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ДОГОВIР № ,)?,6J - \ 
про передачу майна територiальноi' громади мiста Киева в оренду 

(нова редакцiя договору вiд 07.04.2017 р. № 2362 про передачу майна 
територiально громади мiста Киева в оренду 

Мiсто Ки'iв 

Департамент комунально'i власностi м. Киева виконавчого органу Ки'iвсько'i 
мiсько'i ради (Ки'iвськоi' мiськоi' державно'i адмiнiстрацi'i), далi -

ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особi першого заступника директора Шмуляра Олега 
Васильовича, який дiс на пiдставi Положения про Департамент комунальноi' 
власностi м . Киева виконавчого органу Ки'iвськоi' мiсько'i ради (Ки'iвськоi' 
мiсько'i державно'i адмiнiстрацit), яке затверджене розпорядженням 

виконавчого органу Ки'iвсько'i мiсько'i ради (Ки'iвськоi' мiськоi' державноi' 
адмiнiстрацu) вiд 29 грудня 2012 р. № 2383, Положения про оренду майна 
територiальноi' громади мiста Киева, затвердженого рiшенням Ки'iвсько'i 

мiсько'i ради вiд 21.04.2015 № 415/1280, та Наказу Департаменту комунальноi' 
власностi м. Киева виконавчого органу Киi·всько'i мiськоi· ради (Ки'iвсько·i 

мiсько'i державноi: адмiнiстрацii') вiд 10.05.2016 № 238 з однiсi· сторони, та 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<НДI «Життя» , далi - ОРЕНДАР, в 

особi директора Копила Володимира Григоровича, який дiе на пiдставi 

Статуту, з другоi' сторони, а також Комунальне некомерцiйне пiдприемство 

«Киi'вський мiський пологовий будинок № 5» виконавчого органу Ки'iвсько·1 
мiськоi' ради (Киi'вськоi: мiсько'i державно'i адмiнiстрацii'), далi 

ШДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ, в особi директора Говсесва 

Дмитра Олександровича, який дiе на пiдставi Статуту , керуючись 

положениями ст. 631 Цивiльного кодексу Украi'ни що 1менуються разом -
СТОРОНИ, уклали цей Договiр про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ на пiдставi Наказу Департаменту комуналъно'i 

власностi м. Киева виконавчого органу Киi·вськоi· мiсько·i ради (Ки'iвсъко·, 

мiсько'i державно'i адмiнiстрацi'i) вiд ~ r~, u .J 2020 р. 

№ J., ~ \ ~ - о:!\ передас, а ОРЕНДАР приймас в оренду нерухоме майно 

(нежитловi примjщення), що належить до комунально'i власностi 

територiальноi' громади мiста Киева, далi - ОБ'€КТ, який знаходиться за 1..... 

адресою: 0303 7 м. Киi'в, проспект Валерiя Лобановського,2, загальною 

площею 55,70 кв. м. для розмiщення приватного закладу охорони здоров'я. 

1.2. Цей Договiр визначае взасмовiдносини CTOPIH щодо строкового, 

платного користування ОРЕНДАРЕМ ОБ'€КТОМ. 

2. ОБ'€КТ ОРЕНДИ 
2.1 . ОБ'€КТОМ оренди с 
нежитлове примiщення загальною площею 55,70 кв. м на 5 першому поверсi, 

згiдно з викопiюванням з поповерхового плану, що складае невiд'емну 

частину Договору про передачу майна територiально'i громади мiста Киева в 

оренду вiд 07 квiтня 2017 року No 2362; 
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2.2. Вартiсть ОБ'€КТ А згiдно iз затвердженим висновком про вартiсть майна 

станом на «3 1 » березня 2020 року становить 1 кв . м. 20736,09 грн. , всього 

1155000,00 грн. (один мiльйон сто п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп. 

2.3. Стан ОБ'€КТА на дату передачi його ОРЕНДАРЕВI, визначаеться в актi 

приймання-передачi, що е невiд'смною частиною Договору про передачу 

майна територiально"i громади мiста Киева в оренду вiд вiд 07 квiтня 

2017 року № 2362. 
2.4. Передача ОБ'€КТ А в оренду не тягне за собою виникнення в 

ОРЕНДАРЯ права власностi на цей ОБ'€КТ. Власником ОБ'€КТ А 

залишасться територiальна громада мiста Киева, а ОРЕНДАР користусться 

ним протягом строку оренди. 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА 

3 .1. Орендна плата визначена на пiдставi Методики розрахунку орендноi' 

плати за майно територiалъноi' громади мiста Киева, яке передасться в 

оренду, затверджено"i рiшенням Ки"iвсько"i мiсько'i ради вiд «21» квiтня 

2015 року №415/1280 (зi змiнами) становить без ПДВ: 

згiдно з розрахунком орендно"i плати, що с невiд 'смною частиною 

цъого Договору (додаток 1) за базовий мiсяць розрахунку березень 2020 року 

10439,79 грн. (десять тисяч чотириста тридцять дев'ять) грн. 79 коп. 

3 .2. Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначаеться шляхом 

коригування орендно"i плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцii" за 

поточний мiсяць. Оперативна iнформацiя про iндекси iнфляцi'i, розрахованi 

Державною службою статистики Укра"iни, розмiщусться на веб-сайтi Фонду 

державного майна У кра"iни. 

3 .3. У разi користування ОБ'€КТОМ протягом неповного календарного 

мiсяця (першого та/або останнього мiсяцiв оренди) добова орендна плата за 

днi користування визначасться згiдно з Методикою розрахунку орендно"i 

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

оренду, на основi орендно'i плати за вiдповiднi мiсяцi пропорцiйно дням 

користування. 

3.4. Розмiр орендно"i плати пiдлягас перегляду на вимогу однiе"i iз CTOPIH у 

разi змiни Методики розрахунку орендно"i плати за користування майном 

територiально"i громади мiста Киева, яке передаеться в оренду, та в iнших 

випадках, передбачених законодавством Укра"iни. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний звернутися до ОРЕНДАРЯ iз вимогою 

про перегляд орендно1 плати, якщо змiни до Методики мають наслiдком 

збiльшення розмiру оре1щноi' плати за цим Договором, протягом 30 

календарних днiв з моменту набуття чинностi вiдповiдними змiнами. 

