
ДЕСНЯНСЬКА РЛЙОННА В MICTIKИcBI
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Ng

Про оголошення аукцiонiв на

продовження договорiв ореЕди

Вiдповiдно до законiв Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,

<<Про орендУ держzIвIrогО та комунального майна>>, Порядку передачi в ореЕry

державного та комунаJIьного майна, ,u,""po*,oo,o no"u"ouo' Кабiнеry

MiHicTpiB украiни "io;;";;"* _r_9' ::::"* i:;":*ftllХli-Н'Т;
д.р*u"rо.о та KoMyHaJlbH,:: yй"l_..y,:,"j
;i;;;* 2020 року N9 50/9129 кПро деякi питання

".р""орi.п""Оi'е*Ъ#;."Y;";;.*;i"" ",
у MicTi Киевi ради ",о 

1S,O+,ZO2| Ns |0242-21 та вiд

l. Оголосити аукцiони, за результатами яких чиннi договори оренди

ЕежиТловихпримiщепuМожУтьбУтипродовженiзiснуючимиорендарямиабо

укладеrri з новими орендарями,

2. Затвердити текст оголошення про проведеЕЕя електронЕого аукuiону

на продовженнlI договору оренди нежитлових примiшень, якi знаходятьсс за

адресою: м. Киiв, ,r;, ,ii"; - Ап"й*,мц 18, загальною площею 12,00 кв, м,

що додаеться,

З. Затвердити текст оголошеtIня про проведеЕтя еJIечlyо аукцiону

Еа продовженЕя договору оренди ",*",no""* 
примiщень, якi знаходяться за

адресою: м. Киiв,,rп]"Йоп"* - Ап"й*",а, 18, загальною площею 9,20 кв, м, що

додаеться.
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4. Балансоутримувачу - комуЕЕIльному. пiдприемству

кАВТоТРАНспортнIiк> .Щеснянськоi районноi у MicTi Киевi ради

невiдкладно повiдомити чиtIних орендарiв про проведення електроннI,D(

аукцiонiв.

s. Вiддiry з питань маЙна комун€шьноi власЕостi ДеснянськоТ раЙонноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii розмiстити оголошення про проведенюI

електронних аукцiонiв на продовженшI договорiв оренди нежитлових

примiщень в електроннiй торговiй системi.

б. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi .Щеснянськоi раЙоЕноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii в установленому порядку, провести

перерахування коштiв, що надiйдутъ вiд оператора елек,тронного майданчика.

7. Контроль за викоЕанням цього розпоряджеЕня покпасти Еа 
_ 

першого

заступника .ono"' .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

I. Алекссснко.

Голова .Щмитро PATHIKOB



ЗАТВЕРДКЕНО

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на прOдовження дOгOвOру 0ренди

о"*rпоЙ* фимiщень, що."i одrr""" iu одр"iо.' ,. K"i", вул. Шолом-Длейхема, бул. 18,

площею 12,00 кв. м

з чинним орендарем припиняетъся у зв'язку iз закiнченням строку, на
якии

об'сrсг
скт оренди знаходиться за адресою: вул.

м. КиiЪ, iндекс 02156
Алейхема, 18,

Зага.пьна площа: l2,00 кв. м.
Корисна
Чаiтина oi булiвлi, третiй поверх.
Тип об'с ння
вхiд в примiщення загальний. Стiни, фунламент, перекритгя в.

iчло"iп"поiпу cTaHi, фiзичний знос вiдповi,frае TepMiHy експлуатацii
булiвлi.
Технiчний стан об'скта задовiльний, . в...
електропостачання, водопостачання та каналlзацll.
Об'сiт оренди не мас окремих особових
постачальникalми комунальних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення
окрсмому файлi в ЕТС.
Впо застав1 не

Рiшення про проведенIrя iнвестицiйного конкурсу або про вкJIючення

об'екта до перелiку майна, що пiдлягае приватизацii, вiдсrгнi.

