iльне
Вс лово

Çì³íèìî æèòòÿ íà êðàùå!

№29 ((14046)) 18
8 липня
я 2018
8 р.
р (Газета
(
виходить з 26.03.1919 р.)
р )

Шановні читачі!
Передплата на газету
“Вільне Слово”
не закінчується ніколи
ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА НА 2018 рік:

на 1 міс. – 9,22 грн.
3 міс. – 29,06 грн.
6 міс. – 61,72 грн.
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ІНДЕКС –

61265

БЕЗ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ ПОШТИ

Яскраве свято
олександрійського
ретрофестивалю

Головною подією тижня, що минув, в Олександрії став, безумовно, фестиваль-виставка «Ретрозліт «Олександрія-2018». Цей захід
цілком можна назвати традиційним, оскільки він проводився у нашому
місті вже втретє і його популярність дедалі зростає.
априклад, цього року він проходив не один день, як це було
Н
раніше, а протягом двох вихідних – 14 та
15 липня згідно з календарем заходів, затверджених Автомобільною Федерацією
України (FAU) під егідою Комісії історичних транспортних засобів на сезон 2018
року, де дана виставка отримала статус
третього Загальноукраїнського фестивалю автомототехніки.

Організатори виставки незмінні:
це представники Громадської організації «Ретроклуб «Олександрія» Ігор
Широкун, Костянтин Широкун та Олексій
Василенко. Вони і вітали 14 липня о 10-й
годині присутніх на площі Соборній олександрійців, яким цікаве було дійство фестивалю. Також у врочистому відкритті заходу взяли участь представники міської
влади та Автомобільної федерації.

азва «фестиваль» себе цілком виправдала, оскільки це
Н
була не просто виставка, а широкомасштабний культурно-пізнавальний
і розважальний захід, де кожен з відвідувачів, незалежно від уподобань і
віку, міг знайти для себе щось цікаве.
Професійні ведучі оголошували номери концертної програми за участі місцевих художніх колективів, проводили

З нагоди свята

різноманітні конкурси та змагання, у
тому числі і для дітей. Що ж до безпосередніх учасників виставки, для них
теж був передбачений додатковий захід у вигляді колективного автопробігу
з Олександрії до Кременчука на завод
КрАЗ, де на них чекала екскурсія по
підприємству. Ралі стартувало десь за
дві години після відкриття фестивалю.
(Закінчення на 4-й стор.)

Дозвілля

Відбулися урочистості
з нагоди створення
загону спецпризначення
13 липня у клубі військової частини №2269
відбулися урочисті заходи з нагоди 6-ї річниці
створення загонів спеціального призначення
Національної гвардії України.
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À95 – 29,50
À92 – 28,60
ÄÏ – 27,40
ÃÀÇ – 13,70

ВАЛЮТА

ПОГОДА

дислокується на базі
військової частини,
завітали
керівники Центрального та
Головного управлінь
Національної гвардії

За сумлінне виконання службових обов’язків
та професійну майстерПід час роботи пришкільних таборів
ність військові отримали
одним із пізнавально-розважальних
нагороди Центрального
заходів для дітей було відвідування
територіального управ3D
кінозалу. Він почав працювати із січня
ління Національної гвар2018 року на базі ЦДЮТ ім.О.Шакала.
дії України та Подяки
Олександрійського міського голови Степана
Цапюка.
Гості також ознайомилися з умовами підготовки, навчання та побуту
спецпризначенців і оглянули сучасні зразки військової спецтехніки. Із сайту міської ради

ПАЛИВО

ривітати
П
загін спецпризначення, який

України, керівництво обласного та міських відділів силових структур,
представники міської та
районної влади.
Від імені міського голови С.Цапюка до
присутніх
звернулася
секретар міської ради
О.Богоявленська. Вона
подякувала спецпризначенцям за високопрофесійне та якісне виконання
завдань, які ставить перед
ними держава, і побажала
військовим здоров’я, щастя та родинного тепла.