ОРЕНДАР може звернутися до ОРЕНДОДАВЦЯ iз вимогою про перегляд 

орендно'i плати, якщо змiни до Методики мають наслiдком змiну розмiру 

орендно"i плати за цим Договором, протягом будь-якого строку пiсля набуття 

чинностi вiдповiдними змiнами. 

Новий розмiр орендно1 плати починае застосовуватись з першого числа 

мiсяця, наступного за датою укладання СТОРОНАМИ додатковоi" угоди до 

цього Договору щодо приведения розмiру орендноi' плати у вiдповiднiсть iз 

змiнами, внесеними до Методики. Вiдмова ОРЕНДАРЯ укласти додаткову 
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угоду щодо збiльшення орендно'i плати з метою приведения П у вiдповiднiсть 

iз змiнами, внесеними до Методики, с пiдставою для дострокового 
припинення цього Договору. 
3 .5. Додатково до орендноi' плати нараховуеться податок на додану вартiсть у 
розмiрах та порядку, визначених законодавством Укра'iни, який сплачусться 

ОРЕНДАРЕМ разом з арендною платою. 

3.6. Орендна плата сплачуеться ОРЕНДАРЕМ на рахунок ПIДРИ€МСТВА
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА, починаючи з дати пiдписання акта приймання

передач.~. 

3.7. Орендна плата сплачусться ОРЕНДАРЕМ незалежно вiд насшдюв 
господарськоУ дiяльностi ОРЕНДАР Я щомiсячно не пiзнiше 15 числа 
поточного мiсяця. 

3.8. У разi якщо ОРЕНДАР не може використовувати орендоване майно у 
зв'язку з необхiднiстю проведения ремонтних робiт, за його клопотанням 

рiшенням ОРЕНДОДАВЦЯ на перiод виконання ремонтних робiт, орендна 
плата може бути зменшена на 50 вiдсоткiв для об' сктiв площею до 150 кв. м 
на строк не бiльше 3 мiсяцiв. 
lнформацiя, щодо неможливостi використовування орендованого майна 
пiдтверджуеться вiдповiдним актом, складеним ОРЕНДАРЕМ та 
ШДПРИ€МСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ. 
Передбачена цим пунктом зменшена орендна плата може бути встановлена 
один раз протягом строку дii: цього Договору та за умови дотримання 

Орендарем умов договору щодо належного утримання об'екта оренди та його 

комунiкацiй та виконання пiдпункту 4.2.14 цього Договору. 
3 .9. Оплата витрат на утримання орендованого майна (комунальних послуг, 
послуг з управлiння об'ектом нерухомостi, витрат на утримання 

прибудинковоi територii та мiсць загального користування, вартiсть послуг 

по ремонту i технiчному обслуговуванню iнженерного обладнання та 

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

вивiз смiтrя тощо ), компенсацiя витрат ШДПРИ€МСТВА

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА за користування земельною дiлянкою не входить 

до складу орендноi плати. 

3.10. Зобов'язання ОРЕНДАРЯ по сплатi орендноi плати забезпечуються у 
виглядi авансовоi орендноi плати в розмiрi не менше нiж орендна плата за 

два мiсяцi . ОРЕНДАР сплачуе авансовий платiж протягом 1 О календарних 
днiв з дати пiдписання Договору. ШДПРИ€МСТВО

БАЛАНСОУТРИМУВА Ч зараховуе авансовий платiж як орендну плату за 

останнi два мiсяцi строку дii: договору оренди. Iндексацiя орендно'i плати в 
цьому випадку проводиться вiдповiдно до Методики розрахунку орендно'i 
плати за майно територiально'i громади мiста Киева, яке передасrься в 

оренду. 

3 .11. Надмiру сплачена сума орендно'i плати пiдлягае в установленому 

порядку залiку в рахунок майбутнiх платежiв, а у разi неможливостi такого 

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

3.12. У разi закiнчення, припинення (розiрвання) цього Договору ОРЕНДАР 
сплачуе плату за фактичне користування об'ектом оренди до дня пiдписання 
акта приймання-передачi об'екта оренди орендодавцем, орендарем та 
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балансоутримувачем або IНШИМИ документами, передбаченими 

законодавством включно: 

у розмiрi орендноi' плати, визначеноi' договором оренди, протягом 

мiсяця пiсля дати закiнчення (дострокового розiрваm1я) договору оренди; 

у розмiрi подвiйно'i орендно1 плати, визначеноi' договором оренди, 

починаючи з другого мiсяця пiсля закiнчення (дострокового розiрвання) 

договору оренди. 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ 

4.1 . ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний: 

4.1.1. Не вчиняти дiй, якi б перешкоджали ОРЕНДАРЮ користуватися 

ОБ'СКТОМ на умовах цього Договору. 

4.1.2. У випадку реорганiзацii: ОРЕНДАРЯ до припинення чинностi цъого 

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 полiпшепь орендованого 

ОБ'СКТА ОРЕНДОДАВЕЦЬ разом з ШДПРИСМСТВОМ

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ зобов'язаний здiйснювати контроль за 

здiйснеппям таких полiпшень. 

4.1.4. Вiдшкодувати ОРЕНДАРЮ, у разi приватизацii' орендованого 

ОБ'СКТУ, вартiсть зроблених невiдокремлюваних полiпшень орепдованого 

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

збiльшення вартостi орендованого ОБ'СКТУ в результатi таких полiпшень . 

4.2. ОРЕНДАР зобов'язаний: 

4.2.1. Використовувати ОБ'СКТ вiдповiдпо до його призначенпя та умов 

цього Договору. 

4.2.2. Своечасно i в повному обсязi сплачувати орендну плаrу та iнmi 

платеж~. 