HMBHocTi системи

рахlъкiв, вiдкритих

об'екта додаються в

Загальна
.Щеспяпська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код
'сдрпоУ 

3741508s, адреса: проспект Володимира Маяковського, 29,

02225, тел. (044) 5 46-20-7 1, e-mail:MicTo Киiв, 02225,тел. (044) 546-20-71, e-mail: vkv09(@ukT,net

Комунальне пiдприсмство (АВТотРАнСПоРТник),Щеснянськоi
районноi у MicTi Кисвi ради, код еДРПОУ З}!9,69||,^у!:*,
вул. Рму"""*а, бул. 18, м. Киiв, iндекс 02034, тел, (044) 548 34 5З, е-

Балансоутримувач

Iнформачiя про
чинний договiр
оренди, строк

якого закiнчуеться

Iнформачiя про
об'ект оренди

Ринкова BapTicTb об'екта станом на 30,11.2020 - 255 000,00 (двiстi

п'ятдесят п'ять тисяч грн. 00 коп.) грн. без П.ЩВ.

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
включення об'екта до
перелiку майна, що

,ЩогоЪiр орепди Ns 1060-0135 вiд 25.07.2018
Строк оренди: 2 роки 364 ryi л" ллл.
Даiа закiнчення договору: 24.03.2021
чинний орендар ма€ переважне право на продовження договору оретlдч

N9 l060-0i35 вИ 25.07.20l8, яке реалiзуеться шляхом участl в аукцlонI

затвердженого постановою КМУ вiд UJ.Uo.ZUIU Nя 483 кЩеякi питаIIЕя

оренди державного та комуrtаJIьного майна> (ла.пiПорялок)
якшо пеоеможцем став iнший \часник електронного аукцlону, договlр



отримання
балансоуцимувачем
погодлtення органу

Пропонований
строк оренди та

графiк
використання

об'скта

вияыIених об'сктiв культурноi спадщинищо об'сктом
оренди е пам'ятка

культурно1
спадщини, щойно
виявлений об'сю

культурноi
спадщини чи його

частина
Iнформачiя про

цiльове
призначення

об'екта оренди

дгогол-ошення про передачу-Irерухомого майна в оренry в

Iнформачiя про
аукцiон

Умови оренди
майна

йоffi;iaБ передачi об'скта в суборенду не передоачаеться,

^_^---^- 
_;--,-'л-л--. R",.оrr".r.,йийчвачч виmати пов'язанi зi сплатою

лропорцlино
послчги з

!
примlщення

можJIиво тiльки у разi надання
--л-:_л-..-,,у, iаr,лUф

орендодавцем письмовоТ згоди на поточний т або капiтальЕий ремонт
.rb""oo"uno.o майва, як це передбачено чинним законодавством,

.Щодатковi рлови
оренди мйна

;;ж;;;;;;;.ойо"'ЪЪ,"ди вiд 25,07,2018_ N 10б0-0135 -
;;;;i;;" суб'ектiв .о"подчро"о,я, що здiйснюють побу,,ове

населення з ремонту одягу та

в

<Прозорро.Пролажi>

Продовження таблиui

iй торговiй систем1
через zlвторизовzlнlЬrектронний. аукцiон Bl

державне пlдпри€мство
елекгроннi майданчики.
dпо"iъ .rроr"лення аукчiону: електронний аукцiон на продовженшI

договору оренди. 
1данчику.

дата Ti чаi аукцiону визначаються на електронному MEII

час проведёння аукцiону встановлюеться електронною торговою

системою автоматичItо вrдповiдно до вимог Порядку проведення

електропних аукцiонiв.
кi"цеЪrи crpoK подання.заяви на участь 1 :I:чр.:*:"у а}кцlонl та

еЛеКТРОННОr*iу аукчiонi iз зниженням cTapToBoi цiни встановлюreться

елефонною тоiэговою системою дпlл*о*1:|9 _T:1,*:::,:""fiyjj]::I

Строк оренди: 2 роки Jб4 днl
Стартова орендна плата-цля: - першого електронного ayKuioHy - 734,8

-". (без чйхчвання ПЩВ;;