Сучасний 3D кінозал
для олександрійських дітей

ого створення було ініційоване Молодіжним парламентом та підтримане міською
Й
владою, яка виділила кошти на придбання меблів та
сучасного відеооснащення: кінопроектора, автономної акустичної системи, окулярів 3D та проекційного
екрану.
У новому кінозалі на 26 місць демонструються
фільми з інтелектуальним змістом, соціальні, історичні та документальні кінострічки, а також авторські
короткометражки українською мовою.
Крім дітей із пришкільних таборів, кінозал протягом навчального року постійно відвідували учні загальноосвітніх закладів, які разом з учителями в рамках виховних годин переглядали фільми виховного і
пізнавального спрямування.

НБУ

Купівля Продаж

USD: 26.20

26.11

26.30

EUR: 30.71

30.45

30.92

RUB: 0.421

0.389

0.427

Самоврядування

ЗАДОРОЖНЮК
Людмилу Михайлівну,

голову квартального комітету № 30.
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня народження.
Вітаючи Вас з цим святом, зичимо Вам міцного
здоров’я, безмежного людського щастя, сімейного добробуту, аби кожен Ваш день наповнювався найважливішими
словами, які зігріватимуть душу, принесуть тепло й добро до
Вашої родини! Удачі та успіхів Вам у здійсненні задумів, невичерпної енергії та натхнення в повсякденній діяльності. Щиро дякуємо
Вам за відданість справі, за вміння розуміти і підтримувати людей, а також
за дієву допомогу в роботі Олександрійської міської ради.
Нехай у Вашому серці не згасає вогник любові до рідної землі, а любов
та щирість, що Ви віддаєте людям, повернеться до Вас сторицею! Щастя
Вам, радості, добра і благополуччя!
З повагою – міський голова С. ЦАПЮК.
Секретар міської ради О. БОГОЯВЛЕНСЬКА.

До уваги суб’єктів
господарювання!
В

наступному номері газети «Вільне Слово» та на сайті
Олександрійської міської ради в
розділі «Регуляторна політика»
(http://olexrada.gov.ua/category/
reg_politics буде оприлюднений
проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету
«Про затвердження тарифів на послуги комунального підприємства
«Жигулі».
Стислий зміст проекту: визначення розміру тарифів на ринкові послуги КП «Жигулі».

Мета прийняття проекту:
встановлення економічно обґрунтованого тарифу на такі послуги, як:
вартість торгового місця в день.
Розробник проекту: управління економіки міської ради.
Зауваження і пропозиції щодо
внесення змін до проекту приймаються у письмовому вигляді протягом місяця з дня оприлюднення
проекту регуляторного акта та
аналізу регуляторного впливу на
адресу управління економіки міської ради: 28000, м. Олександрія, пр.
Соборний, 59, кімн. 215. Телефони
для довідок: 7-20-40, 7-07-25.

До уваги споживачів
природного газу,
які проживають
у приватному секторі!
Олександрійське
управління з експлуатації
газового господарства
НАГОЛОШУЄ:
Посилаючись на Правила безпеки систем газопостачання, які зареєстровані в Міністерстві юстиції
України від 8 червня 2015 року за
№ 674/27119, власники приватних
житлових будинків, квартир або
комунально-побутових об'єктів є
відповідальними за безпечну експлуатацію та технічне обслуговування, димових і вентиляційних каналів (далі ДВК).
Розділом V п. 6. Правил безпеки систем газопостачання, чітко
визначені вимоги безпечної експлуатації ДВК.
Роботи з перевірки та прочищення димових і вентиляційних
каналів виконуються тільки спеціалізованою організацією, яка має
«Дозвіл» на виконання цих робіт
та має підготовлений персонал.
Работи виконуються із застосуванням сучасних приладів та пристроїв, на договірних умовах.
При перевірці димових і вентиляційних каналів визначають:
– відповідність конструкції і
використаних матеріалів вимогам
проектної документації;
– прохідність каналів (відсутність засмічення і наявність тяги);
– герметичність;
– відокремленість;
– наявність і справність протипожежних розсічок від горючих конструкцій;
– наявність поблизу оголовків
встановлених приладів, обладнання у зоні вітрового підпору (простір
нижче лінії, проведеної під кутом
45° до горизонту від найбільш високої точки, розташованої поблизу
споруд і дерев), що заважає належному повітрообміну;
– справність та правильність
розташування оголовку димоходу
відносно даху і розташованих поблизу споруд і дерев з урахуванням
зони вітрового підпору;
– відсутність сажі і смоли - на

