Повщомлення про проведения конкурсу
3 вщбору нропозицш щодо буд1вництва житла
для в1йськовослужбовц!в Служби зовн1шньо1 розвщки УкраТни
Служба зовн1шньо1 розв1дки Украши, яка е органхзатором конкурсу, пов1домляе
про проведения конкурсу з вхдбору пропозиц1й щодо буд1вництва житла на земельнхй
дшянщ СЗРУ за адресою: м. Житомир, вул. Щолковського, 12-6, площею 0,2709 га.
Розрахункова частка житла Служби з о в н 1 ш н ь о 1 розвхдки Украши складае не менше
н1ж 350,0 кв.м. (триста п'ятдесят), за умови, що однокхмнатш квартири не повиин!
перевищувати 42 кв.м. загально! площ!, двоимнатн! - не перевищувати 66 кв.м. загально!
ПЛ0Щ1, а триюмнатн! - не перевищувати 82 кв.м. загальноУ площ1.
При цьому, частка однок1мнатних та двок1мнатних квартир складае не менше 80 %
В1Д загальноТ площ! житла, що може отримати Служба з о в н 1 ш н ь о 1 розв1дки УкраТни.
К1льк1сть квартир, яку отримае Служба зовн1шньо1 розвхдки УкраТни - не менше
6 (шести) квартир, з яких 2 (дв!) квартири становитимуть однок1мнатн1 квартири, 3 (три)
квартири - двок1мнатн1 та 1 (одна) квартира - трикхмнатна.
Конкурс вщбудеться 18.10.2017 о 10 год. 00 хв. за адресою: м. КиТв, вул. Напрна,
24/1.
Розмхр реестрац1Йного внеску, що сплачуе учасник конкурсу становить 1 700,00
грн. Плат1жн1 рекв1зити для перерахування реестрацхйного внеску наведено в 1нформацп
про проведения конкурсу щодо будхвництва житла.
Прийняття конкурсноТ документаци, падания роз'яснень 1 додатковоТ 1нформацЙ
щодо предмета конкурсу проводяться конкурсною ком1с1ею за адресою: м. КиТв,
вул. Напрна, 24/1, у робоч! дш тижня з 09:00 до 13:00 та з 14:00 до 18:00 1 завершуеться
17.10.2017 0 18:00.
1нформац1Ю про проведения конкурсу щодо буд1вництва житла для
в1йськовослужбовц1в Служби зовн1шньоТ розвщки УкраТни розм1щено на оф1Ц1Йному веб
сайт! СЗРУ ЫX•р://Vтт.52т.§,0V.иа, а також вона надаеться конкурсною ком1с1ею до 18:00
17.10.2017 за адресою: м. КиТв, вул. Напрна, 24/1, у робоч! дн1 тижня з 09:00 до 13:00 та з
14:00 до 18:00.
Контактна особа - Чоботок Артем Юр1йович, тел. +38 (044) 451-96-67, +38 (063)
820-47- 63
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