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4.з Iнформаuiя про належнiсть Майна до пам'яток
кульryрноТ спалщини, щойно виявлених об'сктiв

Jlb Hol спадщиllи
4.4 Погодкення органу охорони кульryрноТ спалщини на передачу

в оренду Майна, що с пам'яткою кульryрноi спадщини. щойно
виявленим об'сктом кульryрно'f спадщини чи iT (його)
частиною (за наявностi

4.5 Iнформацiя про укладення охоронного договору щодо Майна

4.6

5 Процедура, в результатi якоi Майно отримано в оренду

сума (гривень) 0,00

5.I (А) аукцiон
6 BapTicTb Майна

6.]

6.2

Ба,rансова залишкова варгiсгь,
визначена на пiдglавi фiнансовоi
звiтносгi Балаясоугримувача
(частина перша сгатri 8 Закону
Украiни вiд 3 жовтня 20l9 рока
JVg l57-D( <Про орендl лержавною i

комральною майна)) ( Вiдомостi
Верховноi Р4ци УкраiЪи, 2020 р.,

станом на останню дат}
м iсяця, що передувltла
датi оприлюднення
оголоше н ня
<28> лютого 202 l рок1,

Страхова BapTicTb
Nч,l. ст.25 i - Закон

сума (гривень), без податку на
додану BapTicTb |26 692,41 грн.

l Сума, визначена в порядку,
передбаченому абзацом rpeTiM
пункry l75 Порядку

сума (гривень), без податку на додану BapTicTb |З0 000,00

6.з Витрати Балансоутримувача,
пов'язанi iз проведенням оцiнки
Майна

сума (гривень) 0,00

,|
[ \iльове призначення Майна

7 l Майно може бути використане за цiльовим призначенням на розсул Орендаря, за винятком таких
цiльових призначень(груп цiльових призначень, визначених додатком 3 до Порялку):

7. ] .l . заклади харчування, кафе. бари, ресторани. якi здiйснюють продаж ToBapiB пiлакuизноi грl tlи,
Торговельнi об'скги. якi здiйснюють пролаж ToBapiB пiдакцизноТ групиl

7.1.2. нiчнi клуби. Ресторани з нiчним режимом роботи (пiсля 22 гол). Сауни, лазнi. Органiзачiя
концертiв та iншоI видовищно-розважальнот дiяльностi. Готелi, хостели, ryрбази, мотелi. кемпiнги.
лiтнi будиночки. Комп'ютернi клуби та Iнтернет-кафеl

7.1.3. розмiщення технiчних засобiв i антен операторiв телекопtун iкацiй, суб'скгiв пiлприсьt ни ubkoi'
дiяльностi, якi надають послуги зв'язку, посJIуги доступу до IHTepHeTy. телекомун iKauii, передання
сигнirлу мовлення. Розмiщення зовнiшньоi реклами на будiвлях iспоруаах;

7.1.4. риryальнi послуги. Громадськi вбиральнi, Збiр i сорryвання вторинноТсировини:
7.1.5. розмiщення cy6'eKTiB пiдприемницькоТ дiяльностi, якi здiйснюють iншу виробничу дiяльнiсть.

Графiк використання (заповнюФься
якщо Майяо передасться в погодинну
ореrцу)

не застосовчеться

9 Орендна плата та iншi платежi

9.1 Мiсячна орендна плата, визначена
за результатами проведення
аукцiону

сума, гривень, без податку на
лодану BapTicTb l 300,00 /odHa
lпuсяча mрuсmа zptl 00 коп,)

дата l реквlзити протоколу
електронного аукцiону вiд
28,04.202]l
N, UA-PS-202l -0з-з l -00002 1-2

9.2 ВиT 
рати 

на 
рримання

орендованого Майна та надання
комунаJIьних послуг Орендарю

компенсуються орендарем в порядку, передбаченому пунктом
6.5 договору, розрахунок комунальних послуг € додатком до
uього договору (Додаток ЛЪ 2)

2

порядку передачi в оренду державного i комунального майна, затвердженого постановокl КaбiHeTv

MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 J\Ъ 483 <.Щеякi питання оренди державного та комунuцьного маЙна"
(лалi - Порялок) httos ://оrоzоrrо. sale/auction/U A_PS_202l -0з-3 l -00002 l _2

Майно не вrс,rючено до ,Щержавного ресстру
нерухомих пам'яток Украiни, не с об'сктом

Jlb Hol сllадtци llи
Майно не с пам'яткою культурноi
спадщини

Не укладений, так як не с пам'яткою
к ,Ib Hol спадщини

l0 Розмiр авансового внеску орендноi плати

Витрати Балансо5,тримувача./колишнього орендаря, пов'язанi iз

укJlаденням охоронного договору

8



2 (двi) мiсячнi opeHaHi глrати

Сума забезпечуваJlьного депозиry

flолатковi умови оренди

Баланс и\l ва чil

.]

l0, ]

ll

l]
l2,1 ]

l.+

l5

lб

сума. гривень, без податку на додану Bapтicтb 2 600.(Ю
(dqi muсячi uricmcom ?рн. 00 коп,)

2 (двi) мiсячнi орнлi плати, ме в буль-якому разi у розмiрi не
меншому, нiж розмiр мiнiмальноТ заробiтноТ плати станом на
перше число мiсяця. в якому уклада€ться цей договiр
суvа. гривень. без податкr на ,lодану BapTicr ь _
6 (Х)0,00 (uticпb пtuся,t , t, 0() коп,1

Ст к дог()во
kiB з дати наб ання чиIlн(rстl llи\l .loII)BO

l_] Згода на счборенлу

вI_1Ilоаlдно ,l() цьоI () ,lого
Спiввiдношення розподiлу
оренлноТ ппаr и с Iаном на дат)
ук.]lадення договору
* з }рах}ванням рiшення КиТвськоi
MicbKoi рали <Про бюлжет MicTa

Оренлолавечь надав згоду на передачу Майна в суборенлу
згlлно з оголошенням п Ile Ja майна в

Визначенi групи цiльових призначень. за якими забороня€ться
використt,lвувати Майно.
Рtlзпtl я.,lже!iня () еl1,1()_,tаRllя Bir 29.()З.2()2l ,Чл I 7]

Рахунок: UА25З22669m(ХЮ26(ХЮ300l]40_576
Банк оде вача АТ <Ощадбанк> м. Киiв
Балансоутримувачу l 00 (сто)
вiдсоткiв суми орендноi rulати

бюлжеry MicTa Киева
0 (нlть) вiлсоткiв суми
орендноi плати

Кисва на 20 lKD

II. Незмiнюванi умови договору

1. Прелмет логовору

1.1. орендодавець i Балансоутримувач передають, а орендар приймае у строкове платне
користування маЙно, зазначене ), пунlсгi 4 Умов, BapTicTb якого становить суму. визначену у
пунктi б Умов.

1.2. Майно передасться в оренду для використання згiдно з п}цктом 7 Умов.

2. Умовп передачi орендованого Майша Орешларю

2.1. Оренлар вступае у строкове платне користування Майном у день пiдписання акта
приймання-передачi Майна.

Акт приймання-перелачi пiдписуеться мiж Орендарем i Балансоутримувачем одночасно з
пiдписанням цього договору.

Акт приймання-передачi Майна в оренду та aжт повернення майна з оренди склаJlllються за

формою, що розроблясться Фондом державного майна i оприлюдню€ться на його офiцiйному
веб-сайтi.

2.2. Передача Майна в оренду здiйснюсться за його страховою вартiстю, визначеною у
пунктi 6.2 Умов.

3. Орендпа плата

3.1. Оренлна плата становить суму. визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування податку на
додану BapTicTb на суму орендноТ плати здiЙснюсться у порядку, визначеному законодавс1,вом.

До складу оренлноi плати не вхошlть витрати на }тримання орендованого майна
(комунмьних послуг. послуг з управлiння об'сктом HepyxoMocTi. витрат на !1риманЕя
прибудинковоi територiТ та мiсць загмьного користування. BapTicTb послуг з ремонт1 i

технiчного обсл}товування iнженерного обладнання та внутрiшньобудинкових мереж. ремонт},
булiвлi. у тому числi: покрiвлi, фасаду, вивiз смilтя тощо). а також компенсацiя витрат
Балансоутри м увача за корисryвання земельною дiлянкою. Орендар несе цi витати на ocHoBi
окремих договорiв. укладених iз Ба.пансоутримувачем та безпосередньо з постачмьниками
ком}.нalльних послуг в порядку. визначеному пунктом 6.5 цього договору.