внутрішніх поверхнях і тріщин - на
зовнішніх.
Перевірка і прочищення димових і вентиляційних каналів
комунально-побутових
об'єктів,
житлових та громадських будинків
оформляються «Актом перевірки
і прочищення димових каналів».
Строк дії «Акту» -12 місяців.
У випадку виявлення несправних та непридатних до подальшої
експлуатації димових і вентиляційних каналів газові прилади невідкладно відключаються від системи
газопостачання, а ремонт каналів
допускається починати тільки після
відключення газового обладнання.
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! Кожен
з нас має чітко усвідомлювати, що
жоден документ чи перевірка не допоможе, якщо він особисто не буде
відповідально ставитися до безпеки життя і здоров'я, як власного, так
і оточуючих.
Не змінюйте самостійно облаштування димових та вентиляційних систем. Не перекривайте вентиляційні канали, не встановлюйте
витяжки з примусовим видаленням
повітря з приміщення, адже це
може призвести до зворотної тяги
в димовому каналі, не замуровуйте і не заклеюйте «кармани» і люки,
призначені для чищення димоходів.
Слідкуйте за нормальною роботою
газових приладів, димоходів та
вентиляції, і обов'язково перед увімкненням газових приладів перевіряйте наявність тяги!
Олександрійське управління
газового господарства має право
виконувати роботи з обстеження
димарів, має підготовлений персонал та надає якісний спектр послуг.
За замовленням робіт з обстеження димових та вентиляційних каналів Ви можете звернутися
в «Центр обслуговування» газового господарства за адресою
пл.Соборна, 16, або за телефонами
7-09-84; 7-57-01; 067-63-30-598.
Ненадання актів є порушенням Правил і тягне за собою відповідальність згідно чинного
законодавства України.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від «12» липня 2018 року № 429
м. Олександрія

Про затвердження тарифів на платні
медичні послуги МКЛПЗ Міська
лікарня № 1 м. Олександрії
Відповідно до пп. 2 п. а) ст. 28 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», та Закону
України «Про доступ до публічної інформації» від 13
січня 2011 року № 2939-VI, розглянувши звернення головного лікаря МКЛПЗ Міська лікарня № 1 м.
Олександрії Приходько В.М. від 18.04.2018 року №
1078, враховуючи висновок управління економіки
міської ради від 17.05.2018 року № 475-05, з метою
встановлення економічно обґрунтованих тарифів на
платні медичні послуги.
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Затвердити тарифи на платні медичні послуги
МКЛПЗ Міської лікарня № 1 м.Олександрії згідно з додатками 1,2,3,4:
- медичні огляди кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (додаток 1);
- медичні огляди для видачі медичної довідки на
отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (додаток 2);
- попередні та періодичні профілактичні медичні
огляди (додаток 3);
- оздоровчий масаж, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення
здоров'я дорослого населення (додаток 4).
2. Встановити, що дане рішення набирає чинності через 30 днів після його офіційного оприлюднення.
3.Управлінню інформатизації та інформаційноаналітичної політики міської ради оприлюднити дане
рішення в газеті «Вільне Слово» та на офіційному сайті
Олександрійської міської ради у десятиденний термін
з дня його прийняття.
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення
виконавчого комітету Олександрійської міської ради
від 16 травня 2014 року № 372 «Про затвердження
тарифів на платні медичні послуги, які проводяться на
базі МКЛПЗ – Міської лікарні № 1 м. Олександрії».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу
функціональних обов’язків.
С. ЦАПЮК, міський голова.
В. ЧЕБОТАРЬОВ, керуючий справами
виконавчого комітету.

