
ffоговiр ореIIди перухомого майна, що lrалежить до комунальlrоi власltостi
територiальноТ громади MicTa Кисва Np 421l202l

I. Зпriнlова rli llloBи догово далi - Умови

Закон Украiни
<Про rrtictteBi

лержавнi
41lt illicTpat tii>.

Pel,.;tartett,l

l[aprlHrtbKoi'

рйопнtli в

MicTi Кисвi
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i1,1\l llllc lpal tll

drda@kmda. r:tll , Lta

CTaTyr

l Найменування населеного пункту
вня 202l

м. КиТв
<0 |> че1 .Ц,ата

Алреса
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Прiзвище.
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юuto)

Сторони Найменування

Кол зйно з
Сдиним

держtlвним

рессгром
юриjичних

осiб. фiзичних
ociG

tlйприсмцiв i
гrюма,Ilс ьких

фрмуваяь

,Щарн ичька

районна в м icTi
Кисвi лержавна
аллr iнiстрачiя

3 7з 88222

02068,
Украiна,
м. Киiв,
вул. Коши
ця
Олексанлр
а, бул. l l

J Iаг)"га
Ярослав
миколайович

Го:tt,lва

з.I

а

о

=
о-о

l Адреса елекгронноТ пошти Оренлолавчя, на яку надсилаються офiцiйнi
повiдомлення за цим договором

з.2

а.
s
ао

Комунальний
заклад
кКоМПЛЕКСtИ
дитячо-
юнАцькА
СПОРТИВНА
школА
кКоЗАК>

408260I] !иректор

з.2.1 Алреса елекгронноi пошти орендаря, на яку надсилаються офiчiйнi
повiдомлення за цим договором

] ,2,2 офiчiйний вебсайт орендаряJ tla якому опублiкована iнформаuiя про
Орендаря та його дiяльнiсть|

J.J

:
а-F
а

ý
Lд

Комунмьне
пiдприсмство
кКеруюча
компанiя з
обслуговування
житлового фонлу
,Щарницького
району м.Кисва>

з9604270

02l75,
Украiна,
м. Киi8,
XapKiBcbKe
шосе,
бул. l48 А

Солодуха
Андрiй
миколайович

ak lуmеп kо76Ф u k r. net

CтaTyT!иректор

J.J.l

.l

4.|

а електронноi пошти Балансоутриl\tувачаt на яку надсилаються

загмыlою tlлощею 730,60 кв. м. розгаtllоваtlе за
адресою: вул. АхматовоТ Анни. l3-B. м. Киiв. 02068.

kp_k k_da rпуt s i arr} u k r. п е t

()кремостояча нежитлова будiвля. l . 2- поверх и.

Адрес
1l() Iцlйнl повlдомлення за цим догово

об K-Iс о -tаll сI1.1 K-,l \I l1а illllt,1 м аи ll о,laJl

з

с
I

гlдно ] викопiюванням з
кладас невiд'смну части

поповерхового план\. llK)
ну цього договору (Лодаlок М

lrlформачiя про об'скт оренди -нерухоме ]\tайно

4,2 п l1_ 1с llа ll аll ся то н а e-t ер lIн tjк\ то l]гоктро ll с llc Ic \tр illl я к и з \l е онщ llро \1 il к)lt I](l ор Kl(} ll рll.t I] R,1п о
"l 

ll оод огоJ Ul с н}| Ilя пс а Ll ilNl llи I]а () li в оос зя ел ба сч ()ll Kl() 5

з

0l00l,
Украiна,
м. КиТв,
вул.
Хрещатик.
l2

Клименко
олексiй
BiTa.q iйович
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Майно не включено ло .Щержавного ресстр},
нерухомих пам'яток Украiни. не с об'сктом

Hol спа-llшlин и

Майно не с пам'яткою куль,гурноi
спадщини

сума (гривень), без податку на додану BapTicTb I l 908 780.00
(оduнаdцяmь .vi.lьйон iB dев'япrcспt Bicist ппtс,яч ci.ttcllttl
вiсiмdесяm zpH, 00 коп.)

.,taTa OItlH K}j

<Зlлберсзня20llрок1

дата зат8ердження
висновку про BapTicTb
Майна
<28> квiтня 202I
лата речензii
<26> квiтня 202l року

розмiщення дитячо-юнацькот спортивноi школи, яка фiнансусться за рахl,нок бю;tiкеrl rticTa Кисва
заснована в|дповlдним структ} рним пtдроздiлом виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради Киiвськоi
n lcbkol де Hol адмllll llll l tle стя п,]lа з вихоаанцlв за навчально-т н Ba_lbt|l за}lя-l-гя

дата оцlнки ринковоi BapTocTi
майна
"3 l" березня 202 I рок1. rrKl с
датою визначення орендкоi
плати за базовий мiсяць о

Порядку передачi в operuly державного i комунального майна, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 Nэ 483 <Щеякi питання оренди державного та комунального майна>

2l/ f/2 4](лалi - Порядок) hп

4.] Iнформачiя про належнiсть Майна до пам'яток
кульryрноТ спалщини, щойно виявлених о6'€ктiв

Hol спадщини",l

4.4 Погодження органу охорони кульryрноТ спалщини на IIерелач),

в оренду Майна, що с пам'яткою кульryрноi спадщини, utойно
виявленим об'сктом кульryрноi спадщини чи i] (його)
частиною (за наявностi)

4,5 Iнформачiя про укJIадення охоронного договору щодо Майна Не уклалений. так як не € tlам'яткою
кульryрноТ спадщини
сума (гривень) 0.004,6 Витратн Балансоутримувача/колишнього орендаря, пов'язанi iз

укладенням охоронного договору
5 Прочелура, в результатi якоi Майно отримано в оренду

5.1 (Б) без аукцiону
6 BapTicTb Майtlа

6,] Ринкова (очiночна) BapTicTb,
визначена на пiдставi звiry про ouiHKy
Майна (частина четверта cTaTTi 8

Закону Украiни кПро оренлу
державного i комунального майна>
(лалi - Закон)

6,1 оцiнювач ТОВ < Глобzur Апрайзер Грl,п>

6.1.2 рецензент .Щепартамент комунал ьноi
власностi м. Кисва виконаsчого
органу Киiвськоi м icbKoi рали
(Киiвськоi MicbKoi державво'i
ад|\,l l н l

6.2 Страхова BapTicTb

6.2.1 Сума, яка лорiвнюе визначенiй у
пункгi 6.1 Умов

сума (гривень), без полатку на додану BapTicTb l l 908 780.00
(оduнudцяпtь .ui-lbйtltt iB dев'япtс,опt Bici.Tt tttttс,яч ci.ltc,tltlt tlic.i.tiac.яttt
zpH. 00 коп.)

Витрати Бмансо)тримувача,
пов'язанi iз проведенням оцiнки
Майна

сума ( гривень) 0,00

,7

iльове п изначення Майна
7 l

8

9
9.I мiсячна орендна платаr визначена

за результатами проведення
аукцiону

сума, гривень, без податку на
лодану BapTicTb 0.08
(Додаток Ns 2)

Графiк використання Не застосовусться

ндна плата та lншl платежi

9.2 Витрати на 1,тримання
орендованого Майна та надання
KoMyHaJ ьних послуг Оренларlо

компенсуються Орендаре
6.5 договору, розрахунок

м в порядку, передбаченому пунктом
комунllльних послуг с додатком до

, Додаток Ns 3/ | )
цього договору (Лолаток ЛЬJ

l0 Розм i р авансового внескч орендноТ плати

ll,l }1

6.з



]
l0, l 2 (двi) мiсячнi оренднi плати

ll Сума забезпечувального депозиry 6 000,00 грн. (uticmb muсяч zрч 00 коп.)

lz Строк логовору
l2,l I_[ей логовiр лiс ло 0 | червня 2026 року включно. [оговiр набувас чинностi з моменry пiлписання йогсl

Сторонами, а в частинi проведення розрахункiв вiдповiдно до частини 3 cTaTTi 63l [_I,ивiльного

кодексу УкраТни з <01> червня 202 l року до <0l > червня 2026 року.
lj 3года на суборенду Орендодавець не надав згоду на передачу майна в суборенлу

l4 Додатковi умови оренди Не затверджено

Балансоутримувача15 Банкiвськi реквiзити для сплати
орендноТ плати та iнших платежiв
вiдповiдно до цього договору

Рахунок: UА25З226690000026000300840576
Банк одержувача АТ <ощадбанк> м. КиТв

lб Спiввiдношення розполiлу
орендноi плати станом на даry
укладення договору
* з урахуванням рiшення КиТвськоi
MicbKoT ради <Про бюджет MicTa
Киева на 20 piк)

Бмансоутримувачу l 00 (сто)
вiдсоткiв суми оренлноI плати

бюлжеry MicTa Кисва
0 (нуль) вiлсоткiв cvlr и

орендноi плати

Il. Незмiнюванi умови договору

l. Предмет договору

1.1. Орендодавець i Балансоутримувач передають, а Орендар приймас у строкове платне
користрання маЙно, зазначене у пунктi 4 Умов, Bapтicтb якого становить суму. визначенч \,

пунктi б Умов.
1.2. Майно передасться в оренду для використання згiдно з пунктом 7 Умов,

2. Умови передачi орендованого Майна Орендарю

2.1. Орендар вступас у строкове платне користування Майном у день пiдписання акта
приймання-передачi Майна.

Акт приймання-передачi пiлписусться мiж Орендарем i Балансоутримувачем одвочасно з
пiдписанням цього договору.

АКт приймання-передачi Майна в оренду та акт поверIlення майна з оренли склацаю1ься за

формою, що розроблясться Фондом державного майна i оttри:rюднюсться на його офiчiйному
веб-сайтi.

2.2. Передача Майна в оренду здiйснюсться за його страховою вартiстю. визначсtlоlо },
пуъктi 6.2 Умов.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата становить с}ъ4у, визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування I]одаткч Ila
додану BapTicTb на суму орендноi плати здiйснюеться у порядку, визначеному законодавством.

До складУ орендноТ плати не входятЬ витратИ на утримання орендованого майна
(комунальних послуг, послуг з управлiння об'сктом нерцомостi, витрат на уl.риманняприбудинковоi територii та мiсць загального користування. BapTicTb nocnyt. ., peMoHTr i
технiчного обслуговування iнженерного обладнання та внутрiшн ьоьудинкових мереж, peMot{l.}
будiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасаду, вивiз смiття тощо), а також компенсаttiя витрат
Балансоутримувача за користування земельною дiлянкою. Орендар несе ui витрати на tlcHoBi
окремих Договорiв, Укладених iз Бмансоlтримувачем та безпосередноо a no"ru"-on"nu""
кому1,1мьних послуг В порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору.

3.2. Орендна плата за сiчень-грудень року оренди. що настае за роком. на який припадасперший мiсяць оренди, визIiачасться шляхом коригування орендноi плати за перший мiсяць
::":a::"|i'r"rЙ iвдекс iнфлячii року, на який припадас перший мiсяць орен,lи, оЬеrlдна п,,аlаза сlчень-грудень третьогО року орендИ i кожногО наступного календарного рок)l ореIl..lи

сума, гривень, без полатку на додану BapTicTb 0. | б грн
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визнача€ться шляхом коригування мiсячноi орендноi плати, що сплачуваlась ),

попередньому роцi, на рiчний iндекс iнфлячii такого року.
3.3. Орендар сплачус орендну плату до бюлжету MicTa Кисва та Балансоlтрим} вачу },

спiввiдношеннi, визначеному у пунктi lб Умов (або в iншому спiввiдношеннi. визначеному
законодавством), щомiсяця: до l5 числа поточного мiсяця оренди.