4.2.4. Забезпечити належне збереженпя, експлуатацiю i санiтарне утримапня 

ОБ'СКТУ оренди, його обладнання, iнвентарю та запобiгати його 

пошкодженню i псуванню. 
4.2.4. При орендi пiдвальних примiщень дотримуватись правил експлуатацi1 

та ремонту iнженерних комунiкацiй та вимог БНIП-11-104-7 6 по зберiганню 

та складуванню матерiалъних цiнностей у пiдвальних примiщенпях, а також 

забезпечити i:x захист вiд аварiй iнженерних комунiкацiй. 

4.2.5. Протягом строку дiУ Договору до передачi ОБ'СКТА 

ШДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ по акту приймапня-передачi 

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

будинку, покрiвлi, орендованих примiщень, мiсць спiльного користування, 

системи опалення, водопостачання та водовiдведення). Ця умова Договору не 

розглядаеться як дозвiл на здiйснення полiпшень орендованого ОБ'СКТ А i не 

тягне за собою зобов'язання ОРЕНДОДАВЦЯ щодо компенсацii' вартостi 

полiпшень. 
4.2.6. Забезпечити пiдготовку ОБ'СКТА 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 пожежноi' безпеки 

розробляти комплекснi заходи щодо забезпечення пожежноi' безпеки об'екта 
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оренди. Забезnечувати додержання протипожежних вимог стандартiв, норм, 

правил, а також виконання вимог приписiв i постанов органiв державного 
пожежного нагляду та вимог вiдповiдних служб (пiдроздiлiв) 

ПIДПРИСМСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА (у разi i"x наявностi). 

Утримувати У справному станi засоби протипожежного захисту i зв'язку, 
пожежну технiку, обладнання та iнвентар, не допускати i'x вю<0ристання не 
за призначенням. Проводити розслiдуваюiя випадкiв пожеж та подавати 

ШДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ вiдповiднi документи 

розслiдування. Не допускати самовiльного перепланування об'екта без 

розробленоI та встановлений порядком погодженоi' ШДПРИ€МСТВОМ

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУМ проектно1· документацii'. 

4.2.8. Забезпечувати безперешкодний доступ до ОБ'€КТ А представникiв 

ОРЕНДОДАВЦЯ, ПIДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА та структурного 

пiдроздiлу виконавчого органу Ки"iвськоi· мiськоi· ради (КиУвськоУ мiсько'i державноi" · 
адмiнiстрацii"), що здiйсню€ управлiння майном, та надавати за першою вимогою 

всю необхiдну iнформацiю щодо ОБ'€КТ А для перевiрки дотримання 

ОРЕНДАРЕМ умов цього Договору. 

4.2.9. На вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ або ШДПРИСМСТВА

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА проводити звiряння взаеморозрахунюв по 

орендних платежах i оформляти вiдповiднi акти звiрки, щорiчно брати участь 

в iнвентаризацil розрахункiв станом на дату проведения iнвентаризацп на 

ГПДПРИ€МСТВI-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧI. 

4.2.10. Не менш нiж за 2 мiсяцi письмово до припинення використання 
ОБ'€КТА повiдомити ОРЕНДОДАВЦЯ та ГПДПРИ€МСТВО

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА. 

4.2.11. Самостiйно сплачувати вартiсть фактично спожитих комунальних 

послуг постачалъникам таких послуг, яю надаються за окремими договорами, 

укладеними ОРЕНДАРЕМ з цими органiзацiями (водопостачаIШЯ, 

каналiзацiя, газ, електрична та теплова енергiя, вивiз смiття i т. п.), за 

тарифами, якi у встановленому законодавством порядку вiдшкодовують 

повну варпсть 1х надаШIЯ. 

у разi вiдсутностi можливостi укладання прямих договорш з 

пiдприемствами-постачальниками по слуг ( водопостачання, газ, те плова 

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

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА за наданi послуrи у вiдповiдностi до окремо 

укладених договорiв, на пiдставi даних облiку (лiчильникiв). 

4.2.12. Самостiйно сплачувати на пiдставi договору з ШДПРИ€МСТВОМ
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ, пропорцiйно орендованiй площi, частку витрат 

на утримання прибудинковоi· територii" та мiсць загального користування, на 

ремонт покрiвлi, фасаду, вивiз смiття тощо, послуг по технiчному 

обслуговуванню iнженерного обладнання внутрiшнъобудинкових мереж та 

компенсацiю витрат ШДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИJv1УВА ЧА за 

користування земельною дiлянкою за послуги з управлiння об' €Ктом 

нерухомосп. 

4.2.13. У разi, якщо ОБ'€КТ с об'сктом культурноi' спадщини чи його 

частиною, дотримуватись умов охоронного договору на пам'ятку культурноi" 
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:падщини, укладеноrо м1ж ПIДПРИ€МСТВОМ

;лЛАI-IСОУТРШv1УВА ЧЕМ або ОРЕНДАРЕМ та органом охорони 

:<улыурно'i спадщини та забезпечувати збереження об'скту кулыурноi' 

спадщини чи його частини вiдповiдно до вимог законода
вства у сферi 

охорони культурноi' спадщини. 

4.2.14. Протягом мiсяця пiсля укладення цього Договору застрахувати 

ОБ'€КТ не менте, нiж на його вартiсть за висновком про ва
ртiсть/актом 

оцiнки на користь П1ДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУ
ВАЧА, який несе 

ризик випадковоi' загибелi чи пошкодження ОБ'€КТ А, у порядку, 

визначеному законодавством, i надати ОРЕНДОДАВЦЮ та 

ШДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ копi1 страхового 

полiсу/договору i платiжного доручення про сплату страхового внеску. 

Постiйно поновлювати договiр страхування таким чином, що
б на увесь строк 

ОБ'€КТ був застрахованим. 

Обов'язковi для страхування ризики: пожежа, вибух, удар блис
кавки,дii' 

. .., 
стихшних явищ, протиправнi дii' третiх осiб, пошкодження 

водою,nошкодження об ' екта оренди при проведеннi ремонтних робiт та iншi 

додатковi ризики, вiд яких необхiдно застрахувати майно, на вимоrу 

ШДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА. 

