
дЕснянськА рдйоннА в NIIсTI ки€вI

ДШРЖДВНА ЛДNIIН]IС ТРАЦIЯ

РОЗIIОРЯДЖЕННЯ

N9

Про ого;rошення ayKllioHiB на надання в оренду

нежитлов"* пр"*iщень комуналъноТ власностt

ади MicTa Кисва, що.

управлiння.Ц,еснянськоt
вi,цержавноI адмiнiсцlацtt

I]iдпоrзiдtIIоДозаконiвУкраТни"П:]ч:цевiдерхсавrliаДмiнiстрачii>,<<Про
ореttлУДержаВноГоТакоМУНzlЛъНоГоллайна>,ПорялкУгrередачiВореНДу
державI,IогО та кому}lшIЬногО майна, становою Кабiнету

мiнiс.грiв у*раiu" uiл 03 "'п3*'" 'У??.. ,i# i,Ъ;H-Ji;

жlъ-Ъ:;'i,:' " 
Т ilЬТ; ":,?ilУ 

-'Ё 
:i "',,',u"n,t, 
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териr.орizutы.tоТ I.ромади. MicTa Кисва>> RраховуюI{и заяви "u 
ор"uпу об'ектiв,

вкJlк)Llених до l Iсрелilс1/ ItерцIого пу, наданих по'генцiйним оРеНДареМ

фiзи..rноtо особоtо-пiлпрr,rемшем Мак )ToIo н. д. ,{ерез елек,гронну торгову

Ё".,r.rу 17 лютоl,о2022 року:

l. ()гозtосиr,и аукLliоttи, за резуjrl,татамИ проведе[II,Iя яких не>tситлоtзi

гIримirцеьIня мо)l(у,гь бу,глl передlаrri rr орендIrе користування,

2. Затвердlи]'И'ГексТ оI'оjtо'еtlНя про ПроВеДення еJIек'гронноГо аУкЦiоrrу на

наданtlЯ в ореIIлУ ltежиl,лоВих примiшlень, tцо знахОдяться за адресою: м, КиIв,

вул. Itlпr,о*-дп]ii*.*u, l5-A, заI,алыIоlо плоtllеrо 44,30 кв, м, шо додаеться,

3.ЗатверДИтИ'Гекс.гоГоJIоПlеIIНяГlроIIроВеДенняелек,гроtIноГоаУкuiонУна
наr{аIltlя в opctl/ly нежи,гJlоВих примilцеItь, ltlo знахо/lяться ,u uдtр"оIо: м, Киiв,

вул. Katlt,гaltoBa. 5-л, заl'аJIl)}]оIо ""о""'')35'40 
кВ' М' Illo ДоДаС'tЬсЯ'

4.RiддiлуЗПи'ГаItьмаЙrtакоN,IУнаJtЬноiв.тtасttос.гi/\есrrянсьrtоТраЙоrttrоТв
мiстiКлrсвiлержаВIrоТа:tмirriс.,.ра,ti,.ро:зlчtiс.гитиоl.оJIоlIlенняIlроIIроВе/lсlIIlя
елек'ронFlого ayKr-riorry IIа на/lаtlI{я lr ореIlду tlсжI4,глоl}их IIримlLцень ь]

.n"nl,poнHi й r,оргоrзi й с и с:,гспл i,



2

5.ВiддiлУбУхгалТелсЬкоГооблiкутазвiтностi!.еснянськоiрайонноiв
MicTi Киевi державноi адмrнiстрашiт в установленому порядку, Провести

перерахування коштiв, шдо надiйоjr, вiд оператора електронного майданчика та

орендаря.

