ДОГОВІР КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ № 030 VIN-2

«01» березня 2019р.

м. Вінниця

Комунальне підприємство «Чисте місто» Козитинської міської ради, що є юридичною особою і
надалі іменується «Орендодавець», з особі директора Кваспевського Олександра Станиславовича,
який діє на підставі Статуту, з одною боку, та
Приватне акціонерне товариство «КПЇВСТАР». що є юридичною особою і надалі іменується
«Орендар», в особі фахівця з оренди 2-ї категорії Алексеева Олександра Юрійовича, який діє на
підставі довіреності № 44 від «24» січня 2019 р„ з іншого боку, надалі пойменовані «Сторони»,
уклали цей Договір (надалі - «Договір») про наступне:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На підставі взаємної згоди Сторін Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове
платне користування металевий димар котельні №2 (інвентарний номер 103) та приміщення котельні
№2 (інвентарний номер 101) загальною площею 6.00 кв.м. (надалі іменуються «Майно») (код ДК
016:2010 - 68.20, Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості), що
розташовані за адресою: Вінницька область, м. Козятин. вуя. Незалежності. 31-А, з визначенням меж на
відповідній план-схемі (Додаток 1), підписаній Сторонами, для оозміщення та експлуатації, відповідно,
антенно-фідерних пристроїв (АФІІ) та обладнання (RBS базової станції стільникового зв’язку ПрАТ
«КИЇВСТАР». Базова станція та антенно-фідерні пристрої становлять єдину систему - надалі
«Обладнаний».
1.2. Орендар має право використовувати Майно відповідно до мети, визначеної в п.1.1.. крім того
встановлювати будь-які засоби охорони Обладнання, здійснювати інші права щодо Майна згідно з
Договором та законодавством України.
Орендарю надається право користування металевим димарем котельні та приміщенням 6,00 м.кв., з
метою встановлення антенно-фідерних пристроїв та обладнання RBS, з правом доступу до них для
монтажу та поточного обслуговування та з правом прокладання комунікацій .ля забезпечення
функціонування ан тенно-фідерних пристроїв в складі базової станції.
1.3. Майно належить Орендодавцю на правах комунальної власності. Вартість орендованого Майна
встановлюється експертним шляхом і становить 263805,00 гри. (двісті шістдесят три тисячі
вісімсот п’ять гри. 00 коп.) станом на 28.02.2019 р.
1.4. Орендар підтверджує відповідність технічних характеристик Обладнання, що встановлюється
на орендованому Майні, діючим в Україні нормативам.
1.5. Орендодавець підтверджує своє право розпоряджатись Майном, включаючи надання в оренду та
несе відповідальність перед Орендарем та третіми особами за шкоду, завдану недостовірністю
зазначеної інформації.
1.6. Орендодавець підтверджує, що експлуатація Майна не передбачає обмежень, які можуть
обумовити неможливість його використання згідно з предметом Договору.

1.7. Користування Об’єктом оренди відбувається щомісячно протягом усього Строку оренди.
1.8.Передача Майна Орендодавцем в оренду Орендарю оформлюється Актом прийому-передачі
(надалі «Акт»), в якому зазначається технічний стан Майна. Акт підписується обома Сторонами і є
невід'ємною частиною Договору (Додаток 2). Повернення Майна Орендарем Орендодавцю при
припиненні дії Договору також оформлюється відповідним актом. Датою передачі Майна в оренду та датою
його повернення є дата підпису відповідних актів Сторонами. Встановлення антен на димарі та
обладнання RBS в приміщені котельні також фіксується у даному акті приймания-передачі з
додаванням план-схеми.
2.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Орендар зобов'язується:
2.1.1. Використовувати Майно відповідно до положень Договору та встановлювати антени та
обладнання (R.BS) базової станції стільникового зв’язку у визначених місцях.
2.1.2. Протягом ЗО діб з моменту підписання Акту прийому-передачі застрахувати орендоване Майно
на користь Орендодавця.
Вик. Алексее: О.ІО.