г

Банкiвськi реквiзити для сплати
оренлноi плаtи та iнших платежiв
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З.2. Орендна плата за сiчень-грудень року оренди, що настас за роком, на який припадас
перший мiсяць оренди, визначасться шляхом кориryвання орендноТ плати за перший мiсячь
оренди на рiчний iндекс iнфлячii року, на який припадае перший мiсяць оренди. Орендна плата
за сiчень-грудень третього року оренди i кожного наступного календарного року оренди
визначаеться шляхом коригування мiсячноТ орендноi плати, що сплачувалась у попередньо]\,ly

роцi, на рiчний iндекс iнфляцii такого року,
З.3. Орендар сплачуе орендну плату до бюджету MicTa Кисва та Балансоутримувачу у

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

З.4. Орендар сплачус орендну плату на пiдставi paxyHKiB Балансоутримувача.
Ба,rансоутримувач виставJulс рахунок на загальну суму оренлноi плати iз зазначенням частини
орендноТ плати. яка сплачуеться на рахунок Бмансоlтримувача. i частини оренлноТ плати. яка
сплачусться до бюджету MicTa Кисва. Податок на додану BapTicTb нараховусться на загальну суму
орендноi плати. Орендар сплачуе Балансоl"гримувачу належну йому частину орендноi плати

разом iз податком на додану BapTicTb, нарахованим на загальну суму орен:ноi п_,lати.

Быlансоутримувач надсила€ Орендарю рахунок не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати
платежу. Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточного мiсяця оренди
Балансоугримувач передае Орендарю акт виконаЕих робiт на надання орендних послуг разом iз
податковою накладною за умови реестрацii Орендаря платником податку на додану BapTicTb.

3.5. В день укладення цього договору або до цiеi дати Орендар сплачу€ орендну плату за
кiлькiсть мiсяцiв, зазначену у пунктi l0 Умов (авансовий внесок з орендноi плати), на пiдставi
документiв, визначених у пунктi 3.6 цього договору.

3.6. Пiдставою для сплати авансового внеску з оренлноi плати с протокол про результати
електонного аукцiону.

3.7. Орендна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi. стягусться
Баrансоутримувачем iз урахуванням пункту l б Умов.

3.8. На суму заборгованостi Орендаря iз сплати оренлно'i плати tlараховусться пеня в

розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку на дату нарахування пенi вiл суми
заборгованостi за кожний день прострочення перерахування орендноТ плати.

3.9, Налмiру сплачена сума орендноТ плати, що надiйшла Балансоутри мувачу. пiдлягас в

установленому порядку зарахуванню в рахунок майбутнiх платежiв. а у разi неможливостi такого
зарахування у зв'язку з припиненням орендних вiдносин - поверненню Оренларю. Супlа
орендноi плати, сплаченоi авансом вiдповiдно до пункту 3.5 цього договору. пiдлягас
зарахуванню в рахунок сплати орендноi плати за першi мiсяцi оренди пiсля пiдписання aKтa
приймання-передачi Майна.

3.10. Припинення договору оренди не звiльняе Орендаря вiд обов'язку сплатити
заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязi, ураховуючи пеню та
неустойку (за HaяBHocTi).

3.1l. Орендар зобов'язаний на вимогу Орендодавця проводити звiряння взасморозрахчн KiB
за орендними платежами i оформляти акти звiряння.

4. Повернення Майна з оренди i забезпечувальний депозит

4.1. У разi припиненЕя договору Орендар зобов'язаний:
звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд належних Оренларю речей i

поверн)ти його вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi. в

якому Майно перебувzlло на момент передачi його в оренду, з урахуванням нормальноI,о
фiзичного зносу, а якщо Орендарем були виконанi невiд'емнi полiпшення або проведено
капiтальний ремонт, - то рirзом iз такими полiпшеннями/капiтапьним ремонтом;

сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передус датi повернення Майна з оренди.
пеню (за наявностi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договором про вiдшкодування
витрат Ба,rансоутримувача на }"тримання орендованого Майна та надання комунальних поgлуг
Орендарю, нараховану до дати, що передус датi ловернення Майна з оренди;

вiдшкодувати Ба.пансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноi або
частковоi) орендованого Майна з вини Орендаря (i в межах cyNr. що перевищ},ють c\ýl\
страхового вiдшкодування, якщо воно поширюсться на випадки погiршення сганl,або втра,гlл
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орендованого Майна), або в разi демонтажу чи iншого вилучення невiд'смних
полiпшень/капiт.tльного ремонту.

4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинеЕня цього договору Ба;lансоутримувач
зобов'язаний оглян}ти Майно i зафiксувати його поточний стан, а також стан розрахункiв за чим
договором i за логовором про вiдшкод}ъання витрат БыIансоутримувача на утриvання
орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю в aKTi повернення з оренди
орендованого Майна.

Бмансоутримувач складас акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох
оригiнальних примiрниках i надае пiдписанi Ба.пансоутримувачем примiрники Орендарю.

Оренлар зобов'язаний:
пiдписати три примiрники акта повернення з оренди орендованого Майна не пiзнiше нiж

протягом наступного робочого дня з моменту iх отримання вiд Бмансоутримувача iодночаснtr
поверн)ти Балансоутримувачу лва примiрники пiдписаних Оренларем aKTiB разом iз к.rючаvи Bi.,t

об'екта оренди (у разi, коли доступ до об'екта оренди забезпечуеться ключами);
звiльнити Майно одночасно iз поверненням пiдписаних Орендарем aKTiB.
Не пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля припинення договору Балансоутримувач

зобов'язаний надати Орендодавчю примiрник пiдписаного акта повернення з оренди
орендованого Майна або письмово повiдомити орендодавцю про вiдмову ореяларя вiд
пiдписання акта та./або створення перешкод Орендарем у доступi до орендованого Майна з MeToKl
його огляду, таlабо про неповернення пiдписаних Орендарем примiрникiв акта.

4.3. Майно вважаеться повернутим з оренди з моменту пiдписання Бмансоутримувачем ,га

Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.
4.4. Якщо орендар не повертас Майно пiсля отримання вiд Балансоутримувача примiрникiв

акта поверненЕя з оренди орендованого Майна, орендар сплачус до бюджету MicTa Кисва
неустойку у розмiрi подвiйноi оренлноi плати за кожний день користування Майном пiсля дати
при пи нення цього договору.

4.5. З метою виконання зобов'язань Орендаря за цим договоромl а також за договором llpo
вiдшкодування витрат Ба-пансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання
комунальних послуг Оренларю до або в день пiдписання цього договору Оренлар сплачус на
pirxyнoK Балансоугримувача забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi 1 l Умов.

4.6. Бмансоутримувач повертае забезпечувальний депозит Орендарю протягом п'яти
робочих днiв пiсля отримання примiрника акта цовернеЕня з оренди орендованого Майна,
пiдписаного без зауважень Ба.пансоутримувача або Орендодавця, або здiйснюе вирахування сум.
визначених у пу,нктi 4.8 цього договору, у разi HMBHocTi зауважень Балансоутримувача або
Орендодавця.

4.7. Балансоутримувач перераховуе забезпечувальний депозит у повному обсязi до
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 Майна
представникiв Ба.лансоутримувача або Орендодавця з метою ск,qадення такого акта:

Орендар не пiдписав в установленi строки логовiр оренли Майна за ре,]),льтатаll и

проведення аукцiону на продовження цього договору оренди, в якому Орендар оголошений
переможцем.

4.8. Балансоутримувач не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з моменту отримання
примiрника аюа повернення з оренди орендованого Майна iз зауваженнями (або за наявностi
зауважень Орендолавця) зараховус забезпечувальний депозит в рахунок невиконаних
зобов'язань Орендаря i перераховуе забезпечувальний депозит на погашення зобов'язань
Оренларя у такiй черговостi:

у лершу чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати пенi 1пункт 3.8 цього
договору) (у такому разi вiдповiлна суму забезпечувального депозиту розподiлясться rtiж
бюджетом MicTa Киева i Балансоутримувачем);

у другу чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати неустойки (пункт 4,4 чього
договору);

у третю чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини оренлttоi IIлати. яка
вiдповiдно до пункту lб Умов пiдлягас сплатi до бюджету MicTa Кисва;
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у четверту чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини
орендноi плати, яка вiдповiдно до пункту 16 Умов пiдлягас сплатi Ба:lансоутримувачу;

у п'яту чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати Балансоутримувачу платежiв
за договором про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна
та надання комунмьних послут Орендарю;

у шосту чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсацii суми збиткiв. завданих
орендованому Майну:

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

Бмансоутримрач поверта€ Оренларю суму забезпечувltльного депозиту, яка заJIишилась
пiсля здiйснення вирахувань, передбачених цим пунктом.

