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комунальноi власностi м. Кисва виконавчого, органу
КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державцоi адмiнiстрацil)l над&лi *
,.Щепартамепт

ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ, в особi директора !епартаменту Гулзя Андрiя Анатолiйовичо5
який дiе на пiдставi Положення, з однiеТ сторони, та

Нацiональна спiлка письменникiв Украiни, надiлi - КОРИСТУВАЧ, в особi
гоJIOви Нацiональноi спiлки письменникiв Украiни Сидоржевського МихаЙ.ll.а
Олексiйовича, якийдiс на пiдставi Статуту, з лругоi сторони,

та

]l

Комунальне пiдприемство <<Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Печерського району м. Киева>>, надалi - ШДПРИеМСТВО:
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ, в особi в.о директора Лавриненко Сергiя Вiкторовича ,
який дiе на пiдставi Статуту, якi iменуються разом - Сторони, укJIали цю додаткову
угоду (далi - ,Щодаткова угода) до Щоговору Ns449/607 вiд 01.11.2012 позички
(користування) майна територiальноi громади MicTa Киева (далi - Щоговiр) про
IIаступне:

] :r,it

На пiдставi рiшення КиТвськоТ MicbKoT ради вiд26,04,20|2р. Jф506/7В4З <Ilpil
llередачу у позиLIку (користування) творtlццо спiлкам УкраТни не}киJrих примiulеtli,
KOMyIiaJIbHoT власrIостi територiальноТ громади MicTa Itисва>> та i_(ilo.1oгo заrконодавстI]а
Сторони дiйшли згоди внести наступнi змiни до !оговору, а саме:
1.

1.1.

".,4

Викласти преамбулу !оговору в наступнiй редакцiТ:

</{епартамент комунальноТ власностi м, Itисва виконавчого органу КиТвсьitоi

MicbKoT ра/]и (ItиТвськоТ MicbKoT дер}кавноТ адмiнiстрацiТ), над{алi
ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ, в особi директора Щепартаменту Гулзя Андрiя Анатолiйовиrlа]
якиli дiс на пiдставi ГIолоittоння, з однiсТ сторони,

та

l,

I-Iацiональна спiлка [исьмеI-Iникiв УrtраТни, надiлi - КОРИС'I'УI]АЧ. rз occlбi
гоjIоI]и LIацiоналыIоТ спiлltи шисьменl,rикilз УкраТни СидоржевськоI,о Михарiла
Оrrексiйовича, .яIкий дiс на пiдставi Статуту, з дцругоТ сторони, та
ItoMytlttilbHe пiдцприемство <Керуюча компанiя

фонду Печерського району

м.

Киева>,

з

обслуговува}Iнr{ житJIo}IоI,о

надалi

ГIIДГIРИеМСТ]]ОБАЛАНСОУТРИМУВАЧ, в особi в.о. директора JIавриrrенко Сергiя I}iкторовича,
яttий дiс на пiдставi Статуту, якi iменуtоться разом - Стороrrи) укJIали цей догсlвiр

:l"

01021 м. КиТв, пров, Мар'яненка,7
Р/Р 26009300840102 в ГУ по м. Itисвч та КиТвс. обл.
АТ <Ощадбанк>
мФо 322669
Код З569221 1
В,О.Щиректора
Лавриненко С.В.
1.5. Iншi умови

!оговору залишити без змiн.

2.Ця !одаткова угода укладена украiнською мовою в трьох примiрниках - по

одному для кожноi iз cTopiH,

3. Ця !одаткова угода набирас чинно:тi з дати ll пlдписання.

ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ
Щепартамент
комунальноТ власностi
м. Кисва виконавчого
органу КиiЪськоi MicbKoi
ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрачii)
01001,м.Киiв,
вул. Хрещатик, 10
р/р 35414001024278в ГУ
ДКСУ у м. Киевi
мФо 820019

КОРИСТУВАЧ

пIдпри€мство_

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

Нацiональна спiлка
письменникiв Украihи

01601, м. КиiЪ, вул. Банкова,2,
plp 260020521З861З
МФО 30071 1Печерська Ф.КБ
<Приватбанку>,м.Киiв
едрпоу 00016018
Тел. 25З
25з

Комунальне пiдприсмство
<<Керуюча компанiя з
обслуговування
житлового фонду
Печерського району
м. Кисва>>
0 1 02 1м.Киiв,пров.

Мар'яненка,7
plp 26009З00840102 в ГУ по
м. Кисву та КиiЪс. Обл.