3.4. Орендар сплачуе орендну плату на пiдставi paxyHKiB Балансоутримувача.
Бмансоутримувач виставляе рахунок на зага],Iьну суму оренлноТ плати iз зtвначенням частини
орендноТ плати, яка сплачусться на рахунок Балансоутримувача. i частини орендноТ lIлати. яка
сплачусться до бюджету MicTa Киева. Податок на додану BapTicTb нарахову€ться на загальну с),м}
орендноi плати. Оренлар сплачус Балансоугримувачу належну йому частину орендноТ плати

разом iз податком на додану BapTicTb. нармованим на загмьну суму оренлноi плати.
Балансоутримувач нzulсилас Оренларю рахунок не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати
платежу. Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточного мiсяця орснJlи
Бмансоутримувач передас Орендарю акт виконаних робiт на надання орендних пос.lr г разtTм iз
податковою накладною за умови реестрачii Орендаря платником податку на додану BapTicTb,

3.5. В день укладення цього договору або до цiеi дати Оренлар сплачуе орендну плату ,]а

кiлькiсть мiсяцiв, зазначену у пунктi l0 Умов (авансовий внесок з оренлноi плати). на пiдставi
документiв, визначених у пуъктi 3.6 цього договору.

3.6. Пiдставою для сплати авансового внеску з оренлноТ плати с протокол про рез\,льтати
електронного аукшiону.

3.7. Орендна плата. перерахована несвосчасно або не в rIовном}, обсязi. сгягtt гься
Ба,rансоутримувачем iз урахуванням пункту l б Умов.

3.8. На суму заборгованостi Орендаря iз сплати орендноi плати нараховусться пеня в

розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку на дату нарахування пенi Bi.r сl,ми
заборгованостi за кожний день прострочення перерахування орендноI плати.

3,9. Налмiру сплачена сума оренлноТ плати. що надiйшла Балансоутри м 1 вачr,. пiJ.rягас в

установленому порядку зарахуванню в рахунок майбутнiх платежiв. а у разi неvожливостi TaKo1,o
зарахування у зв'язку з припиненням орендних вiдносин - поверненню Оренларю. Сума
орендноi плати, сплаченоi авансом вiдповiдно до пункту З.5 цього договору. пi.tлягас
зарахуванню в рахунок сплати орендноf плати за першi мiсяцi оренди пiсля пiдписання акта
п ри йма н ня - передачi Майна.

3.10, Припинення договору оренди не звiльняс Орендаря вiл обов'язку сплатити
заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникла. у повному обсязi. 1,раховуlочи IIeHlo га
неустойку (за наявностi).

3.1 l. ОРенлар зобов'язаний на вимогу Оренлолавчя проводити звiряння взасморозрахчн KiB
за орендними платежами i оформляти акги звiряння.

4. Повернення Майна з оренди i забезпечувальний депозит

4. l . У разi припинення договору Орендар зобов'язаний:
звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд належних Орендарю речей i

повернути його вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi. в
якому Майно перебувало на момент передачi його в оренду, з урахуванням нормального
фiзичного зносу, а якщо орендарем були виконанi невlд'смнi nbrinrann" або проведено
капiтальний ремонт, - то разом iз такими полiпшеннями/капiтальним ремонтом;сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передус датi повернення Майна з оренди.пеню (за наявностi), сплатити Балансоутримувачу платЪжi' ,u oo.ouofo, n|o- uio,unonuuon,,,ВИТРаТ БаЛаНСОУТРИМУвача на }тримання орендованого май_на та йJ;; й;;;;;;';;.;;;орендарю, нара\овану до Дати, що переду_с датi повернення Майна з оренди;

ВiДШКОД} ВаТИ БаЛаНСОутри мувачу збитки 
" разi по.iршенп, ..u,iy Йо втрати 1повrrоI абочастковоi) орендованого Майна з "и"" Оренлфя (i в межах сум. ulo перевищують сумустрахового вiдшкодування, якщо воно nor"paaria, на випадки погiршення Ъaапу або отраrиорендоВаного Майна), "9: в разi л'"оп,ч*у чи i;;";; ъ;;;;i"""'u.ui"..'п",полi пцlgць/кдц|тального ремонту.

_ 4.2. Протягом трьох робочЙх_днiв з моменту припинення цього договору Балансоутри мувачзооов язаний оглянJr'ти Майlrо iзафiксувати иого поточнии стан. а також стан розрахункiв за ttим
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договором i за договором про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання
орендованого Майна та надання комунаJIьних послуг Орендарю в aKTi повернення з оренди
орендованого Майна.

Ба.пансоутримувач складас акг повернення з оренди орендованого Майна у трьох
оригiнальних примiрниках i надас пiдписанi Бщrансоутримувачем примiрники Оренларю.

Оренлар зобов'язаний:
пiдписати три примiрники акта повернення з оренди орендованого Майна не пiзttiurе Hi;K

протягом наступного робочого дня з моменту iх отримання вiл Балансоутриму вача i одночасно
повернути Балансо)тримувачу два примiрники пiдписаних Орендарем aKTiB разом iз ключами вiд
об'екта оренди (у разi, коли доступ до об'екта оренди забезпечусться ключами);

звiльнити Майно одночасно iз поверненням пiдписаних Орендарем aKTiB.
Не пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля припинення договору Бапансоl,три пtl,вач

зобов'язаний надати Оренлолавчю примiрник пiдписаного акта повернення з орсн;lи
орендованого Майна або письмово повiдомити Орендодавцю про вiдмову Оренларя Bi.r

пiдписання акта таlабо створення перешкод Орендарем у доступi до орендованого Майна з метою
його огляду, таlабо про неповернення пiдписаних Оренларем примiрникiв акта.

4.3. Майно вважасться поверн}.тим з оренди з моменту пiдписання Балансоутримувачем та
Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.

4.4. Якщо орендар не поверта€ Майно пiсля отримання вiл Ба,,rансоутримувача llрим ipH и KiB

акта повернення з оренди орендованого Майна, Оренлар сплачус до бюджету MicTa Кисва
неустойку у розмiрi подвiйноi орендноi плати за кожний день корисryвання Майном пiс.rя .,lаги
припинення цього договору.

4.5. 3 метою виконання зобов'язань Оренларя за цим договором, а також за договором про
вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надаrIня
комунальних послуг Орендарю до або в день пiдписання цього договору Орен.аар сплач),с на

рахунок Балансоутримувача забезпечувальний депозит в розмiрi. визначеному у пунктi l l Умов.
4.6. Ба,тансоутримувач повертае забезпечувальний депозит Орендарю протягом п'яти

робочих днiв пiсля отримання примiрника акта повернення з оренди оренлованого Майна.
пiдписаного без зауважень Ба.лансоутримувача або Орендодавця, або здiйснюс вирахування сум.
визначених у пунктi 4.8 цього договору, у ршi наявностi зауважень Бапансоутримувача абtl
Орендодавця.

4.7. Ба.пансоутримувач перераховус забезпечувальний депозит у повному обсязi ,ro
бюджету MicTa Кисва. якщо:

орендар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди орендованого Майна у строк.
визначений цим договором, або створюе перешкоди У лоступi до орендованого Майttа
представникiв Ба:Iансоутримувача або Орендодавця з метою складення такого акта;

орендар не пiдписав в установленi строки договiр оренли Майна за результата},и
проведення аукцiону на продовження цього договору оренди, в якому OpeHrap оголошеltиt':i
переможцем.

4.8. БалансоутРимувач не пiзнiше нiж прОтягом п'ятогО робочого дня з моменту отримання
примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна iз зауваженнями (або за наявностi
зауважень Орендодавця) зараховус забезпечувальний депозит в рахунок невиконаних
зобов'язань Орендаря i перераховуе забезпечувальний депозит на погашення зобов.язаtlь
Оренларя у такiй черговостi:

у першу чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати пенi (пункт 3,8 цьоt.о
договору) (у такому разi вiдповiдна суму забезпечувального депозиту розподiлясться мiж
бюджетом мiс,га Кисва i Балансоутримувачем);

у другу чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати llеустойки (пункт 4.4 lrього
договору);

у третю чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини opcttlHoT l1_1ати. яка
вiдповiдно до пункry l б Умов пiдлягас сплатi до бюлжiту MicTa Кисва;

у четвертУ чергу погашаЮться зобов'язаНня ОрендарЯ iз сплатИ частинИ ореtlдIrоТ плд ги. яка
вiдповiдно до пункту l б Умов пiдлягас сплатi Ба,rансоутримувачу;
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у п'яту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати Бмансоутримувачу
платежiв за договором про вiлшколування витрат Ба.пансоlтримувача на утримання
орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю;

у шосту чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсацii суми збиткiв. завданик
оренлованому Майну;

у сьому чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати iнших платежiв за цим
договором або в рахунок погашення iнших не виконаних Орендарем зобов'язань за цим
договором.

Балансоутримувач повертас Орендарю cyьly забезпечувального депозиту. яка зaцишилась
пiсля здiйснення вирахувань! передбачених цим пунктом.

5. Полiпшення i ремонт орендованого майна

5.1. Орендар мае право:
за згодою Балансоутримувача проводити поточний таlабо капiтальний ремонт Майна i

виступати замовником на виготовлення просктно-кошторисноi локументаuii на проведення

ремонту;
здiйснювати невiд'смнi полiпшення Майна за наявностi рiшення орендодавця про надання

згоди, прийнятого вiдповiдно до Закону та Порядку;
за згодою Орендодавця, наданою вiдповiдно до Закону та Порядку, i один раз протягом

строку оренди зарахувати частину витрат на проведення капiтмьного ремонту в рахунок
зменшення орендноi плати.

5,2. Порялок отримання Оренларем згоди Бмансоутримувача i Орендодавця на проведе}tня
вiдповiдних видiв робiт, передбачених пунктом 5.1 цього договору, порядок отримання
орендарем згоди орендодавця на зарахування витрат на проведення чих робiт в рахунок
орендноi плати i умови, на якlтх здiйсню€ться таке зарахування, а також cylra витрат. якi мо;кl,ть
бути зара,чованi, визначаються Порядком.

5.3. Оренлар мас право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпttlень
Майна у порядку та на умовах. встановлених Порялкопt.

5.4. Оренлар мас право на компенсацitо вартос гi здiйснених ним невi.l'смlrик lto.1iпtttcltb
Майна вiд переможця аукцiону з приватизацii Майна, а якщо таким переможцем стас Оренлар.

- то право на зарахування в рахунок купiвельноТ цiни суми BapTocTi здiйснених ним невiд'слrttих
полiпшень у порядку та на умовах, встановлених Законом Укра'iЪи вiд l8.01.20l8 Nч 2269-VItl
кПро приватизацiю державного i комуныtьного майна).

6. Режим використання оренлованого Майна

6.1 . Орендар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiдповiдно до призначення,
визначеного у пунктi 7 Умов.

6.2. орендар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати його
пошкодженню i псуванню, ц)имати Майно в порядку, передбаченому санiтарними нормами та
правилzlми пожежноi безпеки. пiдтримувати орендоване Майно в належному cTaHi. не гiрtшому.
нiж на момент передачi його в оренду, з урахуванням нормального фiзичного зносу, здiйснювати
зilходи протипожежноi безпеки,

6.3. орендар зобов'язаний:
вiдповiдно до вимог нормати вно-правових aKTiB з пожежноi безпеки розробляти комплекслli

заходи щодо забезпечення пожежноi безпеки об'скта оренди Майна;
забезпечувати додержання протипожежних вимог. станлартiв, норм. правил. а також

виконilння вимог приписiв .i постанов органiв державного пожежного нагJlяду lа вимоI
вiдповiдних служб (пiдрозлiлiв) Балансоутримувача;

утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисry i зв'язку, пожежну TexHiKy.
обладнання та iHBeHTap, не допускати iх використання не за призначенням;

проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Бманс<lутримувачу
вiдповiднi документи розслiлування.

