
ДОГОВIР № \ S :>::,- ,.i 
про передачу майна територiальноi' громади мiста Киева в оренду 

(нова редакцiя договору вiд 16.05.2017 р. № 1533-1 про передачу майна 
територiально громади мiста Киева в оренду 

Мiсто Киiв 
" д-4 " r__ь ; w.v.J 2020 року 

д~партамент комуналы-юj' власностi м. Киева виконавчого органу Киi'всько'i 
м~ськоi· ради (Ки·iвськоi· мiсько'i державно'i адмiнiстрацi'i), далi 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особi першого заступника директора Шмуляра Олега 
Васильовича, який дiе на пiдставi Положения про Департамент комунально'i 
власностi м. Киева виконавчого органу Киi'всько'i мiськоi· ради (Ки'iвсько'i 
мiськоi' державноi' адмiнiстрацii'), яке затверджене розпорядженням 
виконавчого органу Киiвськоi· мiськоi· ради (Киi'всько'i мiсько'i державноI 
адмiнiстрацii) вiд 29 грудня 2012 р. No 2383, Положення про оренду майна 
т~риторiально'i громади мiста Киева, затвердженого рiшенням Ки'iвсько'i 
м~сько'i ради вiд 21.04.2015 № 415/ 1280, та Наказу Департаменту комуналъноi' 
власностi м. Киева виконавчого органу ·киiвсько'i мiсько'i ради (Киi'вськоI 
мiськоi· державноi· адмiнiстрацi'i) вiд 10.05.2016 № 238 з однiс'i сторони, та 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НДI «Життя», далi - ОРЕНДАР, 
в особi директора Копила Володимира Григоровича, який дiс на пiдставi 
Статуту, з друго'i сторони, а також Комунальне некомерцiйне пiдприемство 
«Киi'вський мiський пологовий будинок № 5» виконавчого органу Ки'iвсько'i 
мiсько'i ради (Киi'вськоI мiськоi' державноi' адмiнiстрацi'i), далi 
ШДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВА Ч, в особi директора Говсеева 
Дмитра Олександровича, який дiс на пiдставi Статуту, що iменуються разом -
СТОРОНИ, уклали цей Договiр про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

I. I. ОРЕНДОДАВЕЦЬ на пiдставi Наказу Департаменту комунальноi' . 
власностi м. Киева виконавчого органу Ки'iвсько'i мiсько'i ради (Ки'iвсько'i 
мiськоi' державноi· адмiн.iстрацii') вiд ~).. rJo\ ,", "'- \ 2020 р. № 1

--, ':j\ .. >L \ а - · 
ОРЕНДАР приймае в оренду нерухоме майно (нежитловi примiщення), що 
належить до комунальноi' власностi територiально'i громади мiста Киева, далi 
_ ОБ'СКТ, який знаходиться за адресою: 0303 7 м. Киi'в, проспект Валерiя 
Лобановського,2, корпус «А» Полiклiнiка, на п'ятому поверсi, загалы-юю 
площею 42,00 кв. м. для розмiщення науково-дослiдноi' установи. 
1.2. Цей Договiр визначас взаемовiдносини CTOPIH щодо строкового , 
платного користування ОРЕНДАРЕМ ОБ'СКТОМ. 

2. ОБ'€КТ ОРЕНДИ 

2.1. ОБ'€КТОМ оренди е: 
нежитлове примiщення загальною площею 42,00 кв. м на 5 поверсi, згiдно з 
викопiюванням з поповерхового плану, що складае невiд'смну частину 
Договору про передачу майна територiалы-юi' громади мiста Киева в оренду 
вiд 10.04. 2014р. № 1533; _ 
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2.2. Вартiсть ОБ'€КТ А зriдно iз затвердженим висновком про вартiс,ъ майна 
станом на 31.03.2020 року становить без ПДВ I кв. м. 21761 грн. 90 коп . , 
всього 914000,00 rрн. (дев'ятсот чотирнадцять тисяч) rрн. 00 коп . 
2.3 • Стан ОБ'€КТ А на дату передачi йоrо ОРЕНДАРЕВl, визначаеться в актi 
приймання-передачi , що е невiд'емною частиною Договору про передачу 
майна територiальноi' rромади мiста Киева в оренду вiд .10.04.2014 р. № 1533 . 
2.4. Передача ОБ'€КТ А в оренду не тяп-1е за собою виникнення в 
ОРЕНДАРЯ права власностi на цей ОБ'€КТ. Власником ОБ'€КТ А 
залишаеться територiальна громада мiста Киева, а ОРЕНДАР користусrъся 
ним протягом строку оренди. 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА 

3 .1. Орендна плата визначена на пiдставi Методики розрахунку орендноi' 
плати за майно територiальноi" громади мiста Киева, яке передаеться в 
оренду, затвердженоi' рiшенням КиLВсько'i мiськоi· ради вiд «21 » квiтня 
2015 року № 415/1280 (зi змiнами) становить без ПДВ: 54 грн. 40 коп. за 
1 кв. м. орендованоi· площi, що в цiлому склада€ за базовий мiсяцъ 
розрахунку березень 2020 року 2285,00 (двi тисячi двiстi вiсiмдесят п 'ять) 
грн. 00 коп. 

3.2. Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначаеться шляхом 
коригування орендноi· плати за попередюй мiсяцъ на iндекс iнфляцii' за 
поточний мiсяцъ. Оперативна iнформацiя про iндекси iнфляцii', розрахованi 
Державною службою статистики У краi'ни, розмiщуеться на веб-сайтi Фонду 
державного майна Украi·ни. 

3.3. У разi користування ОБ'€КТОМ протягом неповного календарного 
мiсяця (першого та/або останнього мiсяцiв оренди) добова орендна плата за 
днi користування визначаеться згiдно з Методикою розрахунку орендноi· 
плати за майна територiальноi· громади мiста Киева, яке передаеться в 
оренду, на основi орендноi' плати за вiдповiднi мiсяцi пропорцiйно дням 
користування. 