5. Полiпшення i peMorrT орендованого майна

5,l. Орендар ма€ право:
за згодою Балансоутримувача проводити поточний таlабо капiта-rrьний ремонт Майна i

виступати замовником на виготовлення просктно-кошторисноi док}ментацii на проведення

ремонту;
здiйснювати невiд'емнi полiпшення Майна за наявностi рiшення Орендодавчя про надання

згоди, прийнятого вiдповiдно до Закону та Порялку;
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. Порядок отримання Орендарем згоди Ба.,rансоутримувача i Орендодавця на лроведення
вiдповiдних видiв робiт, передбачених пунктом 5.1 цього договору, порядок отримання
Оренларем згоди Орендодавця на зарахрання витрат на проведення цих робiт в рахунок
орендноi плати i рлови, на яких здiйснюсться таке зарахування, а також сума витрат. якi можуть
бути зарахованi, визначаються Порялком.

5,3. Оренлар мас право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень
Майна у порядку та на умовах, встановлених Порядком.

5.4. Оренлар ма€ право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень
Майна вiд переможця аукцiону з приватизацii Майна, а якщо таким переможцем стас Орендар,

- то право на зарах)ъання в рахунок купiвельноi цiни суми BapTocTi здiйснених ним невiд'смllих
полiпшень у порядку та на уп{овм, встановлених Законом Украiни вiд l8.01.20l8 ЛЪ 2269-VIIl
кПро приватизацiю державного i комрального майна>.

б. Режим впкористання орендованого Майна

6.i. 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, тимати Майно в порядку. передбаченому санiтарними нормами та
правилzlми пожежноi безпеки. пiдтримувати орендоване Майно в належному cTaHi. не гiршому.
нiж на момент передачi його в оренду, з урахуванням нормального фiзичного зносу, здiйснювати
заходи протипожежноi безпеки.

6.3. Орендар зобов'язаний:
вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноi безпеки розробляти комплекснi

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

виконання вимог приписiв i постанов органiв державного пожежного нагляду та вимог
вiдповiдних служб (пiдроздiлiв) Бмансоутримувача;

утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку. пожежну TeKHiK1.
обладнання та iHBeHTap, t{e допускати iх використання не за призначенням;

проводити внlтрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Бапансоу,гри мувачу
вiдповiднi документи розслiдування.
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Оренлар несе вiдповiда-ltьнiсть за дотримання правил експлуатацii iнженерних
мереж, пожежноi безпеки i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.

6.4. Орендар зобов'язаний забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача
доступ на об'ект оренди у робочi днi у робочий час (а у разi отримання скарг на порушення
правил тишi або провадження Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдаr, шкоди абrl
незручностей власникам сумiжних примiщень, - то у будь-який iнший час) з метою здiйснеtlня
контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов цього логовору. Про
необхiднiсть отримання доступу до об'скта оренди Бапансоутримувач або Оренлолавечь
повiдомляе Орендаревi електронною поштою принаймнi за один робочий день, KpiM випадкiв,
коли доступ до об'екта оренди необхiдно отимати з метою запобiгання нанесенню шкоди
об'екту оренди чи власностi TpeTix осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок
аварiйних ситуацiй або внаслiдок настання надзвичайних ситуаuiй, техногенного та природноl1)
характеру, а також у разi отримання скарг на порушення правил тишi або провадження
орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди або незручностей власникам сумiжних
примiщень. У разi виникнення тitких ситуацiй Орендар зобов'язаний вживати невiдкладних
заходiв для лiквiдацiI iх наслiдкiв.

6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати укладення цього договору Балансоутримувач
зобов'язаний надати Орендарю для пiдписання:

два примiрники договору про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання
орендованого Майна та надання комунаJIьних послуг Орендарю вiдllовiдно ло примiрноtо
договору, затвердженого наказом Фонду державного майна, та-/або

проекти договорiв iз постачмьниками комунiцьних послуг. якщо стосовно об'скта оренди
такими постачальни Ka]!.l и комунальних послl г вiдкритi oкpeмi особовi рахунки або якшо oKpeMi
особовi рахунки були вiдкритi на попереднього користувача Майном.

Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отимання примiрникiв
договору про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та
надання ком}ъмьних послуг Орендарю:

пiдписати i ловернlти Бмансоутримlъачу примiрник договору; або
подати Балансоутримувачу обгрртованi зауваження до сум витрат. якi пiдлягають

вiдшкодуванню Орендарем за договором.
Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вiд

Ба.rансоутримувача вiдповiдi на своi зауваження, яка мiстить док}ъ.tентальнi пiдтвердження
витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню Орендарем, пiдписати i повернути Балансоутри мувач1,
примiрник договору,

Оренлар вживае заходiв для укладення iз постачмьниками комунальних послуг логоворiв
на постачання вiдповiдних комунальних послуг протягом мiсяця з моменту отримання проектiв
вiдповiдних договорiв вiд Балансоутримувача. орендар зобов'язаний надати Балансоутримувачу
копii договорiв, укладених iз постача:tьниками комунальних послуг.

6.б. Якщо Майном с пам'ятка культурноi спадщини, щойно виявлений об'скт культурноi
спадщини чи його частина, орендар зобов'язаний виконувати yci обов'язки Балансоутримувача
за охоронним договором, який е додатком до цього договору.

7. Страхування об'скта оренди, вiдшкодування витрат на оцiнку MaЁrHa та
укладення охоронного договору

7.1 . Орендар зобов'язаний:
протягом l0 календарних днiв з дня уruIадення цього договору застрахувати Майно на суму

його cTpaxoBoi BapTocTi, визначеноi у пунктi 6.2 Умов, на користь Бшlансоутримчвача згi"lно t

Порядком, зокрема вiд пожежi, затоплення, протиправних дiй TpeTix осiб, стихiйного лиха.,га
протягом l0 ка.ltендарних днiв з дня укладення договору страхування (логоворiв страхування)
надати Балансоутримувачу та Орендодавцю завiренi належним чином копii договору
страхування i документiв, якi пiлтверлжують сплату страхового платежу (страхових платежiв):

поновлювати щороку договiр страхування так. щоб протягом строку лii цього договору
Майно було застрахованим, i надавати Балансоутримувачу та Орендодавцю копiТ завiрених
належним чином договору страхування i локументiв, якi пiлтверлжують сп.qат} cTpaxoвol о
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платежу. Якrчо договiр страхування укладений на строк, що с iншим, нiж один piK. такий

договiр повинен бути поновлений пiсля закiнчення строку, на який BiH укладено.
Оплата послуг страховика здiйснюеться за рахунок Оренларя (страхувмьника).

8. Суборенда

8.1. Орендар мае право передати Майно в суборенду. I-{iльове призначення, за яким Майно
може бlти використано вiдповiдно до договору суборенди, визначаеться з урахуванням
обмежень, передбачених цим договором,

8.2. Орендар може укJIадати договiр суборенди лише з особами, якi вiдповiдають вимогам
статгi 4 Закону.

8.3. Орендар протягом трьох робочих днiв з дня укладення договору суборен:tи
зобов'язаний надати Орендодавцю iнформацiю про суборендаря та один примiрник договору
суборенди для його оприлюднення Орендодавцем в електроннiй торговiй системi.

9. Запевнення сторiп

9.1. Ба,rансоутримувач 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 осiб, всерелинi об'екта немас майна, належного TpeTiM особам. повний i

безперешкодний доступ до об'скта може бути наданий оренларю в день пiдписання акга
приймання-передачi разом iз комплектом ключiв вiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в ак,гi

приймання-передачi;
9.1.2. iнформацiя про Майно, оприJIюднена в оголошеннi про передачу в оренду об'екта

ореЕди, посилання на яке зазначене у пунктi 4.2 Умов, вiдповiдае дiйсностi, за винятком
обставин, вiдображених в aKTi приймання-передачi.

9.2. Орендар мае можливiсть, забезпечену його власними або залученими фiнансовими
ресурсами. свосчасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежi вiдповiдно до
цього договору.

9.3. Одночасно або до дати укJIадення цього договору Орендар повнiстю сплатив авансовий
внесок з орендноi плати в розмiрi, визначеному у пунктi 10 Умов.

9.4. Одночасно або до укладення цього договору Орендар повнiстю сплатив
забезпечувмьний депозит в розмiрi. визначеному у пунктi l l Умов.

l0. Додатковi умови оренди

l0.1. Оренлар зобов'язаний виконувати обов'язки. покладенi на нього розпорядженням
Орендодавця вtд29.0З.202l Лb l72 кПро оголошення аукuiону про передачу нерухомого майна
комуныtьноi власностi територiальноii громади MicTa Кисва у,.Щарницькому районi в орендуr.
визначених у п}.нктм 7 та 14 Умов, за умови, що посилаltня на TaKi додатковi умови оренди було
включено до оголошення про передачу майна в оренду, iнформачiйного повiдомлення про об'скт
(пlткт 4.2 Умов).

11. Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за договором

l1.1.За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони
несль вiдповiда,rьнiсть згiдно iз законом та договором.

l1.2. орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями орендаря. орендар не вiдповiдас за
зобов'язаннями Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим договором. Орендар вiдповiдас за
своiми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH е правонаступником, виключно власним
майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бри звернене на орендоване коNtунальне
Майно.

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

l1.4. Стягнення заборгованостi з орендноi плати, пенi та неустойки (за HMBHocTi),
передбачениХ цим договороМ, може здiйсНюватисЯ на пiдставi рiшення суду. Стягнення
заборгованостi з оплати орендноi плати вiдповiдно до частини шостот cTaTTi l7 Законч може
здiйснюватися в безслiрному порядку на пiдставi виконавчого напису HoTapiyca.
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l1.5. Бшансоутримувач мае право звертатись до суду з позовом про розiрвання
цього,Щоговору внаслiдок невиконання або неналежного виконання його умов таlабо виселення
Орендаря з Об'скта, в тому числi у випалку закiнчення дiiДоговору таlабо перебl,вання Оренrаря
в об'сктi без достатньоi правовоi пiдстави.

12. Строк чинносгi, умови змiни та прrtпинення договору

12. l . Цей договiр укладено на строк, визначений у пунктi l2 Умов. Перебiг строку логовору
починаеться з дня набрання чинностi цим договором. Цей договiр набирае чинностi в день його
пiдписання сторонitми (нотарiа.ltьного посвiдчення, якщо вiдповiдно до законодавства договiр
пiдлягас нотарiа.пьному посвiдченню). Строк оренли за цим договором починасться з дати
пiдписання акта приймання-передачi 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 пiс,rя його укладення законодавством встановлено правила, що
погiршують становище Орендаря, а в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноТ плати llo
виконання зобов'язань.

12.3. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення строку його дiТ за взасмнокr
згодою cTopiH з урахуванням встановлених статтею lб Закону та Порядком умов та обмежень
шляхом укладення логоворiв про внесення змiн iдоповнень у lrисьпtовiй формi. якi Ili.ltlисrються
сторонами та е невiд'смними частинами цього договору.

12.4. Проловження цього договору здiйснюсться з урахуванням вимог, встановлених
статтею l 8 Закону та Порядком.

Орендар, який бажае продовжити цей договiр на новий строк, повинен звернутись до
Орендодавця за три мiсяцi до закiнчення стоку дii договору iз заявою.

!о заяви додасться звiт про ouiHKy об'скта оренди та рецензiя на нього. якщо договiр оренли
продовжуеться вперше.

Пропуск строку подання заяви Орендарем е пiдставою для припиненЕя цього договору на
пiдставi закiнчення с,гроку, на який його було укJ]адено, вiдповiдно до пункту l43 Порядку.

Оренлар. який мас HaMip продовжити логовiр оренди нерухомого майна, що пiллягас
продовженню за результатами проведення аукцiону, зобов'язаний забезпечити доступ до об'скта
оренди потенцiйних оренларiв.

Оренлар мае переважне право на продовження цього договору, яке може бри реапiзовано
ним у визначений в Порялку спосiб.

12.5. Якщо iнше не передбачено цим договором, перехiл права власностi на орендоваlrе
Майно TpeTiM особам не с пiдставою для змiни або припинення чинностi цим договором. iBiH
зберiгас свою чиннiсть дJlя нового власника орендованого Майна (його правонаступника). за
винятком випадку приватизацii орендованого Майна Орендарем.

l 2,6.,Щоговiр припиняеться:
12.6.1 з пiдстав, передбачених частиною першою cTaTTi 24 Закону, i при цьому:
12.6.1.1, якщо пiдставою лрипинення договору е закiнчення строку, на який його укладено

(абзац другий частини першоi cTaTTi 24 Закону), то договiр вважа€ться припинениIй з:

дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Орендодавця
(якщо цей логовiр використовусться для передачi в оренду Майна комунмьнот форми власносri.
то рiшення приЙмасться органом, визначеним вiдповiдно до абзацу др}гого частини четвертоi
статгi 18 Закону) про вiлмову у продовженнi цього договору, прийнятого з пiдстав, передбачених
СТаТТеЮ l9 Закону, в межах cTpoKiB, визначених частиною п'ятою cTaTTi l8 Закону; або рiшення
орендодавця про припинення цього договору з пiдстав пропуску Орендарем строку на по.lанt|я
зaцви про продовження цього договору, передбаченого частиною третьою cTaTTi l8 Закоrrу
(пункт 143 Порядку);

дати, визначеноТ в абзацi третьому пункту l51 Порялку, якщо пере\,ожчем аl,кцiону tla
продовження цього договору сгала особа iнша, нiж Оренлар. на пiдставi протокол} avKuiotty
(рiшення Орендодавця не вимагасться);

12.6.1.2. якщО пiдставоЮ припиненнЯ договору е обставини. передбаченi абзачами TpeTiM.
четвертим, сьомим, восьмим частини першоi cTaTTi 24 Закону, договiр вважаеться припиненrIм з
дати настання вiдповiдноi обставини на пiдставi рiшенвя орендодавця або на пiдставi док}менlа,
який свiдчить про настання факту припинення юридичноi особи або cMepTi фiзичноi особи;
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12.6.2 якцо Орендар надав недостовiрну iнформачiю пр право бути орендарем

вiдповiдно до положень частин TpeTboi i четвертоi cTaTTi 4 Закону, !оговiр вважасться припиненим
з цiс'i пiдстави в односторнньому порядку на 30 день пiс:rя надiслання Орендодавцем листа
()ренларю про дострокове припинення цього договору. KpiM випалку, коли протягом з!вначеного
строку Оренлар звернчвся до суду з оскарженням такого рiшення Орндолавчя.

У такому разi договiр вважаеться припиненим:
пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дпя звернення Орнларем за таким позовом до суду. якlцо

судом не вiлкрито провадження у справi fa тмим позовом Оренларя протягом зar:iначеноl,о

двомiсячного строку: або
з лати набрання законноi си,rи рiшенням суду про вiдмову у позовi Орендаря; або
з дати зztлишення судом позову без розгляду. припинення провадження у справi або з дати

вiдкликання Орсндарем позову.
Лист пр дострокове припинення надсила€ться на адресу елекцонноТ пошти Орнларя i

поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вклаJlення за адресою
мiсцезнаходження Орендаря. а також за адресою орендованого Майна:

l2.6.3 якщо цей договiр пiдписаний без одночасного пйписання акта прийман ня-перелач i

Майна..Щоговiр вважасться припиненим з цiсi пiдстави на п'ятий робочий день пiсля пiдписання
цього договору. якщо станом на цей день акт прийманrrя-перелачi не пiдписаний черз вiлмову
()рендаря. про що Ба,rансо}тримувач повинен скласти акг та повiдомити Орепдодавцю.

12.6,4.Ha вимоry Оренлодавшr з пiдстав, передбачених пунктом l2.7 цього договору, i при
чьому договiр вваrкаеться припиненим в день. визначений вiдповiдно ло абзачу третього пункту
l2.8 цього договору;

12.6.5. на вимогу Оренларя з пiлстав. передбачених пунктом 12.9 цього договору. i при чьому
логовiр вважасться припиненим в день. визначений вiдповiдно ло абзацу другого пункту 12.10
цього договору:

12.6.6. за згоttою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання aKra
повернення Майна з орендиi

l2.6.7. на вимоry буль-якоi iз cTopiH цього договору за рiшенням суд} з пiдстав. передбачених
законодавством;

l2.7..Щоговiр може бути достроково припинений на вимоry Орендодавчя, якщо Орендар:
l2.7.1. допустив прострочення сплати орендноi плати на строк бiльше трьох мiсяttiв або

cplapHa заборгованiсть з орендноil плати бiльша. нiж плата за три мiсячi:
l2.'7.2. без письмового дозволу Оренлолавчя передав Майно, його частину у користування

iншiй особi, KpiM випадкiв. коли Орендар передzв Майно в суборIцу на пiдставi пункгу 8.1 цього
договорч i налав Оренлолавцю копiю договору суборенди для його оприлюднення в елекгроннiй
,r,орговiй системi;

l2,7.3, уклав договiр суборнди з особами. якi не вiдповИають вимогilJtl cTaTTi 4 3aKoHyl
l2.7.4. перешкоджас спiвробiтникам Оренлодавця таlабо Бмансоутримрача здiйснювати

контроль за використанням Майна. виконанням ),Tvloв цього договоруi
l2.7.5. порутlус додатковi рrови ор€нди. зазначенi у пунrгах 7 та l4 Умов:
l2.8.про наявнiсть однiсi з пiдстав дrя дострокового припинення доrовору з iнiцiативи

Орнлодавrrя" передбачених п}ъкгом l2.7 цього договору. Оренлолавечь або Балансоутримувач
повiдомляс Оренларевi та iншiй cTopoHi логовору листом. У листi повинен мiститись опис
порушення i вимогу про його усунення в строк не менш як l5 та не бiльш як 30 робочих днiв з дати
peccTpauii rпаста (у с]рок п'яти робочих днiв. якщо пор}.шення стосуеться прострочення сплати
орендноi плати або перешкоджання у здiйсненнi Орендодавцем або Ба-пансоутримувачем
контролю за використанням Майна). Лист пересиласться на адресу елекгронноТ пошти Орнларя i
поштовим вiлправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою
мiсцезнаходження Орендаря. а також за адресою орендованого Майна.