орендар несе вiдповiдмьнiсть за дотримання правил експлуатацii iнженерних мереж.пожежноi безпеки i санiтарних норм у примiщеннях згiдно lз законодавством.
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6.4. Орендар зобов'язаний забезпечити представникам Оренлолавця та
Балансоутримувача доступ на об'ект оренли у робочi лнi у робочий час (а у разi отримання скарг
на порушення правил тишi або провадження Оренларем дiяльностi у неробочий час, яка завдас
шкоди або незруrностей власникам срriжних примiщень, - то у буль-який iнший час) з метою
здiйснення контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов цього договору.
Про необхiднiсть отриманllя доступу до об'скта оренди Балансо)тримувач або Оренлолавечь
повiдомляс Орендаревi електронною поштою принаймнi за один робочий лень. KpiM випадкiв.
коли доступ до об'скта оренди необхiлно отримати з метою запобiгання нанесенню школи
об'екту оренди чи власностi TpeTix осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок
аварiйних ситуачiй або внаслiдок настання надзвичайних ситуачiй, техногенtIого та природного
характеру, а також у разi отримання скарг на порушення правил тишi або провадження
Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдас шкоди або ttезручностей власttикам сlмiжних
примiщень. У разi виникнення таких ситуачiй Орендар зобов'язаний вживати ltc,BijlK;Ia,ftt и х

заходiв для лiквiдацii Тх наслiдкiв.
6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати укладення цього договору Балансоутримувач

зобов'язаний надати Орендарю для пiдписання:
два примiрники договору про вiлшколування витрат Балансоутримувача на утримаllllя

орендованого Майва та надання комунальних послуг Оренларю вiдповiлно :lo приrrriрноlо
договору, затвердженого наказоN'r Фонду державного майна, таlабо

про€кти договорiв iз постачальникzlми комунЕ}льних послуг, якщо стосовно об'скта ореtl;tи
такими постачал ьникzl]\.rи комунчшьних послуг вiлкритi oKpeMi особовi рахунки або якщо окреvi
особовi рахунки були вiлкритi на попереднього користувача Майном.

Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих лнiв з моменry отримання примiрllикiв
договору про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Mar:iHa та
надання комунальних послуг Орендарю:

пiдписати i повернути Бшансоутримувачу примiрник договору; або
подати Балансоутриму вачу обгрунтованi зауваження до сум витрат. якi пi.,l,.,lяtакlгь

вiдшкодуванню Орендарем за договором.
Оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отриrtаttltя Bi,]

Балансоутримувача вiдповiдi на своi зауваження, яка мiстить локумента,rьнi п iдTBepjlittcttH я
витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню Орендарем, пiдписати i повернути Балансоутримувачу
примiрник договору.

ОрендаР вживас заходiВ для укладеннЯ iз постачмьниКами комунzlльних послчI .,tоговорiв
на постачання вiдповiдних комунмьних послуг протягом мiсяця з моменту отримання просктiв
вiдповiдних доГоворiв вiд Балансоутримувача. орендар зобоВ'язаний надати Балансоуr.римува,rу
копii договорiв, укладених iз постачальниками комунмьних послуг.

6.6. Якщо Майном с пам'ятка культурноi спадщини, щойно виявлений об'скт культурноi
спадщини чи його частина, Орендар зобов'язаний виконувати yci обов'язки Балансоуr рим чвача
за охоронним Договором, який е додатком до цього договору.

7. Страхування об'скта оренди, вцшкодуванпя витрат на ouiHkry Майпа та
укладення охоронного договору

7. l. орендар зобов'язаний:
протягом l0 каленларних лнiв з дня укладення цього договору застрахувати Майно па суму

його cTpaxoBoi BapTocTi, визначеноi у пунктi 6.2 Умов, на користь Ба,,lансоутримувача згiдно з
порядком, зокрема вiд пожежi, затоплення, протиправних лiй TpeTix осiб. стихiйноrо лиха, та
протягоМ 10 календарниХ днiв з дня укладення договору страхування (логоворiв страхування)
надати Балансоутримувачу. та Орендодавчю завiренi нмежним чином копii логовору
страхування i локументiв, якi пiдтверджують сплату страхового платежу (страхових платежiвj:

поновлювати щороку логовiр страхування так, щоб протягом строку лii llbo1.o договорчМайно було застрiжованим, i надавати Балансоутриму"а"у ,u Оренлолавuю копii завiрених
належним чином договору страхування i документiв, якi пiдтверджують сплату страхового
ПЛаТежУ. |кщо договiр стахУВання уклалениЙ на строк, що е iншим, нiж одиlr piK, iакии аоговiрповинен бути поновлений пiсля закiнчення строку, на який BiH укладено.

Оплата послуг сц)аховика здiйснюеться за рахунок Орендаря (страхувапьн ика).
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8. Суборенда

8.1. Орендар це ма€ права передавати Майно в суборенлу

9. Запевнення cTopiH

9.1 . Балансоутримувач i Орендодавець запевняють Орендаря, що:
9.1.1. KpiM випадкiв, коли про iнше зазначене в aKTi приймання-передачi. об'скт оренди с

вiльним вiд TpeTix оёiб, всерелинi об'скта немас майна, на.ltежного TpeTiM особам. повний i

безперешкодний доступ до об'скта може бути наданий Оренларю в день пi,,lписання aкl,a
приймання-передачi разом iз комплектом ключiв вiд об'скта у кiлькостi. зазначенiй в aK,ti
приймання-передачi;

9.1.2. iнформачiя про Майно, оприJIюднена в оголошеннi про передачу в оренлу об'скта
оренди, посилання на яке зазначене у пунктi 4.2 Умов, вiдповiдас дiйсностi. за виItятком
обставин, вiдображених в aKTi приймання-перелачi.

9,2, Орендар мае можливiсть, забезпечену його власними або залученими фiнансовими
ресурсами. свосчасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежi Bi.,lпllBi,,tHtl .ltl
цього договору.

9.3. Одночасно або до дати укладення цього договору Орендар повнiстtо сплатив аваttсовий
внесок з орендноi плати в розмiрi. визначеному у пунктi l 0 Умов.

9.4. Одночасrrо або до укладення цього договору Оренлар повнiсr,ю сплатив
забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов.

l0. !олатковi умови оренди

l0.1. орендар зобов'язаний виконувати обов'язки, поклменi на нього розпоря,,lжен ням
орендодавця вiд29.03.202l Nл l72 <Про оголошення аукцiону про передачу нерухомого майна
комунальноt власностi територiальноi громади MicTa Киева у .Щарничькому районi в орснлч)).
визначеЕих у пунктах 7 та l4 Умов, за рtови, що посилання на TaKi додатковi чпtови ореurи б1-,Iо
включено до оголошення про передачу майна в оренлу. iнформачiйного повiдомлення про об'ск г

(пункт 4.2 Умов).

1l. Вiдповiдальнiсть i вирiшенпя спорiв за договором

11.1.За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договоро]\t сгорони
цесуть вiдповiда:Iьнiсть згiдно iз законом та договором.

l1.2. Орендодавець не вiдповiдас за зобов'язаннями Оренларя. Оренлар не Biдtlr,lBi,tat за
зобов'язаннями Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим договором. Оренлар вiдповiдас за
своiми зобов'язаннями i за зобов'язаннями. за якими BiH с правонаступ tIи ком. виключно вJlасни\,t
майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може буr.и звернене на орендоване KO|!t\,}taI] b}le
Майно.

l1.3. Спори, якi виникають за цим договором або в зв'язку з ним! не вирiшенi tll..tяхом
переговорiв, вирiшуються в судовому порядку.

l1.4. Стягнення заборгованостi з орендноi плати, пенi та неустойки (за наявttостi).
передбачениХ цим договороМ, може здiйсНюватисЯ на пiдставi рiшення суду. Стягнеltня
заборгованостi з оплати орендноТ плати вiдповiдно до частини шостоТ cTaTTi l7 Законч може
здiйснюватися в безспiрному порядку на пiдставi виконавчого напису HoTapiyca.

l1.5. Балансоутримувач мас право звертатись до суду з позовом про розiрвання ttього
!оговору внаслiдок невиконання або неналежного виконання його умов та./або виселеttня
Орендаря з Об'екта, в тому числi у випадку закiнчення дiiДоговору таlабо перебуванtlя ()рен.rаря
в об'ектi без достатньоi правовоi пiдстави.

l2. Строк чиllпостi, умови змiни та припинення договору

l2. l . I_{ей догоВiр укладенО на строк. визначений у пунктi l 2 Умов, Перебiг стр<lк1, ,,lo'.oBop\
починаеться з дня набрання чинностi цим договором. Цей договiр набирас: чинrrостi в .tcHb йоr о
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пiдписання сторонами (нотарiального посвiдчення, якutо вiдповiдно до законодавства
договiр пiдлягас нотарiальному посвiдченню). Строк оренди за цим договором починасться з

дати пiдписання акга приймання-перелачi i закiнчуеться датою припинення цього договору.
l2.2. Умови цього договору зберiгають силу протягом всього строку дii цього договору, в

тому числi у разi, коли пiсля його укладення законодавством встановлено правила. uto
погiршутоть становище Орендаря, а в частинi зобов'язань Оренларя tцоло орен,lноТ lLraTи .,к)

виконання зобов'язаlrь.
l2.3. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення строку його дii за взасмною

згодою cTopiH з урахуванням встановлених статтею lб Закону та Порядком умов та обмежень
шJlяхом укJIадення договорiв про внесення змiн iдоповнень у письмовiй формi. якi пiдпис}ються
сторонztми та е невiд'смними частинами цього договору.

l2.4. Проловження цього договору здiйснюсться з урахуванням вимог. встаllовлсtlих
статтею 18 Закону та Порялком.

оренлар, який бажас продовжити цей договiр на новий строк, повинен звернутись .i(o

орендодавця за три мiсяцi до закiнчення строку лii логовору iз змвою.
До заяви додасться звiт про ouiHKy об'скта оренди та рецензiя на нього, якщо договiр оренrи

продовжусться вперше.
Пропуск строку подання заяви Оренларем с пiдставою для припинення цього ,lo!,oвop} lla

пiдставi закiнчення строку, на який його було уклалено. вiдповiдно до пункт), 1,13 Поря;rку.
Оренлар. який маг HaMip проловжити логовiр оренди нерухомого майна. lIto пi,l.rягас

продовженню за результатами проведення аукчiону, зобов'язаний забезпечити лос,гl,tt,,lо об'ск,tа
оренди потенчiйних оренларiв.

Орендар мас перевФкне право на продовження цього договору, яке може бути pea.,liзoBalto
ним у визначений в Порядку спосiб.

l2.5,Якщо iнше не передбачено цим договором, перехiд права власностi tta opcH,,toBatte
Майно TpeTiM особам не с пiдставою для змiни або припинення чинностi чим _lоговороrt. i Bilt
зберiгас свою чиннiсть для нового власника орендованого Майна (його правонаступ ни ка). за
винятком випадку приватизачii орендованого Майна оренларем.

l 2.6.,Щоговiр припиня€ться:
l2.6.1 з пiдстав, перелбачених частиною першою статтi 24 Закону. i при цьому:
l2.6.1 .l . якщо пiдставоЮ припиненнЯ договорУ с закiнченвЯ строку. на який itого },K-,Ia.teIIo

(абзач лругий частини першоТ cTaTTi 24 Закону), то договiр вважасться припинеt{иtл з:
дати закiнчення cтpoкyl на який його було укладено, на пiдставi рiшенпя Ореttдtljtавця

(якшо цей логовiр використовусться лrя перелачi в оренду Майна комунальноТ форми B.racHoc гi.
то рiцrення приймасться орrаном, визначеним вiдповiдно ло абзацу другого частиttи четвсртоi
статгi l8 Закону) про вiдмову у продовженнi цього договору. прийtrятого з пiдстав. пере,tбачеtlих
статгеtо l9 Закону, в межах cTpoKiB. ви3начеtlих tIастиtlоlо tt'я,гоtо ста,ггi l8 Закоrr1: або pittlcllttя
орендодавця про припинення цього договору з пi,rстав пропускУ Оренларем строк)'на по,lаIIIlя
змви про продовження цього договору, передбаченого частиною третьою cTaTTi l8 3aktlllv
(пркт l43 Порялку):

дати, визначеноi в абзацi тетьому пункту l5l Порядку, якщо переможчем аукuiону на
продовження цього договору стала особа iнша. нiж Орендар, - на пiдставi протокол\,ачкчiоll1
(рiшення орендодавця не вимагасться);

|2.6,1,2. якщО пiдставоlо припинення договору с обставини. передбачеtti абзачалtи TpeTirt.
четвертим, сьомим, восьмим частини першоi статгi 24 Закону, логовiр вважасться припинени]!l ,]

дати настання вiдповiдноi обставини на пiдставi рiшення Орендодавlul або на пiдставi докумеItта.
який свiдчить про настання факту припинення юридичноi Ьсоби або cMepTi фiзичноi особиl

l2,6,2 якщо Орендар надав недостовiрну iнформаuiю про право 61"" ореплчре" вiлповi,rнtl
до положень частин третьоi i четвертоi статгi 4 Закону.