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету
від «12» липня 2018 року №429
Тарифи на платні медичні послуги МКЛПЗ
Міська лікарня № 1 м. Олександрії
«Медичні огляди кандидатів у водії
та водіїв транспортних засобів»
Найменування послуги
Медичний огляд кандидата у водії або водія
транспортних засобів
Медичний огляд кандидата
у водії або водія транспортних засобів при наявності визначених групи
крові та резус-фактору

за одиОдиниця Тариф
ницю виміру
виміру без
ПДВ, грн.
1 послуга

184,85

1 послуга

156,73

В. ЧЕБОТАРЬОВ, керуючий справами
виконавчого комітету.

Додаток 2 до рішення виконавчого комітету
від «12» липня 2018 року № 429
Тарифи на платні медичні послуги МКЛПЗ Міська
лікарня № 1 м. Олександрії «Медичні огляди для
видачі медичної довідки на отримання дозволу
(ліцензії) на об’єкт дозвільної системи Медичні огляди
кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів»
Найменування послуги

за одиОдиниця Тариф
ницю виміру
виміру без
ПДВ, грн

Медичний огляд для отримання дозволу 1 послуга
146,95
(ліцензії) на об’єкт дозвільної системи
Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної
системи у разі попереднього прохо- 1 послуга
22,46
дження медичного огляду кандидата
у водії, водія транспортних засобів
В. ЧЕБОТАРЬОВ, керуючий справами виконавчого комітету.

Додаток 3 до рішення виконавчого комітету
від «12» липня 2018 року № 429
Тарифи на платні медичні послуги МКЛПЗ Міська
лікарня № 1 м. Олександрії «Попередні
та періодичні профілактичні медичні огляди»
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Найменування послуги
Огляд лікарем-терапевтом
Огляд лікаремневропатологом
Огляд лікаремофтальмологом
Огляд лікаремотоларингологом
Огляд лікарем-хірургом
Огляд лікарем-акушергінекологом
Електрокардіографія
Визначення функції
зовнішнього дихання
Обстеження
вестибулярного апарату
Визначення
артеріального тиску
Визначення
внутрішньоокового тиску
Опитування згідно
опитувальника Роузе
Перевірка шепітної мови
Перевірка гостроти зору
Загальний аналіз крові
Загальний аналіз сечі
Аналіз крові на ретикулоцити
Аналіз крові на базофільну
зернистість
Аналіз крові на тромбоцити
Аналіз крові на білірубін
(печінкові проби)
Аналіз крові
аланінамінотрансфераза
(АЛАТ)
Аналіз крові
аспартатамінотрансфераза
(АСАТ)
Аналіз крові на залізо + ЗЗЗ
Аналіз крові на глюкозу
Мазок із статевих
органів на флору
Цитологічне дослідження
мазків із статевих органів
Аналіз крові на холестерин
Аналіз на В-ліпопротеїни