3.4. Розмiр орендноi· плати пiдлягае перегляду на вимогу однiеi· iз CTOPIH у 
разi змjни Методики розрахунку орендноi· плати за користування майном 
територiальноi· громади мiста Киева, яке передаеться в аренду, та в iнIШIX 
випадках, передбачених законодавством Украi·ни. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний звернутися до ОРЕНДАРЯ iз вимогою 
про перегляд орендноi· плати, якщо змiни до Методики мають наслщком 
збiльшення розмiру орендноi' плати за цим Договором, протягом 30 
календарних днiв з моменту набуття чинностi вiдповiдними змiнами. 

ОРЕНДАР може звернутися до ОРЕНДОДАВЦЯ iз вимогою про перегляд 
орендноi' плати, якщо змiни до Методики мають насяiдком змiну розмiру 
орендноi· плати за цим Договором, протягом бу дь-якого строку пiсля набутгя 
qинностi вiдповiдними змiнами. 

Новий розмiр орендноi· плати починае застосовуватись з першого числа 
41сяця, наступного за датою укладання СТОРОНАМИ додатково'i угоди до 
(ЬОГО Договору щодо приведения розмiру орендноi· плати у вiдповiднiсть iз 
мiнами, внесеними до Методики. Вiдмова ОРЕНДАРЯ укласти додаткову 
году щодо збiльшення орендноi· плати з метою приведения iY у вiдповiднiсть 
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iз змiнами, внесеними до Методики, Е: шдставою для дострокового 

припинення цього Договору. 

3 .5. ~одатково до орендно"i плати нараховуЕ:ться податок на додану 
вартiсть у 

розм1рах та порядку, визначених законодавством Укра"iни, який сплачус
rъся 

ОРЕНДАРЕМ разом з арендною платою. 

3.6. Орендна плата сплачусться ОРЕНДАРЕМ на рахунок ШДРИ€
МСТВА

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА, починаючи з дати пiдписання 
акта приймання

передачi. 

3. 7. Орендна плата сплачуЕ:ться ОРЕНДАРЕМ незалежно вiд наслiдкiв 

господарсько"i дiяльностi ОРЕНДАР Я щомiсячно не пiзнiше 15 числа 

поточного мiсяця. 

3.8. У разi якщо ОРЕНДАР не може використовувати орендован
е майна у 

зв'язку з необхiднiстю проведения ремонтних робiт, за йога
 клопотанням 

рiшенням ОРЕНДОДАВЦЯ на перiод виконания ремонтних робi
т, орендна 

плата може бути зменшена на 50 вiдсоткiв для об'сктiв площею до 150 кв. м 

на строк не бiльше 3 мiсяцiв. 

Iнформацiя, щодо неможливостi використовування орендованого майна 

пiдтверджусться вiдповiдним актом, складеним ОРЕНДАРЕМ та 

ШДПРИ€МСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ. 

Передбачена цим пунктом зменшена орендна плата може бут
и встановлена 

один раз протягом строку дii" цього Договору та за умови дотримання 

Орендарем умов договору щодо належного утримання об' скта о
ренди та його 

комунiкацiй та виконання пiдпункту 4.2.14 цього Договору. 

3 .9. Оплата витрат на утримання орендованого майна (комунальн
их послуг, 

послуг з управлiння об'сктом нерухомостi, витрат на утримання 

прибудинковоi" територii" та мiсць загалъного користу
вання, вартiсть послуг 

по ремонту i технiчному обслуговуванню iнженерного обладнання та 

внутрiшньобудинкових мереж, ремонту будiвлi, у т. ч.: покрiвлi, фасаду, 

вивiз смiття тоща), компенсацiя витрат ШДПРИ€МСТВА

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА за користування земельно
ю дiлянкою не входить 

до складу орендноI плати. 

3.10. Зобов'язання ОРЕНДАРЯ по сплатi орендно"i плати забезпеч
уються у 

виглядi авансовоi" орендноi" плати в розмiрi не менше н
iж орендна плата за 

два мiсяцi. ОРЕНДАР сплачус авансовий платiж протя
гом 1 О календарних 

днiв з дати пiдписання Договору. ШДПРИ€МСТВО

БАЛАНСОУТРИМУВА Ч зараховус авансовий платiж 
як орендну плату за 

останнi два мiсяцi строку дiI договору оренди. Iндексац
iя орендно1 плати в 

цьому випадку проводиться вiдповiдно до Методики 
розрахунку орендно1 

плати за майно територiальноi" громади мiста Киева, яке передасться в 

оренду. 

З .11. Надмiру сплачена сума орендно1 плати пiдлятас в установленому 

порядку залiку в рахунок майбутнiх платежiв, а у разi н
еможливостi такого 

залiку у зв'язку з припиненням орендних вiдносин, повер
ненmо ОРЕНДАРЮ. 

3.12. У разi закiнчення, припинення (розiрвання) цього Договору О
РЕНДАР 

сплачус плату за фактичне користування об'ектом орен
ди до дня пiдписання 

акта приймання-передачi об'екта оренди орендодавцем, орендарем та 

балансоутримувачем або шшими документами, передбаченими 

законодавством включно: 



. у розмiрi оре~дно·, плати, визначеноУ договором оренди, протягом 

м1сяця шсля ~а:ги заю~чення (дострокового розiрвання) договору оренд
и; 

у розм1р1 подв1йноУ орендноi· плати , визнаt1ено"i договором оренди 

починаючи з другого мiсяця пi сля закiнчення (дострокового розiрвання) 

договору оренди . 

4. ОБОВ'ЯЗКИ CTOPIH 

4.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний: 

4.1.1 . Не вчиняти дiй , якi 6 перешкоджали ОРЕНДАРЮ користуватися 

ОБ'€КТОМ на умовах цього Договору . 

4.1.2. У випадку реорганiзацii. ОРЕНДАР Я до припинення чинностi цього 

Договору переукласти цей Договiр на таких самих умовах з одним iз 

правонаступникiв, якщо останнiй згоден стати ОРЕНДАРЕМ. 

4.1.3. У разi здiйснення ОРЕНДАРЕМ невiд'емних полiпшень орендованого 

0Б'€КТ А ОРЕНДОДАВЕЦЬ разом з ПIДПРИ€МСТВОМ

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ зобов'язаний здiйснювати контроль за 
здiйсненням таких полiпшень. 