4.2.15. У разi прийняття рiшення щодо нього про припинення шл
яхом 

реорганiзацii' чи лiквiдацii' або порушеннi щодо нього сп
рави про банкрутство 

в господарському судi письмово повiдомити про 
це ОРЕНДОДАВЦЯ та 

ПIДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА в 10-денний термiн з дати 

прийняття вiдповiдного рiшення. 

4.2.16. У разi приватизацii ОБ'€КТА ОРЕНДАРЕМ в 10-денний термiн 

надати ОРЕНДОДАВЦЮ та ШДПРИ€МСТВУ-БА
ЛАНСОУТРИМУВАЧУ 

копiю нотарiально посвiдченого договору купiвлi-п
родажу ОБ'€КТ А та акта 

приймання-передачi. 

4.2.17. У разi змiни рахунку, назви пiдприсмства, телефону, 

мiсцезнаходження письмово повiдомляти про це ОРЕНДОДАВЦЯ у 

тижневий строк. 

4.2.18. Забезпечити належне утримання шженерних комунiкацiй 

(водопроводу , каналiзацi'i, електричних та опалювальних мереж), якi 

знаходяться на ОБ '€КТ!. У випадку аварiй та проведения планових 

ремонтних робiт повiдомляти про це ОРЕНДОДАВЦЯ 
та ШДПРИ€МСТВО

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА. 

4.2.19. Пiсля припинення дi"i цього Договору протягом 3 календарних днiв 

передати майно по акту приймання-передачi ШДПРИ€МСТВУ

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ. Акт приймання-передачi 
ОБ'€КТ А пiдписусrься 

вiдповiдним ОРЕНДОДАВЦЕМ, ОРЕНДАРЕМ та ШДПРИ€МСТВОМ

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ. У разi невиконання ц
ього пункту ОРЕНДАР 

сплачуе неустойку у подвiйному розмiрi орендноi' пла
ти. 

4.2.20. З метою приведения розмiру орендно'i плати у вiдповiднiс
ть iз новими 

ринковими умовами ОРЕНДАР мае надати ОРЕНД
ОДАВЦЮ новий звiт з 

незалежно"i оцiнки ОБ'€КТ А: 

за три мiсяцi до дати закiнчення цього Договору - якщо Договiр 

укладено менше нiж на три роки i ОРЕНДАР бажае продовж
ити Договiр на 

новий строк, або 
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чере~ три рок~ пiсля дати попереднього звiту - якщо Договiр укладено 
на три 1 бшьше роюв . 

?дночасно iз звiтом надасться заява про продовження Договору на 

новии строк, я~о нова оцiнка здiйснюrться з метою продовження дii' 

Договору на новии строк . 

. Порушення ОРЕ~ЕМ зазначеного у цьому пунктi строку надання 

зв1ту про незалежну оцшку бiльше нiж на два мiсяцi r пiдставою для 

непродовження Договору на новий строк або для дострокового розiрвання 

Доrо_~ор~. Пр_о~~~ий строк може бути поновлений на пiдставi рiшення 
поспино1 ком1с11 Ки1вськоi' мiськоi' ради 3 питань власностi . 

4.2.21 . У разi необхiдностi, здiйснити заходи з метою пристосування 

ОБ'€КТУ до п_отреб людей з обмеженими фiзичними можливостями . 

4.2.22. У раз~ виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацiй, 

пов'язаних з природною стихiсю: ураган, землетрус, великий снiгопад, 

ожеледиця тощо, надавати своiх працiвникiв для i'x попередження та 

лiквiдацii' наслiдкiв. 

4.2.23. Здiйснити нотарiальне посвiдчення та державну реестрацiю цього 

Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок сво1х коштiв. 

4.2.24. Сторони вживають заходи для здiйснення державноi' реестрацi1 права 

власностi територiальноi' rромади мiста Киева на ОБ'€КТ. 3 цiсю метою 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ вживае заходiв, передбачених рiшенням Киi'вськоi' мiськоi' 

ради вiд 23 жовтня 2013 року № 270/9758 «Про питания, пов'язанi з 

державною реестрацiею речових прав на нерухоме майно, що належить до 

комунальноi' власностi територiальноi' громади мiста Киева», зокрема, 

забезпечуr видачу протягом шести мiсяцiв з моменту укладання цього 

Договору секретарем Киi'вськоi· мiськоI 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 територiальноi' 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 територii' 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-пjдприемцiв, договорiв 

оренди (суборенди),трудовий договiр мiж працiвником та особою, яка 

використовус найману працю, трудова книжка, дозвiльнi документи тощо) . 

Письмово повiдомляти ПIДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ про 

особу, яка мае право перебувати (здiйснювати) господарську дiялънiсть на 

територii' об'екта оренди у тижневий строк. 

4.3 . ПIДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВА Ч зобов'язаний: 

4.3 .1. у непереданих в оренду примiщ:_ннях забезпечувати додержаю-~я вимог 

нормативно-правових актiв з пожежно1 безпеки; 
4.3.2. здiйснювати контроль за виконання~ ОРЕНДАРЕМ умов цього 

Договору i, у разi виникнення заборrованост1 з орендноi' плати або iнших 
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атежiв, вжити заходiв щодо . . 
лл . . . погашення заборгованост1 , в тому чисш 

nроводити ~щп? __ вщну претензiйно-позовну роботу. 

4 3 3 У раз1 здшснення ОРЕНДАРЕМ · , • 
· · · ТА ОРЕН нев1д rмних полшшень орендованого 

ОБ '€К ДОДАВЕЦЬ разом 3 ШДПРИ€МСТВОМ-

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

5. ПРАВА СТОРIН 

5.1 . ОРЕНДОДАВЕЦЬ маr право: 

5.1.1. Проводити необхiдний оrляд та перевiрку виконання ОРЕНД
АРЕМ 

умов цього Договору. В процесi перевiрки виконання умов цього Договору 

оренди може бути здiйснена фото або вiдеофiксацiя стану та умов 

використаIПIЯ ОБ'€КТ А; 

5.1.2. Виступати з iнiцiативою щодо внесення змjн до цього Догово
ру або 

йоrо розiрвання У разi поriршення стану орендованого Майн
а внаслiдок 

невиконання або неналежного виконання умов цьоrо Договору
; 

5.1.3. Вiдмовитися вiд договору та вжити необхiдних заходiв для 

примусового виселення ОРЕНДАРЯ при несплатi 
ОРЕНДАРЕМ орендноi' 

плати протягом 3 мiсяцiв пiдряд з дня закiнчення строку платежу; 

5.1.4. Контролювати з залученням ШДПРИ€МСТВА

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА виконання умов цъого Дог
овору та використання 

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

сшльно з ШДПРИ€МСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ 
вживати 

. . . 
юдпов1дних заход~в реагування. 