6.КонтролЬЗаВикоНаНняМцъоГороЗПоряДження.поi..?:'"наЗасТУпника
голови .Д,еснянськоТ райоппот u *i*i К,и."i i.pn uurroi адмiнiстраuiТ згiдно з

розподiлом обов' язкiв,

!,митро PATHIKOB
Голова



ЗАТВЕРДЖЕНО

ОГОЛОШЕННЯ
аукцiону на надаtIня в оренду

нежитJl за аДресою: вулиця Шолом-Алейхема,

буд. 215б, загаJIьною площею 44,3 кв, м

Загальна iнформrаrriя

Щеснянська районtlа в

сдрпоу 374l5088,
Маяковського, 29, MicTo

мiсцезнаходження: проспект Володимира

Киiв, О2225, TeJl. (044) 546-20-,7t, e-mail:

vk
дитячоi та ювацысоi[ творчостi .Щеснянського району MicTa

код СДРПОУ 01489З51, адреса:

ittлекс 02156 тел. (044) 5|З-22,28,
вул. Шолом-Алейхема, 15-А,

cdut(D,ukr.net

IнформаrДiяr прО об'ск,Г орендI|, що мiсr,и,гься в Перелiку першог0 т,IIпу

I

[lpo вкJItочсt,tня об'

Щентр
Кисва,
м.Киiв,
c-mail:

Оренлодавечь

Балансоутримувач



Iнформачiя про те, що

об'сктом оренди е

пам'ятка кульryрноТ
спадщини, щойно
виявлений об'скт

культурноТ спадщин1,1 чи

його частина

Iнформачiя про

цiльове призначення
об'екта оренди

Додатковi yMoBI,l

оренди майна

обмеженttя LцоJtо

lliltboBorrl признаII эння
об'скта оренди,

BcTaHoBлelri вiдповiдно

вувати за
арюваIIIIя,

IIродцовження таблицi

В.r-",Т год. 00 хв, на тиждень

об,скт оренли не вiдноситься Дс Пам'яток

""""na"r* 
об' cKTiB культурI{оi спадщини

ц.ЙБ*I спадщини, щойно

Iнфорпlачiя про а,укlцiон

i;;#;xЁ'."ir,fiдн;_"]#""i.,пр".Бi,р".продч*iu 
через авторизоваItr

елЬктронtli майданчики, на продовження
Спосiб проведеllrr"--u,,*чiп"1" електронниI"л аукцlо}I

договору орен/{и..

fi""i,"":if i^Т":i1;11,"нувизrIачil,1Y,::-,#:т,:"*?}:#;:Ё1:iJ-';
ffi "Tr:Hi:Xl;""';fi Ъ{._:iii::",*-lх":",ffiо";i1;'";",1lЪ"""#
Н;"#3,Т'i:tь'":,"r;,"#i"ъiu";;i;;;- о" вимог порялку проведення

балатrсоутриNIyваtIа,
iii r.',rrrф"" __ 

_I]9_цер. ý п fiп,lе Hi,аilг л":,]:,::::.fl,,,1"-fli

асть в електронному ayKuioHi та

артовоi цiни встановлIосться___ 
.

ожного електроIIного аукцlону
*""n"*, до 20-години 30 хвилин

27,Зб грн. ('Гриста двалцять ciM гртl,

68 коп.), без урахуваrrшя l1.I[В - д,}r,t

тартовоi цiнлt;
S-iоп.), без урахуваrlпя ГI,ЩI} -- лч
покрокового зпиженI{я c,IapToBol

я пiнових пропозиц1I4,

можJIиво тiльки 1, разi . надання

оточний таlабо капi,гальний peпtottT

но чIt пни},{ заI(онодавстIJо}I,
об'скту оренди цЕt KopIICTI:

Проскт логовору

Iнформаuiя про
аукчiон

Умови орендI{ маина

ШЬъъй;" ;i;;;;,;й; у .Ф * r,i 0с ti i l }I (rlоголиrrно).



Iнформачiя про

умови, на яких.