4.1.4. Вiдшкодувати ОРЕНДАРЮ, у разi приватизацii. орендованого 

ОБ'€КТУ, вартiсть зроблених невiдокремлюваних полiпшень орендованого 

ОБ'€КТУ, за наявностi згоди ОРЕНДОДАВЦЯ на такi полiпшення, в межах 

збiльшення вартостi орендованого ОБ'€КТУ в результатi таких полiпшень. 

4.2 . ОРЕНДАР зобов'язаний: 

4.2.1. Використовувати ОБ'€КТ вiдповiдно до його призначення та умов 

цього Договору. 

4.2.2. Свосчасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та шш1 

платеЖJ. 

4.2.4. Забезпечити належне збереження, експлуатацiю i санiтарне утримання 

ОБ'€КТУ оренди, його обладнання, 1нвентарю та запобiгати його 

пош:кодженmо 1 псуванню. 

4.2.4. При орендi пiдвальних примiщень дотримуватись правил експлуатацii' 

та ремонту iнженерних комунiкацiй та вимог БIПП-11-104-76 по зберi
ганюо 

та складуванню матерiальних цiнностей у пiдвальних примiщеннях, а 
також 

забезпечити Ix захист вiд аварiй iнженерних комунiкацiй. 

4.2.5. Протягом строку дП Договору до передачi ОБ'€КТА 

ШДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ по акту приймання-пер
едачi 

за свiй рахунок проводити необхiдний поточний ремонт ОБ'€КТ А ( фасаду 

будинку, покрiвлi, орендованих примiщень, мiсць спiльного корист
ування, 

системи опалення, водопостачання та водовiдведення). Ця умова Дого
вору не 

розглядасться як дозвiл на здiйснення полiпшень орендованого ОБ'€К
Т А i не 

тягне за собою зобов'язання ОРЕНДОДАВЦЯ щодо компенсацii"
 вартостi 

пошпшень . 

4.2.6. Забезпечити пiдготовку ОБ'€КТА до експлуатацiУ в осiнньо-зимовий 

перiод: провести утепления вiкон, дверей, ремонт покрiвлi (у разi 

необхiдностi). 

4.2.7. Вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв з пожежноУ безпеки 

розробляти комплекснi заходи щодо забезпечення пожежно"i безп
еки об'скта 

оренди. Забезпечувати додержання протипожежних вимоr стандартiв
, норм, 

правил, а також виконання вимог припис1в 1 постанов органiв державного 
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пожежного наrляду та вимог вiдповiдних СЛ)"мб (пiдроздiлiв) 
ШДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА (у разi 'ix наявностi) . 
Утримувати У_ справному станi засоби протипожежного захисту i зв'язку, 
пожежну техн~ ку, обладнання та iнвентар, не допускати 1х використання не 
за nризначенням. Проводити розслiдування виnадкiв пожеж та подавати 
Ш~И€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВА t.IY вiдповiднi документи 
розсшдування. Не допускати самовiльного перепланування об ' екта без 
розробленоi' та встановлений порядком погоджено1 ШДПРИ€МСТВОМ
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУМ проектно'i документацil. 

4.2.8 . Забезпечувати безперешкодний доступ до ОБ'€КТ А представникiв 
ОРЕНДОДАВЦЯ, ШДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИ:МVВА ЧА та 
структурного пiдроздiлу виконавчого органу Ки'iвсько'i мiськоi.' ради 
(Ки'iвськоУ мiськоi' державноi' адмiнiстрацi'i), що здiйсmое управлiння майном, 
та надавати за першою вимогою всю необхiдну iнформацiю щодо ОБ'СКТ А 
для перевiрки дотримання ОРЕНДАРЕМ умов цього Договору. 

4.2.9. На вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ або ШДПРИСМСТВА
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА проводити звiряння взаеморозрахункiв по 
орендних платежах i оформляти вiдповiднi акти звiрки, щорiчно брати участь 
в iнвентаризацii' розрахункiв станом на дату проведения iнвентаризацii' на 
ШДПРИ€МСТВI-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧI. 
4.2.10. Не менш нiж за 2 мiсяцi письмово до припинення використання 
ОБ'€КТА повiдомити ОРЕНДОДАВЦЯ та ШДПРИ€МСТВО
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА. 

4.2.11. Самостiйно сплачувати вартiсть фактично спожитих комунальних 
послуг постачальникам таких послуг, якi надаються за окремими договорами, 

укладеними ОРЕНДАРЕМ з цими органiзацiями (водопостачаmщ 
каналiзацiя, газ, електрична та теплова енергiя, вивiз смiття i т. п.), за 

тарифами, якi у встановленому законодавством порядку вiдшкодовують 

повну варпсть 'ix надання. 

у разi вiдсутностi можливостi укладання прямих договорiв з 

пiдприемствами-постачальниками послуг (водопостачання, газ, теплова 

енергiя та iн.), Орендар вiдшкодовуе витрати ШДПРИ€МСТВА

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА за наданi послуги у вiдповiдностi до окремо 

укладених договорiв, на пiдставi даних облiку (лiчильникiв ). 
4.2.12. Самостiйно сплачувати на пiдставi договору з ШДПРИ€МСТВОМ
БАЛАНСОУТРJ1МУВА ЧЕМ, пропорцiйно орендованiй площi, частку витрат 

на утримання прибудинковоУ територi1 та мiсць загального користування, на 
ремонт покрiвлi, фасаду, вивiз смiття тощо, послуг по технiчному 

обслуговуванню iнженерного обладнання внутрiшньобудинкових мереж та 

компенсацiю витрат ШДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА за 
користування земельною дiлянкою за послуги з управлiння об ' ектом 

нерухомосп. 