_.Щоговiрвважа€тьсяприпиненимзцiсiпiдставиводItосторо}tньо]\rупорялк!,наЗOденьпiсля
надiсланнЯ ОрендодавцеМ листа ОрендаРю про дострокове припинення цього ,lоговор1,. Kpilt
випадку, коли протягом зазначеного строку Орендар звернувся до суду з оскарженняNt 1акого
рiшення Орендодавця.

У такому разi договiр вважасться припиненим:



l0
пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення орендарем за таким позовом .lo

суду, якщо судом не вiдкрито провадження у справi за таким позовом Орендаря протягом
зазначеного двомiсячного строку; або

з лати набрання законноi сили рiшенням суду про вiдмову у позовi Оренларяl або
з дати заJIишенtiя судом позову без розгляду, припинення провадження у справi або з дати

вiдкликання Орендарем позову. Лист про дострокове припинення надсиласться на алресч
електронноi пошти Оренларя i поштовим вiдлравленням iз повiдомленням про врученllя i оIIисом
вкJIадення за адресою мiсцезнаходження Оренларя. а також за адресою оренлованого Майttа:

l2.6.3 якщо цей договiр пiдписаний без одночасного пiдписання акта приймання-переrач i

Майна. .Щоговiр вважа€ться припиненим з цiсi пiдстави на п'ятий робочий день пiсля пiлписання
цього договору, якщо станом на цей день акг приймання-перелачi не пiдписаний через Bi,tMoB5,

Орендаря, про що Балансо}тримувач повинен скласти акт та повiдомити Орендодавцю.
12.6.4, на вимоry Орендодавця з пiдстав, передбачених пунктом l 2.7 цього логоворr . i п prt

цьому договiр вважасться припиненим в день, визначений вiдповiдно до абзачу третього п),Ilкт),
l2,8 цього договору;

l2.6.5. на вимогу Орендаря з пiдстав, перелбачених пуllктом l2.9 цьоr,о логовор5. i при
цьому договiр вважаеться припиненим в день, визначений вiдповiдно до абзаuу другого пункl,у
l2. l0 цього договору;

l2.6.6. за зголою cTopiH на пiдставi договору про приllинення з .-lати lti,tписаllня aKta
повернення Майна з оренди:

|2,6,7,на вимогу буль-якоТ iз cTopiH цього договору за рiшенняп1 с}.1у з пi.tсrав.
передбачених законодавством;

l2.7. !оговiр може бути достроково припинений на вимогу Орендодавчя, якшо Opettlap:
l2.7.1. допустив прострочення сплати оренднот плати на строк бiльше трьох ллiсячiв або

сумарна заборгованiсть з орендноi плати бiльша, нiж плата за три мiсяшi:
|2-7.2.6ез письмового дозволу Орендодавчя передав Майно, його частин), ), корист\,ванIIя

iншiй особi, KpiM випадкiв, коли Орендар передав Майно в суборенду на пiдставi пl,нкту 8,l ttbolo
договору i надав Орендодавцю копiю договору суборенли для його оприлюднення в електроннiй
торговiй системi;

l2,7.З. уклав договiр суборенди з особами, якi не вiдповiдають вимогам cTaTTi 4 Законуl
l2,7,4. перешкоджас спiвробiтникам Орендодавця та,/або Балансоутримувача зlliйсtttовати

контроль за використанням Майна, виконанням умов цього договору;
l2.7.5. порушус додатковi умови оренди, зазначенi у пунктах 7 та l4 Умов:
l2.8. Про наявнiсть однiсТ з пiдстав для дострокового лриIlинення доI.овор), з iнiltiагrlви

ОРендОдавця, передбачених пунктом l2.7 цього договору! Орендолавечь або Бапансоутри Mv вач
повiдомляс орендаревi та iншiй cTopoHi договору листом. У листi повинен лliсти,гнсь t,lttис
порушення i вимогу про його усунення в строк не менш як l5 та не бiльш як 30 робочих днiв з
дати ресстрацii листа (у строк п'яти робочих днiв, якщо порушення стосусться прострочення
сплати орендноi плати або перешкоджання у здiйсненнi Орендодавцем або Батrансоутри ýlуBat IL.\l
конц)олю за використанням Майна). Лист пересиласться на адресу електронноi пошти Орс.tt;lаря
i поштовим вiдправленням iз повiдомлепням про вручення i описом вкладення за алресою
мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

якщо протягом встановленого у приписi часу Оренлар не усунув порушення, Оренлодавець
або Ба.,,rансоутримувач надсилае Орендарю лист, у якому повiдомляс Орендаревi про лострокове
припинення договору на вимогу Орендодавця або Балансоутримувача. У листi зазIIаtlасlься
пlдстава припинення договору, посилання на вимогу про усунення пор),шеIIня. а tакоiк
посилання на обставини, якi свiдчать про те. що порушення тривае пiсля закiнчення cTptlK1.
вiдведеного для його усунення.

flоговiр вважаеться припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiс.rання Opett.to,taBt lert
або Балансоутримуваче]\, орендарю листа про дострокове припинення l(ього ,-lог()вор}.
ОРеНдодаВеЦь або Балансоутримувач надсилас Орендарю лист про дострокове IIриttиIlсllllя ltb()lo
договору електронною поштою, а також поштовим вiдправленням iз повi,,lоrtлен tlям
вручення i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а також за адр
орендованогО Майна. Дата дОстроковогО припиненнЯ цього договорУ на вимогу Орендолавtt

llpo
ecoIo
я або
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Балансоутримувача встановлюеться на пiдставi штемпеля поштового вiддiлення lia поlllтоRоrt)
вiлправленнi Орендолавчя або Ба,тансоутримувача.

l2.9. Цей договiр може бути достроково припинений на вимогу Орендаря. якulо:
12.9.1. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Оренлар отримас

докази icToTHoi невiдповiдностi об'екга оренли iнформацii про нього, зtвначенiй в оголошеннi.
або в aKTi приймання-передачi; або

l2,9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймаяня-перелачi Ореплар rre

матиме можливостi використовувати об'ект або приступити до виконання ремонтIlих робiт на

об'сктi через вiдсутнiсть на об'сктi можливостi пiдключення до комунtlльних послуг. або вiлмови
Ба.пансоутримувача укJIасти iз Орендарем договiр про вiдшкодування витрат Балансоутримувача
на }тримання орендованого Майна та надання комунальних послуг орендарю, або вi.]ulови
постачальникiв вiдповiдних комунzrльних послуг укласти iз Оренларем договори на постачання
таких послуг протягом одного мiсяця з моменту звернення Оренларя (за улtови. що OpetI.,tap

звернувся до таких постачальникiв послуг не пiзнiше нiж протягом одного viсяttя lIiс_lя

пiдписання акта приймання-передачi Майна).
l2.'l0.Про виявлення обставин, якi дають право Ореrtларю на приllиненllя договор)

вiдповiдно до пункту l2.9 цього договору, Оренлар повинен повiдомити OpeH,lto,taBrtKr i

Балансоутримувачу iз наданням вiдповiдних доказiв протягом трьох робочtлх 
"lrtiB 

пiсля
закiнчення cTpoKiB, передбачених пунктом l2.9 договору. Якtцо протягом 30 днiв з момент)
отримання повiдомлення Орендаря зауваження Орендаря не булуть ycyHeHi. Оренлар наitсиjlа(,
орендодавцю i Балансоутримувачу вимогу про дострокове припинення цього ,цоI,овор\, i Bttrltlг,}

про повернення забезпечувал ьного депозиту i сплачених сум орендноi плати. Вимоги Ореrl.ларя.
заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB. встановлених цим пунктом договору, задовоJlеllню не

пiдлягають.
flоговiр вважасться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання OpeH,tapeM

Орендодавцю i Ба,rансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього договорr. Kpirt
випадкiв, коли Орендодавець або Балансоутримувач надав Оренларю обгрунтоваlti за\-I]&жеilllя

щодо обставин, викJIадених у повiдомленнi Орендаря. Спори urоло обrру HToBatttlcl i ttих
зауважень вирiшуrоться судом.

За вiдсутностi зауважень Орендодавця та Бмансоутримувача, передбачених абзацоNl
другим цього пункту:

Балансоутри мувач повертас Оренларю вiлповi,-tllу частиllу орен.tноi l1.1aTll. cll.ra,lctttrT
Оренларем, протягом десяти календарних .rHiB з MoMeIlT}, отриманllя виltоги Орсlt.rаря i

пiдписання Орендарем акта повернення Майна з оренди;
Балансоутримувач поверта€ сплачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом

десяти календарних днiв з моменту отримання вимоги Орендаря i пiдписання Оренларсм акта
поверненнЯ Майна З оренди, ПоверненнЯ орендноi плати, щО була налмiру спJIачена Ореllдарелr
до бюджету, здiйснюсться у порядку, визначеному законодавством.

l2.1 l, У разi припинення договору:
полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Оренларем за рахунок власних коштiв за

згодою осiб, визначених У пунктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiд орендованого
Майна, не завдаючи йомУ шкоди, € власнiстю ОреНдаря, а полiпшення, якi не можна вiдокре:rtttтtl
без шкоди для майна, - комунtlльною власнiстю територiальнот гроNrади MicTa Кисва;

полiлшенttя Майна, зробленi Оренларем без згоди осiб. визначених у пунктi 5.1 ltьtlго
договору, якi не можна вiдокремити без шкоди для Майна, с koмylliцbнolo власttiсгкr
територiальноi громади MicTa Кисва та Тх BapTicTb компенсацiТ не пiдлягас.

l2.12, Майно вважасться поверненим орендодавцю/Бмансоугримувачу з момеIIту
пiдписання Балансоутримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендоваttого Mati tta.

1_1. llllшe

робочик.,tttiв
реквiзитах i

з
l3.1 Оренлар письмово повiдомляс iншим сторонам договору протягом п.яти

дати внесеЕня змiн у його найменуваннi, мiсцезнахолженнi. банкiвських
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контактних даних. Орендолавечь або Ба,rансоутримувач повiдомляс Оренларевi про
вiдповiднi змiни письмово або на алресу електронноТ пошти.

l3.2. Якщо чей логовiр пiдлягас нотарiальному посвiдченню, витрати на таке посвi,tченltя
несе Оренлар.

l3.3, Якщо протягом строку лii договору вiдбувасться змiна Оренлолавuя або
Балансоутримувача Майна, новий Оренлолавець або Ба.,rансоутримувач стае стороною такого
договору mJulxoм складення акта про замiну сторони у логоворi оренди комунального майtlа (дапi

- акт про замiну сторони) за формою, що розроблясться Фондом державного майна i

оприлюднюсться на його офiчiйному веб-сайтi. Акт про замiну сторони пiлписусться поперс.,tttiv
i новим орендодавцем або Балансоутримувачем та в той же день надсиласться iншим cTopottart
договору листом (цiнним з описом). Акт про замiну сторони складасться у трьох ориr,iнаtьних
примiрникм. Новий Оренло.шавець або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти робочих
днiв вiд дати його надсилання оренларю) опублiкувати зазначений акт в елек,l поннiй TopгoBiгl
системi. Орендодавець або Ба,тансоутримувач за цим договором вважасться замiltеним ,} MoLlr-tlT}
опублiкування акта про замiну cTopiH в електроннiй торговiй системi.