АТ кОщадбанк>

мФо

з22669

з5692211r

Гулзь/

,Q

/Лавриненко C.I].

с.

,l |,

,li

i

t{/h
t'
/r lU
ц. t}"

d

.

оговIр Nь

/

аЦ Ц 16t,/
позички (корисryвання) майна територiальноi громади MicTa Кисва

м. КиiЪ

01 листопада 2012p.

Головне управлiння комунальноi власностi MicTa Киева, виконавчого органу
КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацir) надалi
ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ, в особi начаJIьника Управлiння Парфененка Щмитра Миколайовича,
що дiе вiдповiдно Попожоння з однiеi сторони, та
Нацiопальна спiлка письменникiв Украiни, надалi - КОРИСТУВДЧ, в оqобi
голови Нацiональноi спiлки письменникiв Уlgаiни Баранова BikTopa Федоровичо, Що дiе на
пiдставi Статугу, з другоi сторонита
Комунальне пiдприсмство Печерськоi районноi у м. Киевi ради по утриманню
житлового господарства <<Печерськжитло)), нада-тti - ПIДПРИеМСТВо
БАлАнсоутримувАч, в особi директора Щворнiка Сергiя Петровича, що дiс на
пiдставi Статру, якi iменуються рЕвом - Сторони, уклали цей договiР (далi - [оговiр) про
наступне:

1. прЕдмЕт договOру
1.1. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ, на пiдставi рiшення КиiЪсЁi(оi MicbKoT ради вiд
26.04.2012Р .Ns 5061784З <Про передачу у позичку (корист5,вання) творчим спi.пкам Украiни
нежилих примiщень комунальноi власностi територiальнrlт lромади MicTa Киевa> поредае, а
користувАЧ приймае безоплатне користування нежитлове примiщення (далi *
Примiщення) за адресою:

в

КиiЪ, вулиця Суворовао 3
загальною площею 27214 кв.м., iз них 177,4 кв. м. - й поверх, та 95,0 кв. м. пiдва-гl, згiлно з викопiюванням з поповерхового плану, що скiiадае невiд'емну частину
м.

цього.Щоговору,

для розмiщення Нацiональноi спiлки письм.еiлнпкiв Украiни.

1.2. BapTicTb Примiшення, згiдно з актом оцiнки HepyxoMoi,o tиайна (стандартизована
оцiцка) станом на 30 верес}Iя 2012 року станоtsить: 161 грн. 01 коп.

сто шiстдеOят (,дна цривня 01 коп.
1.3. Зазr,Iачене у п. 1.1 цього Щоговору Примiщепня е об'ектом права комунальноi

власностi територiальноi громади м. Киева, вiд iMeHi якот вистуrrае Киiъська Micbka
рада (далi
Власник)
та
вiднесене
сфери
ПозитIко,цАвця'
до
Примiщення
перелаеться
упрiлвлiння
користУвАчУ згiдн,о з актом прийпtання-передачi, пIо /Iодаеться до цього .Щоговору i е
йот,о невiд'смною частIIноIо.
1.4. Примiщенltя знаходцться IIа балансi КП УЖГ ,rПЕЧЕРськжитлоr.

2. прАвА тА оБов,язки CTOPIH
2.|. позичкоi-[АвЕць, шдприсмство -БА]IАнсоу,гримувАч

зобов'язанi

протягом З0 календарних днiв з момоfiту пiдгrисанrlя цьОiб ,Щоговору передати, а
КОРИСТУВАЧ прийrrяти 1то акту приймання-переда,li Примiщення. Акт прийманняпередачi Примiщеншя пiдгtисуе,гься

Сторонаlrллt

У разi вiдмови користУвАчА вiд

t

пiдписанЕя alffa. приймiпня-передачi протяrгом 20
днiв з дати отримання Ежта.Щоговiр припиняе свою дiю.
2.2. КОРИСТУВАЧ зобов'язаний викориcгоRчвати Примiщення особисто та
вiдповiлно до його цiльового призначення.

t

2.3.