4,2.13. У разi, якщо ОБ'€КТ е об'сктом культурно'i спадщини чи його 

частиною, дотримуватись умов охоронного договору на пам 'ятку культурноi" 

спадщини, укладеного мiж ПIДПРИ€МСТВОМ

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ або ОРЕНДАРЕМ та органом охорони 

г 



культурно! спадщини та забезпечувати збереження об' екту культурно1 1 
спадщини чи його частини вiдповiдно до вимог законодавства у сферi 
охорони культурноУ спадщини . ~ 

4.2.14. Протягом мiсяця пiсля укладення цъого Договору застрахувати ~ 
ОБ '€КТ не менше, нiж на його вартiсть за висновком про вартiсть/актом 
оцiнки на користь ПIЩIРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТР:и:rv1УВА ЧА, який несе 
ризик випадковоУ загибелi чи пошкодження ОБ'€КТ А, у порядку, 

--

визначеному законодавством , i надати ОРЕНДОДАВЦЮ та 

ШДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ копiУ страхового ~ 
полiсу/договору i платiжного доручення про сплату страхового внеску. 
Постiйно поновлювати договiр страхування таким чином, щоб на увесь строк 
ОБ '€КТ був застрахованим. 

Обов 'язковi для страхування ризики : пожежа, вибух, удар блискавки,дri 
стихiйних явищ, протиправнi дii' третiх осiб, пошкодження 
водою,пошкодження об'екта оренди при проведеннi ремонтних робiт та iнmi 
додатковi ризики, вiд яких необхiдно застрахувати майно, на вимогу 
ШДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА. 
4.2.15. У разi прийняття рiшення щодо нъого про припинення шляхом 
реорганiзацiУ чи лiквiдацiУ або порушеннi щодо нього справи про банкрутство 
в господарському судi письмово повiдомити про це ОРЕНДОДАВЦЯ та 
ШДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА в 10-денний термiн з дати 
прийняття вiдповiдного рiшення. 
4.2.16. У разi приватизацi"i ОБ'€КТ А ОРЕНДАРЕМ в 10-денний термiн 
надати ОРЕНДОДАВЦЮ та ШЩIРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ 
копiю нотарiально посвiдченого договору купiвлi-продажу ОБ'€КТ А та акта 
приймання-передачi. 

4.2.17. У разi змiни рахунку, назви пiдприемства, телефону, 
мiсцезнаходження письмово повiдомляти про це ОРЕНДОДАВЦЯ у 
тижневий строк. 

4 .2 .1 8. Забезпечити належне утримання 1нженерних комунiкацiй 
(водопроводу, каналiзацii", електричних та опалювальних мереж), якi 
знаходяться на ОБ'€КТI. У випадку аварiй та проведения планових 
ремонтних робiт повiдомляти про це ОРЕНДОДАВЦЯ та ШДПРИ€МСТВО
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА. 
4.2.19. Пiсля припинення дii" цього Договору протягом 3 календарних днiв 
передати майно по акту приймання-передачi ШДПРИ€МСТВУ -
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ. Акт приймання-передачi ОБ'€КТ А пiдписуеться 
вiдповiдним ОРЕНДОДАВЦЕМ, ОРЕНДАРЕМ та ШДПРИ€МСТВОМ
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ. У разi невиконання цъого пункту ОРЕНДАР 
сплачуе неустойку у подвiйному розмiрi орендно1 плати. 
4.2.20. З метою приведения розмiру орендно·i плати у вiдповiднiсть iз новими 
ринковими умовами ОРЕНДАР мае надати ОРЕНДОДАВЦЮ новий звiт з 
незалежноi" оцiнки ОБ'€КТ А: 

за три мiсяцi до дати закiнчення цього Договору - якщо Договiр 
укладено менше нiж на три роки i ОРЕНДАР бажае продовжити Договiр на 
новий строк, або 

через три роки пiсШI дати попереднього звiту - якщо Договiр укладено 
на три i бiльше рокiв. 



нови~д;;;;~о~озв~::ма на~аеться заява про продовження Договору на ~ \ оц~нка здi" \ ~ Договору на новий строк. иснюеться з метою продовження дi"i 

Порушення ОРЕНДАРЕМ 
звiту про незалежну оцiнк б~азначен_ого У цьому пунктi строку надання 
непродовження Договору у шьше юж на два. мiсяцi е пiдставою для 

на новий строк б . Договору. Пропущений а о для дострокового роз1рвання 
строк може бути .... · · . · постiйноi' кoмicii' Киi'вськоi' м. .. поновлении на шдстав1 р1шення 

4 2 21 у разi н б . 1_сько~ ради з питань власностi . · · · · ео хщност1 3 · v ОБ'€КТУ до 6 __ ' дшснити заходи з метою пристосування 
потре людеи з об . · 4 2 22 у · меженими ф1зичними можливостями. 

. . . раз1 виникнення загрози аб .... пов'язаних 
3 

п . о настання надзвичаиних ситуацiй, 
риродною стих1ею· у .... · ожеледиця тощ . .. · раг~н, землетрус, великии сюгопад, 

. . ... . 
0 ? надавати св01х пращвникiв для i'x попередження та 

шквщацн насшдюв. 

4.2.23. Здiйснити нотарiал . 
д ьне посвщчення та державну реестрацiю цього 
оговору (якщо це передб · ачено законодавством) за рахунок сво'iх коштm. 

4.2.24. Сторони вживають заход •v •• • • • . . и для здшснення державн01 реестрацн права 
власност~ територ~альноi' громади мiста Киева на ОБ'€КТ. З цiею метою 
ОРЕН~ОДАВЕЦЬ вживае заходiв, передбачених рiшенням Кшвськоi' мiськоi' 
ради вщ 23 жовт~ 2013 року № 270/9758 «Про питания, пов'язанi з 
державною -~еестрац1ею речових прав на нерухоме майно, що належить до 
комунально1 власностi територiально'i громади мiста Киева», зокрема, 
забезпечуе видачу протягом шести мiсяцiв з моменту укладання цього 
Договору секретарем КиiвськоI мiсько·i ради або iншою уповноваженою 
особою довiреностi ОРЕНДАРЮ для вчинення вiд iменi територiальноi 
громади мiста Киева всiх дiй, необхiдних для здiйснення технiчноi' 
iнвентаризацiI i реестрацiI права власностi територiально'i громади мiста 
Киева на ОБ'€КТ. Витрати, пов'язанi з вчиненням цих дiй, покладаються на 
ОРЕНДАР Я, з його згоди. 
4.2.25. Забеспечувати наявнiсть на територi'i об'ектiв оренди нотарiально 
посвiдчених копiй документiв, якi засвiдчують особу та надають право 
перебувати та здiйснювати господарську дiяльнiсть на територii об' екта 
оренди (паспорт, свiдоцтво про реестрацiю, виписка (витяг) з единого 
державного реестру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв, договорiв 
оренди (суборенди),трудовий договiр мiж працiвником та особою, яка 
використовуе найману працю, трудова книжка, дозвiльнi документи тощ о). 
Письмово повiдомляти ПIДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ про 
особу, яка мае право перебувати (здiйснювати) господарську дiяльнiсть на 
територiУ об'екта оренди у тижневий строк. 