У разi коли логовiр нотарiально посвiдчено. то пiдписи посадових осiб tIoncpcLlll,rrl tl i

}lового ореltдодавцiв на aKTi про замiну сторони пiдлягають нотарiальному посвiлченtltо,
13.4. У разi реорганiзачii орендаря логовiр оренди зберiгас чиннiсть для вiдповi.lного

правонаступника юридичноi особи - Орендаря.
У разi вилiлу з юриличноi особи - Орендаря окремоТ юридичноТ особи перехiл до такоТ

особи прав i обов'язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий лише за згодою Оренrоlавчя.
Замiна сторони Орендаря набувас чинностi з дня внесення змiн до цього договор).
Замiна Орендаря iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допускасться.
l3.5. I{ей .Щоговiр укладено у трьох примiрниках, кожен з яких мас однакову lориjlичll),

силу, по одному дJIя Оренларя, Орендодавця i Ба,rансоутримувача.

орендодавець
.Щаршицька районllа

в пricTi Кпсвi дерrкавlIа
адмiнiстрацiя

02068, м. КиiЪ,
вул. Кошиця Олександра. l l
пlр
U лФ8201720у4ъ000 l шф77ф0
в !ержказначейськiй службi
УкраТни, м. КиiЪ
Код еДРПОУ З7З88222
тел. 564-90- 1 0

факс 565-25-37
drda@kmda.gov.ua

ý \дlcтl ки

Оренлар
Комунальншй заклал

(КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-
ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА

ШкоЛА (козАк),
0l00l, м. КиiЪ,
вул. Хрещатик бул. l2,
Код еДРПОУ 408260l3
I {ентралiзована бухга,rтерiя
дюсш
02098, м. Киiв
просп. Павла Тичини. l8,
(фактична 0407l , м. Киiв.
вул. Оболонська, 2l )
Кол е!РПОУ 26476487
plp
UA 49820 l 72034422фOз0O0mз l 73
в Yl[tCY !лiпрrcы<ою paliorry у м.
Ки€вi

мФо820172
,Iел 9-22

пеt

Балансоутрпluчвач
Комунальне пиприсмст,во

<Керl,юча комrlаlliя l
обслчговуваlt tlя

rriитловоr,о фоllд1,
.Щарницького райопу м. Кисва>>

02l 75. м. Киiв.
XapKiBcbKe шосе. l48-Д
пiр
Uю5зDбqш/JJа6000з0O8ф576
в АТ кОщадбанк>l
мФо 322669
Код СДРПОУ 39604270
Iпн з960427265l2
тел./факс 563-З8-]8, 56З-З2_00
kp_kk_damytsia@ukr.net

з9604270
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,llo,raToK Nl 2

ло /lоговору Nl 427 /202\ че вня 202 l рок1

джуlо
Голова !ар Ti Киt,вi

ic,r,pauir
lуlд

Розрахуltок оренлноТ 1,Il

згiдltо з Методrrкою ро]рахунку орендн l1.1al Il. IIl

рiulення KllТBcbKoi пticbKoi ралп вiд 2-J ;lllrlHя 2020 ро 9
<Про деякi пп,t,аt|ня ореllлIl коNtуltа,qыIого }lat-llla т,ериr,орiа.rьноi l porta.tlt rricгa Kllr tra>

станом на 0l червпя 202l року

Орсllлар: KoMyHa:tbHllit ]аклад <<Копtплексllа дrt,tяrIо-юна ltt'Ka спор,гивtlil luK()_Ira (КОЗАК,,
еса: пr. КlriЪ. Ry.п. Ax[raToBoT Апlllr , l3_BАдр

Прrrмiщеtlllя l}пKoprlcToBy с,rься tliд:tlозмilllеllttя лlt,гя чо-юнlrцькоТ ctttlp,t пBlltri IllKtr.1ll, tl lia
фiпtrпсt,tr,ься la DltIyItOк бю-lriкетч ьtiс,га KttcBa. ]aclloBal|a BtJll0BlJlIllll cTDvK r,\ DllIl}l п1.1D0 i_l1.1()ll
вllкоtIавllого опгаlrч I{triBcbkoi lricbkoi падtt Кпiвськtlт rricbkoi _,rепxiaBHoi aдrtitticr DаuiiJ i це сrяl rt
II.IilT\, з BllxoBilHlllB la Itilвча"IьIl 0- I DеII\ I}11.1blIl зilIIrlття

BapTicTb орендованого майна згiдно з висновком про BapTicTb майна, без ПДВ
cTaI]oM на 31.03.202l - l l 908 780.00 гпн.

Загалыlа площа 730,60 кв. м

Розмiр рiчllоТ ореllдпоi l!лати fа ореltду llерухоttого MaI-IHa cT,alloBl|l,b l грrl. 20
на piK, в т.ч. П!В - 00 грн. 20 коп.

пIлпри€]мство-БАлАнсоутримувАч орЕндАр

K()ll.

KorryHa.llbHe пiдltриспlство <Керуюча
копIlrанiя з обслуговуRаIIня 2lill,г.lового
фоllлу !арнпltького pairolly м. KrrcB:t>>

02175, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе, l48-A
п/р UЮ5322б9OФOО260Ф300840576
в АТ кощадбанк>. МФо 322669
код едрпоу з9604270
|пнз96042726512
тел./факс 563-З8-38, 563-32-00
e-mail : kp_kk_damytsia@ukr.net

Копlунальний заклад <КОМПЛЕКСt-lА
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИ ВНД

ШкоЛА (ко]Ак,,

0l00l , м. Киiв,
вул. Хрещатик бул. l2.
Код €ДРПОУ 408260l3
[ {ентрмiзована бl,хга,rтерiя Дl()СtiI
02098. м. Киiв
просп. Павла Тичини, l8,
(фактична 0407l. м. Киiв.
вул, Оболонська, 2l )
Код СДРПОУ 26476487
plp
UA 49820l z034422000з0O0Dз l 7з
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,Щолаток Nч 3

до Договору N9 42'l/202l вш 01.0б, 202l року

договIр Jф E421lzo2l
про вiдшкодування вптрат за наданi послуги

м. КиiЪ <0I > червня 202l року

Комунальне пiдприсмство <Керуюча компанiя з обслуговувапня житлового фонду
.Щарницького району м. Киева> (далi - Виконавець), в особi директора Солодухи Апдрiя Мпколайовича,
який дiе на пiдставi Стаryry, з олнiеi сторони, та

комунАльнIдi зАклАд (комплЕкснА дитячо_юнлIФкл спортивнА шкоJrА
<d(озж>, далi - Замовник, в особi лирекгора Клнменко олексiя Вiталiйовича, який дiе на пiдставi Статуry
i с оренларем нежитлового примiщення на пiдставi .Щоговору про передачу майна територiальноТ громади
MicTa Киева в оренду Ns 42'l 12021 вiд 0l червня 202l року (дмi - примiшення), з iншоТ сторони, разом
iMeHoBaHi як Сторони, а окремо як Сторона, домовились про насryпне:

l. Повяття та термiнш
l,l, Для цiлей даного Договору навеленi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

Послуга(и) - послуги з утримання будинкiв i споруа та прибудинкових територiй.
.Щоговiр -,Щоговiр про надання послуг, спечифiкою умов якого с врахування норм як чинного цивiльного

законодавства УкраТни, так i чинного житлово-комунального законодавства.
Утрпмання булшнкiв i споруд та прибудянкових територiй - господарська дiяльнiсть Виконавця,

спрямована на задоволення потреб Замовника щодо угримання в нaцежному сан iTapHo-TexH iч ному cTaHi
прилеглоI територiТ бiля нежитлового примiщення Замовника.

Викопавець - су6'екг господарювання, предметом дiяльностi якого с надання Послуги вiдповiдно
до умов цього !оговору.

Замовнtлк - юридична особа яка мае HaMip отимати якiсну Послуry за .Щоговором. i с оренларем
нежитлового примiщення в окремостоячоi нежитловоТ булiвлi на пiлставi .Щоговору про лерелачу майна
територiа.llьноТ громади MicTa Киева в оренлу ЛЪ 42'71202| вiдOl червня 202l року, яке знаходиться за адресою:
м. Киiв, вул. AxMaToBoi Анни, l3-B, загальною площею 730,60 кв.м.

2. Предмет Договору
2.1. Прелметом цього .Щоговору € надання Виконавцем Послуги за адресою: м, Киiв.

вул. Ахматовоi Анни,l3-В нежитловi примiщення, загальною плоцею 730,б0 кв. м, проведення Замовннком
свосчасноi оплати за Послуги на умовах, передбачених чим .Щоговором.

2.2. Виконавець визначас BapTicTb Послуги за I кв,м. загмьноТ лt,lощi нежитлового примiщенн,t. яке
перебувас в орендi Замовника" на пiдставi дiючоi BapTocTi та стукryри послуг за адресою: м. Киiв.
вул. Ахматовоi Анни,l3-В та законодавчо визначеноi перiодичностi та cTpoKiB надання таких Послуг.

2.3. Повна BapTicTb вiлшкодування витрат за наданi послуги за чим f]оговором визнач:€ться
загальною сумою, що складасться з витрат за фаrгично наданi послуги, визначено у !олатку ЛЪ | та Ns2.

3. Порялок розрахункiв
3,l. Розрахунковим перiодом е календарний мiсяць.
Оплата за послуги вноситься не пiзнiше 20 числа поточного мiсяця.
3.2. Послуги оплачуються в безготiвковiй формi.
3.З. Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця.
3.4. У разi ненадання послуг з )тримання булинкiв i спорул та прибудинкових територiй або надання

ii не в повному обсязi, вiдхилення ii кiлькiсних iякiсних покщникiв вiд нормативних, Виконавець проводить
перерахунок у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.5. 3амовник щомiсяця до l0 числа отримус у Виконавця (логовiрно обслуговуючий вiддiл ) пiл

розпис в хсурналi видачi документачiй акт надання послуг та рахунок на оплаry за отриманi послуги (перелiк
послуг зазначений в,Щодатках Nо l та Nэ 2).

3.6. Якщо Замовник не отриму€ у Виконавця в TepMiH, зазначений в п. 3.5. чього .Щоговору. акт
надання пос,туг та рахунок на оплаry за отриманi послуги. Виконавець мас право направити iх пошlою
на адресу Замовника.

].7. Замовник зобов'язаний прийняти HалaHi послуги та пiдписати два примiрника aKliB наданих
послуг. в результатi чого один примiрник в З-ти денний TepMiH з дня отримання aKTiB наданrх послlг
надiслати Виконавцю листом на адресу: 02l75, м.КиТв, XapKiBcbKe шосе, l48-a або надати особисто пiд розпис.

3.8. У випалку вiдмови Замовника вiд пiдписання дrry наданих послуг без подання письмового
мотивованого обrрунryвання cBoix дiй, протягом З днiв з моменry одержання Акry наданих послуг вiлповiлно

Hi пос.гryгц вважаються прийнятими, акги пiдписаними

---Z
t]иконав Замовник

до п.3.5. або



4. Права та обов'язки CTopiH
4.1. Замовнrrк мас правоз
4. l .l . на свосчасне отимання Послуг належноТ якостi згiдно iз вимогами дiючого законодавства;
4.1.2. на усунення Виконавцем в}tявлених недолiкiв у наланнi Послуг у встановлений законодавством

порядок та строки.
4.1.3. у разi ненадання або надання не в повному обсязi, зниження якостi послуг вимагати перерахунок

розмiру плати за послуги у порядку встановленому в розлiлi б цього ,Щоговору;
4.1.4. на подання Виконавцю пропозичiй про внесення змiн та доповнень до ланого .щоговору.

4.2. Замовrrrrк зобов'язаппй:
4.2.1. оплачувати Послуги в установлений цим ,,Щоговором строк;
4.2.2. свосчасно iнформувати Виконавця про виявJIення несправностей в iнженерних мережах.

конструкгивних елементах належного йому примiщення та булинку;
4.2.3. дотримуватися санiтарно-гiгiснiчних. протипожежних та iншкх правил та правил утримання

хсилих будинкiв та прибудинкових територiй;
4.2.4. надати Виконавцю номера контактних телефонiв, адреси упоsновiDкених осiб, маючих право

досryпу в примiщення в його вiдслнiсть (вiлпустка, лiкування тощо),

4.Z,5. за невиконання умов цього .Щоговору нести вiдповiдальнiсть. передбачену чинним
законодавством УкраiЪи та цим !оговором;

4.2.6. проволити за paD(yHoK власних коштiв ремонт примiщення;
4.2,7. прп виконаннi Замовником робiт по peмo}rry, переплануванню cвoix примiщень забезпечити

самостiйний вивiз булiвельного та iншого смiття. яке винимо внаслiдок прведення в примiщеннi ремонтних
робiт, прибирання, перепланування тощо.