КОРИСТУВАЧ зобов'язаний самостiйно ,uоu*ui"Ъ

i в повному обсязi

сплачувати BapTicTb експлуатацiйних витрат та фактичrо;'спо*rтих комунttльних послуг
постачальникам таких послуг, якi надаються за окремими _договорами, укладеними
КОРИСТУВАЧЕМ з цими органiзаIдiями (волопостачання, каналiзацiя, газ, електрична та
теплова енергiя, вивiз смiття i т.п.). У мiсячний TepMiH пiсля укладання цього Щоговоliу

КОРИСТУВАЧ повинен надати ПОЗИЧКОДАВЦЮ та ПIДПРИСМСТВУ

,

-

БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ копii договорiв, передбачених цим пiдгryнктом.
2.4. КОРИСТУВАЧ зобов'язаний своечасно i в п9,ýц*ому обсязi сплачувати
ПIДПРИСМСТВУ - БАJIАНСОУТРИМУВАЧУ за окромим договоРом комценсацiю витрат
ПIДПРИеМСТВА - БАЛАНСОУТРИМУВАЧА за користування земельною дiлянкою, на
якiй розтаrrrоване Примiщення. У мiсячний TepMiH пiсля укладання цього ,Щоговору
КОРИСТУВАЧ повинен надати ПОЗИЧКОДАВЦЮ копiю договору, передбаченого цим
a ',

2.5. КОРИСТУВАЧ зобов'язаний забезпечити належне збереження, експлуатацiю i
caHiTapHe утримання Примiщення, його обладнання, iнвентарю та запобiгати його

пошкодженнюiпсуванню

r

2.6. ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ, ПIДПРИеМСТВО -БАЛАНСОУfРИМУВАЧ мають право
проводити необхiдний огляд та перевiрку виконання КОРИСТУВАЧЕМ умов ,Щоговору. В

процесi перевiрки виконання умов ,Щоговору може бути здiйснена фото або вiдео фiксацiя
стану та р[ов використання Примiщення.
2.7. КОРИСТУВАЧ мае право виступати замовником на виготовлення проектноУ'
кошторисноi документацii та проведення необхiдног<l ремонту за письмовим дозволом

ПОЗИЧКОДАВЦЯ.

2.8.

КОРИСТУВАЧ зобов'язаний при використаннi ,пiдвальних

примiщень
дотримуtsатись правил експлуатацii та ремонту iнженёрлlих комуftiriацiй та вимог БНIП_11_
104-76 по зберiганню та складуванню матерiальних цiнносiей у пiдвальних примiщеннях, а
також забезпечити iх захист вiд аварiй iнженерних комунiкацiй.
КОРИСТУВАЧ повинен забезпечити пiдготовк1, Примiщення до експлуатацii в
осiнньо-зимовий перiод: провести утеплення BiKoH, дверей.
2.9. КОРИСТУВАЧ зобов'язаний вiдповiдrо до вимог Закону УкраiЪи "Прсi
пожежНУ безпеку" розробляти комппекснi зЬiоди щодо забезпечення пожежноi безпеки
Примiщення. Забезпечувати додержання протипожежних вимог..сданлартiв, норм, правип, а
також виконання вимог приписiв постанов оргаi{iв дýржавного пожежного нагляду.
Утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захiiсту i зв'язку, пожежну TexHiKy,
ОблаДнання та iшвентар, не допускати iх використання не за призначенням. Проводити
РОЗслiдування вl.tпадкiв пожеж та подавати ПОЗИЧКОЛАI]ЦЮ вiдповiднi документр
розслiдування.
2.10. КОРИСТУВАЧ зобов'язаний забезпечувати безrтерешкодний доступ tдý
Примiщення прелставнддфл*л"
ГIIДПРИеМСТВА
БАЛАНСОУТРИМУВАЧАlЧЪ tiЬдrifoНтЙ за першою вIIмогою всю необхiдну iнформацiю
ЩОДО ПРимiщення дJuI перёвiрки дотримання КОРИСТУ,ВАЧЕМ умов цього ,Щоговору.
2.11. Приприпиненнi використання Примirцення КоРИСтувАЧ но менш HirK за

i

I

fl,лЦ9ЗИЧКОДАВЦЯ,

2мiсяцi письмово повiдомляе ПОЗИЧКОДАВЦЯ.'\',
2.12. У разi, якщо Примiщення е об'ектом культурноi спадщини або його частина
користувАЧ зобов'язаний укпасти з вiдповiдним орrаном охорони nyn"rypro:i
спадщини охоронний

'

договiр.