2.13. Дотримуватися на орендованому Майні протипожежних правил (включаючи забезпечення
засобами пожежегасіння), санітарних норм, правил користування електроенергією та загальних правил
техніки безпеки, встановлених чинним законодавством України.
2.1.4. Під гримувати Майно у належному стані (включаючи здійснення необхідного по точного ремонту),
погоджувати з Орендодавцем заходи щодо переобладнання Манна та комунікаційних систем і мереж, не
завдавати шкоди Майну, іншим часінам
... ; . : _■ є .ладнанню, а також повністю відшкодувати або
ліквідувати заподіяну шкоду, якщо вона .. .і..::.; з ш.... Орендаря.
2.1.5.3а умови завчасного попередження, (не пізніше ніж за 2 робочі дні) допускати до Майна
представників Орендодавця.
2.1.6. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати встановлені Договором платежі.
2.1.7.Забезпечити наявність комплекту документації на RBS (зокрема дозвільного характеру). Витрати,
пов'язані з отриманням необхідних дозволів та погоджень щодо розміщення RBS мережі “КИ1ВСТАР та
встановлення антенно-фідерних пристроїв зазнач?::: с.адщ'ї та обладнання RBS на орендованому
Майні, та відповідальність за додержання їх умов т есе О. ендар.
2.1.8. Встановити прилади обліку електроенергії, охорон. _ і ложе: ну сигналізації.
2.1.9. У разі необхідності здійснювати поточний ремонт Майна та ремонт конструктивних частин
димаря, де розміщувалися антенно-фідерні пристрої Обладнання, за умови, що пошкодження виникли з
вини Орендаря.
2.1.10.
Звільнити Майно не пізніше ЗО діб з дати припинення дії Договору та передати його
Орендодавцеві в стані, не гіршому, ніж при отриманні, з \ рахуванням фізичного зносу.
2.2. Орендодавець зобов'язується:
2.2.1. Не пізніше 3-х днів з моменту підписання Договору звільнити, підготовити та передати
Орендареві, Майно в порядку, визначеному Договором. Допускати Орендаря на димар з метою
розміщення (монтажу) та обслуговування антенно-фідерних пристроїв та обладнання RBS.
2.2.2. Створити Орендареві, у разі потреби, умови для проведення переобладнання Майна і надати йому, в
15-ти денний термін з дня отримання відповідного запиту, необхідну інформацію для розробки проекту
зазначеного переобладнання та розміщення антенно-фідерних пристроїв та обладнання RBS, який
погоджується з Орендодавцем. Усі віддільні поліпшення, здійсненні у результаті переобладнання за
рахунок Орендаря, є його власністю і можуть бути вилучені ним, при умові усунення Орендарем шкоди,
завданої орендованому Майну внаслідок такого вилучення. Безоплатно (крідч випадіт. приватизації)
залишаються у Орендодавця невіддільні результати погодженого з ним переобладнання.
2.2.3.Забезпечити Орендареві можливість: безперешкодного встановлення, додавання, заміни,
демонтажу та обслуговування власного Обладнання на орендованому Майні; користування системами
енергопостачання та комунікацій, які знаходяться в безпосередній близькості до Майна; прокладення, у разі
необхідності (за погодженням з Орендодавцем) додаткових комунікацій, зокрема кабелів
електроживлення та зв'язку; підключення до контурів робочого та захисного заземлення, в т.ч на
димарі котельні.
2.2.4.Забезпечити Орендареві можливість безперешкодного доступу до Майна, до обладнання RBS
та антенно-фідерних пристроїв його співробітників, а також можливість, за погодженням з
Орендодавцем, доступу до Майна представників субпідрядних організацій Орендаря для виконання
будівельних та експлуатаційних робіт (Додаток 3).
2.2.5. Допускати третіх осіб, в т.ч. представників Орендодавця, до Майна тільки в присутності
представників Орендаря, за умови завчасного його попередження (не менше ніж за 2 робочі дні), крім
випадків прямої безумовної загрози Майну та/або Обладнанню Орендаря, коли попередження не є
обов'язковим. Прямою безумовною загрозою вважається: пожежа, затоплення, коротке замикання,
противоправне проникнення.
2.2.6. Погоджувати з Орендарем встановлення на димарі котельні обладнання стільникового зв’язку
інших операторів та іншого радіопередавального обладнання.
2.2.7. Терміново власними силами усувати наслідки аварій та пошкодження Майна, якщо вони
виникли не з вини Орендаря.
2.2.8.Після закінчення строку дії Договору, за умови належного виконання Орендарем його положень,
надати Орендарю переважне право на переукладання Договору.