5.2. ШДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВА Ч мае право: 

5.2.1 . Проводити необхiдний огляд та перевiрку виконання ОРЕН
ДАРЕМ 

умов цього Договору. В процесi перевiрки виконання
 умов цъого Договору 

оренди може бути здiйснена фото або вiдеофiксацiя стану та умов 

використання ОБ'€КТ А; 

5.2.2. Стягнути з ОРЕНДАРЯ заборгованiсть з орендноi' плати та iншi 
збитки, 

заподiянi ним невиконанням своi'х зобов'язань за цим 
Договором, шляхом 

звернення стягнення на його кошти та майно в порядку, визначеному 

законодавством Украiни . 

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-кошторисноi· 

документацii' на проведения ремонту; 

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

орендноi: плати для частковоi' компенсацн сво1х витрат на ремонт 3 

урахуванням вимог п. 3 .8 цъоrо Договору; 

5.3.4. Сплачувати орендну плату авансом за будь-який перiод в меж
ах строку 

дii' Договору. Iндексацiя орендно'i плати в цьому в~~адку проводиться у 

вiдповiдностi до Методики розрахунку орендно1 плати за майно 

територiальноi· громади мiста Киева, яке передаеться в аренду; 



звернутися до ОРЕНД
ОДАВЦЯ 

5 3-5. .. з I<лопотанням щодо вi
дповiдного 

· енНЯ орендно1 пла
ти, якщо з 

. 

3rv1e1-J:lil 6 
• незалежних вщ нього об

ставин змiнилися 

nеред ачен1 цим Догов
ором б · 

уrv1овИ, НДАР:Я· 
, а O 1стотно погiршився стан 

ОБ'€КТ А не 

вияи ОРЕ ' 
3 

6 За попере
дньою згодою ОРЕНДОДА

В 

5.J . · . . ЦЯ здавати ОБ'€КТ в су
баренду. 

6 ендну плату в р
озм1р1 що . 

су ор 
' не перевищуе орендн

оi плати за об'ект 

суборенди,_ отримуе ОРЕНДАР, а
 решта суборендноi· плати спрямовуеться до 

бюджету м1ста Киева. 

5J.7. За згодо~ ОРЕНДОДАВЦЯ проводити замiну, реконструкцiю, 

розmирення,. техн~чне пер
еозброення ОБ'€КТУ, що

 зумовлюе пiдвищення 

йоrо вартосп. 

6. ВIДПОВIДАЛЪЮСТЬ C
TOPIH 

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе вiдповiдальностi за збитки, нанесенj 

ОРЕНДАРЮ внаслiдок ав
арi1 iнженерних комунiкац

iй, я:кi знаходяться на 

ОБ'€КТТ або за його межам
и, якщо вину ОРЕНДОДА

ВЦЯ не встановлено. 

6.2. За несвоечасну та не в п
овному обсязi сплату 

орендноi· плати та iнших 

платежiв на користь ШДПРИ€МСТВА-БАЛА
НСОУТРJ1МУВА ЧА 

ОРЕНДАР сплачус на к
ористь ШДПРИ€МСТВ

А-БАЛАНСОУТРи:м
УВА ЧА 

пеню в розмiрi 0,5 % вiд розмiру несплачених о
рендних та iнших плате

жiв за 

кожний день прострочення, але не бiльше розшру, встановленого 

законодавством У краi
·ни. 

Крiм того орендар зг
iдно з пунктом 2 статтi 625 Цивiльного кодексу 

Украiни сплачус iнфл
яцiйнi витрати по за

боргованостi та 3 % рiчних вiд 

простроченоi· суми забо
ргованостi. 

У разi, якщо на дату
 сплати орендноi пла

ти заборгованiсть за
 нею 

становить загалом не м
енше нiж три мiсяцi, Ор

ендар також сплачус ш
траф у 

розмiрi 3 % вiд суми заборгованостi. 

У випадку примусовог
о стягнення орендноi· п

лати та iнших платежi
в у 

порядку, встановленому законодавством Украiни, з ОРЕНДАР:Я також 

можуть стяrуватись у пов
ному обсязi втрати, пов'яз

анi з таким стяrnенням т
а 

iншими процедурами розi
рвання договорiв (демонт

аж, зберiгання тощо ). 

6.3. ОРЕНДАР вiдшкодову
с ШДПРИ€МСТВУ-БАЛА

НСОУТРИ1'-1УВАЧУ 

збитки, спричиненi ненал
ежним ремонтом або експ

луатацiею ОБ'€КТА. 

При погiршеннi стану аб
о знищеннi об'екта оренд

и з вини ОРЕНДАР Я вi
н 

8iдunсодовуе ШДПРИ€МСТВУ-БАЛАН
СОУ!РИМУВАЧУ збитки в 

nодвiйному розмiрi вартос
тi, яка необхiдна для вщн

овлення майна. 

Вiдmкодування збиткiв, пер
едбачених цим пунктом До

говору, здiйснюсться 

лmue за умови, якщо в
ищезазначенi ризики не

 застр~овано або роз
мiр 

страхового вiдшкодування ме
нте розмiру завданих збитюв

. 