2.1З. КОРИСТУВАЧ

)|]

зобовОязаний пiiотягом мiсяllяl, починаIочи з дати укпадеIIЕя
3астрахуватИ
Примiщення
на користь ПоЗI,IiIкоддвIИ на весь строк дii
,Щоговору,
,Щоговору вiд вогневих ризикiв, ризикiв стихiйних яЁйщ та iнших майнових ризикiв на суму
Ее менше, нiж експертна BapTicTb Примiщення. У догоЬорi сlрахування (страховому
полiсi) IIIдприсмство-БАлАнсоУтримувАЧ псiЬинне' бути вк€lзане як
вигодонабувач страхового вiдшкодування. користувАЧ зобов'язаний надатй
позичкОдАвцю, шдприемству-БАлАнсоУтрLIмувАчУ копiю договору
страхуванНя (страхопот,о полiсУ) та копii платirкних доручень про сплату страховй*
.tr.

2

сплати визначаються договором
;'
-'|.l

2.14. коРистувАЧ зобов'язаний в разi прийнriтгя
рiшення щодо нього про
припинення шJutхом реорганiзацii чи лiквiдацii або поруlrеннi*
щодо нього справи про
баrrкрутство в господарському судi письмово повiдоми;й про
це позичкоддIiця
в й_
--.= --,'',],
iенний TepMiH з дати прийняття вiдповiдного
.

рiшення

2.15. Про змiну поштових,

та iнших

розрах,уfiково - платiжних
тrовiдомляе , : позичкоддвI{JI,
10-денний TepMiH.

користувАч письмово

БЫIАНСОУТРИМУВАЧА в

-

реквiзитiв

шдприёйCiво-

2.16. коРистувАЧ зобов'язаний забезпечити належfiЁРу.р"**"" iнженерних
комунiкацiй (водопроводу, каналiзацiiо електричних та опаiювальrй*'*.р.*),
передЙх в
користр€lння ра:}ом з примiщенням. У випадку аварiй та проведення
плацових ремоIIтних

ц9бЦ,

__

_

_повiдомляти

БАЛАНСОУТРИМУВАЧА.

про це ПозичКодАВф,

ПIдприемство

2.17. КОРИСТУВАЧ ПiСЛЯ ПРИПинення дii ,Щоговору зобов'язаний протягом
з0
календарцих днiв передати Примiщення по акту прийманЕя - передачi
позичкоддвцю,

,-\

шдприемству - БАлАнсоутримувАчу:
пiсля припинення .Щоговору КОРИСтувАЧ He.no".prj" Примiщення по €жту,
_лJдчg
позиtIкодАвЕць, та/або пIдприсмство _ БАлАнсоутЁимirвдЧ маюr" прй

вимагати його примусового повернення, атакож вiдшкодування завданих

2.18,

збиткiв.

Власник мае право на вiдчуження Примiщення, яке передано ^
ПОЗИЧКОДАВЦЕМ , У КОРИСТУВаННЯ. До пuбу"u"u Примiщення ,,ереходять права

пози!кодавця.

2.19. коРистувАЧ.не мае переважного прirва на купiвлю Примiщення.

.

,,,

3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH

3,1, позичкодАвЕцъ не несе

користУвАчУ

вiдповiдаliБностi

за

збитки,

HaHeceHi

внаслiдок aBapii iнженерних комунiкацiй, якi знаходяться в Примiщеннi
--r--'r^--YД"'.

або за його межалли, якIцо вину ПоЗИЧкоДАВЦя

". ".rч*о"лено.
з.2. користУВАЧ вiдшкодовуе пIдприемству
_ БдлднсоутримувдчУ
збитки, спричиIIенi нена-rrежним ремонтом або' ексiiлуатацiею Примiщення.
при погiршеннi стану або знищеннi Примiiцення
вt{,цц користувдчд BiH
вiдшкодовуе ПI.ЩПРиемствУ
БАлАНСоУТРИIvrувАIlV збй.i,iiи в подвiйному розмiрi
BapTocTi, яка необхiдна для вiдновлення майна.
вiдшкодування збпткiв, передбачених цим пункто*
fro.o"opy, здiйснюеться лише за
р(ови, якщо вищезазначенi ризики не застраховано або розмiр iтра*оuого вiдшкодування
"^J"*lii]':
МеНШе РОЗМiру завданих збиткiв.
3.3. У разi звiльНення коРистув+ЧЧl,ul Примiщення без письмового поперодження

з

-

ПоЗИЧкоДАВЦI, ПIДПРИсМСТВА - БАЛАНсЪУтримУВАЧА, а також без складання
акта про передачу ПримiщенЕя в нал€жному cTaHi
{ОРистувАЧ| tllece повну матерiальну
ВiДПОВiДаЛЬНiСТЬ За HaHeceHi у зв'язку з цим збйiки в повному
iх розмiрi ,u ..rоu"уЪ

витрат пIдприемствА БАлАнсоутримувдчд за користувtlння
зомельноЮ дiлянкою, на якiй розтатIIоване Примiщення ia весь перiод користраЕня
до
пiдписання акту прийманшя-передачi.
3.4. Замайно, зtlJlишеЕе користУвАчЕМ у Примiщеннi боз нагляду та охорони,
компенсацiю

ПоЗИЧкоДАВЕЦЬ, ПIДПРИеМСТВо
несуть.