3.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК розрахуйків

3.1.
На підставі постанови Кабінету Міністрів України № 786 від 04.10.1995р. «Про методику
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» орендна плата за базовий
місяць оренди лютий 2019р. складає 3957,08 (три тисячі дев’ятсот п’ятдесят сім гри. 08 коп.)
Вик. Алексеев О !О.

(067)430-10-40

гривні, крім того 791,42 грн. ПДВ, загальна сума до сплати 4748,50 (чотири тисячі сімсої
вісім грн., 50 коп.) в тому числі ПДВ.
Розмір орендної плати за кожний розрахунковий місяць визначається шляхом коригування
орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за розрахунковий місяць.
Сторони погодили вважати звітним періодом, по договору, відповідний календарний місяць.
Дата отримання доходу визначається згідно чинного законодавства. Сторони починають відлік
першого звітного періоду віді дати
(писання
приймання-передачі об'єкта оренди від
Орендодавця до Орендаря. Остані
(нем останньо
і ’ного періоду по договору є день підписі н і
акту повернення майна з орендного користування.
В строк до 10 числа кожного місяця, наступного за Звітним періодом, Орендодавець
зобов’язаний надати Орендарю складену і датовану останнім днем звітного періоду податкову
накладну та інші документи бухгалтерської фінансової звітності.
Визначена у цьому пункті орендна- плата включає всі податки, збори та будь - які інші
обов’язкові платежі, шо підлягають сплаті у відповідності до чинного законодавства України, якщо
такі наявні, або підлягатимуть сплаті в будь-який момент у майбутньому, за виключенням тих
платежів, які Орендар повинен здійснити окремо відповідно, до вимог цього Договору, що зазначені
нижче.
3.2. З урахуванням положень п. 3.4 цього Договору вартість комунальних послуг та експлуатаційних
витрат розраховується пропорційно до площі Об’єкта оренди на підставі діючих державних тарифів.
Перелік комунальних послуг та експлуатаційних витрат, що використовуються Орендарем та
підлягають оплаті, їх розрахунок визначається Сторонами в окремому додатку до Договору, в
залежності від облаштування відповідними комунікаціями Об’єкта оренди та сплачується одночасно з
орендною платою у розмірі, затвердженому у розрахунку. У разі зміни тарифів на ці послуги Стороні;
мають право переглянути розрахунок та внести зміни до нього у відповідності до діючих тарифів. У
разі відсутності такого додатку вважається, що вартість комунальних послуг та експлуатаційних
витрат входить у оренду плату, зазначену у п. 3.1 цього Договору.
3.3. Вартість електроенергії сплачується Орендарем за фактично спожиту електроенергію по прямому
договору з енергопостачальною організацією.
3.4. Нарахування орендної плази починається з дати, зазначеної в Акті передачі, та припиняються
датою підписання Сторонами Акту повернення.
3.5. Датою здійснення оплати відповідно до умов цього Договору вважається ,ага списання
відповідних коштів банком з рахунку Орендаря з метою здійснення останнім оплати згідно з цим
Договором.
3.б.Орендодавець самостійно та за власний рахунок здійснює сплату земельного податку за земельну
ділянку, на якій знаходиться/яка прилягає до Об’єкта оренди чи будівлі, частиною якої є Об’єкт
оренди. Плата за землю на якій розташовано Об’єкт оренди входить у орендну плату, визначену цим
Договором.
3.7. Розмір орендної плати може бути змінений лише за взаємною згодою сторін шляхом укладення
додаткової угоди до цього Договору, а також за рішенням суду у випадках, прямо передбачених
чинним законодавством України.
3.8. Ціну цього Договору складає загальна сума орендної плати та інших обов’язкових платежів, які
були сплачені Орендарем за користування Об’єктом оренди па підставі цього Договору упродовж
строку його дії.
3.9. Амортизаційні відрахування на Об’єкт оренди нараховуються Орендодавцем і використовуються
ним на повне відновлення його основних фондів. Відновлення Об’єкта оренди здійснюється
відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
3.10. У випадку припинення договірних відносин або у інших випадках необхідності, Сторони
зобов’язуються проводити звірку взаєморозрахунків за цим Договором. При цьому, звірка
взаєморозрахунків один раз на рік є обов'язковою для Сторін.
3.11. Спосіб'Платежу. Орендар здійснює оплату орендної плати не пізніше 25 числа місяця, наступного
за розрахунковим на підставі цього Договору в національній валюті України шляхом перерахування
відповідної суми коштів на поточний рахунок Орендодавця, який визначений Розділом 9.
3.12. Дата отримання Орендодавцем доходів від орендної плати визначається відповідно до чинного
законодавства України.
3.13. Орендар не несе відповідальності за несплату або несвоєчасну сплату платежів у випадку
ненадання чи несвоєчасного надання Орендодавцем Орендарю банківських реквізитів чи надання
невірних банківських реквізитів, інших особових даних.
4.
Вик. Алексеев Q Ю.