Якщо протягом встttновленого v приписi часу Орнлар не усунув порушення. Оренлолавеuь
або Ба,тансоутРимувач надсила€ Орендарю лист. у якому повiдомляс Оренларевi про дострокове
припинення договору на вимогу Орендодавrи або Балансочтримувача. У листi зазначаеться
пlдстtва припинення договору, посил{lння на вимогу про чсунення порушення. а також посилzlння
на обставини. якi свiдчать пр те. що порушення ,rривас: пiсля закiнчення cTptlky, вiдведеного дJuI
його чсунення.
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flоговiр ввiDкасться припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiслання

Орендодавцем або Ба:lансоутримувачем орендарю листа про дострокове припинення цього
договору. Оренлодавець або Балансоутримувач надсилас Оренларю лист про дострокове
припинення цього логовору електронною поштою. а гакож поштовим вiлправленням iз
повiдомленням про вручення i описом вкладення за алресою м iсшезнаходження Орендаря. а

також за адресою орендованого Майна. Дата дострокового припинення цього договору на вимогу
Оренлолавця або Балансоутримувача встановлю€ться на пiдставi штемпеля поштового
вiддiлення на поштовому вiлправленнi Орендодавця або Ба,,rансоутримувача.

l2.9. Щей договiр може бути лостроково припинений на вимогу орендаря. якщо:
l2.9.1 . протягом одного мiсяця п iсля п iдп исання акта приймання-передачi Орендар отримас

докази iстотноi невiдповiдностi об'скга оренли iнформачii про нього. зазначенiй в оголошеннi.
або в aKTi приймання-передачi: або

12.9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Оренлар не
матиме можливостi використовувати об'скт або приступити до виконання ремонтних робiт на
об'сктi через вiлсутнiсть на об'сктi можливостi пiдкпочення до комунальних послуг. або вiдмови
Балансоутримувача укласти iз Орендарем договiр про вiдшкодування витрат Балансо}"rримувача
на утримання орендованого Майна та надання комунat,lьних послуг Орендарю, або вiдмови
постачальникiв вiдповiдних комунtlльних послуг укJIасти iз Оренларем договори на постачання
таких послуг протягом одного мiсяця з моменту звернення Орендаря (за умови. шо Орендар
,}вернувся до таких постачальникiв послуI не пiзнiше нiж протягом оJного мiсяu.я пiс,.ltя

пiдписання акта приймання-перелачi Майна).
12.10. Ilpo виявлення обставин, якi дають право Оренларю на припинення договор}

вiдповiдно до п}ъкту l2.9 цього договору. Оренлар повинен повiдомити Орендодавцю i

Бмансоутримувачу iз наданням вiдповiдних локазiв протягом трьох робочих днiв пiсля
закiнчення cTpoKiB. передбачених пунктом l2.9 договору. Якщо протягом 30 днiв з моменту
отримання повiдомлення Орендаря зауваження Оренларя не булуть ycyHeHi. Оренлар надсилас
орендодавцю i Балансоутримувачу вимогу про дострокове припинення цього договору i вимогу
про повернення забезпечувального депозиту i сплачених cpl opeH,tHoТ плати. Вимоги Оренларя.
заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB. встановлених цим пунктом договор_ч. задоволенню tle
пiд.ltягають.

!оговiр вважаеться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання оренларем
орендодавцю i Баrrансоутримувачу вимоги про дострокове припивення цього,чоговору. KpiM
випадкiв, коли Орендодавець або Балансоутримувач надав Орендарю обrрутrтованi зауваження
щодо обставин. викладених у повiдомленнi Оренларя. Спори щоло обгрунтованостi чих
зауважень вирiшу,rоться сулом.

За вiдсутностi зауважень Орендодавця та Балансоутримувача. передбачених абзацом
другим цього пункту:

Балансоутри мувач повертас Оренларкl вiлповiлну частину оренлноi плати. сплаченоТ
орендарем, протягом десяти календарних днiв з моменту отримання вимоги оренларя i
пiдписання Орендарем акта повернення Майна з оренди:

Бапансорримувач повертас сплачений Оренларем забезпечувальвий депозит протягом
десяти календарних лнiв з моменту отримання вимоги оренларя i пiдписаяня орендарем akтa
повернення Майна з оренди. Повернення орендноi плати. що була налмiру сплачена Орендарем
до бюджету, здiйснюсться у порядку. визначеному законодавством.

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

згодою осiб, визначеЕих у пунктi 5.1 цього договору. якi можна вiлокремити вiд орендованого
Майна. не завдаючи йому шкоди. с власнiстю Оренларя. а полiпшення. якi не можна вiдокремити
без шкоди для майна. - комунальною власнiстю територiа.пьноi громади MicTa Кисва:

полiпшення Майна, зробленi Орендарем без згоди осiб. визначених у пунктi 5.1 цього
договору. якi не можна вiдокремити без шкоди дтя Майна. с комчнаJIьною власнiстю
,гериторiальноТ громади MicTa Кисва та i\ BapTicTb компенсацii не пiдлягас.

l2.12. Майно вважасться поверненим Орендодавrпо/Балzlнсоутримувачч з моменту
пiдписання Балансоутримрачем та Оренларем акта повернення з оренди орендованого Майна.
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Орепдодавець
!арllицька районна

в MicTi Кисвi державIrа
адпrilIiстрачiя

02068, м. КиIв,
вул. Кошиця Олександра, l l
пlр
U лф8201720шъ0001 000077ф0
в .Щержказначейськiй службi
Украiни, м, Киiв
Код СДРПОУ З7З88222
тел.564-90-10
факс 56 -25-з7

1

Орендар
Товариство з обмеiкеrrою

вiдповiJtальнiстю
(ГIДРОБУДШЛЯХ))

02059, м. Киiв,
вул. Пчiлки Олени, 5, пр. 264

р/р
UA @з8080500000mо2600из395
ВАТ(РАЙФФАIЪЕНБАНК
АВДЬlум.Кивi
мФо з80805
Код СДРПОУ 34895854
Iпн з489585265l2
тел./факс 570_68_68,570-б8-78

i,91еlеktзlчs@чkr. net
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13. Iнше

l3.1 Орендар письмово повiдомляе iншим сторонам договору протягом п'яти робочих днiв
з дати внесення змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i

контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повiдомляс Оренларевi про вiдповiлнi
змiни письмово або на мресу електронноi пошти.

l3.2. Якшо цей договiр пiдлягае нотарiальному посвiдченню, витрати на таке посвiдчення
несе Орендар.

13,3, Якщо протягом строку лii договору вiдбуваеться змiна Орендодавця абtl
Балансоутримувача Майна, новий Орендодавець або Балансоутримувач стас стороною такого
.1оговору шляхом складення акта про замiну сторони у логоворi оренди комунального майна (дапi

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

оприлюднюсться на його офiuiйному веб-сайтi. Акт про замiну сторони пiдписусться поперелнiм
i новим орендодавцем або Ба,,lансоутримувачем та в той же день надсилаеться iншим сторонам
договору листом (цiнним з описом). Акт про замiну сторони складаеться у трьох оригiнальних
примiрниках. Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти робочих
днiв вiд дати його надсилання Оренларю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй
системi. Орендодавечь або Балансоутримувач за цим договором вважасться замiненим з моменту
опублiкування акта про замiну cTopiH в електроннiй торговiй системi.

