




Додаток

Звіти про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету Рівного у  І-ІІІ кварталі 2017 року

Управління культури і туризму

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету Рівного у  І-ІІІ кварталі 2017 року
                                                                                                                                                    (відповідний звітний період)

№
з/
п

Реєст
р.

номер

Назва проекту,
місце

розташування
Етап реалізації, заходи

з виконання

Обсяг фінансування, тис.грн. Виконані роботи
Отриманий
результат

План
Фактичн

о

Залишо
к

станом
на

початок
звітного
періоду Найменування робіт 

Вартість, тис.грн.

План 
Фактичн

о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 443

Оновимо
бібліотеку -
збережемо

центр культури
і просвіти",
Бібліотека-
філіал №2,

33025, м.Рівне,
вул.Залізнична,

6, Земельна
ділянка -

5610100000:01:
044:0291

Частково проведено
капітальний ремонт

б/ф №2 по
вул.Залізничній,6, в

т.ч.проведено
коригування проектно-

коштрисної
документації, частково
створено ролики для
блоку відеопоезії та
прози як сучасного
мультимедійного
підходу до книг

місцевих авторів

249,000 152,100 96,900

Частково проведено капітальний
ремонт б/ф №2 по

вул.Залізничній,6, в
т.ч.проведено коригування

проектно-коштрисної
документації, частково створено
ролики для блоку відеопоезії та

прози як сучасного
мультимедійного підходу до книг

місцевих авторів

249,000 152,100

Частково проведено
капітальний ремонт

б/ф №2 по
вул.Залізничній,6, в

т.ч.проведено
коригування

проектно-коштрисної
документації,

частково створено
ролики для блоку

відеопоезії та прози
як сучасного

мультимедійного
підходу до книг

місцевих авторів
ВСЬОГО по проекту 249,000 152,100 96,900 ВСЬОГО по проекту 249,000 152,100  

2 429

П"ятиденний
семінар

вокально-
артистичного
напрямку у
м.Рівне "Біг

Тайм", м.Рівне
КЗ "Міський

будинок
культури"

Послуги з розробки та
проведення рекламної
компанії, проведення

семінару та практичних
занять протягом 20-24

березня 2017р.,
організація та

проведення гала-
концерту та урочисте

закриття семінару
24.03.2017р.

134,000 134,000 0,000

Послуги з розробки та
проведення рекламної компанії 37,900 37,900

Проведено
П"ятиденний семінар

вокально-
артистичного

напрямку у м.Рівне
"Біг Тайм"

Проведення семінару протягом
20-24 березня 2017р. 48,250 48,250

Організація гала-концерту 24
березня 2017р. 47,850 47,850

ВСЬОГО по проекту 134,000 134,000 0,000 ВСЬОГО по проекту 134,000 134,000  

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/upr/kult/kult_index_public_info.aspx


3 439

"Від мамонтів
до Рівного.

Історичними
стежками

міста", м.Рівне

Збір та обробка
інформації про

історичні місця Рівного.
Збір, обробка,

підготовка та оцінка
даних, задач та

специфікацій для
подальшої розробки

веб-порталу та
мобільних додатків

(IOS, Android),
розробка

адміністративної
панелі, створення та

налогодження
вихідного коду
програмного

забезпечення ,
тестування та

вирифікація веб-
порталу та мобільних
додатків, перевірка

коректності внесених
змін, підтримка та
обслуговування

сервера туристичного
довідника "Від

мамонтів до Рівного",
наповнення веб-сайту
та мобільних додатків

інформацієї згідно
розділів. Розробка

дизайну
інформаційних стендів

та їх макетування,
придбання вказівників

819,800 288,722 531,078

Збір та обробка інформації про
історичні місця Рівного. Збір,
обробка, підготовка та оцінка