б.4. Ризик випадковоi' загибелi ОБ'€КТА несе ШДПРИ€МСТВО

БАЛАНСОУТРИМУВА Ч. 
6.5. у разi звiльнення ОРЕНДА

РЕМ ОБ'€КТ А без письмово
го попередження 

OРЕНДОДАВЦЯ та ШДПРИ€
МСТВА-БАЛАНСОУТРИ1'-

1УВА ЧА, а також 

без СI<Jiадання акта про передач
у ОБ'€КТ А в нале_жном~ станi

 ОРЕНДАР несе 

noэJ.n, ма . . ~·дальнiсть за нанесеш
 у зв язку з цим збитки 

· ·J тер1альну в1дпо
в 

в 

n 



.. poзrvtipi та с11ла чуе 
ПI пnpr ... ., 

j 1)( 
t \ r,смств 

о/J, ,ом олаrУ за весь перiод
 t(Ористуоан Y-БAJI АНСОУТРИМУВ 

''1е11.д 11~ оБ'СКТ Л. 
,-,я до нiд rrисання акт ~ А ЧУ 

01 е,да'0 ·., 0 
залишенс Qpцl-lД 

' У nриимання -

г1~:Р маин ' ~ АРЕМ 

ь.6- ~; та охорони, . о~ш-,додлlЕ:tсrщ~ваному примi
щсннi бс1 

~1111 11::Т-1сОУТРИ1v1У_ВА Ч в~дпов~дал
ъност; не !. га ПIДПРИ€МСТВО-

{,Jfl -~евиконаню або nopy
weннi O 

• . несуть. 

ГJрИ т • 
дн1с10 , з стар 

6,1, · ,1IJJИX тдстав, передбачених зако1-1 11-1 умов цього Договору 

э JfJ б · v 
одаRчими , .. 

ro . ~юже ути роз1рвании д
остроко 

аК1ами Укра,ни цей 

догов1Рям суду. 
во на вимоrу однi6 iз CTOPIH 1а 

·,,,eHfl 
pij)J спiрнi nитання по цьому Доrово 

6.8. деному законодавством у
 краi·ни ру розглядаються у порядку 

raнoIJ . . 6 . . . 

ос у разi наявносп У удrвт або слорудi кiл 
. 

6.9·. pт.rv вiдповiдальнiстъ за належнииv ък?х о~ендарJВ, ОРЕНДАР несе 

л,да •; . техн,чнии ста . ... б . . 

со и ix фасаду, шженерних
 ко нiк • v • н ЦЮ удшЛJ або 

спорУд ' 6 ·· . ... му ацш, санпарне утримання
 об'екта 

ди та при
 удинково1 тер

иторн. 

0рен . . . . . 

610 у раз1 вщмо
ви ОРЕНДАРЯ вщ пi

дписання акта v 
• 

. . . 
приимання-пер

едач1 

протягом 20 д~IВ з дати отримання акта
 вiд ОРЕНДОДАВЦЯ Дог

овiр 

припиняе свою д1ю. 

7. ВIДНОВЛЕННЯ OБ
'€КТА ОРЕНДИ ТА У

МОВИ ЙОГО 

ПОВЕРНЕННЯ 

7. 1. Амортизацiйнi нарах
ування на об'ект оре

нди нараховуе та зал
ишас у 

своему 
розпорядженнi 

ШДПРИ€МСТВО-

БАЛАНСОУТРИМУВ
А Ч/ОРЕНДАР.Аморт

изацiйнi 
нарахування 

внкористовуються на
 вiдновлення ОБ'

€КТ А. Право власностi на майно
, 

придбане або набуте 
у iнший спосiб за 

рахунок амортизацi
йних вiдрахувань, 

належить територiаль
нiй громадi мiста К

иева. 

7.2. ОРЕНДАР не мае права
 без письмовоi' згоди 

ОРЕНДОДАВЦЯ про
водити 

переобладнання, перепла
нування, ремонт ОБ'

€КТ А, вести бу дiвельнi робо
ти 

на прибудинковiй терито
рii". 

7.З. Згода на виконання та
ких робiт надасться лист

ом ОРЕНДОДАВЦЯ, в 

якому зазначаеться про н
адання згоди, погоджен

ня проекту (якщо йо~о 

наявнiсть передбачена за
конодавством Укра1·ни), кошторису витрат 

та термш 

виконання б' 
74 ро lT. 

· · авi проектно-

.. Будiвельнi оботи на ОБ'СКТI викон
уються тшьки н~. шдст 

kOIJJтo 11 
" Р ... oi' та затверджено1 в установленому 

закон р сно1 документац11, р
озроблен ностi дозвiльних документjв н

а 

внкон;давство~ Украi'ни п~рядку
, та при н~;ановленому поряд

ку. . 

7,5 ,, ння бущвельних роб1т, о
триманих 

8 УД ору або при йоrо розiрваню
 

·, раз· 
... ro огов 

Орр~ закiнчення/припи
нення дн цъ~ · я-передачi повернути ОБ

'€КТ 

О!д17р,., зобов'язаний за актом прии
;~; у станi, не гiршому. нiж в 

Яkoft.1 r~€МСТВУ-БАЛА1-IСОУТР
ИМУВ . v го 8 аренду, з vрахува

нням 

Ус~ у llеребував ОБ'€КТ на мо
мент передач~ .но еможливо вjдdкремити вiд

 

о зцjtj 
• ень яю н · • , 

~'CJ( снених ОРЕНДАРЕМ
 поташ ' . п~ям зносу за перюд стр

оК) 

) •·· ТА. 6 
и 3 урахувт 

111 4or""~ . ез заподiяm-rя йому шкод ' 



·1.ь. Н,цлДАРя отримання . . ОРЕ . пода€ заs~в з_год11 ОРЕНДОДАВU.Я на здiйснення пошIШI:НЪ 
територ1альноi· rp У • Maтepia.rrn . о з Положениям про аренду маин_ а . .. ом.ад.и . ЗГlДН . Кш . .. м1сь~о1 ради вiд 21 .04 2 ~11ста Ки€ва, затвердженим рtШеННЯМ всько1 ВарТJСТЬ ПОЛinщ . О] S № 415/] 280 
ОРЕНДО~ЦЯ, e::i ~;'€КТ А, nр~ведених ОРЕНДАРЕМ без 