4.3. Виконавець мас право:
4.3.1. вимагати вiд Замовника дотримання вимог правил утримання жилих будинкiв та прибудинкових

терrгорiй, експлуатачiТ нежитлових примiщень у житлових булинках, сан iтарно-гiгiснiчних i протипожежних
правил та iнших нормативно-правових акгiв у сферi житлово-комунальних послуг;

4.3.2. здiйснювати обробку персональних даних Замовника, дiяти щодо ix захисry, а також надавати
часткове або повне право обробки персонаJIьних даних TpeTiM особам для цiлей, пов'язаних iз виконанням
чього ,Щоговору та у вiлповiлностi до чинного законодавства;

4.3.3. на подання Замовнику пропозичiй про внесення змiн та доповнень до даного Договору;

4.4. Виконавець зобов'язанпй :

4.4.1. забезпечувати свосчасне надання послуг належноТ якостi згiдно iз законодавством:
4.4-2- надавати Замовниковi необхiдну iнформачiю про BapTicTb Послуги та iT склаловi;
4.4.3. угримувати внутрiшньобулинковi мережi в нмежному технiчному cTaHi, здiйснювати'li технiчне

обслуговування та ремонт, вживати свосчасних заходiв до запобiгання аварiйним сиryаuiям та Тх лiквiдацii',

усунення порушень щодо надання послуг в установленi законодавством строки;
4.4,4. проволl,t-ги вiдповiдний перерахунок розмiру плати за ненадання або неналежне надання Послуги

у порядку, визначеному роздiлом б чього ,Щоговору;
4.4.5. розглядати у визначений законодавством строк претензii та скарги Замовника;
4.4.6. за рахунок власних коштiв сво€часно виконувати роботи з усунення неполадок, що виникли

з його вини та що погiршують якiсть посrryги;
4.4.7. своечасно проводrги пiдготовку житлового будинку (ryртожитку) та його технiчного обладнання

до експ,туатацii в осiнньо-зимовий перiод;
4.4.8. за наявностi технiчноТ моrкливостi за замовленням Замовника надавати останньому додатковi

платнi послуги (ремонт, замiна сантехнiчного обладнання тощо) вiдповiдно до калькулячii Виконавця.

5.Вiдповiда.llьнiсть CTopiH
5.1. Замовник несе вiдповhальнiсть за:
5.1 . l . недотримання вимог нормативно-правових акгiв у сферi житлово-комун;uIьного господарстзаi
5.1 .2. несвосчасне внесення гшатежiв за послуги;
5.1.3. порушення визначеним цим .Щоговором зобов'язань;
5.2. Виконавець несе вйповiдальнiсть за:
5.2.1. нена,rежне надання або ненадання Послуги, що призвело до заподiяння збиткiв майну та (або)

примiщенню замовника, шкоди його життю чи здоров'ю, шляхом вiдшкодування збиткiв.
э./., z.

та прибулин
вiдповiдно iз

з tl ижеl{ tlя
кових те
за,г

кlлькlсних якiсних показникiв послуг з утримання булинкiв i спорул
зменш€ння розмiру плати. Якiсть надання послуг визначасться

стю та строками надання послуг.

виконавець

ними

Замовник-.-:=---



5.2.3. порушення зобов'язань, визначеним чим.Щоговором.

б. Порядок розв'язання спорiв.
6,1. У разi пор},шення Виконавцем умов цього .щоговору в частинi надання Послуги Замовником

та представником Виконавця складасться акт-претензiя iз зазначенням у ньому cTpoKiB, вилу порушення.
кiлькiсних i якiсних показникiв послуг тощо,

Представник Виконавtlя повинен з'явlтгися за викликом 3амовника для пiдписання акга-претензii
не пiзнiше нiж протягом двох робочих днiв.

6.2. Акг-прегензiя подаgгься Виконавцевi, який вирiшуе протягом трьох робочих днiв литання щодо
проведення перерахунку платежiв або надас Замовниковi обrрунтовану письмову вiдмову в задоволеннi його
претензiй.

6.3. Спори мiж Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорiв або в суловому порядку,

7. Форс-маlкорнi обставинн
7.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiда.пьностi за цим ,Щоговором у разi настання непереборноi сили

(лiТ налзвичайних сrгryачiй техногенного, природного або екологiчного харакгеру), що унеможJIивлюс надання
та оплату пос,туг вiдповiдно до умов цього Договору.

8. Строк лii.Щоговору
8.I. Щей !оговiр набирас чинностi з моменry його пiдписання. а в частинi проведення розрахункiв -

вiдповiдно до частини 3 cTaTTi 63l [-\ивiльного колексу УкраIни з 0l червня 2021 року i дiс до 31 грулня 202l
року включно, але у буль якому випадку до повного виконання Сторонами своТх зобов'язань,

8.2. I_{ей.Щоговiр може буги розiрваний достроково, у порядку визначеному чинним законодавством
УкраiЪи, у разi перехолу права власностi (корисryвання) на примiщення ло iншоТ особи.

8.3. Буль-якi змiни та доповнення за цим .Щоговором е невiд'смною частиною цьоrо Договору та мають
юридичну силу у випадIry ii оформлення додатковою угодою.

8.4. !оговор укладено у двох оригiнальних примiрниках, по одному для кожноТ iз CTopiH.

9. Прикiнчевi умовп
9.1. Замовник надае згоду Виконавцю на зберiгання та обробку cBoii персональних даних з метою

здiйснення ocTaHHiM cBo'li зобов'язань за цим .Щоговором та житлово-комунальним законодавством.
Виконавець несе вiдповiдмьнiсть за дотимання законностi вiдносно захисry персонмьних даних
у вiдповiдностi до Закону УкраiЪи кПро захист персонмьних даних).

9.2.Визнання недiйсними. в тому числi внаслiдок змiн до законодавст8а, окремих положень цього
,Щоговору, не тягне за собою недiйсностi iншлтх пололttень та.Щоговору загалом.

9.3. Правовiдносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього.Щоговору i не вреryльованi
ним, реryлюються вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

l0.Мiсцезнаходження i пiдпвсн CTopill

<<Впковавець>>

Комунальне пiдпрпсмство <d(еруюча компанiя з
обслуговування rхнтлового фонлу,Щаршичького

району м. Кпсва>>

02l75, м. Киiв, XapKiBcbKe шосе, l48-A
пl р U А25З2266900000260003 008405 76
в АТ <ощадбанк), МФо з22669
Код еДРПОУ З9604270
Iпн з96042,726512

тел,/факс 563-38-З8, 5бЗ-З2-00
e-maiI: kp_kk_damytsia@ukr.net

0l00l, м. КиТв, вул. Хрещатик,6ул,l2
Код еДРПОУ 408260l 3
I-{ентрмiзована бухгмтерiя !ЮСШ
02098,м.Киiв, проспект Павла Тичини,l 8

Кол С.ЩРПОУ 26476487

р/р UA49820l 72034422000З00002З | 7З
в УЩКСУ.Щнiпровського району у м.Кисвi
мФо 820l72
тел.462-59-22
e-mai l : аklудепkо76@чkr. net
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.Щодаток l
до Договору J\! E-427l202l про
нддаllня послуг вiд 0lчервня 202l року

l. Розрахувок вiдшкодування платп за прибнрання прибудrrнковоI тершторii

Розрахунок BapocTi прибирання прибудинковоТ територiТ
C=BxS

С - сума оплати;
В - BapTicTb прибирання в розрахувку на l кв.м булiвлi в мiсяць -

B=Bl хSпр./Sзаг.
Bl _ BapTicTb посJryги за мiсяць на l кв.м приведеноТ прибиральноi площi прибулинковоТ

територll, грн.
Sпр. - привелена прибиральна rшоща прибулинковоi територii, кв.м
Sзаг, - загальна площа будiвлi, кв.м

в = 4,9l грн/ кв.м х 289,00 кв.м : l574,1 кв.м = 0.90 грн., ле
S - площа нежитлового примiщення, кв.м

Розрахунок BapocTi за прибирання прибулинковоТтериторii:
657,54 грн. = 0,90 грн. х 730,60 кв. м (Шiстсот п'ятдесят ciM грпвень грн. 54 коп.) з П{В

Сума може змiнюватись в односторонньому порядку в зв'язку зi змiною ii складових.

2. Вiдшкодування плати за технiчне обслуговування iнrкенерного обладнання та вн5rгрiшньобулшrrковнх
мереж спlльного використднпя

BapTicTb технiчного обслуговування irrженерного обладнання та вн}трitцньобудинкових мереж
спiльного використанЕя для Споживача визначаегься розрахунково з урахуванням кошторисних внlрат
на 'lx 1,тримання.

C=KxSo
С - сума BapTocTi технiчного обслуговування irrженерного обладнання, грн.
К - BapTicTb технiчного обслуговування згiдно з калькуляцiею -0,82грн.
So - площа нежитлового примiщення, кв.м

Розрахунок BapTocTi за технiчне обслуговування iнженерного обладнання та внутрiшньобудинкових мереж
сп|льного використання.

599,09 грн. = 0,82грн. х 730,б0 кв. м (П'ятсот дев'яllосто дев'ять грн. 09 коп.)
Сума може змiнюватись в односторонньому порялку в зв'язку зi змiною iT смалових.

<Впконавець>>
Комунальне пiдприсмство <Керуюча компапiя з

обсл5rговувапня житлового фонду !арниuького
району м. Кпсво>

02l75, м. Киiв, XapKiBcbKe шосе, l48-A
l/ р U А25322669 00000260003 008405 76
в АТ <ОщадбанкD, МФО З22669
Код еДРПОУ З9604270
Iпl з96042726512

тел./факс 56З-38-З8, 56З-32-00
e-mail : kp_kk_damytsia@ukr.net
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<Замовппк>
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(КОМПЛЕКСНА Д,IТЯ[IО-ЮНАI_ЪКА
сПоРТиВнА шкоЛА (d(оЗАк)

ukr.net
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0l00l, м. КиТв, вул. Хреurатик, буа.l2
Код С.ЩПОУ 408260l 3

I-{ентрал iзо ва н а бухгалтерiя ,ЩЮСШ
02098,м.Киiв, проспект Павла Тичини, l 8
Код е.ЩРПОУ 264'7 648'7

р/р UA49820l 720]44220003000023 l 7З
в УДКСУ Днiпровського району у м.Кисвi
мФо 820l72
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Доддток JlЪ 2

ло ,Щоговору Nэ Е-427 /202l про
нддання послуг вiл 0lчервня 202l року

1. Вiлшколування плати за електроенергiю.

1.1, Розмiр вiдшкодуванrrя плати за елекгроенергiю визначасться згiдно показань лiчильникiв
за тарифами, встановленими нормами законодавства.

с= (N х т)+В;
С - сума оплати;
N - показання лiчильник4 кВт;
Т - тариф;
В - ви-грати Виконавця на збiр, нарахування та облiк плати за послуги з вiдшкодування плати
за електроенергiю,

1.2. Розмiр ruIати за спожиry елекгроенергiю при вiлсугностi лiчильника у Замовника (або його
несправностi чи такого, шо не повiрений) нармовусться у процентному вiдношеннi вiд загальноi спожитоТ
елекгроенергi'r'. вiдповiдно до iснуючого електонавантiDкення споживачiв згiдно до тарифiв. встановJIених
нормами законодавства.

1.3.CyMa може змiнюватись в односторонньому порядку в зв'язку зi змiною'ti складових.
1.4. Вrграти Виконавця на збiр, нарахування та облiк плати за послуги з вiдшкодування плати

за електроенергiю зазначений у даному .Щодатку.

BapTicTb витрат Виконавtц Вiлшкодування за електроенергiю, грн.