даних, задач та специфікацій для
подальшої розробки веб-порталу

та мобільних додатків (IOS,
Android), розробка

адміністративної панелі,
створення та налогодження
вихідного коду програмного

забезпечення , тестування та
вирифікація веб-порталу та

мобільних додатків, перевірка
коректності внесених змін,

підтримка та обслуговування
сервера туристичного довідника

"Від мамонтів до Рівного",
наповнення веб-сайту та

мобільних додатків інформацієї
згідно розділів.  Розробка

дизайну інформаційних стендів
та їх макетування, придбання

вказівників

819,800 288,722

Зібрано,
підготовлено,

вивчено завдання та
дані, специфікації,

структури для
подальшої розробки

веб-порталу та
мобільних додатків

(IOS, Android),
розроблено

адміністративні
панелі, створено та

налогоджено
вихідний код
програмного
забезпечення

,здйіснено
тестування та

вирифікація веб-
порталу та мобільних
додатків, перевірено
коректність внесених

змін,  надаються
послуги підтримки та

обслуговування
сервера

туристичного
довідника "Від

мамонтів до Рівного",
наповнено веб-сайт
та мобільні додатки
інформацією згідно
розділів.  Розробка

дизайну
інформаційних

стендів та їх
макетування.

Розробка дизайну
інформаційних

стендів та їх
макетування.

Перераховано аванс
за вказівники.

ВСЬОГО по проекту 819,800 288,722 531,078 ВСЬОГО по проекту 819,800 288,722  



4 451

Облаштування
музикального

ретромайданчи
ка із зоною

відпочинку для
пенсіонерів,

м.Рівне,
вул.Соборна, 3-
Д, ДКП "Міське

об єднанняʼ
парків культури

і відпочинку
ім.Т.Г.Шевченка

"

Закуплено декоративні
матеріали та саджанці
для озеленення зони
відпочинку. Придбано

музичну апаратуру

78,000 69,800 8,200

Закуплено декоративні матеріали
та саджанці для озеленення зони

відпочинку. Придбано музичну
апаратуру

69,800 8,200

Закуплено
декоративні
матеріали та
саджанці для

озеленення зони
відпочинку.

Придбано музичну
апаратуру

ВСЬОГО по проекту 78,000 69,800 8,200 ВСЬОГО по проекту 69,800 8,200  

5 437

Парк на
Грабнику:
створення

кращих умов
для відпочинку

та дозвілля
рівнян, м.Рівне

Етап виділення
земельної ділянки під

виконання даного
проекту.  

327,500 15,300 327,500

Етап виділення земельної
ділянки під виконання даного
проекту. Проведено 1 етап:
обстежено конструкції на

території

- -

Етап виділення
земельної ділянки

під виконання даного
проекту. Проведено
1 етап: обстежено

конструкції на
території

ВСЬОГО по проекту 327,500 15,300 327,500 ВСЬОГО по проекту - -  

6 409

Освітлення
входів в парк

ім.
Т.Г.Шевченка у

темну пору
доби, м.Рівне

Фінансування
передбачено у вересні-

жовтні 2017р.
80,499 0,000 80,499 - - -

Фінансування
передбачено у
вересні-жовтні

2017р.

ВСЬОГО по проекту 80,499 0,000 80,499 ВСЬОГО по проекту - -  

7 426

Будівництво
майданчика

для
проведення

дозвілля
мешканців

міста в парку
біля

Рівненського
міського

Палацу дітей та
молоді ( в т.ч.

проектні
роботи),
м.Рівне

Етап виділення
земельної ділянки під

виконання даного
проекту

600,496 0,000 600,496 - - -

Етап виділення
земельної ділянки

під виконання даного
проекту

ВСЬОГО по проекту 600,496 0,000 600,496 ВСЬОГО по проекту - -  



8 416

Рівненська
міська

телевізійна ліга
КВН "КРОК",

м.Рівне,
вул.Гагаріна,6 

Проведено І та ІІ  етап
Рівненської міської

телевізійної ліги КВН
"КРОК"

156,000 50,870 105,130

Оплата праці по цивільно-
правовому договору 
ведучого,редактора,сценариста

12,000 12,000

Проведено І та ІІ
етап Рівненської

міської телевізійної
ліги КВН "КРОК"

Нарахування на суму оплати 
ЦПД 2,640 2,640

Друкована продукція 13,550 13,550

Монтаж  та виготовлення 
радіороликів та телетрансляція, 
рклама в інтернет 21,000 18,000