I 
зrоди 

комnенсацн не niдляга€. мо:жна вiдокремити без шкоди для ОБ €КТ А, 
оРЕНДАР вnравi зали 
здiйсненi за рахунок lIIити за собою проведенi ним полiпшеиня ОБ'€КТ А, вiд ОБ'€КТ А без заn в~асних коштiв якщо вони можутъ бути вiдокремленi од~яння.., ' flолiпшення OБ'€КТ А, в иом~ шкоди. . 
8имоrами п. 7.3 цього Д иконан~ ОРЕНДАРЕМ за власнi кошти зпдно 3 

без заподiяння йому оговору, якi неможливо вiдокремити вiд ОБ'€КТ А: 
територiальноi· громади ~коди, залишаються у комунальнiй власност1 
iнmoro вiдчуження 0Б'€;:lа Киева за винятком приватизацii', продажу або 
ОРЕНДАР мае право от OPEH~IO. . ... невiд'смнi полinшення :имати . вщшкодування витрат, зд1иснених на 
ОРЕНДАР належно ви ' иконан~ за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ, якщо 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ конував умови договору протягом строку його дii', а не подовжи . . . 
0 

енди, у зв 'язку 
3 необхi . в д~ю договору шсля заюнчення строку Р 

6 дн~стю використання об'скту оренди для власних _ потре. 

Розмiр вiдшкодування витрат 3 · ... , д1иснених на невiд'смнi полiпшення, визначаеться за результатами незалежноi' оцiнки. 

8. ОСОБЛИВ! УМОВИ 

8.1 . ОРЕНДАР не,мае права_передавати сво1 зобов'язання за цим Договором 
та передавати ОБ €КТ повн1стю або частково в користування iншiй особi, 
укладати договори (контракти, угоди), пов'язанi з будь-яким використанням 
ОБ'€КТА iншою юридичною чи фiзичною особою без попередньо1 
письмовоI згоди ОРЕНДОДАВЦЯ. 
Порушення цiei· умови Договору е пiдставою для дострокового розiрвання 
цього Договору в установленому порядку. 
8.2. Рiшення про передачу ОБ'€КТ А (його частини) в суборенду надасrься 
ОРЕНДОДАВЦЕМ в установленому порядку. 
8.З. 0Б'€КТ повинен використовуватися ОРЕНДАРЕМ тiльки за цiльовим 
призначенням, обумовленим п. 1.1 цього Договору. 
8.4. Порядок участi ОРЕНДАРЯ в утриманнi, ремонтi i технiчному 
?6слуговуваннi будiвлi у т. ч.: ремонтi покрiвлi, фасаду будинку, lH ' · · . . Женерного обладнання внутрiшньобудинкових с~стем 1 зовн1шн1~ 
~¾енерних мереж; вивiз смiтгя; благоустро'i та санпарному утриманн1 РИбудинк .. ... ·ю витрат ПIДПРИ€МСТВА-Б ово1 територ11,компенсац1 . . 
3 
АJJлнсоутрИМУВА ЧА за користування земельною дшянко~ та м1сцями , аrа.льн . _ о вором я кии укладаеться з ого користування визначаеться окремим дог ' . 

e~cn InдnРиЕ:мствоМ-БАЛАНСОУТРимУВАЧЕМ або !НШОЮ 
JJ)raт,!Yr,.чoю · · .JЦJ onr~н-.:r1~~п1c-J.l) 



u • ..,1. у разj BJ;f_ 

призначенНям, Д ЯВJте~ня факту використання ОБ'€КТ А не за цiльовим 
ОРЕНД,А.р 306 ~гов1р може бути розiрвано. 

овязан ~ . . 
розрахованою Ий додатково сплатити р1зницю м1ж орендною платою, 

перевjркою та за Фактичний вид використання ОБ'Е:КТ А встановлений , орендА . 
оре1-щи, з дати ос 010 платою, визначеною цим Договором за весь перюд 

6 3 таннь ·· . 8. · а тторУUJепн 01 nерев1рки, проведено·i зriдно з п. 17.1 Положення. 
перевищення оре я договiрних зобов' язань в частинi страхування об' скта, 

ндован ·· . 
також при недотрим . . ~1 nлощ1, торriвлi за нецiльовим призначенням, а 
строков анн~ 1нши до O в Установл · х умов договору. Договiр може бути розiрвано 

еному законодавствi порядку. 

9
· СТРОК Дii ДОГОВОРУ 

9.1. Цей Договiр е уклад 
з "~" r---Ь '; м ц J1 2О :~м 3 моменту пiдписання його СТОРОНАМИ i дiс 

• 1-J...J року до "() \. " у раз1, якщо законом - __J_ {\ _~, ~ "'-д. 20~ року. 
· -- передбачене · ресстрац1я, цеи Доrовiр € у нотар1альне посвiдчення i державна 

9.2. У ci змiни та доповне:аденим 3 моменту державно1 ресстрацil. 
формi i вступають в силу 

3 
я до цьо~о Договору оформляються в письмовiй 

9 3 Одностороння вiдмо мо~енту п~дписання i'x Сторонами. 
n~р-едбаченого пунктом 5 ~аз в~д Договору не допускаеться, крiм випадку, · · цього Договор л · · 
Rаправляеться поштою 3 по - У- ист з в1дмовою в1д Договору 

в1домленням пр . 
ОРЕНДАР Я, вказаним в Догово i . 0 вруче~ня, за м1сцезнаходженням 
ОРЕНДАРЕМ повiдомлення ОРJiнД~огов1р с роз1р~аним з _дати одержання 
дати повернення ОРЕНДОДАВЦЮ~ЦЯ про _вщмову в1д Договору, або 

з . , . в1дмови в1д Договору з вiдмiткою 
вiддшення зв язку про в1дсутнiсть ОРЕНДАРЯ . . за вказаною адресою 9.4_ Догов1р припиняеться в разi: · 
_ у разi лiквiдацii" ОРЕНДОДАВЦЯ або ОРЕНДАРЯ· 
_ невиконання або систематичного неналежного в~конання iстотних умов 
договору; 