проводиться аукцlон

о
р(
Pr

р
г,

соба, яка мас IIaMlp рзятч. у

эсЙацiИний та гарантiйний_ы
эзмф MiH iмальногол кроку 

д 
IJl

- аукчiону -3,27 грн ( l%)

озмiр гарантiйного внеску

[ункmом 58 Поряdку перес

шйна зазначено, Lцо у разl l

,idcmaBi балсlнсовоi' Bapmoct
|ta мас вuзltачелlу rulou4y,

LцrLxoM засmосуваt*tлt пtако|' фt
'в: 5Пм х 0,12l360 х S, де
-в - розплiр гарантil"tного внеск,
-IM - прохtитtсовий MiHiMyTrl, l

эiчня кшlеrlдарного року, в яко

S - зага_пьна площа об'екта оре

Гв:5х 248],00 х0,1 2/3бOх44,3=

прожиткових MiHiMyMiB, встаr

каJIендарного року. в якому

об'сктiв оренди незаJlежно вlд

Гарантiйlrлtй внесок сплачуст

Регламентом роботIл електрс

пiдприсмство кПрозорро, I Ipo,

Розмiр ресстрпuiйного BHecI

opeHdy c)epжaBttozo mа lio-M)
-i,,n 

o'*o*-iB у роз,ltiрi 0,] ,цt

i*oro.no на ] сiчltя поmо,lноzо
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за

орендноТ плати та подаJIьшог,

Вимоги до орендаря lIОТеНЦtИНИи uрgflл4р llvDrr

визначеним статтею 4 За

комун zuIьнощдq!!!g)r___

,Щокументи, що подаютьс,
вiдповiдати вимогам, вс

торговоi с}Iстеluи лержавноt

-rЗ u, Moi" до оформлегt ня

документiв, якi повиI-tен 
.

надати Учасник для участl
в електроl{них торг;lх

ol

1,o
l
I

' 
",-

!,одатlсо ва irrформачtя ЛО yкJlaлEtttt, lцUr UDVPJ vl/

пеDеможець електроlIного

""Ь.о* 
та забезпечувалыI

аукцiоlIу у розrпriрах та порj

Iчiайна, опублiкованого в ,

вiдповiдностi до пуltктl
о_рý]ц9д.а,цI9}ц_ цр99к,г, ]q]

Продовження таблицt

осiб на 1
еск,/;
N4, l}становлений для працездатIIих

якому здiйснюсться розрахунок;
оренди

'/о)',,

фс,рлtулu:

,о .п.пiрппнот торговоi системи державне

oppo.IlpoltalKi>.
;"r""--;;;;J, OS0,0o грн (заldlrо Закоltу.Украiнu ! !!!"
l Иа K()M),lla:tblo?o iайiау рессmраtlitiнuй внес9:_.:

ttioi (), l :titti.ltaлbHoi' заробimttо| плаmu, BcmaHoB,,lellol
'biu*'o,)|ib)b,ib-i rb;ibo,00 zptt'rl,] :650,00 zpH), 

_ __ _лт
,кцiону за методом покрокового зни}кення стартово1

одаJIьшог() полання цiнових пропозичiй - 99,

сться у iермiни та в порядку, шlо визначен1
у

rtгвiдповiдати вимогам до особи орендаря,
державного та

KclHy Украiни кПро оренду

подаlи до електронноi
lЗ Закону УкраТrrи кПроцiйнеlй ореЕдар l\{ac

. вItзItачеtli стат"геrо
irлыIого плайtrа>.

LticTb trоданих документiв несе заявIIик,

подаються учасниками Ълектронгlих,tоргlв поВИlr]}j

огам. всIановJIеним адмiнiстратором еJIектронно1

о пЙ р".*ства, (Прозорро,Пролажi>,

Uрl/плll :"" " ,.-_--- 
,--_l___..-.