1hрктоЙ 
' t4O Порялку вказано. що стартова

визначасться в порядку передбаченому пунктом 52 ць

"" "о*" 
бути ниЙою-зд бglаннто мiсячнч оDендну пл

tlc ItлU/^9 vJ rn rrruл rчlч Jф --

договором, що продовжу€т
.,r.,"r, пй - бепезень 202l року



Продовження таблицi

-Обмеження 

щодо
цiльового

призЕачення
об'екта оренди,

встановленl
вiдповiдно до п. 29

| Порядку
Iнформацiя про

умови, на яких
проводиться

аукцiон

Вимоги до
орендаря

Потенцiйний орендар повинен вlДпОвlдати вимtrl аlм лu utJu,n чр9пл4уд,

"rrru.rarr, 
стътгею 4 Закону Украiъи кпро оренду державного та

комунального майна).

,Щокументи, якi

розмiuryс (завантаясуе)

Учасник в елекгроннiй
торговiй системi

дерхавного

,ЩЙ участi в аукцiонi потенцlйний орендар мае подаl,и лu EJltnrpurrгrvr

Ъргбвоi сисrёми документи, визна;енi Ьтgт9ю 13 Закону Украiни

кПро оренду державного та комунzшьпого M*"u']l , --
вiдъовiдалiнiстi за достовiрнiсть поданих документlв несе заявник,



Продовження таблицi

_лектронних торгiв повинн1енти, що подаються учасЕ
iдатй вимогам, встановленим алмiнiстратором ел€ктронно1

;ЬН;НЪ"#;;Бй";;;iйрйi",uч <ПрозЪрро, Продажi>>,докумеrrтiв, якi
повинен надати

Учасник для участi в

електрнних торгах
елекгронноi торговоi
системн державного

пiдприсмства

пiдписання такого договору
'язаний сплатити авансовий

ьний депозит, що визначенi за результатаN{и

ачкцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом доl91:рI
БЬi"д"'"iЯ,Ъ, опублiкованого 

" . 9l"*ч::_1_i 1l"_11*gч*i::1';

Додаткова
iнформачiя

Реквiзити paxyнKiв операторlв oлектроfl них.маидапчикrь9 Еlлкрл rл,\

д"; 
-;;;;;- 

пЪi.i,цiйпr"оi Ьр.Ьчр"""',чрчнтiйних . 
та рj_l,зтй,j}

bHecKiB за посиланням на ciopiHKy вебсайта адмiнiстратора, на "кlи
зазначенi реквiзити таких paxyHKiB https:

maj danchi Ёi-еrs-ргоzопоргоdаzhi-сЬd2,
гронного майданчика
rбо) гарантiйного вЕеск

алютi:
MicTi Киевi державна

6 Банк одержувача:

Призначення платежу: для перер страltiйного та

Реквiзити paxyHKiB

;Й,ii;r;-l.-'.;й""ням c,ip,oBoi цiни та 1ц1:1о" :1_yт"д9_y
пЪ*ро*о"о.о зЕиження cTapToBoi цiни та 11ry111::.::у*:"*:,::::
,рБ'"Ь."цit (20-35 каленларних днiВ з дати опрхл_ю_дн_еItня оголошення

електронною торговою.сис,I,емою про передачу мч-liз,-"лР2;-"--" 
"

еls-рrоzоггорrоdаzhi.сЬd2.

Технiчнi реквiзити
оголошення

Тел. (044) 548 З4 5З.

Моб. тел. 06'7 440 45 44

Комунальне пiдприемство (Автотранспортник> .Щеснянськоi районноi у

MicTi Кисвi рали

Контакгна особа: Гусак Олексшlдр Васильович

(номер телефону i.
адреса елекгронпоl
пошти працlвника
ба,,rансоутримувача

дJIя звернень про
ознайомлення з
об'ектом оренди

Керiвник апарату ольга MAIIIКIBCЬKA



ЗАТВЕРДКЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi
в
Bi

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiоЕу на продовження договору орепдп

нежитлових примiщень, що знarходяться за адресою: м. КиiЪ, вул. Шолом-Алейхема буд, 18,

площею 9,20 кв. м

Загальна iнформацiя
Орендодавець .Щеснянська районна в MicTi Киевi дерrкдвна адмiнiстрацiя, код