ІЯД1ЮВІДА. ІЬШСТЬ СТОРІН
(067) 430-10-40

4.1. У випадку несвоєчасної оплати по договору, що сталося з вини Орендаря він сплачує Орендодавцю
пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожний день прострочення.
4.2. У випадку порушення Орендодавцем встановлених в п. 2.2. і цього Договору термінів надання
Майна в оренду Орендодавець сплачує Орендареві неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за
кожний день прострочення.
4.3. Якщо невиконання або неналеж .
нання обов'язків, встановлених цим Договором, призвело до
завдання збитків одній із Сторін, винна Сторона пові .............. : . j вати іншій Стороні заподіяні збитки у
повному обсязі.

ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань
за цим Договором, якщо таке невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, стало наслідком
обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які Сторони не могли ані
передбачити, ані попередити розумними заходами.
5.2. Обставинами непереборної сили Сторони погодилися вважати обставини, що знаходяться поза
розумним контролем Сторін, а саме: повені, землетруси, пожежі, інші стихійні лиха, воєнні дії, акти
тероризму, страйки, що відповідають вимогам законодавства, нові прийняті акти центральних органів
державної влади (надалі - «Форс мажор»),
5.3. У випадку виникнення обставин, визначених п.5.2. цього Договору. Сторона, що зазнала їх
впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких засобів повідо-н и про такі обставини іншу
Сторону в максимально стислий строк, направивши письмове Повідомлення про настання таких
обставин (надалі - «Повідомлення про Форс Мажор»).
5.4. Повідомлення про Форс Мажор повинно містити вичерпну інформацію про природу обставин
непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість Сторони виконувати свої
зобов'язання за Договором та на порядок виконання зобов'язань за Договором, у випадку якщо це
можливо.
5.5. Коли дія обставин, визначених п.5.2. цього Договору, припиняється. Сторона, що зазнала їх
впливу, зобов'язана негайно, але в будь - якому випадку в строк не пізніше 24 (двадцяти чотирьох)
годин з моменту, коли Сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення зазначених
обставин, письмово повідомити протилежну Сторону про їх припинення. Таке Повідомлення повинно
містити інформацію про час припинення дії таких обставин та вказівку на строк, протягом якого
Сторона виконає свої зобов'язання за Договором.
5.6 Наявність та строк дії обставин непереборної сили має бути належно підтверджено
уповноваженим компетентним органом держави місця існування відповідних обставин.
5.7. У випадку, якщо Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, не направить або
несвоєчасно направить Повідомлення про Форс-Мажор, як це визначено в п.5.4 цього Договору, гака
Сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від
відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором.
5.8. У випадку настання обставин, визначених п.5.2. цього Договору, строк виконання зобов'язань
Сторонами за цим Договором продовжується відповідно часу, протягом якого діють такі обставини.
5.9. У випадку, коли обставини, визначені в п.5.2. Договору, діють більше 3 (трьох) місяців. Або
коли при виникненні таких обставин стає очевидним, що такі обставини будуть діяти більше такого
строку, будь-яка Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
5.10. Грошові кошти, перераховані згідно з цим Договором за корис тування Майном, яке було не
можливе у зв'язку з наявністю обставин непереборної сили, визначених п.5.2. Договору, мають бути
повернені Орендарю протягом 5 (п’яти ) робочих днів з дати дострокового розірвання Договору.

