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2 Ko*yHar]bнoмy пiдприсмству кВатутtнськiнвестбул> !еснянського
РаЙОНУ М. КИеВа Та РПРаВЛiННЮ будiвничтва, архiтектури,u rЬrп.*ористування

державноi адмiнiстрачii в TepMiH до
леному порядку приймання - передачу
ого розпорядження, з оформленням
що засвiдчують права замовника:

вихlднl данl Ча проекгування;
просктно-колiторисну, договiрну, бухгалтерську документачiю,
документачirg пов'язану з проведенням закупiвель;
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