Страховий стаж та право
виходу на пенсію з 2018 року
Сьогодні для кожного громадянина страховий
стаж – один із основних показників, що визначає
право на призначення державної пенсії.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підвищення пенсій» були внесені зміни до Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
в тому числі щодо набуття громадянами права на пенсію.
У 2018 році пенсія за віком громадянам після досягнення ними
60 років призначається за наявності не менше 25 років страхового
стажу. У разі, якщо страхового стажу недостатньо, право на призначення пенсії за віком настає після досягнення особою 63-річного віку
і за наявності страхового стажу від 15 до 25 років. А уже у 2019 році
право на призначення пенсії за віком настане після досягнення особою 65 років за наявності страхового стажу від 15 до 16 років.
Якщо людина досягла пенсійного віку до 1 січня 2018 року, то
право на пенсію визначається за наявності страхового стажу не менше 15-ти років по 31 грудня 2017 року.
Наявність необхідного страхового стажу визначається на дату
досягнення пенсійного віку, передбаченого ст.26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і не залежить від дати звернення за призначенням пенсії.
Необхідний страховий стаж, що дає право для виходу на пенсію,
буде поступово збільшуватись, і до 2028 року досягне: 35 років (для
осіб 60-річного віку), 25-35 років (для осіб 63-річного віку) і 15-25 років (для осіб 65-річного віку).
Новою нормою Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» є положення про можливість призначення пенсії за віком незалежно від віку. Так, починаючи з 1 січня 2028
року за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу
пенсію за віком призначатимуть незалежно від віку.
Фахівці Пенсійного фонду області рекомендують громадянам у
разі виникнення питань щодо набуття права виходу на пенсію, обрахування періодів необхідного страхового стажу та визначення оптимальних для людини термінів виходу на пенсію звертатися до органів Пенсійного фонду України. У Кіровоградській області у кожному
районному центрі та містах функціонують підрозділи обслуговування
громадян (сервісні центри) Пенсійного фонду України, створені та
працюють за визначеними графіками віддалені робочі місця фахівців
Фонду на базі сільських і селищних рад, ОТГ, організацій, ЦНАПів, де
кожен зможе отримати повну і вичерпну інформацію та допомогу у
вирішенні пенсійних питань.
А.ТОРШИНА, начальник управління застосування
пенсійного законодавства головного управління
Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

1 огляд

Тариф за одиницю виміру
без ПДВ, грн.
12,44

1 огляд
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43,14
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4,24

1дослідження

4,24

1дослідження

12,04

1дослідження

2,67

1дослідження
1дослідження
1аналіз
1аналіз
1аналіз

1,08
3,27
41,04
20,52
18,57

1аналіз

30,63

1аналіз

24,80

1аналіз

26,93

1аналіз

38,81

1аналіз

38,81

1аналіз
1аналіз

21,69
24,91

1аналіз

13,01

1аналіз

24,10

1аналіз
1аналіз

26,27
31,23

Вс

Рентгенограма органів
1дослідження
95,56
грудної клітки
Рентгенограма
30
1дослідження
95,56
трубчатих кісток
31
Рентгенограма хребта
1дослідження
103,68
32
Капіляроскопія
1дослідження
43,64
Оформлення карт,
33
1послуга
23,69
документації
34
Видача медичної книжки
1 послуга
13,89
В. ЧЕБОТАРЬОВ, керуючий справами виконавчого комітету.
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Додаток 4 до рішення виконавчого комітету
від «12» липня 2018 року № 429
Тарифи на платні медичні послуги МКЛПЗ Міська лікарня
№ 1 м. Олександрії «Оздоровчий масаж, бальнеологічні
процедури з метою профілактики захворювань
та зміцнення здоров'я дорослого населення»
Код
послуги

Вітаємо з Днем народження!

Код послуги

6

№29 (14046)

18 ëèïíÿ 2018 ð.

Найменування послуги

1
2
3
4
5
6
7

Одиниця
виміру

Тариф за
одиницю
виміру без
ПДВ, грн.
36,18
29,26
29,26
87,18
33,30
50,00
16,60

Душ Шарко
1 послуга
Циркулярний душ
1 послуга
Висхідний душ
1 послуга
Підводний душ-масаж
1 послуга
Вихрівий масаж для нижніх кінцівок 1 послуга
Апаратна тракція хребта
1 послуга
Масаж
1 послуга
Відновлення функцій хребта
8
1 послуга
27,87
на профілакторі Євмінова
В. ЧЕБОТАРЬОВ, керуючий справами виконавчого комітету.