СДРПОУ З7415088, адреса: проспект Володимира Маяковського, 29,
MicTo КиiЪ. 02225, тел, (044) 546-20-71, e-mail: vkvO9@uk.net

Балансоутримувач Комунальне пiдприемство (dВТОТРАНСПОРТНИК) .Щеснянськоi

районноi у MicTi Киевi рали, код СДРПОУ 32l06047, алреса:

вул. Радунська, буд. 18, м. КиiЪ, iндекс 02034, тел. (044) 548 34 53, e-mail:
avtomoby(Dgmail.com

Iнформачiя про
,шнний договiр
оренди, строк

якого закiнчуеться

Фiзична особа-пiдприемець Iщук Костяптин Сергiйович - чинний
ореЕдар.
,Щоговiр оренди Nэ 1237 вiд 28.03.2019
Строк оренли: 2 роки 364 лнi
.I[aTa закiнчення договору: L6.01,2021
Чинний орендар мас переважне право на продовжеIrня договору орс,Iди
}l9 l2З7 ;iд 28.03.2019; яке ремiзуетъся шляхом ylacTi в_ ayKuioHi на
продовження договору оренди вiдповiдно до }ъ!ов т9нкту 149 Порядку
передач1 в оренду доржавного та комун{rльного ммнц затвердженого
поЪтановою КМУ вiд 03.06.2020 Nэ 483 <.Щеякi питання оренди
держчtвного та ком},нального майнаl> (ла-лriПорялок).
Яiщо переможцем став iнший уrасник електонного а}кцiону, логовiр з
чинним орендарем припинясться у звязку rз закlнченням сlроку, на якии
YкJIа.цено.

Iнформацiя про об'сrсг оренди
Iнформачiя про
об'ект оренди

Об'€кт оренди знаходиться за адресою: вул. шолом-Алеихем4 lб,
м. КиiЪ, iндекс 02156
Загшlьна площа: 9,20 кв. м.
Корисна площа: 9,20 кв. м.
Частина трьохповерховоi цегляноi булiвлi, третiй поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiщенн
Вхiд в примiщення зага;rьний. Стiни, фундамент, перекриття в
задовiльноЙу cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii
булiвлi.
технiчний стан об'скта задовiльний, в наявностi системи
електропостачанЕя, водопостачання та каналiзацii.
Об'еiт оренди не мае окремих особових paxyHKiB. вiлкритих
постачальникzlми комунiшьних послуг.
Поверховий плаЕ та фотографiчнi зображення об'екта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувае.

BapTicTb об'скта
оренди

Ринкова BapTicTb об'екта станом на 30.09.2020 - 196 000,00 {;то
дев'яносто шiсть тисяч гDн. 00 коп.) грн. без mIB.

Iнформачiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
вкпючення об'екга до
перелiку майна, що

пiдлягае пDиватизацii

Рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про вкJIюченнJI

об'екта до перелiку майна, що пiдлягае приватизацii, вiдс}тнi.



Продовження таблицi

Iнформацiя про
отримання

ба.лансо5rгримувачем
погодження органу

2 роки 3б4 днiПропонований
с,трок оренди та

графiк
використання

об'екта
Об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини, щойно
виявлених об'сктiв культурноi спадщи н ищо об'екгом

оренди е пам'ятка
культурноl

спадщини, щойно
виявлений об'екг

культурноi
спадщипи чи його

частина
Об'ект оренди вiдповiдно до абзацу 11 пункry 29 Порялку неможливо
використовувати за буль-яким цiльовим призначенням, oKpiM
визначеного договором оренди вiд 28,03.2019 М 1237 - розмiщення
суб'€ктiВ господарювання, що здiйсвюють поб}тове обслуговування

Iнформачiя про
цiльове

призначеяпя
об'еIсга оренди

до оголошеЕня про передачу нерухомого майна в оренду в

д"рruЙ"е пiдприсмство <Прозорро,Продажi> через авторизованi
електроннi майданчики.
Спосiб проведення аукчiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.
,Щата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику.
Час проведення аукцiону встановлюсться елеfсгронною торговою
системою ilвтоматично вtдповiдно до вимог Порядку проведення
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк подання. заяви на участь в слектронному аукцlонr та
електронному аукцiоЕl 1з зниженням cTapтoвol цlни встzlновлюсться
елекгронною торговою системою для кожного електронного_ аlкцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 годлни 30 xBrt.д,rH

