поліції в Одеській області                   
  Одеського міськвиконкому»                        

65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, 126	     65000, м. Одеса, вул. Єврейська, 12
р/р 35416001034503 ГУДКСУ в Одеській обл.         МФО 820172
МФО 828011, Код 23211567			     ЄДРПОУ 40108740
тел. 722-51-55					     р/р 35227285092669
тел./ф.: 25-34-87					     банк ДКСУ в м. Київ

Директор						     Начальник

В.В. Недялков ___________________	                  ____________________


МП						 		     МП


Секретар ради                                                                           О. Потапський