Lого аукчiону зобсrв'язаний сплатитIl авансовирI

шьний депозит, llto визначенi за результатаI\{и

порuлпч, передбачених просктоулё:]лоuору орендI,I

в ()гоJIоIIIеннI про передачу майttа в opeнiry у
lll(T\/ 80 ПорялкУ, на рахунок, зазначении



РеквiзитирахУнкlВ"''ерБбi;-лектронних;чtт:лтiв'вiдкритихДля
сtrлати потенцiйними орендаря]уlи гарантiйних, та ресстрашiйних внескlв

^_^_:.--.,, _-лiло,i-i япплiнiсr'патоDа. на якiй зазначенt

Проловження таблицi

i-maidanchiki-за посиланням на cTopiHKy р,б:рйтлзу-t:i ln
пеквiзити таКих paxyнKlB llIIpS://ptuzurlu,D.lv/ llllv/ vlvrlu]

bts-prozorroprodazhi-cbd2, , у__.маиданчика здiйснюс перерахування
t p'ecKv Era казначейськi рахчнки за

paxyHKlB

Технiчнi реквiзити
оголошення

-KoHTaKTHi 
данi (номер

телефону i алреса
електронноТ пошти

працiвника
балансоутримувача для

звернень про

ознайомлення з об'ектом

lй
ьнiй валютt:
нна в iiЪ1l-K""i державна адмiнiстрацiя
)24903s000077,766'.:;л.,,л л',,чбя VкпаТни_ TvI. Киiв

Й;jJrНii:, ;Ц;-у: для порерахування реестрачiйного та

майданчика, якl мають :ll

о1 цlни,
методом

та п^пя цiнових
покDокового знижеItня стартовоТ цiнеr та пода,л- цlнових

ffifi;;il;iio-ii кале rдарних днiв , Дul1 9."lи.люднення 
оголошення

еле ктрон н о.,ор.о 
" 
Ь. ",i", "|_o_ }-".|л"ff:, 

майн а в оренду),
eJleкrPUfltlUf\J lvРr vDvtv :"-,-":--- \,
сдинё посилання на веб-сторiнку адмlнlстра,

Йфuuirпоrу порядку 
, .:1.,, _:_:б--л,:чIlл,

i;; ;; ;;; ;; ;; ;;, ;чю з аб е з п e,tyc б алаtr с о утр иIчIувач о б, скта

I_{eHTp лlrтячоi ru onuuonoi твс,рЧОстi Щеснянського району MicTa KltcBa

ольга МАшКIВСЬItА
Керiвник



ЗАТВЕРДЖЕНО

ОГОЛОШЕННЯ
про проведе.ння електронного аукцiону на надання в оренду

нежитлОВихприМlЩенЬ'ЩоЗнахоДятЬся:iааДресою:вУлицяКаштанова'
бУл.5-А,м.Киiв,*_',о""иiнДексО2224.ЗаГаJIЬноюплоЩею35,40кв.м

Загальна iнформачiя

Щесняrlська районна в

сдрпоу 37415088,
Маяковського, 29, MicTo

*i"П t(n.oi дерrкавна адмiнiстрацiя, код

Ц*rр дитячоi та юнацькоi' творчостl

Кисва, код СДРПОУ 01489351, адреса:

мiсц,эзнаходження: проспект Володимира

КиТв, О2225, тел. (044) 546-20-71l, e-mail:

Д**rrп.окого району MicTa

вуп. Шолом-Алейхема, 15-А,

ukr.

м.Киiв, iндекс 02156 тел. (044) 5|З-22-28,

e-mail: cdut@ukr.net

Iнформаrцiя про об'скт оренди, що мiстиrгься в Перелiку першого типу

Каштанова,ооъ*, оренди знаходиться за адресою: вулиttя

буд. 5-А, м. Киiв, поштовий iндекс 02224,

Загальна площа: 35,40 кв, м,

Корисна площа: 35,40 кв, м,

частина нежитловот булiвлi. lrерший поверх,

Тип об'скта: нежитловi примiщення,
B"io в примiщення з€tг€uIlэtIиI-{. Стiни, фУНДаМеНТ: ""Р"*!1]Тл__,""
задовiлыrому cTaHi, фiзичнlлй знос вiлповiда TepMiHy експлуатац1l