У разi коли договiр нотарiально посвiдчено, то пiдписи посадових осiб поперелнього i

нового орендодавцiв на aKTi про замiну стороЕи пiдrrягають HoTapianbHoMy посвiдченню.
l3.4. У разi реорганiзацii Оренларя договiр оренди зберiгае чиннiсть для вiдповiдноl,о

правоЕаступника юридичноi особи - Орендаря.
У разi видiлу з юридичноi особи - Орендаря окремоi юридичноi особи rIерехiл до такоТ

особи прав iобов'язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий лише за згодою Орендодавця.
Замiна сторони Орендаря набувас чинностi з дня внесення змiн до цього договору.
Замiна Орендаря iнша, нiж передбачена цим пунктом. не допускасться.
13.5. I-{ей.Щоговiр укладено у трьох примiрниках, кожен з яких мае однакову юридичну

силу, по одному для Орендаря, Орендодавця i Ба.пансоутримувача,

Балансоутримувач
Комунальне пИприсмсr во

<Керуюча компднiя з

обслуговування
жrrтлового фонду

,,Щарницького району м, Кисва>

02l75, м. КиТв,
XapKiBcbKe шосе. l48-A
п/р
U ю53Dбжххл26000300840576
в АТ кОщадбанк>
мФо 322669
Код еДРПОУ З9604270
Iпн з96042726512
тел./факс 56З-38-З8, 563_32-00
kp_kk_damytsia@ukr. net
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Додаток Jф f
до Договору лр+зо/202l вiд lЦ 0Б 202l року

договIр J\ъ E-430/202l
про надання послуг

"1Db\м. Киiв 202l року,
\

Комунальне пiдприсмство <Керуюча компанiя з обслуговуванllя житлового фоttл}
!арницького райоrrу пr. Кпсва> (далi - Виконавець), в особi виконувача обов'язкiв директора
Волкотруба Павла Вiталiйовича, який дiс на пiдставi Статуry та нака}у вiд 14 травня 202l року
Nч276lк-тр. <Про тимчасове покJIадання обов'язкiв дирекгора на Волкотруба П.В.>, з однiеi сторони,
та Товарпство з обмеженою вiдповiдальнiстю <ГIЩОБУЩШЛЯХ> (лалi -Корисryвач). в особi
директора Паладiя Сергiя Володимировича, який дiс на пiдставi Стаryта, з другоi сторони, разом
iMeHoBaHi як Сторони, а окремо як Сторона, домовились про наступне:

1. Поняття та термiнш
l .l Для цiлей даного .Щоговору наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:
Послуга(и) - послуги з )лримання будинкiв iспорул та прибудинкових територiй,
.Щоговiр -.Щоговiр про надання послуг, спечифiкою умов якого € врахування норм як чинного

цивiльного законодавства Украiни, так i чинного житлово-комунального законодавс-гва.
Утрнмання булпнкiв i споруд та пршбудпнковях територiй - господарська дiяльнiсть

Виконавця, спрямована на задоволення потреб Замовника щодо утримання в належноl\tу caHiTapHo-
технiчному cTaHi прилеглоi територii бiля нежитлового примiщення Замовника.

Виконавечь - суб'скт господарювання. пре]vегоv дiя-rьнtrсr i якого с на-lання П()с.1) lи BillIOBi,tll()

до умов uього ,Щоговору.
Замовник - юридична особа, яка мае HaMip отримати якiсну Послугу за flоговором. i с орендарем

нежитлового примiщення на пiдставi .Щоговору оренди нер)хомого майна. що належить до KoMyHaлbнol'
власностi териiорiа,чьноi громади MicTa Кисва М 430/20rl вiд Дý5_202l року, яке знаходнться
за адресою: м. КиiЪ, вул. Полiська,28Б, нежlтгловi примiщення з JФ l l (група примiщень J,l! l7l) лiт. <Л_>,

загаJIьною площею 20,б0 кв. м,

2, Прелмет .Щоговору
2,I. Прелметом цього Договору с надання Виконавцем Послуги за адресою: м. KHIB,

Полiська,28Б, нежитловi примiщення з No l | (група примiщень J'{! l7l) лiт. <А>, проведення 3амовником
сЬосчасноi оплати за Послуги на умоsах, передбачених чим .Щоговором.

2.2. Виконавець визнача€ BapTicTb Послуги за l кв. м. загмьноi площi нежитлового лримiщсння.
яке перебувае в орендному корисryваннi Замовника, на пiдставi дiючоi BapTocTi та струкryри послуг
за адресою: м. КиiЪ, Полiська, 28Б, нежитловi примiщення з ЛЪ ll (групи примiщень ЛЪ l7l) лiг. кДл
та законодавчо визна.пноi перiодичностi та cTpoKiB надання таких Послуг.

2.З. BapTicTb Послуги за цим договором дlя Замовника становиl,ь:

3. ПОрядок розрахушкiв
3.1. Розрахунковим перiодом с календарний мiсяць.
Оплата за послуги вноситься не пiзнiше 20 числа поточного мiсяця.
3.2. Послуги оплачуються в безготiвковiй формi.
3.3. Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця.
3,4. У разi ненадання послуг з )лримання булинкiв i спорул та прибудинкових територiй

або надання Тх не в повному обсязi, вiдхилення iх кiлькiсних i якiсних показникiв вiд нормативних.
виконавець проводить перерахунок у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.5. Замовник щомiсяця до l0 числа отримус у Виконавця (договiрно-обслуговуючий вiддiл)
пiд розпис в журналi видачi документацiй акт надання послуг та рахунок на оплаry за о,гриманi послуги
(перелiк послуг зазначений в ,Щолатку l, Щодатку Nэ2).

3.6. Якщо Замовник не отримус у Виконавrц в TepMiH, зазначений в пунктом З.5. цього.[огrэвtlр1.
акт надання послуг та рахунок на оплаry за отриманi послуги, Виконавець ма€ право направити
iх поштою на адресу Замовника.

3,7. Замовник зобов'язаний пр ll и tlятлl l ПОС]'lУГИ Та ПlДПИСаТИ ДВа ПРИ]\,lIРНИка актlВ НаJаНИ\
послуг, в результатl ч о,:lи tl к pMiH з .лня о

,{\

послуг надiслати Ви
пiд розпис.

виконавець

в 3-ти денний те
75 rrr. КиТв XapKiB

Замовник

ll \l lll
адресIl сто]\, 02l ське шос 48 а

мання aKTlB надаilll\
або надати особисто

3.2l грн. х 20.60 кв. ru = б6.13 грrl. (Шiс,гдесят ruiсть грп. l3 Korr.) l [lлВ



З.8. У випалку вiдмови Замовника вiд пiдписання Акчl наданих послуг без подання письмовогО
мотивованого обгрунryвання cBoix дiй, протягом 3 днiв з моменry одержання Акry наданих послуг
вiдповiдно до пунктiв З.5. або 3.6., наланi послуги вва;каються прийнятими, акти пiдписаними.

4. Права та обов'язки CTopiH
4.1. Замовншк ма€ право:
4.1 . l . на своечасне отримання Послуг належноi якостi згiдно iз вимогами дiючого законодавства;
4.1.2. на усунення Виконавцем виявлених недолiкiв у наданнi 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 ý цього Щоговору;
4.1 .4. на подання Виконавцю пропозицiй про внесенrrя змiн та доповнень до даного ,Щоговору.
4.2. 3амовнпк зобов'язанпй :

4.2.1. оплачувати Послуги в установлений цим .Щоговором строк;
4.2.2. свосчасно iнформувати Виконавця про вияыlення несправностей в iнженерних мережах,

конструкгивних елементах нмежного йому примiщення та будинку;
4.2.3, дотримуватися санiтарно-гiгiсн iчних. протипожежних та iнших пра8ил та правил }тримання

жилих будинкiв та прибудинкових територiйl
4,2,4, надати Виконавцю номера контактних телефонiв, адреси уповновaDкених осiб, маючих право

досryrry в примiщення в його вiдсутнiсть (вiдпустка, лiкування тощо).
4.2.5. за невиконання умов цього ,Щоговору нести вiдповiда,rьнiсть, передбачену чинним

законодавством УкраiЪи та цим .Щоговором;
4.2.6. проводити за рахунок власних коштiв ремонт примiщенняl
4.2.7. при виконаннi Замовником робiт по ремонту, переплануванню своТх примiщень забезпечити

самостiйний вивiз будiвельного та iншого смiття, яке виниlо,lо внаслiдок проведення в примiщеннi

ремонтних робiт, прибирання, перепланування тощо.
4.3. Викондвець мас право:
4.3.1. вимагати вiд Замовника дотимання вимог правил )лримання жилих будинкiв

та прибулинкових територiй, експлуатацii нежитлових примiщень у житлових булинкак, caHiTapHo-
гiгiснiчних i протипожежних правил та iнших нормативно-правових aKTiB у сферi житлово-комунмьних
послуг;

4.3.2. здiйснювати обробку персонltльних даних Замовника, дiяти щодо Тх захисту, а також
надавати часткове або повне право обробки персон;шьних даних TpeTiM особам для цiлей, пов'язаних
iз виконанням цього,Щоговору та у вiдповiдностi до чинного законодавства;