Монтаж та обслуговування 
звукопідсилювального 
обладнання

15,000 15,000

Послуги з організації заходу 15,000 15,000

ВСЬОГО по проекту 156,000 50,870 105,130 ВСЬОГО по проекту 79,190 76,190  
9 415 Всеукраїнський

хореографічни
й фестиваль,

до
Міжнародного
дня танцю, з
історичною
складовою,

м.Рівне,
вул.Гагаріна,6

Проведено
Всеукраїнський
хореографічний
фестиваль, до

Міжнародного дня
танцю, з історичною
складовою, м.Рівне,

вул.Гагаріна,6

670,55 626,169 44,379 Оплата праці по цивільно-
правовому договору за запис
аудіо та відеоролика,роботу

кураторів,адміністратора,ведучог
о,фотографа,створення сценаріїв

48,898 48,898

Проведено
Всеукраїнський
хореографічний
фестиваль, до

Міжнародного дня
танцю, з історичною
складовою, м.Рівне,

вул.Гагаріна,6

Придбання сувенріної та
друкованої продукції (ручки з
символікою, екосумка, пакети

паперові, диплом пластиковий,
бейдж, запрошення, афіша,

флаєр, банер, логотип, браслет
паперовий, диплом паперовий,

статуетки)

54,800 54,800

 Послуги в галузі теле- та
радіореклами

12,000 12,000

Послуги з проведення майстер-
класів таорганізація показових

виступів
65,000 65,000

Надання транспортних послуг 16,000 16,000

Послуги туристичних гідів 13,000
13,000

Послуги з організації заходів
(Оренда приміщення,  світлового

обладнання, професійного
танцювального покриття, оренда

ЛЕД-екрану 4*6 м та інші
організаційні моменти під час

конкурсної программи, показових

119,821 119,821



виступів та Гала-концерту

Послуги звукооператорів з
особистим обладнанням

42,440 42,440

Проживання учасників та членів
журі.  Харчування учасників та

членів журі.
122,790 122,790

Монтаж та демонтаж сценічної
конструкції

64,120 64,120

Послуги з виготовлення відео-
звіту

21,500 21,500

Послуги харчування учасників 45,800 45,800

ВСЬОГО по проекту 670,548 626,169 44,379 ВСЬОГО по проекту 626,169 626,169  

10 436

Рівненський
телевізійний
гранд-проект
"Знай наших

шоу" , м.Рівне,
вул.Гагаріна,6

Проведення проекту
передбачено на

серпень-листопад 2017
року

225,000 0,000 225,000 - - -

Проведення проекту
передбачено на

серпень-листопад
2017 року

ВСЬОГО по проекту 225,000 0,000 225,000 ВСЬОГО по проекту - -  
Начальник 
управління Т.Максименко

Головний 
бухгалтер В.Гудима



Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
ЗВІТ

управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради 
про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету 

станом на 20.10.2017 року
 

№
пор.

Реєстра
ційний
номер

Номер проекту, місце
розташування

Етап реалізації, заходи з виконання

Обсяг фінансування, тисяч гривень Виконані роботи
Отриманий
результат

План Фактично

Залишок
станом на

початок
звітного
періоду

Найменув
ання робіт

Вартість,
тисяч гривень

План
Факти

чно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 427
Проект № 427

"Будівництво урбан парку
"Перша точка" (стрітзона)

Підготовлено проект рішення 
Рівненської міської ради Про 
надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо 
відведення в постійне 
користуваннявільної земельної 
ділянки Управлінню у справах сім'ї, 
молоді та спорту Виконавчого 
комітету Рівненської міської ради. 
Проект рішення перебуває на 
розгляді постійних комісій 
(відправлено на  довивчення 
Постійною комісією з питань 
архітектури, будівництва та 
землевпорядкування). 