будiвлi.
Технiчнилi стан об'скта задовiльний, в нiUIвtIосTl системи

еЛекТроIIосТачання,ТеПлоПос,Гачання'ВоДопостачанняТакаtrалiзацiТ.
об'ект оренди не мас onpar"i особовлrх paxyHKiB, вiдкрl,tтих

постачаJlьниками комунальних послуг,

Поверховий план l.u ,Роrо.рафiчнi зобрахсення об'€кта додаю,гься в

окремому файлi в Е'ГС.
в податковiй заставi нс пере(iувас та пiд арешто не знаходIIться,

З-аrrrllпоuа ба-пансова вартiс:,гь об' скта cTaFIoM на 3l .01.2022 --

чотирII грп. 05 когr.) без
590l44,05 (ГI'ятсот дев'яItост,с тисяч сто

ваI{ня ПДl].
Рiшення про lIроведення
об'скта до псрелiку майltа, шо пiдлягас прIII}атизацii, вiдсутнi,

Не потребус

Н. бir,-Й S p*i"
Ср. - l5:00-18:00

оренди
сорок

Пропонований cTpclK

оренди та графiк

Орендодавець

Ба.пансоутримувач

Iнформачiя про

об'скт оренди

BapTicTb об'скта
оренди

Irформачiя про наявнiсть

р ittlettb про проведен ня

iH вест,и цi й ного конку[)су
Ilpo вкJlючення об'r]

до перелiку майна. rrlo

пiдлягас приватизацiТ

нформачiя про отриманн
балансоутри мувачеIи
погодження оргащ,

використання об'скта



lнформачiя про те, що
об'ектом оренди €

пам'ятка культурноТ
спадщини, щойно
виявлений об'скт

кульryрноТ спадщини чи
його частина

Iнформачiя про

цiльове призначення
об'екта оренли

Проскт договору

Iнформаuiя про
ayKuioH

Умови оренди майна

Проловження таблицi

об'скт оренди не вiдносит"-"й,,rаrъток кулL lypHoi спадщини, щойно

виявлених об'ектiв культурноi <;падщини

Об'скт оренди вlдповlдно до мо}I(ливо використовувати за

розмilцення суб'сктiв господарювання,
освiти (поголlлнltо).

чiтким цiльовим призначення}{:
якi проводять дiялыtiсть у сферi

l[?е'tЬСЯ ДО ОГОJIОШОIIНЯ ПР,Э tIроведення електронног0 аукцlону

надання в НеЖИТJIОВИХ II мirцень

грн. 24 коrr.)

Iнфорпrачiя про ayKlIioH

Бектрй;гыпы-Бйб-уllетьсяв_еJIек,;-9.онн11_11гг-олвj]__с,|::Yl
дф*uЪrБ . пiдприемство i<Гlрозорро,Продажi> через авторизованl

електроннl маиданчики.
cno.io проведення аукцlону: електронний аукцiон на продовження

договорУ оренди" 
Hv Rиlначаю,гься Hi йданчику.

щата та час аукчiону визначаю,гься на електронному ма]

чu" проведьння аукцiону вс,[ановлюеться електронною торговою

cI{cTeMoIo автомzrтично вiдповiдно до вимог Порялку проведе}Iня

елек,гронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк полання заrIRи tla уч lcTb в елек:9."*,л"у аукцlонl та

елекТронноМу аУкцiонi iз зния<енняМ cTapToBoi цlни ВсТаноВлю..::a 
.