- закiнчення строку, на який його було укладено; 

- приватизацн· об'екта оренди ОРЕНДАРЕМ (за участю ОРЕНДАРЯ); 
- банкрутства ОРЕНДАРЯ; 

- загибелi ОБ'€КТ А; 

- у разj смертi ОРЕНДАРЯ (якщо орендарем е фiзична особа); 
- в iнших випадках, передбачених законом. 
9.5. Договiр може бути розiрвано за погодженням Сторiн. Договiр вважасться 
розiрваним з дати повiдомлення ОРЕНДАРЯ/ОРЕНДОДАВЦЯ про згоду 
розiрвати Договiр, але не ранiше дати повернення ШДПРИ€МСТВУ -
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ ОБ'€КТ А за Актом приймання - передавання. 
9:6· На вимогу однiеi· iз CTOPIH Договiр може бути достроково розiрвано за 
~IIIIefiНям суду у разi невиконання СТОРОНАМИ сво1х зобов'язань та 3 , 
l»IIJnx ' у " 97 nщстав, передбачених законодавчими актами кра1ни. 
· · Для п ... v ОРЕНДАР звертаеться до ОРЕ родовження дн Договору на новии строк . 
fIДОдАВ ··· Договору 1з 1а~ ЦЯ за три мiсяцi до закiнчення строку дн цього " 
010 npo v д заяви додаеться новии продовження Договору на новии строк. 0 



,.,r1eЖI-lU1 uцJНки 0Б'€1( 
,1ез~· · ТА si 

J v . ' k Оере б 

i 1 
9oP>\i неотримання ОР.Еl-1,Ц д а1-tено пунктом 4.2.20 цьоrо 

por
0 у рэ .. 0цiнки ОБ' €КТ А n О ¼ЦЕМ 
е)(,н01 строку для Ух надаl-Iн: Ро-гягом двох заJI~и: ?РЕНДАР я i звiту з 

11Ф~q~orF) повiдомлення: npo" ОРЕдодлвЕ~"Цiв з дати закiнчення 
/~µАР Jll!!I повинно бути Han 11pi!Iui11elil!Ji ь зобов'язаний направити 
of~ 0м11е року дii' Договору Равлено ne n~ ?го Договору. Зазначене 

1ft Я ст . IЗl-tIUJe . . 

(/00 eJIH . ·дсутностi 3-::an . ОДНОГО МIСЯЦЯ ПIСЛЯ 
• ,1Ц l В1 ЧIIВИ одn .. . 

j(JP рэ.3 . .,. .--:ilt1 13 ст 
э8 у бо змmу иого УМов · ОР1н 

а . TTICJisr зaI<i npo прилинення цього 
06оР1 аця Догов1р. вважаеться np 1-IЧен.ня строку и" ... м 

~or r.-11c/J- • . одов*ени ого дн протяго 
f #or

0 13ах, яю бу ли ~ередбачен:i цим д м на -гой самий строк i на тих 
о~я~ умо~,евi дii' оформляються вiдnов· оговором. . 
ЗJУ' f-Ja") lДНJщ д · 
с ЗаЗ ьоrо Договору. оговором, який с невiд'смною 

oJO а .,. 
зcffffl" rтoroвip складении в трьох nримi ни . 

\ IJeИ ~ЦЯ, ОРЕНДАря Р ках. no одному примiрнику для 
1
pef/J!O ууримУВА ЧА. Кожний 3 n и . та . ШДПРИЕ:МСТВА-

lАJIА11С0 р МIРl!Пк!в Mat однакову юридичну 
c11JIY· lO. ДОДАТКИ 

ньоrо Договору с його невiд'смною i складовою 
доu ч~rnоою. 

~oдarl(ff договору додаються: 
ьоrо " 

~о ц f-iOK орендно1 плати. 
, rозраХУ 

1'псЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПЛАТIЖНI РЕКВIЗИТИ СТОРШ 11.1, .. 

оРЕНдоДАВЕЦЬ 

. .. ржавноi· 
К11iвськоi· м1сько1 де 

ОРЕНДАР ПIДПРИ€МСТВО

БАЛАНСОУТРИМУВА Ч 

aa.uiнkrpauii) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «НДI «Жипя» 
Комуналы1е некомерцiйве 

пiдприtмство «Киiвський мiськиi\ 

полоrовий будннок № 5» 
виконавчоrо органу Киiвськоi 

мiськоУ ради (КиУвськоi мiськоi 

державноУ адмiнiстрацii) 
11001 м . Кшв, 

~ул. Хрещатик, 1 О 
llA 

Юi20 1 7203442 1 ООО I 000024278, 
~ ГУ ДКСУ у м. Кисвj 

Код баш-у 820172, 
дерnазначейська служба 
l'kpaiни , м. Киiв 

код lДРПОУ 19020407 
i!.l, 202-61-76 
~с {02-6~:77' 

1' -,1\ I, 
\_ . 

n ' ' ~ 
11rpun - ' . , • 

~ ~11 .застущщк дuрерора 
'• ,' 

1 1 • 

~ -- : 

~- Ш~уляр 

03110, м. Ки'iв, 
вул. Олексii'вська, 3 

Поточний рахунок 

№UAS I 32064900000260080526383 l 7 

Фiлii' «Розрах.Центр» АТ КБ 

«ПРИВА ТБАНК» 

Код банку 320649 
Код €ДРПОУЗ8919077 

тел . ( ---~~--~ . 
\ ...r.<-: ,, • 

. ~~tr 
,. . 

' тт 
i 

~~~~Л1Б1 ! 7i 

~1;\,~~.,. 
Q '• l,._ , ~".г , ,j, _ 
'&;.,,, ;_, ,., r,'~ '••',, 4ii~ ,, , 

л 

03037, м. Ки'iв, 
пр.В .Лобановськоrо,2 

Поточний рахунок: 

UA053206490000026009052729764 

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК>> 

КО банку 320649 
'1\-'; ru>l:%R=Sil:::Qi.:~ о 
к 

ОВС((В 
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