4.3. ПIДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВА Ч зобов'язаний: 
4.3 .1. у непереданих в оренду примiщ:_ннях забезпечувати додержання вимог 
нормативно-правових актiв з пожежно1 безпеки; 
4.3.2. здiйснювати контроль за виконання~ ОРЕНДАРЕМ умов цього 
Договору i, у разi виникнення заборгованост1 з орендно1 ~лати або iн~ 
платежiв вжити заходiв щодо погашения заборгованосп , в тому чисш 
проводи;и вiдповiдну претензiйно-позовну роботу. 
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4 3.3. У разi здiйснення ОРЕНДАРЕМ . . , . 
·Б'СКТА ОРЕНДОДАВЕ невщ емних полшшень орендованого 

О JIАНСОУТРИМУВА ЧЕМ ЦЬ , разом з ШДПРИ€МСТВОМ-
БА . зобов язаний здiйснювати контроль за 
здiflсненням таких полшшень. 

S. ПРАВА CTOPIH 

5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ Ма€ право: 

5 1 1. Проводити необхiднии" . 
· · огляд та перев1рку викона1-п~я ОРЕНДАРЕМ 

умов цього Договору· В процесi перевiрки виконання умов цього Договору 
оренди може бути здiйснена фото або вiдеофiксацiя стану та умов 
використання ОБ'€КТ А; 

5 .1.2. Ви~тупати 3 iнiцiативою щодо внесения змiн до цього Договору або 

його роз~рвання У разi погiршення стану орендованого Майна внаслiдок 

невикона~ня або неналежного виконання умов цього Договору; 
5.1.3. Вщмовитися вiд договору та вжити необхiдних заходiв для 

примусового виселення ОРЕНДАРЯ при несплатi ОРЕНДАРЕМ орендноi' 

плати протягом 3 мiсяцiв пiдряд з дня закiнчення строку плате)ку; 

5.1.4. Контрошовати з залученням ШДПРИ€МСТВА

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА виконання умов цього Договору та використання 

ОБ'€КТ А, передано го в оренду за цим Договором, i у разi необхiдностi 

спiльно з ШДПРИ€МСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ вживати 
. . . 
в1дпов1дних заходш реагування. 

5.2. ШДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ мае право: 

5.2.1. Проводити необхiдний огляд та перевiрку виконання ОРЕНДАРЕМ 

умов цього Договору. В процесi перевiрки виконання умов цього Договору 

оренди може бути здiйснена фото або вiдеофiксацiя стану та умов 

використання ОБ'€КТ А; 

5.2.2. Стягнути з ОРЕНДАРЯ заборгованiсть з орендно"i плати та iншi збитки, 

заподiянi ним невиконанням сво"iх зобов'язань за цим Договором, шляхом 

звернення стягнення на його кошти та майно в порядку, визначеному 

законодавством У кра"iни. 

5.3. ОРЕНДАР мае право: 
5.3.1 . Використовувати ОБ'€КТ вiдповiдно до його призначення та умов 

цього Договору; 
5.3.2. Виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисно"i 

документацil на проведения ремонту; 

5 .3 .З. На час проведения ремонту поруш~ати -~итання про зменшення 

орендно"i плати для частково"i компенсацн сво1х витрат на ремонт з 

Урахуванням вимог п. 3 .8 цього Договору; ., . 
5.З.4. Сплачувати орендну плату а~_ансом за будь-якии перюд в межах строку 

дi"i Договору. Iндексацiя орендно1 плати в цьому ви_~адку проводиться у 

вiдповiдностi до Методики розрахунку орендно1 плати за майно 

територiально"i громади мiста Киева, яке передаеться в оренду; . . 

5.З.5. Звернутися до ОРЕНДОДАВЦЯ з клоп~танням щодо вщповщного 

змеr~ш .. ати якщо 3 незалежних вщ нього обставин змiнилися 
ення орендно1 пл , 
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J.f nередбаченi цим Договором . 
~100 ' рЕНДАР Я. , або tстотно . У »flll О ' поr~рwився стан ОБ'€КТ А з ~ 6. За попередньою зrодою ОРЕНДО не 

5.Jбореllдну плату в розмiрi, що не ~вЦя здавати OБ'€КТ в субаренду. 
СУборенди , отримуе ОРЕНДАР, а рещта рб ищуе орендно'i плати за об'ект 
сУ · К су орен · .. д)l(еТУ м1ста иева. дно1 плати спрямовуеться до 
бJО 7 За згодою ОРЕНДОДАВЦЯ 
5,3 . · · nроводити · . зwирення, техн1чне переозброення OБ'€К . замшу, реконструкщю, 
~~ro вартостi. ТУ, що зумовлюе пiдвищення 

6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH 

6.1. ОРЕНДОДАВ~ЦЬ не несе вiдповiдальностi за збитки нанесею 
орвНДАРЮ внасл1док аварi1 iнженерн . · ·... · ' 

V их комуюкацш, як1 знаходяться на ОБ'€КТТ або за иого межами, якщо вину ОРЕНДОДАВЦЯ не встановлено . 
6.2. За .несвоечасну та не в повному обсязi сплату орендноi' плати та iнших 
платеж1в на користь ПIДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА 
ОРЕНДАР сплачуе на користь ШДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА 
пето в розмiрi 0,5 % вiд розмiру несплачених орендних та iнши:х платежiв за 
кожний день прострочення, але не бiльше розмiру, встановленого 
законодавством У кра1ни. 

Крiм того орендар згiдно з пунктом 2 статтi 625 Цивiльного кодексу 
Украiни сплачуе iнфляцiйнi витрати по заборгованостi та 3 % рiчних вiд 
простроченоi' суми заборгованостi. . 