еЛектронноюТоргоВоIосисТеМоЮДлякожI{оГОелекТронногоаУкцlонУ
окремо в промlжку часу з 19 гсlдини 30 хвилин до 20 години 30 хвилин

дня, що передус дню проведеIIня ел )ктронного аукцlону,

Строк оренди: 5 poKiB

:'ЪаlТБ" Gi;irдЪ.ri .rorn po, грн 12 коп.), без урахування ПДВ_ -_ёп]

Додатковi умови
оренди майна

Обмеження tцодо
цiльового призIIаченl]я

об'скта.оренди,
tsстановленr вlдповrд]но

до п. 29 IIорядку

съартова орендна плата визIIачасться в порядку, rrередбачеIIому пунктом
52 Порядку.

б алаl tсоутриI\{ у в ача.
Оренднi кЬнiкулrr - не пере,lба,IеtIi.

об'сбореl{ди може бути використаний ор_ендарем викJIючно за чlтким

цiльовий призначення!I: р()змlщення суб'ектiв господарIованtIя, якl

ВиТраТнаоПЛатУкоМУн&'IЬFIихПослУГ,зеМеjIЬноГоПоДаткУПроПорцlино
площi орендованих прим' з

прибирання територii та B_l,tl ня

будiвлi та itt. експлуатацiйнi r
Здiйснеrrня rtевiд'смrrих поJ ня

орендолаRцем письI\ловоТ згоrIи на п нт

оренловаr.rого майrrа, як tle пеlэедбачено чинним законодавством.
Оренлар здiйсяюс: страхуванIrя об'скту оренди на користь

проводять дiяльнiсть у сферi освiти (поголинно),



Iнформачiя про

умови. на яких.

проводиться аукцlон

Вимоги до орендаря

Продовження табrlицi

яка п,rас нам Ф взяти у{асть вJле 1трГ: чу: .:ут:,"""1,;#лачуе
ре€страцlиliЙ";i ,u гарантiйний вrlески для набуr,т1:]i:ryl.у:i:::*

ayKuioHy - 1,08 грн (1%);- сlJI\цlUлJ l

Розмiр iарантiйного внеску: 4962,00 грн

Пу"*Йом'58 Поряdку переdачi в оренdу dержавно2о mа коllунальнOZо

майна зазначено, tцо у разi колu сmарmова оренdна плаmа вuзначена на

пidсmавi бопоrrоuоt iф*оrri ,об'.екmа opeHdtt, lцо с нерухо74,uм .майном

mа мае вuз|lачеltу ruцоlцу, pot,\|tp еаранmiйноzо внеск), вuзначаеmься

ulJlяхом Засmо с))ваl п п rпакоl' ф ор;чtулu :

Гв: 5Пм х 0,121360 х S, де
Гв - розмiр гарантiйного внеск),;

Ппл - прожитковий MiHiMyM, 
"aroroun"t 

иil для працездатних осiб на 1

сiчня календарного року, в якол{у здiйснtосться розрахунок;
S - загальна площа об'скта ореIци

Гв:5х 248],00 x0.12/360x35,4:l46,38 ?рн, але не л|енluе двох

прожиткових MiHiMyMiB, встановлених для працездатних осiб на 1 сiчня

календарного року, в якому здlиснюсться розрахунок для будь-яких

об'сктiв оренди *".-"*rо вiд мiсця розташуваllня (2481,00*2 : 4962,00),

гарантiйний внесок сплачус.гься у термiни т,а в порядку, що визначенl

Pei;laMeHToM роботи e.rIeK.гpoIlHoT торговоi системи державне

пiдприсмство <Прозорро.Ilролапtr]!л
iй;ф 

'...rрчuhi"ъ'.Ъ 

*"Ь.цу: 650,00 грн..(зеidно Закоrry YKpai'Hu к Про

;р;rБ; Ъерпоu";о?о mа кол4уttальноzо ллайнсlD реесmрацiйнъtй внесок -
cyj.,'a коu.tmrc у розлtiрi 0, ] iiнiлlаltьноi заробimноi' wtаmu, всmановленоi'

сmано.м на ] сiчня-,п,о,kоч"оrо r|oсy (б500,00 zpH*0,] :650,00 zpH), 
т

Кiлькiсть KpoKiB ayKuioHy за N{етодом покрокового зниження cTapтoBor

орендноi пrrьи та подальшого пода tня цiновlлх пропозицiii - 99.

llотенцiйний орендар
визначеним статтею
комунz}льного шtайна>.