4.3.3. на подання Замовнику пропозицiй про внесення змiн та доповнень до даного Договору,
4.4. Виконавець зобов'язаннй:
4.4.1 . забезпечувати сво€часне надання послуг належноi якостi згiдно iз законодавствомi
4.4.2. надавати Замовниковi необхiдну iнформаuiю про BapTicTb Послуги та ii склаловi;
4.4.3. рримувати внlтрiшньобулинковi мережi в належному технiчному cTaHi, здiйснювати Тх

технiчне обслуговування та ремонт, вживати своечасних заходiв до запобiгання аварiйним
сиryацiям Ta'ti лiквiдацii, усунення порушень щодо надання послуг в установленi законодавством строки:

4.4.4. проводити вiдповiдний перерахунок розмiру плати за ненадання або неналежне надання
Постryги у порядку, визначеному розлiлом б чього .Щоговору;

4.4.6. розглядати у визначений законодавством строк претензiТ та скарги Замовникаi
4.4.7. за рахунок власних коштiв свосчасно виконувати роботи з усунення неполадок, що виникли

з його вини та що погiрurують якiсть пос;ryги:
4,4.8. свосчасно проводити пiдготовку житлового булинку (гуртожитку) та йоlо технiчного

обладнання до експлуатацiТ в осiнньо-зимовий перiод;
4.4.9. за наявностi технiчноТ можливостi за замовленням Замовника надаsати останньому

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

5.Вiдповiдальнiсть CTopiH
5.1. Замовншк песе вiдповiдальнiсть за:
5.1.1. недотримання вимог нормативно-правових aKTiB у сферi житлово-комунального

господарства;
5.1.2. несвосчасне внесення платежiв за послугиi
5. 1.3. порушення визначеним цим .Щоговором зобов'язань.
5.2. Внконавець
5,2,1, неналежне

(або) примiщенню Замов

несе вцповц ь зд:
я Послуги, цо призвело до заподiння або

чи здоров'ю, шляхом вiдш
ня збиткiв майнч та
я збиткiв.

енада
иого

виконавец

н llIKO

Замовни к

ва tl



5.2.2. зниження кiлькiсних i якiсних показникiв послуг з утримання булинкiв i спорул та
прибудинкових територiй шляхом зменшення розмiру плати. Якiсть надання послуг визначасться
вiдповiдно iз затвердr<еними перiодичнiстю та стоками надання послуг.

5,2.3. порушення зобов'язань, визначеним цим Договором.

6. Порядок розв'язання спорiв.
6.1. У разi порушення Виконавцем умов цього.Щоговору в частинi надання Послуги Замовником

Ia предсlавником Виконавця скJIадасться акг-претеязiя iз зазначенням у ньому cTpoKiB, виду порушення.
кiлькiсних i якiсних показникiв послуг тоцо.

Представник Виконавця повинен з'явитис, за викликом Замовника для пiдписання акта-претензiТ
не пiзнiше нiж протягом двох робочих днiв.

6.2. Акт-претензiя подаеться Виконавцевi, який вирiшуе протягом трьох робочих днiв питання
щодо проведення перерахунку платежiв або надас Замовниковi обrрунтовану письмову, вiдмов1,
в задоволеннi його претензiй.

6.З. Спори мiж Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорiв або в суловому порядку.

7. Форс-мажорнi обставинп
7.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за цим .Щоговором у разi настання непереборноТ

сили (дiТ надзвичайних сиryацiй техногенноrо, природного або екологiчного характеру),
що унемо2кливлюе наданкя та оплаry послуг вiлповiлно ло умов цього Щоговору.

8. Строк дii.Щоговору
8.1, Цей .Д,оговiр набирас чинностi з моменry його пiдписання iдiс до закiнчення строку лii

договору оренди тrабо до припинення корисryвання примiщенням включно.
8.2.I-{ей Щоговiр може бути розiрваний достроково, у порядку визначеноIlу чинним

законодавстаом Украiни, у разi припинення дii ,Щоговору Nb 4З0/202l ьiд 202l року
8.3. Буль-якi змiни та доповн€ння за цим,Щоговором с невiд'смною частиною цього,Щоговору

та мають юридичну силу у випадку ii оформл€ння додатковою угодою
8.4, [оговiр уклалено у лвох оригiнмьних примiрниках. по одному для кожноТ iз cTopiH,

9. Прикiнцевi умови
9,1. Замовник нада€ згоду Виконавцю на зберiгання та обробку своiх персональних даних з метою

здiйснення ocTaHHiM cBoii зобов'язань за цим ,Щоговором та житлово-комунztльним законодавством.
Виконавець несе вiдповiдальн icTb за дотримання законностi вiдносно захисry персональних даних
у вiдповiдностi до Закону Украiни кПро захист персонiulьних даних)).

9.2.Визнання недiйсними, в тому числi внаслiдок змiн до законодавства, окремих положень цього
,Щоговору, не тягне за собою недiйсностi iнших положень та,Щоговору зага.лом.

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

10.Мiсцезнаходжешня i пiлппсu CTopiH

вuкопавець
Комунальltе пiдпрпсмство <<Керуюча копrпанiя

з обс;rуговування хiитлового фонлу
.Ц,арllичького району м. Кисва>r

02l75, м, КиiЪ,
XapKiBcbKe шосе, l48-A
rrlр UАб3226ФФ00060Ф3Ф840576
в АТ <Ощадбанк>
мФо 3226б9
Код С.ЩПОУ З96042'70
lпн з96042,7265|2
тел./факс 56З-З8-38, 563-З2-00

damytsia@uk.net

ора

02059, м. КиТв,
вул. Пчiлки Олени, 5, пр.264
pip UA йЗ808050000Ф0@60034З395
вдТ<РдЙ<DФдIЪЕНБД{кдRмь)l чм. KltФi
мФо з80805
Кол С[РПОУ 34895854
Iпн з489585265 l2
тел./факс ;70168-б8,570-68-78
е-п] pluslt tlkг.tlсt

рOъ

(-'cpI iii пллАдIЙ

KlB лll

з9601270

Пав.цо ВоЛКоТРУБ
I]

залrовняк
Товарпство з обмеженою вiдповiдальнiстю

dIДРОБУДШЛЯХ>,

ý

иdtl



,Щолаток l
до .Щоговору .Il! E-430/202l вiд lu ý5 2021 р.
про наданllя послуг

Розрахунок
плати за rlослугш по.Щоговору, якi надас КП <<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду

.Щарннцького району м. Кисваr>

л!
п/rt

Струк,тура вптрат BapTicтb 1-рн. на l кв. }t

1 Прибирання прибулинковоi територii 0,499з
2 Прибиравня схолових кrtiToK 0,0000

Вивезення побутових вiдхолiв 0,0000
.l Прибирання пiдвалу, технiчних поверхiв та покрiвлi 0,0000
5 Технiчне обслуговування лiфтiв 0.0000
6 Обслуговування систем диспетчеризацi'i

1

Технiчне обслуговування внутрiшньобудинкових систем
гарячого водопостачання, холодного водопостачання, воловiлвелення,
чентралiзованого опалення та зливовоi каналiзацiТ 0 ýq ý7

8 ,Щератизачiя 0,004,1
9 [езiнсекчiя 0,0050
l0 Обслуговування димових та вентиляцiйних каналiв 0,1l66

ll

Технiчне обслуговування та поточний ремонт мереж елекгропостачання
та елекцооблалвання, необхiдних для електрозабезпечення технiчних
чiлей булинку (освiтлення мiсць загального користування,
елекгропостачаншr лiфтiв, пiлкачування воли)

l2

Поточний ремонт констуктивнrтх елементiв, внутрiшньобудинкових
систем гарячого i хололного водопосгачання. водовiдведення.
ценцалiзованого опалення та зливовоi каналiзацiТ i технiчних пристроiв
булинкiв та елементiв зовнiшнього 1поря.хження. u.to polMiureHi

]з Поливання дворiв. клумб i газонiв 0.00зб

l4

Прибирання i вивезенкя cHiry, посипання частини прибудинковоi
територii. призначеноТ для проход) та проiЭду. протиожеледними
сумiшами 0,072l

l5 Експлуатаuiя номерних знакiв на булинках 0,0000

lб
Освiтлення мiсць загального користування i пiдвалiв та
пiдкачування води 0,5l79

1,7 Енергопостачапня лiфтiв 0,0000
Всього Bttr раl без П.ЩВ; 2,,616з
пдв
Всього витрат з ПДВ 3,2l

0.0000

0,628з

0,53

3,2l грrr. х 20,60 кв. trr = б6,13 грlr. ( Шiс,l,,,tеся r шriсrь t ntt. l3 коп) з ПлВ