у разi, якщо на дату сплати орендноi' плати заборговаюсть за нею 
становить загалом не менше нiж три мiсяцi, Орендар також сплачус штраф У 
розмiрi 3 % вiд суми заборгованостi. . . 

у випадку примусового стягнення орендноi: плати та шших платежrn у 
ом Украi:ни з ОРЕНДАРЯ також порядку, встановленому законодавств , , . 

повному обсязi втрати пов язаю з таким стягненням та можуть стягуватись у ' . ) 
. 'рвання договорiв (демонтаж, збер1гання тощо . ~ншими процедур~ми роз1 ДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ 
6.3. ОРЕНДАР вщшкодовуе m б плуатацiсю ОБ'€КТ А. 
б . ним ремонтом а о екс з итки, ~причи~ен1 неналеж еннi об'скта оренди з вини ОРЕНДАР Я вiн 
При попршенш стану або знищ БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ збитки в · ШДПРИ€МСТВУ-вщшкодовуе . . 6 . а для вiдновлення майна. · ... · · ст~ яка нео хщн подвшному розм1р1 варто , им пунктом Договору, здiйснюсться 
в . 6 · редбачених ц • щmкодування з итюв, пе . зики не застраховано або розм1р 

щезазначею ри . лише за умови, якщо ви . РУ завданих збитюв. 
страхового вiдшкодування менше р~зм~Б'€КТ А несе ШДПРИ€МСТВО
б.4. Ризик випадковоi: загибел~ 
БАЛАНСОУТРИМУВА Ч. ОБ'€КТ А без письмового попередження 
6.5. У разi звiльнення ОРЕНДАРЕ~ВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА, а також 
ОРЕНДОДАВЦЯ та mДПРИ€МС '€КТА в належному станi ОРЕНДАР весе 
без складання акта про передачу ?Б анесенi у зв'язку з цим збитки в 
nовну матерiальну вiдповiдальюсть р~С~СТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ 
nовному Ух розмiрi та сплачус ПIДП · 



дtlY плату за весь nepi 
opetiдaqi ОБ'€КТ А. од I<ор11стува1-11-1 оеРе ... я до ni 6 За маино, залиmене ОРЕ дn11са1-1ня ак V 6 . . ЯдУ та охорони 1-ЩлрЕм у ту приимання-~аrА~лf-lСОУТРИМУВА Ч,вiд О~ЕНдОдАВЕЦЬореадова»ому при . . 6 JJP • nов~да.л м1щен.н 1 6 6 7. f1рИ невик~наню або ПОрVlн . Ьliocтi Не Нес та ПlдnРиЕ:мствоез . • . J .r..цeJ-u-н O • Уть. -,-а з !юnих шдстав, ~ередбачеr-urх д~щ:10 iз CTOPIH 
догов1р може бути роз1рваний законодавчим Умов цього Договору · дострок и актами у .. iше«ням суду. . ово на вимо .... краши, цей Р6 8 Cnipнi питания no ц ry одн~е, 1з CTOPIH за . · ьому Дог становленому законодавством у .. овору розгл в . . kращи ядаються у 6 9 у раз~ наявносп у будiвл~· 

6 • порядку · · • . а о cno · · солiдарну вщпов~дальнiсть за н ру~ к~лькох орендарiв ОРЕНДАР ·· ф . алеЖНии те • V , несе сnоруди, IX асаду' шженерних кому . . _:ffiIЧ~и стан цiе1 будiвлi або оренди та прибудинковоi: територ··· юкац~и, сан1тарне утримання об'екта . . 11 . 6.10. У раз1 вщмови ОРЕНДАРя . . 
20 . вщ nщписання v nротягом дн1в з дати отримання . акта приимання-передачi uрипиняе свою дiю. акта вщ ОРЕНДОДАВЦЯ Договiр 

7. ВIДНОВЛЕННЯ OБ'€КТА ОРЕНДИ ТА УМОВИ ЙОГО 
ПОВЕРНЕННЯ 

7.1. Амортизацiйнi нарахування на об'tжт оренди нараховуе та залита€ у своему розпорядженнi IПДПРИСМСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВА Ч/ОРЕНДАР. Амортизацiйнi нарахування використовуються на вiдновлення ОБ'€КТ А. Право власностi на майна, придбане або набуте у iнший спосiб за рахунок амортизацiйних вiдрахувань, 
належить територiальнiй громадi мiста Киева. 
7.2. ОРЕНДАР не мае права без письмово1 згоди ОРЕНДОДАВ~ пр~водити переобладнання, перепланування, ремонт ОБ'€КТ А, вести будшелью роботи 
на прибудинковiй територiУ. 
7 3 з таких робiт надаеться листом ОРЕНДОДАВЦЯ, в . . года на виконання ( ~ згоди погодження проекту якщо иого якому зазначаеться про надання у' .. . ) кошторису витрат та термiн наявнiсть передбачена законодавством краши ' 
виконання робiт. rvт"ться тiльки на пiдставi проектно-7 4 Б . . ОБ'СКТI викоt.; .v .• • . удшелью роботи на " затверджено1 в установленому ... зроблено1 та . . кошторисноi" документацн, Р0 . аявностi дозвшьЮL-х докуменпв на .. ку та при н законодавством Укра~ни поряд ' установленому порядку. . . б . триманих 8 ~ з1рваню виконання будiвельних ро 1т, 0 ... договору або при иоrо ро 7 ня дн цьоrо · нути ОБ'€КТ .5. У разi закiнчення/припинен иймання-передач~ повер . ОРЕНДАР зобов'язаний за актомт:fувА ЧУ у станi, не пршому, юж в ГПЩ]р .AJ1AНCOYТPY11vi . i його в оренду, з урахування:-1 И€МСТВУ-Б' Т на момент передач . неможливо вiдокремити вщ як?му перебував ОБ СК АРЕМ noлinllleнь, яю ням зносу за перiод строку Ycix здiйснених ОРЕНД ди з урахуван о I 