-

БАЛднЬоУтримувдч

"iдпоJд*r;;;;i-;;

питанI{я , по цьому ,Щоговору розглядtшоться
у встановленому
законодавством Украiни порядку.
3.6. позИчкодАвЕЩЪ, таlабо пцприемство _ БдлднсоутриМувдЧ мають
право стягЕуги з КоРИСТувАчА збиткио заподiянi ниrи зв'яiку iз невиконанням
cBoik
У
зобовоязань за цим .Щоговором, шJUIхом звернення стягнення на його кошти
та Mali'o в
порядку, визначеному законодавством Украiни.

3,5. Спiрнi

i

4. ВIДНОВЛЕНtIЯ ПРИМIIЦЕНIIЯ ТА УМОВИ ЙОГО ПОВЕРНЕНIUI
;:

4,1. Амортизацiйнi нарахування на Прийщеii""

*"ou*ffi та залишае у своему
розпорядженнi ПI,ЩПриемстВо _ БАлАнсоутрИмувАч. Амортизацiйнi нарахування
використовуються на вiдновлення Примiщення. Празо власностi нЪ
майно, придбане або
набуге у iнший спосiб за рахунок €lп{ортизацiйних вiдрахрань, належить
територiальнiй
д :, :"'громадi MicTa
4,2, корИстувАЧ зобов'язаний протягом дii,,ЩоговоРУ,
до передачi Примiщення по
аКТУ, За
ПРОВодити необхiдний поточний
_."r_Ч _qu*У"ОК
ремонт Примtщення.
4,3. корИстувАЧ не мае права без письмо_в,.9i-зцоди по3ичкОддвцЯ
проводити
переоблаДнання, перепланУвання,
ремонт ПримiЙенНЯ, ."oga"" будiвельнi роботи, на
прибулинковiй територii.

:}:

Киева.

Y

\_ ч

"

4.4. .ЩОЗВiЛ Hi ВИКОНаНня таких робiт оформлюють листом позичкощдвщя, в
якому зaвначаеться про надання дозволу, погодження проекту (якщо
його наяЁнiсть
передбачена законоДавствоМ Украци), кошторисУ витраТ та термiнЪrпопurr"
робiт.
4,5, Будiвельнi роботи в Примiще"rri. виконуюr"." ,iп"ои на пiдстiвi
проектнокошторисноi документацii, розробленоi ia затвердженоi в
чинними
установленому
нормативНими акт€lП4и порядКу, та прИ HMBHocTi
дозволУ на ведеЁня будiвелiних робiт,
'': ,,...
отриманого вустаIIовленому порядку.
.,.'^-

4.6. У разi закiнчеIIня сrрооУ дii ЩоговорУ або при'його
-повер"уr,
розiрваннi коРИСТУВду
зобов'язаний за €жтом приймання - передачi
Прийiщення у cTaцi, в якому
riеребувало ПримiщенЕя на момент передачi його в користування.
в akTi приймання-передачi зtвнача€ться теiнiчний стаЕ Примiщення на дату
поверненЕя
:

)

4,7, Полiпшення Примiщення, виконанi коРИСтувАчЕМ
за власнi кошти згiдно з
вимогЕlп{И л.4.2. цьогО .Щоговору,
неможлиВо вiдокремйi#
ЙрrЙйеrп"" б.,
ЗаПОДiЯННЯ ЙОМУ ШКОДИ, ЗаJIИШаЮТЬСЯ
"iд
У комунальнiй
територiал"fr.ро*чди
MicTa
"пu"rоЙ
Киева.
4.8. BapTicTb полiпшень Примiщення, проведениi КОРИСТУВАЧЕМ
без'згоди
ПОЗИЧКОДАВЦI, якi не можна вiдокремити без шкоди
для Примiщення, компенсацii'не
пiдлягае.

якi

.