02 | 75, м. Киiв, XapKiBcbKe шосе,
п/р UАД3226Ф0000060Ф3Ф840576
в АТ <Ощадбанк)), МФО 322669
Кол €ЩРПОУ З9604270
Iпн з960427265|2
тел./факс 56З-38-З 8, 56З-З2-00

rnltsia@ukr.net

| 48-А

ра

виконавець
Комушальше пiдприсмство r*"оraru компанiя

з обслуговування житловоr,о фонду
!,арпицького parioHy м. Кисва))

hпrовник
Товарпс rво l обrrс;кеllоlо BiJпtlBi,l;r- Ibtt icTKr

(ГlДР()БУДШЛЯХ,,

02059, м. Киiв,вул. Пчiлки Олени, 5, пр. 264

р/р UA 03808бOOФOOШбФИ33995
в Ат (рАЙФФАЙВЕн БАнк АвАJIь> у м. юtвi
мФо 380805
Код СДРПОУ 34895854

Дшр

lпн 34
тел./фа
e-maiI:

IB jllt
l

з9604270

е-mа da

Пав.цо В()ЛКоТl'УБ
\t

ергiй ПАJА,ЩIli

0.2j40

l2
78

]/|.f

.пеt



.Ц,одаток Nэ 2

до .Щоговору J\Ъ Е-43
про наданпя послуr

ol2o2l
вiд lЦ 0Ь 202l рок1,

l. Вiдшкодування плати за електроенергiю.

1.I. Розмiр вiдшколування плати за електроенергiю визначасться згiдно показань лiчильникiв
за тарифами, встановленими нормами законодавства.

с= (N х I.)+B;
С - сума оплати;
N - показання лiчильника, кВт;
Т - тариф.
В - витрати Виконавця на збiр, нарахування та облiк гlлати за послуги з вiдшкодування плати
за елекгроенергiю.

1.2. Розмiр плати за спожиry електроенергiю при вiдс}тностi лiчильника у Замовника (або його
несправностi чи такого, що не повiрений) нараховусгься у процентному вiлношеннi вiд загальноТ
спожrюi елекгроенергii, вiдповiдно до iсн}rочого електонаванта.женtu споживачiв згiдно до тарифiв.
встановлених нормами законодавства.

1.3,CyMa може змirrюватись в односторонньому порядку в зв'язку зi змiною ij складових.
1.4. Витрати Виконавця на збiр, нарахування та облiк плати за послуги з вiлшколування плати за

елекгроенергiю зазначений у даному ,Щолатку.

30J,80

1.5. У разi укJIадення прямого договору з вiдповiдною органiзацiею, Замовник повинен надати
копiю такого договору: договiр вiдсутнiй.

(Викопавець>)
Комупальне пiдприсмство <d(еруюча компанiя

з обслуговувапня житлового фонду !арннчького
району м. Кисва>>

02l75, м. КиТв, XapKiBcbKe шосе, l48-A
п/р U.A253226690000026000300840576
в АТ кощадбанк), МФо 322669
Код С!РПОУ З9604270
lпнз96042726512
тел./факс 56З-З8-З8. 56З-З2-00
e-mail: kp_kk_damy,tsia@u kr.пеt

ра

З:tмовник
ToBapltcTBo з обмежеrrою вiдповiда.,lыliс rю

(ГIДР()БУДШЛЯХ,,

02059, м. Киiв,ву,п. Пчiлки Олени,5, пр,264
р/р UA Р3808б.00ШШШбШ34З395
в АТ<РАИФФАК}ЕНБАLIКАВАJIЬ> v м. IOlBi
мФо з80805
Код еДРПОУ З4895854
Iп}J 3489585265
тел./факс 510-68
c-rna il: tlnilrtcl

.Щирехтор

5 70-68-78
ukr.net

l2

)

\I

BapTicTb витрат Виконавrц Вiдшкодування за електроенергiю. грн
Всього заробiтна плата з податкаl\rи l78,08

Матерiали 52,0,|

Рентабiльнiсть l00lo ],l п?

Всього витрат без ПЩВ 25з,1,7

пдв 20 % 50.6з

Разом з П.ЩВ

jIпI)е

,I. Kll$,q.

зO6о4270

]

Пав.rо ВО_ПКоТl'УБ Сергili ПАЛ.{.|Iii



Додаток Jф 3

до .Щоговору м 4з01202l вiд Jt\. ýъ 202l року

Акт
приЙмання-передачi в оренду нерухомого або iнlхого oKpeмoгo

iндивiдуально визначеного майна, що належить до дер?кавноТ в;lаспосr,i

м. Киiв N 202l року

Товариство з обмеженоtо вiдповiдальнiстlо <ГIДРОБУДШЛЯХ),
код за С.Ц,РПОУ 34895854 (далi - Орендар), що знаходиться за адресоlо:
м, Киiв, вул. Пчiлки Олени, бул.5, пр, 264 в особi директора Паладiя Сергiя
Володимировича, який дiе на пiдставi Статуту, з однi€i сторони,
та Комунальне пiдприсмство <<Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду fl,арницького району м. Киева>, код за €ДРПОУ
З9604270 (дмi - Балансоутримувач), що знаходиться за адресою: м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе, 148-А, в особi виконувача обов'язкiв директора
Волкотруба Павла Вiталiйовича, який дiе на пiдставi Статуту та наказу
вiд l4.05.2021 Лч 276lк-тр. <Про тимчасове покладання обов'язкiв директора
на Волкотруба П.В.>, з лругоТ сторони, склми цей Акт, про нижченаведене:

l. На л виконан
вiд [\ \q\цu

ня договору оренди нерухомого маина
202l року J\9 4З012021 (далi - Щоговiр оренди)

\
Балансоутфмувач переда€, а Орендар приймае в строкове платне
користування нерухоме майно, що належить до комунальноi власностi -

14,1 0

Нежитлове примiщення Nч l l
имiщень Ns 171 , лiт кА>а

0209З, м. Киiв,, вул. Полiська, 28 Б

(дмi - Об'ект оренди), що перебувае на балансi Балансоутримувача
та належить до сфери управлiння .Ц,арничькоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацiТ.

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

Характеристика нерухомого майна Нежитловi примiщення
Ключ об'екта, пiд яким об'ект
включений до Перелiку
вiдповiдного типу

1 (перший)
20,60

Поверх
Загальна площа об'екта (кв. м)
Корисна площа об'екта (кв. м)

назва об'екта

Мiсцезнаходження об'екта



З.1. Об'скт оренди е вiльним вiд TpeTix осiб, всерелинi Об'скта оренди
немае майна, наJlежного TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ
до Об'скта оренди нада€ться Оренларю в день пiдписання цього акта
при ймання-передачi;

З.2. повнiстю вiдповiдае дiйсностi iнформаuiя про Об'ект оренди:
оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду (iнформацiйному

повiдомленнi/iнформачii про об'ект оренди), а також
розкрита на сайтi Фонду державного майна Украiни у Перелiку

вiдповiдного типу або у Перелiку договорiв оренди державного нерухомого
майна, щодо яких орендодавцем прийнято рiшення про продовження
TepMiHy ix дii на аукцiонi (дмi - Перелiки).наказу

4. Ба.пансоутримувач засвiдчуе, що зазначенi у пунктах 9.1.1 i 9.1,2

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

5. I-{им Актом Орендар засвiдчус, шо отримав вiд Балансоутримувача
необхiдний комплект ключiв вiд Об'скта у кiлькостi _ штук.

Орендар
Товариство з обмеженоlо вiдповiда.пьнiстю

(ГlДРОБУДШЛЯХ)

02059, м. Киiв,
вул. Пчiлки Олени, 5, пр, 264

р/р
UA 0з808050000000@600з4ззя5
в Ат (рАЙФФАЁ€Fн БАFlк ABAJъ> ч м, Киtвi
мФо 380805
Кол С!РПОУ З4895854
Iпн з489585265 l2
тел./факс 5 70-68-68,570-68-78
fi пiпtеlеktзlus@ukr,пеt

ДIrр

Балансоутрипrувач
Комунальне пiдприспlство

<Керуюча компанiя r обс",rуI,овуванllя
;кrrтлового фонду

.Щарнrruького par"roHy м. KrrcBa>>

02l75, м. КиiЪ,
XapKiBcbKe шосе, l48-A
п/р
Uю5322б90000@6000з00840576
в АТ кощадбанк>
мФо з22669
Код СДРПОУ З9604270
lпн з960427265|2
тел./факс 56З-38-З8, 563-32-00
kp_kk_damytsia@ukr.net

Вп IIреR,I,ора

ав.то ВоЛКоТРУБгil'r ПАЛАДIЙ
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