V М)' шко ' -~ ЕЖТА без заподiяННЯ ио на здiйснення полiпшень дн договору оренди. оРЕНдодАВf оженням про аренду майна 7·6· Для отримання зrоди . и 3riдн0 3 ол ОРЕ · атер1ал 10 НДАР подас заяву 1 м 
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. aJIЬ»oi' громади мiста Киев 

,.ePиrof.' ади вiд 21.04.2015 № 415/128;, затвердженим рiwевням 

iiC"J(OI р nолiпшень OБ'€КТ А . ки·1вськоi' 

~ jcfЬ ЦЯ • , Проведени 

вэР'[ндоДЛВ . ' ЯКI не можна вiдокреми х ОРЕНдАРЕМ без зrоди 

оРБ auii' не шдляrа€. ти без mкоди для ОБ'сктл 

11eJ-1C • 
\:.., ' 

~o~f fJrт л р вправ1 залишити за собою
 

0rEгi~1i за рахунок влас них коштiв проведенi ним полiлшення ОБ'СКТ А 
• йс!-Iе • ' якщо вони 

1 

зд1 Б'f:J(T А без запод~яння йому шкод 
можуть бути вiдокремленj 

в i.\~nwemiя ОБ'€КТ А, виконанi ОРЕ~ДАРЕМ . . . 

П0 гами n. 7.3 цього Договору, якi нем 
3

~ власю кошти зпдно з 

вttMO аnодiяння йому шкоди З!:! mnn ожливо вщокремити вiд ОБ'СКТ А 

без з .. . ' ....,н1шаються у ком . . u 
• 

iально1 громади м1ста Киева . . унальн,и власност1 

тер11тор ·дчуження ОБ'€КТ А ОРЕНДАРза винят
ком приватизацi·1, продажу або 

jf{IJ10Г0 В1 
Ю. 

РЕнДАР мае право отримати вiдш 

О , . . . кодування витрат, здШснених на 

невiд еМНl полшшення, виконаю за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ о 

РЕНДАР належно виконував умов 
u ' ~ 

О 
и договору протягом строку и

ого дн а 

НДОДАВЕЦЬ не подо · • . ' 

ОРЕ , . ~жив доо договору шсля заюнчення строку 

оренди, У зв язку з необхщюстю викори
стання об'скту оренди для власних 

потреб. 

Розмiр вщшкодування витрат, здiйснених на невiд'смнi полшшення, 

визначасться за результата
ми незалежноi' оцiнки. 

8. ОСОБЛИВ! УМОВИ 

8.1. ОРЕНДАР не мае права передават
и своi' зобов'язання за цим До

говором 

та передавати ОБ'€КТ повнi
стю або частково в користув

ання iюпiй особi, 

укладати договори (контракти,
 угоди), пов'язанi з будь-яким

 використаm-тям 

ОБ 'ЕЖТ А iншою юридичною чи фiзичною особою без попереднъоi· 

письмовоi' згоди ОРЕНДОДАВЦ
Я. 

Порушення цiei" умови Договор
у с пiдставою для дострокового

 розiрвання 

цього Договору в установлено
му порядку. 

8.2. Рiшення про передачу ОБ'€КТ А 
(його частини) в суборенду надаст

ься 

ОРЕНДОДАВЦЕМ в установленому пор
ядку. . . 

8.3 . OБ'€КТ повинен використовувати
ся ОРЕНДАРЕМ плъки за цшьови

м 

nризначенням обумовленим п. 1.1 цього Договору . 

8.4. Порядок' участi ОРЕНДАРЯ в утри~анвi, _ре~онп 1 технiчному 

?бслуговуваннi будiвлi, у т. ч.: ремонп покршш, фас~ буд~нк~, 

1lDl<eнepнoro 6 
внутрiшньобудинкових систем 1 зовюшн1х 

. о ладнаm-IЯ 
.. . . 

1 fDl<енерних . м~·тгя· благоустр01 та санпарному утриманю
 

мереж; ВИВIЗ с ' 
IIрибудин.ко .. •·· компенсацiю витрат ШДПРИ€МСТВА-

БА в01 територн, 
. . . 

ЛЛНсоутримУВА ЧА за кори
стування земельною ДIЛЯНКО~ т

а М1СЦЯМИ 

заrального . чаеться окремим договором, я
кии укладасrься 

користування, визна 
. ЧЕМ . 

3 ГllдrIРИ€МСТВОМ-БАJIАНСОУТРимУВА
 або шшою 

e1<cnrn, 
8 5 - ~•

.1атуючою органiзацiсю. 
• . у . користання ОБ'€КТ А не за цiльовим 

llp Раз1 виявлення факту ви 
113нач . б озiрвано. 

енням, Догов1р може ути Р 
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обов'язаний додатков 
rrAP з ф O cnJJaт 

б~~ . oJO за актичний вид ви итн Рiзницю м. 
~f ~~оваI! ra орендною платоJО I<opиcralif!я ОБ I)f( арендною 
ojr . ~oJO, . .. . , визначе . '€Кrл nлатою 

11 neelP да'fй останнъо1 перев1рl(и np 1!010 цим Дог встановлеu ~ 
~er з • , оведеF •· оворо 11ии 

e~fi~' орУillення доrов_~рних зобов' яза Io1 зriдno з п. 17 м за весь nepioд 
0
~ зэ O ,1а орендовано1 площi т . ~ь в частинi · 1 Положения. 

~,и, ll!elirv~ . . , орr~вт страхув 
~ее» r.rедотриманн1 ~нrпих \Т\яов за Нецiльов,., . ання об' скта 

oer IIPJ,i fl J щ договор д riM Призн ' 
~to% во в установленому законодавст . у. oroвip може б ачен~м, а 
~ocfPoJ(O в1 порядку. )'Ти роз1рвано 

9. СТРОК Дii договору 

rx доrовiр е укладеним з моменту п~·дп 
1 Це11 исання йо сто 

~- • 11 Ь\1..4 20_ року до 11 \'Ь " ~"'~ ~о РОI-IАМИ i дir 
з"f- . ~о законом передбачен~о;;r, . ~~року. 
у раз~, . 1альне посв1дче · 

iя цей Догов1р с укладеним 3 мом . .. ння 1 державна 
есстрац '. . енту державно~ ресстрацii'. 
р? Yci зМlНИ та доповнення до цього Договору оф . •v 

~.... . ормляються в письмовш 

формi i вступають в с~лу з мо~енту шдписання i'x Сторонами. . 