4.9. КОРИСТУВАЧ вправi з€tлишити за собою проведенi ним полiпшення
Примiщення, здiйсненi за рахунок власних коштiв, якщо вонII
можу-ть бути вiдокремленi вiд
Примiщення без заподiяння йому шкоди.
".,.ц"lt,
5.

l,

осоБливI

умови

v

,5,1, користУВАЧ не мае права передавати своi зобоtsоязання за
Щоговором та
передавати Примiщення повнiстю або часткъво в користування
iншiй особi без письмовоi

згоди ПОЗИЧКОДАВЦЯ.

користУВАЧ

не ма€ права укладати договЬри (контрактЩi}годи),
-йо,oу тому числi про
буд"-"п"м tsикорисruпr*r"* Прйiй;;пi"
юридичною tIи
фiзи.пrою особою' без дозволу
СПiЛЬНУ ДiЯЛЬНiСТЬоЛОВОЯЗапi з

,Щоговору

в установлеЕому

ПОЗИЧКодАвця.

,)

порядку.

5,2, ПорядоК yracTi

користУвАчА в уrриманнi,_ peMoHTi i технiчному
обслУговУваннi бУдiвлi, у т.ч.:
ремоп.i покрiвлi, оч.uду"оiдr"*у,'l#;;;;.;
внлрiшньобудинкових систем i зовнiшнi* lrr*.фпIих мереж;
вивiз смiття; благоустроi та
caHiTaPHoMY УТРИЧЩчi прибудинковоi територii
договором, який
""."о.riЙ.; укJIадаеться з пl'щприемством - БАлАнсЬутримувАчЕм.

;;;;;;

;-;;;;
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,..

",/
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6.
{

6,1, L[ей Щоговiр

дi

строк

е

з

договору

11

i дiе : з
;Dсf,d-szе '_-- iЬrлйЬ.

моменту пiдписання йо;о Сторонами

укладеним
u{, ,l|lИо/рИаас- _20l2P.o*y по ?0

здiйснюетьffi

@;,."-j*oBopy
6.2, yci змiни та

асника.

доповнення до цього ,щоговору оформляються в письмовiй
формi i вступають в силу з моменту пiдписанн" о' Cropbu*r.
6.3. Одностороння вiдмова вiД .Щоговору не допускаеться.
6.4. ,Щоговiр припиняеться в разi:
_ припинення
у разi лiквiдацii без правонаступництва Позичко,щдвщя або
^

КОРИСТУВАЧА;
- невиконаЕня

або

систематичного неналежного виконання iстотних
умов
!оговору;
- закiнчення строку, на який його було укладено;

- банкрутства КОРИСТУВАЧА;
- достроково за взаемною згодою CTopiH або за
рiшенням суду;
- в iнших випадках, передбачених законом.
6.5. Щоговiр може бути розiрваЕо за погодженням CTopiH.
6,6, На вимогу однiеi iз Сторiн,.Щоговiрможе бути достроково

розiрвано за рiшенням
суду, Господарського суду у разi невиконанrrя Сторонами cBorx
зобов}зань, в тому числi i у
випадку несплати користУвАчЕМ BapTocTi експлуатацiйних витрат
та комуIIаJIьних

послуг, компенсацii витрат балансоутримувача будинку за користування
земельЕою
дiлянкою, на якiй розташоване Примiщ.""" проr"гом 3 мiсяцiв з
дня закiнчення
платежу; у зв'язку i3 неперодбачуваними обставинами, коли Примiщення
"rpony
поЦО"Ъ
позичкОДАвцЮ або__Власнику та з iнших пiдстав, передбачених
цим .Щоговором,
законодавчими актами Украiни.
6,7, Щей Щоговiр складений в ]цьох примiрниках: по одномУ примiрникУ
_
для

позичкодАвцI, користувАчА, пlдпгисйстЁд

_ Бдлднсоутримувдчд.
Коясний з примiрнИкiв мае одIаковУ юридичну силу.

7. ЮРИДИЧНI АДРЕСИ ТА БАНКIВСЪКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ

КОРИСТУВАЧ

пIдприемство

-

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

ф

Головне управлiння
комунальноi власностi
м. Киева виконавчого органу

КиiЪськоi MicbKoi радlл
(КиIвськоI MicbKoi державно[
адмiнiстрацii)
0100lM. КиiЪ вул. Хрецатик. 10

Поточний DaxvнoK

}lb з54l900600I053
Код еДРПОУ 19020407
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