ЗВІТ

про базове відстеження
результативності регуляторного акта
1. Назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету
Олександрійської міської ради від 12 липня 2018 року № 429 «Про
затвердження тарифів на платні медичні послуги МКЛПЗ Міська
лікарня №1 м. Олександрії».
2. Розробник – Міський комунальний лікувальнопрофілактичний заклад – Міська лікарня №1 м. Олександрії.
3. Виконавець заходів з базового відстеження результативності - Міський комунальний лікувально-профілактичний заклад Міська лікарня №1 м. Олександрії.
Мета: створення прозорих умов у наданні вищезазначених
послуг і 100% відшкодування можливих витрат закладу на дані
послуги.
Методом одержання результатів відстеження результативності регуляторного акта є аналіз фінансово-економічної звітності по МКЛПЗ Міській лікарні №1 м. Олександрії.
Показниками результативності регуляторного акту є:
кількість звернень про порушення законодавчої бази при
здійсненні платних медичних послуг;
рівень відшкодування тарифами собівартості надання вищезазначених послуг.
Очікуваний результат - в результаті дії даного регуляторного акта очікується повне відшкодування тарифами собівартості надання платних медичних послуг по проведенню
медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних
засобів; медичних оглядів для видачі медичної довідки на
отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи;
попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів;
оздоровчого масажу, бальнеологічних процедур з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення. Але, в результаті того, що очікується підняття рівня
мінімальної заробітної плати, та підвищення тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення, теплопостачання,
електропостачання тощо, пропонується переглянути тарифи
у 2019 році.
В. ПРИХОДЬКО,
головний лікар МКЛПЗ МЛ №1.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління приватизації, оренди майна та землі Олександрійської
міської ради оголошує конкурс по наданню в оренду об’єкта комунальної
власності:
Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 73,05 кв.м
Адреса приміщення: м.Олександрія, вул. Першотравнева, 9
Цільове використання:
1) для розміщення громадської організації інвалідів;
2) для розміщення релігійної організації;
3) інше використання, запропоноване заявником.
Вартість об’єкта оренди: 155000,00
(сто п’ятдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) без
врахування ПДВ (визначена незалежним
шляхом станом на 30 червня 2018 року).
Початковий розмір орендної плати
за нежитлове приміщення за базовий
місяць оренди (червень 2018 року):
1) для розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності (червень 2018 року)
310,0 грн/міс (орендна ставка 2%);
2) для розміщення творчих спілок,
громадських, релігійних та благодійних
організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності (червень 2018 року) 1085,0
грн/міс (орендна ставка 7%);
3) інші види цільового використання за ставками, затвердженими рішенням Олександрійської міської ради від
17.10.2014 № 1499.
Умови конкурсу
для всіх заявників:
1. Запропонований найбільший
розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди
порівняно з початковим розміром орендної плати або ефективне використання
об’єкта оренди за цільовим призначен-

ням та надання соціально – значущих
послуг.
У разі пропозицій щодо іншого цільового використання початковий розмір
орендних ставок, не вказаних в умовах
конкурсу, можна отримати в управлінні приватизації, оренди майна та землі
Олександрійської міської ради.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції.
2. На переможця покладаються витрати, пов’язані з оформленням договору
оренди (у т.ч. оцінка нерухомого майна та
рецензування звіту) на загальну суму у
розмірі 1370,0 грн.
3. Використання об’єкта оренди під
об’єкт соціально – культурного та торговельного призначення.
4. Утримання нежитлового приміщення в належному санітарному стані.
5. Здійснення поточного ремонту та
інших видів ремонтних робіт приміщення
за власні кошти.
6. Орендар може змінювати цільове
призначення об’єкта оренди за рішенням
виконавчого комітету Олександрійської
міської ради.
7. Встановлення пільги по оренді даного приміщення не передбачено.
Усі бажаючі взяти участь у конкурсі можуть подати заяви до управління
приватизації, оренди майна та землі
Олександрійської міської ради.
Ознайомитись з умовами конкурсу
можна за адресою: м. Олександрія, пр.
Соборний, 59, кімн. 119 – 121, тел. 7-0762, 7-21-12.
Заяви на участь у конкурсі приймаються до 03 серпня 2018 року (включно).
Конкурс відбудеться 06 серпня 2018 року об 14 годині за адресою:
м.Олександрія, пр. Соборний, 59, (ІІ-й
поверх міськвиконкому, кімн. 203).
О.КУПЧЕНКО, начальник
управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради.