Iнформачiя про
аукцiон

UTрK оренди: l роки Jo4 днl
CTipToBb оренднi плата для: - першого елеюронного аукцiону

-'723,0З грн. (без урахування П.ЩВ);
(Пунктом 146 Порядку вказано, що стартова орендна плата визначасться
i тiорядку передбаченому пунктом 52 цього порядку, а,rе не може бути
нижчою за останню мlсячну орендну плату, встановлену договором, що
продовжуеться. Орендна плата за останнiй мiсяць оренди - березеньпродовжуеться. Орендна плата за останнiй мiсяць оренди -
202l року складае'723 rрн.03 коп. (без ПДВ))

Умови оренди
майна

жливiсть передачl оО'екта в суOоренду не
Орендар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зl сплатою
витрат iа оплаry комунаJIьних послуг, земельного податку пропорчiйно
площi орендованих примlщень, електропостачання, посл}г,,_ з

прибиранiя територii та- вивiз смiтгя. охорона територii примiщення
оудIвл1 та lH, експлуатацlинl послуги.
Здiйснення невiд'емних полiпшень можJIиво тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоi згоди на поточний таlабо капiта.ltьний ремонт

.Щодатковi умови
оренди майна

Не потребус

Проскт договору
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Орендар здiйснюе стрzжувilння об'скту орепди Еа користь
балансоутримувача.
оренднi канiкули - не передбаченi.

Обмеження щодо
цiльового

призначення
об'еюа оренди,

встановлеЕl
вiдповiдно до п. 29

Порядкч

Об'скт оренди може бути використаний орендарем з метою визначеною
у логоворi оренди, якиЙ продовжусться, а саме: розмiщенпя суб'ектiв
господарювання, що здiйснюють поб)тове обсл)товування населOI{IIя
(ремонт годинникiв).

Iнформацiя про
уI!лови, Еа яких

проводиться
аукчiон

)соба_ яка мас HaMin взяти участь в електnонномч аукпiонi. сплаtryе

реес,грацiйний та гарантiйний внески для набутгя статусу учасника.
Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення стартовоi орендноТ плати для:

- аукцiону - 7.23 грв. (1%);
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): 36l, 52 грн.
Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйний орендар): 3 000,00 грн.
Пункmом 58 Поряdку переdачi в оренdу dерuсавноzо mа комунмьно2о
майна зазначено, tцо розмiр zаранmiйноzо внеску всmановлю€mься у
розмiрi сmарповоl opeчdHo| плаmu на:
,Щва мiсяцi dля об'екmiв оренdu, пропонованuй сmрок opeHdu якtм
сmановumь вiё оёноzо do п'яmu poKiB 723,03s2 : 1446,0б zpч., ме не
Meчul як 0,5 мiнiмальноt заробiпноi luаmu, всmановленоt сmаном на l
сiчня поmочноzо року (6 000,00 * 0,5 : 3 000, 00 zрн.))
Пункmом 147 Поряdку переdачi в opeHly dерuсавноzо mа KoMyшbчozo
майна переdбачено, лцо розмiр ?аранmiйноzо внеску всmановлюепься
вidповidно do пункmу 58 цьоzо Поряdку, KpLM чuнноzо оренdаря, якuй
сплачуе zаранmiйнuй внесок у розмiрi половuнu спарmовоi opeHdHoi
плаmu эа оduн мiсяць 72З,03 : 2 : 36l, 52zpH,
Гарантiйний внесок сплачусться у термiни та в порядку, що визначенi
Регламентом роботи електронноi торговоi системи державне
пiдприсмство кПрозорро.Пролажi>.
Розмiр реестрацiйного впеску: б00,00 rрн. (зziDно Закону YKpalHu <Про
оренdу dерэ!савноZо mа комунсlльно?о маЙнФ) рессmрацiЙнuЙ внесок -
сума кошmiв у розмiрi 0,] MiHiMMbHoi заробiпноi' lйаmЩ всmановленоi'
сmаном на ] сiчня поmочно2о року (б000,00 zpH.*0,1 = б00,00 ерн.).
Кiлькiсть KpoKiB аукчiону за методом покрокового зниження cTapToBoi
орендноi плати та подzшьшого подання цiнових пропозицiй - 99.
Чинний ор9ядар мае переважне право на продовження договору оре_нди
в ходi ayKuioHy на продовження договору оренди за умови, I.цо BiH бере
участь в такому аlтцiонi та зробив зalкриту цiнову пропозицiю, яка е не
меншою, нlж розмtр cтapтoBol орендпоl плати.