93, Одностороння вщмова вщ Договору не допускасться, крiм випадку, 

передбаченого пунктом 5 .1.~ цього Договору. Лист з вiдмовою вiд Договору 

направляеться поштою з повщомленням про вручения, за мiсцезнаходженням 

ОРЕНДАРЯ, вказаним в Договорi. Договiр с розiрваним з дати одержання 

ОРЕНДАРЕМ повiдомлення ОРЕНДОДАВЦЯ про вiдмову вiд Договору, або 

3 дати повернення ОРЕНДОДАВЦЮ вiдмови вiд Договору з вiдмiткою 

вiддiлення зв'язку про вiдсутнiсть ОРЕНДАРЯ за вказаною адресою. 

9.4. Договiр припиняеться в разi: 

- уразi лiквiдацi'i ОРЕНДОДАВЦЯ або ОРЕНДАРЯ; . 

- невиконання або систематичного неналежного виконання ~стотних 
умов 

договору; 

- закiнчення строку на який його було укладено; 
_ ... ' ОРЕНДАРЕМ (заучастю ОРЕНДАРЯ); 
приватизац11 об'екта оренди . 

- банкрутства ОРЕНДАРЯ; 
- загибелi OБ'€КТ А; . 6 

)· 
- у разi смертi ОРЕНДАР Я (якщо орендарем с ф1зична осо а ' 

~-5 в нr~ випадках, передбачених законом~нням Сторiн. Договiр вважаеться 
!IOзi ~оrов1р може бути розiрвано за погодж Я/ОРЕНДОДАВЦЯ про згоду 
ро .Р аним з дати повiдомлення ОРЕНДАР нення ШДПРИ€МСТВУ-
з1рват . дати повер 

БА и Доrовiр але не раюmе . иймання - передавання. 

9.б J!АJJсоутрим'уВА ЧУ ОБ'€КТ А з~ Лкто: ~~и достроково розiрвано за 
р~ 1-!а в11могу однi€1 iз СТОРIН Догов1р мож НАМИ своi'х зобов'язанъ та з 
· eflluiм . ня СТОРО .. 
1~l!l . суду у разi невиконан ктаМИ Укра1ни. 

9.J. lfX n1дстав, nередбачених закоподавчи~ астрок ОРЕндлР звертаетъся ~о 
ОрЕ~дя: nродовження дii' Дого. вору на ~овии ня строку дii' цього Договору ~ 
за ОдАвця . . 0 зак1нчен заяви додаеться нови 

~~oio I1 за три м~сяц1 д вий строк. До 4 2 20 цього 
~~11 з Jt Ро 11Родовження Договору на но передбачено пунктом · · 

~o~oriap:~a.Jreжнoi' оцiнки ОБ'Е:КТ А, як 

1? 

r, 

l 



. Jiеотримання OPEI-Iдo 
11 р~! ouiJU<И ОБ'€КТА np дАвЦЕм з 
J 01 " 0тяго clsrви о ef~ о crpoKY для ix наданliЯ ОР м двох мiс . РЕI-IдАря . l,~~or J() nовiдомлення npo Едо¼Ець ЯЦ1в з дат I звirу 3 t~J!Ar."" nовинно бути наn nриnинен11я ць зобов'яза~ З3J<iнчeнl!Jr 

)rD r1ettJv· ••• Д Равле1-1о oro д Ranpaв i · ~о~1 ' rrnoкy дн оговору. не niзlf· оговору. 3 ити ~~111 f{Я cJ. .r . IIIIe од азначе ~ ·~~eg . вiдсутНОСТl заяви ОД . .. . fforo Мiсянn . Не f l разt . v 1-11€} 13 С '-\Jt Пtсля . У або зм1ну иого умов niсля . TOPII-I np 
0рУ · зак1н-ч O nриnин noroB ·сяuя Догов1р вважаеться про енliЯ строку " ення цьоrо f м~ . довж иоrо ... i 'O t,to»ax, ЯК1 були передбаченi цим Д еним на той саМ!fй дн п~отяrом 

,•амl~ у qeяi дii' оформляються вiдп . оговором. строк t на тих ' заз~а овщним цьоrо Договору. договором, ЯКИЙ . ' н»оJО . .., е невщ емвою чэс\ 1 "догов1р складении в трьох при~,; ~ цell 1vuPHИKax· ''~Б~доДАВЦЯ, ОРЕНДАРя т~ по одному примiрнику для 
О JIА11СОУТРИМУВА ЧА. Кожний 3 прим· . ШЩIРИ€МСТВА-, ~А 1рник1в мае однакову юридичну 

1 
c11JJY· 

10. ДОДАТКИ 

Додатки до цього Договору е його невiд'емною i складовою частиною. 
доцього Договору д~~аються: 
-розрахунок орендн01 плати . 

11. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПЛАТIЖНI РЕКВIЗИТИ СТОРШ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Департамент комунально'i 
власностi мiста Киева 
Департамент комунальноУ 
Масностi мiста Киева 

ОРЕНДАР 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю ((НДI ((Життя» 

03 11 О, м . Ки1в , 
вул . Олексi'iвська, 3 
Поточний рахунок 7 №UA8132064900000260080526383 l 
Фiлi'i «Розрах.Центр» АТ КБ 
«ПРИБЛ ТБАНК» 
Код банку 320649 
Код Е:ДРПОУ38919077 

(О44) 221-30-91 тел. 

ПIДПРИ€МСТВО
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 

Комунальпе 11екомерцiйне 
пiдприсмство (d\иiвський мiськнй 
пологовнй будннок № 5» 
вико11авчого органу Кнiвськоi 
мiськоi ради (Кнiвськоi мiськоi 
державиоi адмiиiстрацii) 
03037, м . Киiв, 
пр .В .Лобановськоrо,2 
Поточний рахунок: 
UA053206490000026009052729764 
в АТ КБ «ПРИБЛ ТБАНК» 
КОД банку 320649 
Код €WПОУ 01993730 

тел. (044) 249-80-23 

.Говсrrв 
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