вiлповiдати вимогам ло и орендаря,
Украiни <ГIро оренду державного ,Ia

оренду державного та комунаJIыIого майна>,

йiо"Бiiо^irьнiсть за достовlрн] с1 ь lIоданих документiв несе заявник.

!,окументи, що подаються учасниками електронних ,орlт _т:i::i

tIовинеtl
4 Закоrtу

,Щокументи, якi розм i щуе
(завантажус) Учасник в

електроннiй торговiй
системi державного

пlдпри€мства
кПрозорро.Продажi> д;rя

участi в електронних
торгах з оренди майна lla

етапi подачi закритих
цitlових пропозичiй (

ного аукUlоt|
Вимоги до оформлення
докуменr,iв, якi повинен

tlадати Учасник для уча,стl
в електронних торгах
електронноТ торговоТ
системи державного

пiдприсtлtства
кПрозорро.Продажi>

/ц;-участi в аукцiонi IютенцйrиIi орендар ма€ 19цаТи до елеКтронноl

торговоt системl{ докумеtIти, ,rиз"а.rеri стаiтею 1З Закону YKpaTHll кПро

лvl\ylvrvrlrrr, чч J -'uiдповiлати вимогам, встЕtновленим алмiнiстратором електронноl
торговоТ сис,IемИ лaрrпu""оr,о пiдltрлIсМства <<ПрОзорро,Продажi>,

' зобов''язаний сплагитll авансовилtпереNlожець елсктронного ayKI(loнy

".rЪ"оп 
та забезпечувыtьнилi, леltозит, що визначенl за результата]\ILI

аукчiонУ у розмiраХ та порядкУ, цередбаченI,Iх просктом договору орендII

ййrч, Ъпуълiкоъаного в ог(fлошеннi про перелачу майна в оренду у
вiдповiдностi до пуI{кгу 80 Порядку, на рахунок, зазнаIIеIIIIи

.I|,одаткова iнформачtя



Реквiзити paxyнKlB

Технiчнi реквiзити
оголошення

KoHTaKTHi данi (номер

телефоку i адреса
електронноТ пошти

працi вни ка

балансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з об' сктом

Продовження таблицi

;ffi #,i",Ё;"ifiй;';i;й;i,lу;_*чlт1т::тff "l|,"1,##"i#;Ёl1на якiй зазначенlUllJl4ryr llчrчrlц1,1rr

за посиланням на cTopiHKy р,"9,ч]lлiу_t:J t
оеквiзити таких paxyнKlB
bts-prozorroprodazh i -cbd2,

Оператор електронного
лл;;;п;л.п тя {ябо) гаDанТ]

альнiй вшIютl:
йс,нна 

" 
iЙ K,c:Bi державна адмiнiстрацiя

5 5 24903 80 000,7],l 66
_л---л-,,л л -.,*6q VrrпяТrrи м Киiв

Банк олеDжувача: Л.р*uuЙкu"u,"И,"ка с,гlужба Украiни, м, Киiв

Код ,riд"о i сдрпоу 37415088
Призначення платежу: для перерахування ре€страцlйного та

нтiйного внесцtв
iод Mix< аукцlоноl\{ та а,

] . я оГолошенняндарних днlв з

системою про п НДУ),

ObopiHKy iлмi € посилання в
Апрrтппнногс)

ал ф ав i т н о м у п о р ядку, 
. ! "',, :." 

u_-л.:Р* y _,л]l',У;;;1_ J,Ъ'.frfi ЁI Ж:

ольга МАШкIВСЬкА
Керiвник