427939 0,00 427939     

2. 434

Проект № 434
"Будівництво урбан парку

"Перша точка"
(стрітбольна площадка)

249000 0,00 249000

    

3. 435

Проект № 435
"Будівництво спортивного

майданчика на
мікрорайоні Басів Кут" 

Підготовлено проект рішення 
Рівненської міської ради Про 
надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо 
відведення в постійне 
користуваннявільної земельної 
ділянки Управлінню у справах сім'ї, 
молоді та спорту Виконавчого 
комітету Рівненської міської ради.  

186000 0,00 186000

    

4. 445
Проект № 445

"Молодіжна міська рада" 

Спільно з автором проекту 
проводяться підготовчі роботи щодо 
реалізації

90000 0,00 90000
    

Начальник управління
С.А.Шевчук

Головний бухгалтер Л.А.Корячка

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/upr/molod/molod_index_public_info.aspx


Управління освіти

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету Рівного за 9 місяців 2017р.

№
з/п

Реєст
р.

 
номер

Назва проекту, місце
розташування

Етап
реалізації,
заходи з

виконання

Обсяг фінансування,
тисяч гривень

Виконані роботи Отриманий результат

План Фак-
тично

Залишок
станом

на
01.10.201

7

Найменування робіт Вартість, тисяч
гривень

План Фак-
тично

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 364 Дитячий майданчик 

Рівненська гуманітарна 
гімназія

Виконано 52,7 38,7 14,0 Придбання обладнання
Монтаж обладнання

40,7

12,0

38,7

6,8

Встановлено  майданчик 
для дітей мікрорайону віком
до 10 років для проведення
дозвілля та прогулянок

2 421 Баскетбольний 
майданчик НВК – ліцей 
№ 19

На 
реалізації

563,7 3,6 560,1 Виготовлення проектної 
документації 
Оформляється  угода з 
підрядною організацією 
на виконання робіт

11,9

551,8

3,6

-

3 422 Тренажерно-спортивний 
сектор НВК – ліцей № 19

На 
реалізації

115,4 61,8 53,6 Придбання спортивних 
тренажерів 
Влаштування 
тренажерів

41,9

66,5

41,9

19,9

Начальник управління                                                                                                                                                                                      В.Харковець

І.Кіруца

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/upr/osv/osv_index_public_info.aspx


Управління житлово-комунального господарства

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Рівного у .січні-жовтні  .2017року
(відповідний звітний період)

№
пор.

Реєстр
-ацій-
ний

номер

Назва проекту, місце розта-
шування

Етап реалізації, заходи з
виконання

Обсяг фінансування, тисяч
гривень

Виконані роботи

Отримани
й

результатПлан
Фак-

тично

Залишок
станом на

початок
звітного
періоду

Найменува
ння робіт

Вартість, тисяч
гривень

План
Фактич

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 405

Відновлення літньої 
театральної сцени та дитячого 
майданчика біля неї по вул. 
Грушевського

Виготовлена проектно-
кошторисна документація, 
укладається угода на 
ремонтно-будівельні роботи

395,0 0,0 395,0

2 430 Дитячий майданчик 
(р-н)гідропарку

Розроблено проектну-
кошторисну документацію, 
проводяться переговори з 
пiдрядником для укладання 
угоди на ремонтно-будівельні
роботи

207,9 0,0 207,9

3 440 Відновлення знищеного 
природного ландшафту та 
зелених насаджень на ділянці у
парку на пагорбі Слави

Розробляються проектні 
пропозиції

423,3 0,0 423,3

4 441 Облаштування тротуару 
в районі вул.С.Бандери, 67а 
-Київська,18

Проводиться експертиза  
проектно-кошторисної 
документації в складі 
загального проекту – 
капремонт проїзду від вул. 
Київської до буд. № 67-а на 
вул. С.Бандери

22,0 0,0 22,0

5 444 «Облаштування тротуару в 
районі котеджного містечка 
«Щасливе»
Змінена назва:
«Облаштування тротуару в 
районі котеджного містечка 
«Щасливе» (на ділянці від 
будинку №83 до будинку №93-
д по вул. Чорновола)»

Проводиться експертиза  
проектно-кошторисної 
документації 

249,0 0,0 249,0

6 447 Громадський простір поблизу 
Краєзнавчого музею змінена 
назва (відповідно до рішення 
Рівненської міської ради від 