Вимоги до
орендаря

Потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогalм до особи орендаря,
визначеним статтею 4 Закону Украни (про оренду державного та
комунalльного майнa),

.Щокументи, якi
розмiщуе (завантаясуе)
Учасник в елекгроннiй

торговiй системi
державного

пiдприемства
кПрозорро.Продажil>

ДЛЯ yT acTi в
елекгронних торгах з
оренди майна на етапi

подачi закрrптх
чiнових пропозицiй

тобто до електронного
аукцiотту

,Щrrя участi в аукцiонi потенцiйний орендар мас подати до електронноi
торговоi системи док)ъ{енти, визначенi статтею 13 Закону УкраiЪи <ilpo
оренду державного та комунalльного майноl.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе змвник.
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Вимоги до оформлення
документiв, якi
повинен надати

Учасник для участi в

електронних торгах
елекгронноi торговоТ

системи .ЩП
<Ппозоооо.Поодажi>

.Щокументи, що подаються rlасникzми електонних торгlв повинн1
вiдповiдати вимогiм, встановленим адмlнlстратором електроЕно1
торговоi системи державного пiдприемства кПрозорро.Продажi>.

.Щодаткова
iнформачiя

тпкладеняя Договору оренди або в день пiдписtшня тzжого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
внесок та забезпечувальний депозит, що визначеЕ1 за результат,rми
аукшiону у розмiрах та порядку, передбачен у
оренди майна, опублiкованого в оголошеннl в

о}енду у вiдповiдностi.до пункту 150 Порядку, й

оDендодавцем у проект1 такого договору,
Реквiзити paxyHKiB

для сплати потенцiйними оренд
BHecKiB за посl'Iлаяням на cTopiHK

,r"*u здiйснюе перерахування
внеску на казначейськi рахунки за

тzlкими реквlзитами: в нацlональнlи вaUIютl:

ОдержуЬач: .Щеснянська районна в MicTi Ки_езi державна адмiнiстрачiя
PixlHoK Ne UA 86820I720355249( 38000077766
Банк одержувача: .Щержавна казначейська служба Украiни, м, Киiв
Код згiдно з еflРПОУ 37415088
Приз_начення платежу: для перерахування ресстрацiйного та

гарантlиного BHecKlB.

Технiчнi реквiзити
оголошення

-Перiод 

мiж аУкцiоном та аУкчiон_ом.iз зниженням cтapтoBo'i цiни,
ауiцiоном iз зниженням cTapToBoi цiни та аукцlоном за методом
покрокового знижоЕня старто;о" ,iни та пода,тьшого подalння цiнових
пропозицiй (20-35 календарних
елекlронною торговою системою
единё посилання на веб-сторiнку
шIфавiтному порядку
майданчика, якi мають
еts-рrоzоггорrоdаzl-ti -cbd2.

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i
адреса електронноi
пошти працlвЕика
балансоутримувача

дJIя звернень про
ознайомлення з
об'ектом оренди

.Щосryп для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до 16:00

з понедiлка по п'ятницю забезпечус балансоутрилryвач

Комунальне пiдприемство (Автотанспортник) Доснянськоi раЙонноi у
MicTi Киевi рали

Контактна особа: Гусак Олександр Васильович
Тел. (044) 548 34 53.

Моб. тел, 06'7 440 45 44 21

Керiвник апарату ольгаМДIКIВсЬкА