Всього заробiтна плата з податками l 78,08
Матерiа.lIи 52,0,|

Рентабiльнiсть l0%o 2з,02

Всього витрат без П.ЩВ 25з,l7
пдв 20 % 50,63

303,80

1.5. У разi уклалення прямого договору з вiлповiдною органiзачiею, Замовник повинен надати копiю
такого договору:

<<Виконавець>>

Комунальне пiдпрпсмство <d{еруюча компапiя з

обслуговуваппя rкптлового фонду .Щарничького
району м. Кисва>

<<Замовник>>

КОМУНАЛЬН}Й ЗАКЛАД <КОМПЛЕКСНЛ
ДИТЯЧО_ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА

(d(оЗАк>

тел. 462-59-22
e-mail: аk|уmеrrkо7 66ukr.net
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iй солодухл
м.п.

олексiй кЛиМЕнко

Разом з П.ЩВ

02l75, м. КиiЪ, XapKiBcbKe шосе, l48-A
пJ р U А25З226690000026000З 0084057б
в АТ <ощадбанк), МФо 322669
Код еДРПОУ З9604210
lпн з96042,72651z
тел./факс 56З-38-38, 563-32-00
e-mail: kp_kk_damytsia@ukr.net

0l00l, м. КиТв, вул. Хрещатик, бул. l2
Код €ДРПОУ 408260l3
Щеrггралiзована бухгмтерiя,ЩЮСШ
02098,м,Киiв. проспект Павла Тичини. | 8

Код СДРПОУ 2647 6481

р/р UA49820l 720З4422000] 00002З l7]
в У.ЩКСУ .Щнiпровського району у м.Киевi
мФо 820l 72
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Додаток N9 З/l

до Договору N9 4271202| ьiд 0| червня202l рку

договIр Jft T-4271202|
про вИшкодування витрат Пiдприсмства на

забезпечення постачання тепловоi енергii Користувачу

м. Кпiв

Комунальпе пИприемство <<Керуюча компанiя з обслуговування rкитлового
фонду .Щарницького району м. КисваD (ла.пi - Виконавець), в особi директора Солодухи
Андрiя Миколайовича, який дiс на пiдставi Статуту, з однiеi сторони, та

КОМУНАЛЬНИЙ ЗЛКЛАД (КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА
СПОРТИВНА ШКОЛА (КОЗАКD r далi - Замовник, в особi директора Климеrrко
Олексiя Вiталiйовича, який дiе на пiдставi Статугу (лалi -Користувач), з другоi сторони,

разом iMeHoBaHi як Сторони, а окремо як Сторона, домовились про наступне:

1. Прелмет .Щоговору
1.1. Пiдприсмство забезпечус постачання тепловоi енергii для нежитловоi булiвлi,

що знаходиться за адресою: м. Кпiв. вчл. AxMaToBoi Аннн. l3-B. а Користувач бере участь
у витатах, понесених Пiдприемством при забезпеченнi постачання тепловоi енергii',
пропорчiйно до займаноi ним площi в uiй Булiвлi. Корисryвач корисryсться примiщенням
на пiдставi .Щоговору Ng 42712021 про передачу майна територiальноi громади MicTa Кисва
в оренду вiд <0l > червня 2021 року, загальною площею 730,60 кв. м.

1.2. Повна BapTicTb вiдшкодування забезпечення постачання тепловоi енергii за цим
.Щоговором визначаеться загitльною сумою, що склада€ться з витрат фактично понесених
на забезпечення постачання тепловоi енергii', пiдтверджених у акгах наданих послуг
за кожен мiсяць та розрахованих вiдповiдно до Долатку J\b l .

1.3. Розмiр вiдшкодування витрат Пiдприемства може пiдтверджуватися зведеними
актам и звiрки взасморозрахункiв.

1.4. Розмiр вiдшкодування витрат Пiдприсмства може пiлтверлжуватися актом
звiрки мiж Пiдприсмством та теплопостачальною органiзацiсю,

1.5. Пiдприсмство взяло на себе зобов'язання перед теплопостачiLпьною
органiзацiею на пiдставi укJlаденого !оговору сплатити за використану теплову енергiю
Користувачем, який не мае прямого договору з теплопостачмьною органiзачiею.

2. Обов'язки CTopiH
2.1. Пiдприемство зобовlязусться:
2.1 . l . Своечасно ск.JIадати акти надання послуг та рахунки на оплату.
2.1.2. Розглядати звернення Користувача щодо постачання тепловоi енергii

та приймати з цього приводу рiшення;
2.1,3. Припиняти постачання тепловоi енергii Користувачу за вимогою

теплопостачальноi органiзацii вiдповiдно до законодавства Украiни.
2.2. Користувач зобов'язуеться:
2.2.1, Виконlъати вимоги установлених правил користування Булiвлею

та примiщенням за цим ,щоговором.
2.2.2. Свосчасно iнформувати Пiлприсмство про виявленi неполадки елементiв

Булiвлi.
2,2.3. Щомiсяця до l5 числа поточного мiсяця отимати у Пiдприсмства (договiрнJ

- обслуговуючий вiддiл) пiд розпис в ж}рнiшi видачi док}ttентацiй акт надання посл}т
за попереднiй мiсяць.

Пiлпри cN{ Користувач



2.2,4, Прийнятп наданi посrryги та пiдписати два примiрника акгiв наданих послуг,
пiсля чого один примiрник в 5-ти денний TepMiH з дня отримання aKTiB наданих послуг
надiслати Пiдприемству рекомендованим листом з повiдомленням про вручення
на адресу: 02175, м. КиiЪ, XapKiBcbкe шосе, l48-a або надати особисто пiд розпис
в журналi видачi документацiй. У випадку вiдхилення або вiдмови Користувача вiд
пiдписання Акry наданих послуг без подання письмового мотивованого обrруътування
своiх дiй, протягом 5 днiв з моменту одержання Акту наданих послуг наданi послуги
вважаються прийнятими, акти пiдписаними.

2,2.5. Не перешкодхати в денний час, а при аварiях - i в нiчний час, входженню
в Примiщення представникам Пiдприсмства для проведення огляду конструкчiй
та технiчного обладнання Примiшення i усlнення неполадок.

2,2.6. Вiдшкодувати Пiдприемству в установленому порядку yci збитки
вiд пошкодження елементiв Булiвлi, якi сталися з вини Користувача або осiб. якi з ним
працюютъ.

2.2.7. По закiнченню опалювмьного перiолу, припинення постачання теп-rовоТ
енергii провести остаточну звiрку взаеморозрахункiв з Пiдприсмством, за результатами
якоi сплатити, у разi HMBHocTi, недоплату за забезпечення постачання тепловоi енергii.
За наявностi переплати iT сума зараховусться в рахунок майбрнiх платежiв у наступному
опаJIювiцьному перiодi.

3. Права Сторiя
3.1. Пiдприсмство мае право:
3.1.1. Стягнли в установленому порядку суми ycix збиткiв вiд пошкоджеIIIIя

елементiв Булiвлi, якi сталися з вини Користувача або осiб, якi з ним (у нього) прачюють.
3.1.2. Отримати вiд Користувача iнформацiю, необхiдну для виконання Ilього

.Щоговору.
3.1.3. Стягнуги в устzшовленому порядку нмвну заборгованiсть.
З.1.4. У випадку виникнення заборгованостi. зарa}ховувати поточнi платежi

Корисryвача в pzrxyнoк боргу ло повного його погашення.
3,2. Користувач мас право:
3.2.1. Вимагати, в разi виникнення необхiдностi, вiд Пiдприсмства позапланового

огляду стану конструкцiй i технiчного обладнання Примiщення та Булiвлi в цiлому.

4. Вйповiдальнiсть CTopiH. Порядок вирiшеrrня спорiв.
4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за чим .Щоговором

Сторони несуть вiлповiлальнiсть згiдно з чинним законодавством Украiни.
4.2. У випадку порушення Сторонами зобов'язань, що виникають з цього !оговору.

Сторона несе вiдповiдальнiсть, визначену цим .Щоговором та Еормами чинного
зalконодавства Украiни.

4.3. Порушення .Щоговору е його невиконання або неналежне виконання, тобто
викон:lння з порушенням умов, визначених змiстом чього .Щоговору.

4.4. Сторони не нес}ть вiдповiдальнiсть за порушення cBoii зобов'язань за цим
.Щоговором, якщо воно сталося не з ix вини. Сторона вважасться невин}ватою, якщо
доведе, що вжила Bcix залежних вiд Hei заходiв для належного виконання зобов'язань.

4.5. Сплата пенi не звiльняе Користувача вiд обов'язку виконати договiрнi
зобов'язання.

4.6. Спори, якi виникають за цим .Щоговором або в зв'язку з ним, не вирiшеrri
шJuIхом переговорiв, вирiшуються у судовому порядку.

4,7. Сторони несуть вiдповiдмьнiсть за правильнiсть вказаних ними в даному
flоговорi розрах}ъково-платiжних, поштових та iнших реквiзитiв, та зобов'язук_lться
свосчасно у письмовiй формi, шляхом направлення листа, повiдомляти iншу Сторону про
ix змiну.

4.8. У разi HMBHocTi у буль-кого iз Корисryвачiв в Булiвлi боргу за теплову еtlергiю
Пiдприемство мае право припинити постачання тепловоi енергii, повiдомивши Ilpo це
Користувача за 3 днi. При цьому збитки вiд припинення постачання тепловоi енергiТ
Пiдприемствоц_яе-вiТli]ia о
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я
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5. Строк чинностi, умови змiви, доповнення та припивення .ЩогоDору.
5.1. Щей !оговiр набирае чинностi з моменту його пiдписання, а в частинi

проведення розрахункiв - вiдповiдно до частини 3 cTaTTi 631 I-[K Украiни
з 0l червня 202l року i дiс до закiнчення строку лii договору оренди та/або

до припинення користування примiщенням вкJIючно.
Фактичне отримання послуг починасться з моменту вступу в дiю Додатку до цьоru

.Щоговору або окремих його пунктiв, що об}мовлюсться в .Щодатку.
5.2. Змiни або доповнення до цього .Щоговору е його невiд'емною частиною,

можуть бlти BHeceHi лише за вза€мною зголою CTopiH шJIл(ом пiдписання мiж Сторонами
ло .Щоговору вiдповiдноi додатковоТ угоди. Змiни та доповнення, що пропон).ються
внести однiсю зi CTopiH, розглядаються iншою Стороною протягом 20-ти днiв з дати ix
надання.

5.3..I[оговiр може буги достоково розiрвано:
5.3.1. на пiдставi рiшевня суау;
5.З.2. за згодою обох cTopiH (про HaMip розiрвання !оговору Сторони повиннi

повiдомити одна-одну за 30 (тридцять) лнiв лише за умови припинення користування
примiщенням);

5.3.3. у разi невиконання Сторонами 1ъ,rов !оговору.
5.4. Закiнчення строку лii.Щоговору не звiльняс CTopiH вiд вiдповiда.пьностi за його

поруIлення, яке мало мiсце пiд час його дii.
5.5. Чиннiсть цього flоговору припинясться внаслiдок:
5.5.1. закiнчення строку, наякий його було укладено;
5.5.2. достроково за взасмною згодою cTopiH або за рiшенням сулу;
5.5.3. в iнших випадках, перелбачених нормативно-прilвовими актами УкраiЪи.
5.6, Взасмовiдносини cTopiH. не врегульованi цим .Щоговором, регулюються

чинним законодавством Украiни.
5.7, Yci правовiдносини, що виникають у зв'язку з виконанЕям умов цього

.Щоговору та не врегульованi ним. регламентуються нормами чинних нормативно-
правових aKTiB.

5.8. IJей .Щоговiр }тладено в 2-х (двох) примiрниках, кожен з яких ма€ однакову
юридичну силу, по одному для кожноi iз cTopiH,

5.9. Сторони домовилися про те, цо у випадку змiни назви, реквiзитiв або
прийнятгя рiшення щодо лiквiдацii, реорганiзацii, банкрутства, Сторона яка зазнала
або зазнае таких змiн повинна повiдомити про те iншу Сторону листом у l0 денний
TepMiH.