Виготовлена проектно- 
кошторисна документація,
проводяться переговори з 
пiдрядником для укладання 

249,0 0,0 249,0

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ContentPages/Public/Comunal/u_gytl_kom.aspx


06.07.2017 №2991 назва 
змінена:     «Капітальний 
ремонт підпірної стінки з 
влаштуванням місць 
відпочинку входу до парку 
Молоді з вул. Драгоманова

угоди на ремонтно-будівельні
роботи

7 435 Дитячий майданчик по вул. 
Марусі Чурай

Проводиться відведення 
земельної ділянки

60,0 0 60,0

8 449 Облаштування пониження 
тротуарів та встановлення 
тактильної плитки на 
пішохідних переходах

Укладено договір з РШЕУ, 
проводяться ремонтно-
будівельні роботи

200,0 0,0 200,0
Пониження
бордюрних

каменів

9 410 «Будівництво екопарковки на 
вул.Д.Галицького у Рівному»
Змінено назву:
«Будівництво екопар-ковки на 
вул. Пластова (в районі будівлі 
№5 )

Розроблено передпроектні 
пропозиції,
необхiднi кошти  130,0 тис. 
грн

22,6 0,0 22,6

10 446 Будівництво громадського 
простору на перехресті   вул. 
Словацького та бульвару 
Незалежності в проекті 
«Сучасне місто»

Мешканці будинків №7-а, 9 
на пр. Миру, вул. 
Словацького, буд. №5 м-ну 
Незалежності категорично 
заперечують облаштування 
громадського простору на 
перехресті   вул. 
Словацького та бульвару 
незалежності

108,0 0,0 108,0

11 419 Реконструкція парку на 
Ювілейному з облаштуванням 
сучасного спортивного 
майданчика, в т.ч проектні 
роботи

Виготовлена проектно-
кошторисна документація,
Укладена угода на ремонтно-
будівельні роботи, отримано 
дозвiл на виконання 
будівельних робіт, ведуться 
підготовчі роботи

243,0 0,0 243,0

12 442 Проект «Розумна зупинка» Проводиться вiдбiр 
проектної органiзації

958,0 0,0 958,0

Всього 3137,8 3137,8

Вик. Р. Котеленець 633 613



Управління праці та соціального захисту населення

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету Рівного у  І-ІІІ кварталах 2017 року
(відповідний звітний період)

№
пор.

Реєст-
рацій-

ний
номер

Назва проекту,
місце розта-

шування

Етап реалізації,
заходи з

виконання

Обсяг фінансування, тисяч
гривень

Виконані роботи Отриманий результат

План Фак-
тично

Залишок
станом на
початок
звітного
періоду

Найменування робіт Вартість, тисяч
гривень

План Фактич
но

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 431 «Тренажерний

зал для дітей та
молоді з

інвалідністю» 
Рівненська
громадська

міська
організація
інвалідів з
дитинства

«Передзвін» 
м. Рівне, вул.

Соборна, 420,а

Придбання
спортивного

обладнання та
інвентарю,
дзеркал,

спеціалізованої
літератури

Залучення дітей
та молоді з

інвалідністю до
фізичного
розвитку –

проведення
занять

77,00 76,99 0,01 Спортивне обладнання:
Гриф прямий - 1шт., драбина «Еліт» - 6
шт.,  турнік  «Еліт»  -  4  шт.,  лавка  для
пресу  «Еліт»-1шт.,  навіс  для  пресу  з
упором  на  руки  до  драбини  «Еліт»  -
2шт., гіперекстензія до драбини «Еліт»
-  2шт.,  лавка  для  жиму  навісна  до
драбини «Еліт» - 1шт., лавка для пресу
комбінована  - 2шт., лавка атлентична
«Оптіма»-1шт.,  стійки  регульовані
універсальні  «Профі»-1шт.,  лавка
регульована  «Профі»  -1шт.,  лавка
універсальна  «Ультра»  -  1шт.,
гіперекстензія - 1шт., диск пластик (0,5
кг)  -  2шт.,  диск  пластик  (1  кг)  -  6шт.,
диск  пластик  (2.5кг)  -  6шт.,  диск
пластик (5 кг) -2 шт., гантелі пластикові
кольорові  (1кг)  –  5  шт.,  гантелі
пластикові кольорові (2кг) – 5шт.,  гриф
гантелі набірний -2 шт.
-Профілактор Євмінова тонований –
( 3 шт);
- Дзеркала – 7,3 м.кв.;
 -Спеціалізована  література  (книжки
для психічного і фізичного розвитку) в
кількості 60 шт.;
- спортивний інвентар:
вібромасажер – шт.,  мат гімнастичний
–  2  шт.,  утяжувач  для  ніг  –  4  шт.,
утяжувач для рук – 4 шт., м’ячі – 2 шт.,
насос  –  1  шт.;  м’ячі  надувні  –  2  шт.;
килимки для занять – 16 шт. 

48, 19  

7,0

2,99
2,0

16,8

48, 19

7,0

2,99
2,0

16,8

Закуплено спортивне
обладнання і інвентар,

дзеркала,
спеціалізована

література.
Тренажерна зала 
облаштована для

проведення занять дітей
та молоді з інвалідністю
з метою їх залучення до

фізичного розвитку.

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/upr/soc/soc_index_public_info.aspx


Управління охорони здоров'я

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету Рівного у І-ІІІ кварталах 2017 року

по закладах охорони здоровя міста Рівного (міська дитяча лікарні Рівненської міської ради)

№
пор.

Реєстра
ційний
номер

Назва проекту, місце
розташування

Етап реалізації,
заходи з

виконання

Обсяг фінансування, 

тисяч гривень

Виконані роботи Отриманий результат

План Фактичн
о

Залишок
станом на
початок
звітного
періоду

Найменування робіт Вартість, 

тисяч гривень

План Фактично

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 "Впровадження 
медичних 
інформаційних 
систем на базі 
поліклініки міської 
дитячої лікарні 
Рівненської міської 
ради "Поліклініка 
без черг" за 
адресою: 

м. Рівне, 

вул. В.Чорновола, 
72

Виконуються 
роботи по 
реалізації 
проекту згідно 
затвердженої 
проектно-
кошторисної 
документації.

1249,
5

328,1 921,4 Акти виконаних робіт
відсутні.

- - Підряднику оплачено 
авансовий платіж в 
сумі 316,7 тис. грн.  на 
придбання і 
постачання необхідних 
для виконання робіт 
матеріалів і 
конструкцій. 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/upr/zdor/zdor_index_public_info.aspx


Управління транспорту і зв'язку

Додаток

Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету Рівного у  І-ІІІ кварталі 2017 року

№
з/п

Реєстр.
 номер

Назва проекту, місце
розташування

Етап
реалізації,
заходи з

виконання

Обсяг фінансування,
тисяч гривень

Виконані роботи Отриманий результат

План Фактично Залишок Найменування робіт Вартість, тис. грн.
План Фактично

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 406 Сонячні дерева в 

Рівному (майдан 
Незалежності, 
вул.Короленка, 
вул.Гагаріна (район 
автостанції «Чайка»)
в т.ч.:
-проектно-
кошторисні роботи;
-технічний нагляд;
-вартість 
встановлення 
сонячних дерев

Реалізовано

295,5

8,5

5,2

280,1

295,5

8,5

5,2

280,1

Сонячні дерева в 
Рівному (майдан 
Незалежності, 
вул.Короленка, 
вул.Гагаріна (район 
автостанції «Чайка»)
в т.ч.:
-проектно-кошторисні 
роботи;
-технічний нагляд;
-вартість встановлення
сонячних дерев

295,5

8,5

5,2

280,1

295,5

8,5

5,2

280,1

Встановлено сонячні 
дерева для зарядки 
мобільних пристроїв 
на майдані 
Незалежності, 
вул. Короленка, 
вул. Гагаріна (район 
АС «Чайка»)

                                         В.о. начальника  управління                                                                                             Т.Мартинюк

Провоторова

264817

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/Units/upr/transp/transp_index_public_info.aspx