5.10. t{ей.Щоговiр не може бlти розiрваний за iнiцiативою Користувача, у зв'язку
з його вiдмовою вiд постачання тепловоi енергii не як iнше

6. Форс-мажорнi обставини,
6.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне невиконання

зобов'язань за.Щоговором, якщо воно ста.пося внаслiдок дii обставин непереборноi сили
(форс-мажорних обставин). Сторони домовились, що до обставин непереборнот сили
вiдносяться надзвичайнi обставини та подii (землетрус, ураган, повiнь, пожежа, яка
виникJIа Ite з вини cTopiH, та iншi стихiйнi лих4 вiйна та вiйськовi подii, зруйнування
внаслiдок дiТ вибухових прилалiв, що знаходяться у землi; радiацiйне, хiмiчне зараження,
блокада, ембарго, iншi надзвичайнi та невiдворотнi за даних 1шов подii), якi роблять
Ееможливим виконання Сторонами cBo'ix договiрних зобов'язань iHe можуть буги
перелбаченi Сторонами пiд час укладення ,щоговору або, в разi виникнення яких
неможливо вжити вiдповiдних заходiв.

б.2. Якщо буль-яке з цих обставин безпосередньо вплинуло на виконання
Сторонами cBoii зобов'язань У встановленi чим .Щоговором строки, то вони
продовжуються на час

Пiдприемсiво

мажорних обставин.

Користувач



7. Iншi умови.
7.1. Додатки до цього.Щоговору с його невiд'€мною i складовою частиною.
7.2. Вiдповiдно до Закону Украiни Jф l l98-VII вiд 10,04.20l4 року Пiлприсмство

не € виконавцем послуг з централiзованого опаJIення. Пiдприсмство
не е теплопостачальною органiзаuiею.

8. Персоllальнi данi.
8.1. Сторони зобов'яз)тоться при укладеннi, виконаннi та пiсля припинення цього

flоговору дотримуватися вимог законодавчих та iнших нормативно-правових aKTiB
Украiни у сферi захисту персон.lльних даних, в т.ч. Iцодо ix отримання, обробки,
зберiгання, якщо iнше не врегульовано письмовою домовленiстю CTopiH.

8.2. Сторони усвiдомлюють, що в parlrкax виконання зобов'язань за цим Договором
вони мож)ль передавати одна однiй документи або данi, якi мiстять вiдомостi,
що належать до персонаlrьних даних фiзичних осiб (уповноважених осiб. ловiрених осiб-
вiдповiдальних/контактн их осiб тошо). Сторона, що передас персональнi данi.
с володiльцем бщ персона.llьних даних cBoii працiвникiв, в розумiннi Закону Украiни
кПро захист персональних даних)). Сторона. що отримус персональнi ланi прелставникiв
iншоi Сторони € третьою особою в розумiннi Закону Украiни кПро захист персонаJIьних
даних). При uboMy уповноваженi особи CTopiH, укладаючи чей.I[оговiр, по вiдношенню
до персональних даних:

8.2.1 надають згоду, шляхом пiдписання цього Договору. на обробку власних
персональних даних та вважаються повiдомленими про вкJIючення цих даних
до вiдповiдноi бази персона-гlьних даних iншоi Сторони та про права, визначенi чинним
законодавством Украiни.

Юрпдrrчнi адрссll та реквiзити cTopiH

Пiдприсмство

Комунальне пiдприсмство <Керуюча
компаrriя з обслуговування житлового
фонду .Щарницького pa["roHy м. КисRа))

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО_ЮНАЦЬКА

СПОРТИВНА ШКОЛА (КОЗАК)

02l75, м. КиiЪ, XapKiBcbKe шосе, l48-A
п/ р U А2532266900000260003 008405 76
в АТ кОщадбанк>
мФоз22669
Код еДРПОУ З9604270
Iпн з96042,126512
тел./факс 5б3-38-З8, 563-З2-00
e-mai l : kp_kk_damytsia@ukr.net

Дпре

0l00l, м. КиiЪ, вул, Хрещатик, буд.l2
Код еДРПОУ 408260l3
Щентралiзована бlхга.птерiя ДЮСШ
02098,м.Киiв, проспект Павла Тичини,l 8
Код €ДРПОУ 26476487

р/р UA49820 l 720344220003000023 l 73
в У.ЩКСУ .Щнiпровського району у м,Кисвi
мФо 820172
тел,462-59-22
e-maiI: aklymenko

Дlrр

76@чkr,пеt

м.п.
Й СОЛОДУХА

}I.I]
олексil"t кЛиМЕнко

Корисryвач

'Щ



м. киiв

Додаток ЛЪ 1 до Договору ЛЬТ-427/202l
про вiдшкодування витрат Пiдприсмства
на забезпечення постачапня тепловоi
енергii Користувачу
вй <01> червня 202l року

Вiдшкодуваrrня за забезпечення постачашня тепловоi енергiТ

K0l л червня 202l року

Комундльне пiдприсмство <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонлу ,I|арниuького району м. Кцева> (надшi - Пiлприемство), в особi rиректора
Солод}хи Андрiя Митолайовича, який дiс на пiдставi Статуту, з олнiсТ Сторони,
та КОМУНАЛЬНИП ЗАКЛАД (КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА
СПОРТИВНА ШКОЛА (КОЗАК> в особi директора Клименко Олексiя Вiталiйовича,
який дiс на пiдставi Статуту (лалi -Користувач), з дргоТ сторони, уклаJIи цей Додаток до
!оговору про нижченаведене:

1.1. Вiдшкодування за забезпечення постачання тепловоi енергiТ набува€ чиннrсть
з <0l > червня 202 l року.

1.2. Розмiр вiдшкодуванrrя плати за забезпечення постачання тепловот енергii
визначаеться наступним чином: Ст = (ST х Тт), де

Ст - сума оплати, грн.;
ST - кiлькiсть спожитоi тепловоi енергii, Гкал;
Тт - тариф/цiна теплопостачальноi оргаЕiзацi'i, грн./ Гкал.

l.З. Сума може змiнюватись в односторонньому порядку в зв'язку зi змiною
iT складових.

|.4. .Щаний додаток е невiд'емною частиною !оговору Ns Т -4Т7l202l
про вiдшкод}ъання витрат Пiдприемства на забезпечення постачання тепловоi енергii
Користувачу вiд <01> червня 202l року.

IС)ридllчнi адресlI та рсквiзll,гrl сторiп

ё:

Пiдприсмство

Комунальпе пiлпрrrемство <Керуюча
компанiя з обс.луговування жптлового
фонду Дарницького paГroHy пr. Кисва>>

02l 75, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе, 148-А
п/р U А25З2266900000260003008405 76
в АТ кощадбанк>
мФо з22669
Кол еflРПОУ З9604270
1пнз96042726512
тел./факс 563-З8_38, 56З_32-00
e-mail: kp_kk dam

ектор

Користувач

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
(КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА

СПОРТИВНА ШКОЛА (КОЗАКD

0l00l, м. КиiЪ, вул. Хрешатик, буд.l2
Код еДРПОУ 408260l3
Щентра.liзована бlхга,rтерiя ДЮСШ
02098,м.Киiв, проспект Павла Тичини,l8
Код еДРПОУ 26476487
р/р UA49820l 720З44220003000023 l 7З
в У!КСУ .Щнiпровського району у м,Кисвi
мФо 820l72
тел,462-59-22
*.u:],4{l,y,T"l'rko7б@ukr. net
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rкЕруючд

)fiит,l0

з3604270

S1 ukr.net

дуь олексiil клllмЕнко
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Додаток Nr ,l

до Договору N9 42'7 l202l вiд01 червня 202l року

Акт
приЙмання-передачi в оренду нерухомого або iншого окремого

iндивiдуально визначеного майна, що належить до державllоТ в.цасностi

пл. Киiв 01 червня 202l року

Комунальний заклад (КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА
сПоРтиВнА шкоЛА (коЗАк) код за СДРПоУ 408260l3 (ла_пi

Оренлар), що знаходиться за адресою: м. Киiв, вул. Хрешатик, l2 в особi
директора Клименко Олексiя Вiталiйовича який дiе на пiдставi Статуту. та

Комунальне пiдприсмство (Керуюча компанiя з обслуговуванпя
житлового фонду Щарницького району м. Кисва>>, код за СДРПОУ
З9604270 (далi - Балапсоутримувач), що знаходиться за адресою: bl. Киiв,
XapKiBcbKe шосе, 148-А, в особi директора Солодухи Ашлрiя
Миколайовича, який дiс на пiдставi Статуту, з другоТ сторони' склали цей
Акт, про наведене нижче:

1 . На виконання договору оренди нерухомого \,tай Ila
вiд 01 червня 2021 року Np427l202l (далi - !,оговiр орен.,tи)
Балансоутримувач переда€, а Орендар приймае в строкове плаl,1{е

користування нерухоме майно, що напежить до комунЕIльноi власностi, -

нежитловi п и мiщен ня

|,2 ший, д гий )пе
7зO,б0
7з0,60
ок мостояча нежитлова б дiвля
02068, м. Киiв, в л. АхматовоТ Анни. l 3-t]

(далi - Об'ект оренди), що перебувае на балансi Балансоутримувача .га

нzLпежить до сфери управлiння ЩарниuькоТ районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii'.

3. Бмансоутримувач i Орендар засвiдчують, що, за виняткоNl тих
випадкiв i обставин, про якi зазначено у пунктi 4 нижче:

З.l. об'ект оренди е вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'екта оренди
немае майна, ншIежного TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ

Ключ об'екта, пiд яким об'ект
включений до Перелiку
вiдповiдного типу

Поверх

Загальна площа об'екта (кв. м)
Корисна площа об'скта (кв. м)
назва об'скта
Мiсцезнаходження об'скта

-1

Характеристика нерухомого
плайна



ло Об'скта оренди надаеться Оренларю в день пiдписання tlього акта
приймання-передачi;

3.2. повнiстю вiдповiдае дiйсностi iнформачiя про Об'€кт оренди:
оприлюднена в оголошеннi про перелачу в оренду (iнформаuiйному

повiдомленнi/iнформаuii про об'ект оренди), а також розкрита на сайтi Фонлу
державного майна Украiни у Перелiку вiдповiдного типу або у Перелiку
договорiв оренди державного нерухомого майна, щодо яких орендодавllем
прийнято рiшення про продовження TepMiHy ix дii на аукцiоrri (далi
Перелiки).

4. Балансоутримувач засвiдчус, що зазначенi у пунктах 9.1.1 i 9. 1,2

!оговору оренди, повнiстю вiдповiдають лiйсностi, а випадки i обставини, на
якi с посилання у цих пунктах .Щоговору оренди, вiдсутнi.

5. Цим Актом Оренлар засвiдчуе, що отримав Bi.u Балансоуl,ри мувача
необхiдний комплект ключiв вiд Об'скта у кiлькостi _ штуки.

пIдпри€мстl}о-
БАJIАI-tсоутримувАч

Копryнальпе пiдпрllс*lство <Керуюча
компаlliя з обслуговування житлового
фоllду !дрllццького райlону м. KrrcBa>>

02l75, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе, 148-А
п l р U А25ЗDбVNJ2ffi300840576
в ДТ кОщадбанк>, МФО 322669
код СДРПОУ З9604270
lпнз960427265|2
тел./факс 563-38-38, 563-32-00

e-mail : kp_kk_dam}lsia@ukr.net

pl солодухА

Оренлар
Комунальttпй заклал <КОМПЛЕКСНА
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА

шкоЛА (козАк,,
0l 00l , м. Киiв,
вул. Хрещатик буд. l2.
Код еДРПОУ 408260l3
Щентралiзована бухгалтерiя ДЮСШ
02098. м. Киiв
просп, Павла Тичини, l8,
(фактична 0407l, м, Киiв, вул.
Оболонська, 2 l )
Код €ДРПОУ 26476487

р/р
UA 4и201 72034422000300ш23 l 7з
в УДtСУ !лiпроrcы<ою paior+v у м. Юrсвi

мФо820172
тел./факс 462-59-22
akIymenko76@ukr.net
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