6.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумаченню у відповідності з чинним законодавством
України.
6.2. Будь-які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи випливають з цього
Договору, С торони можуть вирішувати шляхом дружніх переговорів.
Вик. Алексеев 0.10.
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6.3. Якщо будь-який спір чи розбіжність, що прямо чи опосередковано стосується та ви. .
цього Договору, неможливо вирішити шляхом дружніх переговорів. Сторони/a передає/ють вирішення
такого спору до господарського суду відповідно до процедури вирішення господарських спорів,
встановленої чинним законодавством У 'країни.
6.4. Жодна з Сторін не звільняється від своїх зобов'язань за цим Договором як при наявності будьякого спору чи розбіжностей, гак і у випадку передачі спірного питання на розгляд господарсько/.
суду.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.

7.1. Договір вступає в дію з «01» березня 2019 року і діє до «27» лютого 2022 року (включно).
7.2. Орендар має переважне право на укладення Договору на наступний термін.

8.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1. Орендодавець має право на дострокове припинення дії Договору лише у випадках, коли після
письмового попередження з його боку:
Орендар використовує Манно не за цільовим призначенням, встановленим Договором;

Орендар з власної вини більше, ніж 3 місяці підряд не сплачує платежі визначені цим Договором.
8.2. У випадку технологічної доцільності Орендар має право достроково припинити дію Договору,
письмово попередивши Орендодавця про це за один місяць до запланованої ним дати припинення.
8.3. Усі зміни, доповнення та додаткові угоди до Договору повинні оформлюватися у письмовій формі і
вступають в силу з дати їх підписання вповноваженими представниками обох Сторін. Розгляд
відповідних пропозицій і надання відповіді здійснюється Сторонами у двотижневий термін.
8.4. Усі усні та письмові домовленості, що були раніше досягненні Сторонами стосовно предмету цього
Договору, які врегульовуються Договором, втрачають силу після вступу його у дію.
8.5. Надання документів щодо Договору (включаючи фінансові) покладається на Сторону, що їх готує,
крім письмово обумовлених Сторонами винятків. Документ вважається наданим, якщо у Сторони, що
його надає, є письмове (зокрема факсове) підтвердження або відмітка Сторони, що ного отримує, чи
поштової установи про його прийняття.
8.6. Зміна організаційної структури або відомчого підпорядкування Сторін не є підставою для
перегляду умов або припинення дії Договору. При наявнос ті таких змін або при зміні будь-яких реквізитів
однієї з Сторін, зазначених у Договорі, така Сторона повинна у двотижневий термін повідомити про
іншу Сторону.
8.7. Відповідно до вимог Податкового кодексу України, Сторони даного Договору зазначають наступне:
- Орендар має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
- Орендодавець не є платником податку на прибуток.
Сторони зобов'язуються письмово повідомити одна іншу про зміну статусу платника податку на
прибуток протягом 5 робочих днів з дати настання таких змін.
8.8. Жодна з Сторін не має права передавати свої права та обов'язки, що обумовлені Договором, третім
особам без ©тримання на це письмової згоди іншої Сторони.
8.9. Ризик випадкового пошкодження або знищення Майна несе Орендодавець.
8.10. Якщо будь-яке положення цього Договору стане в будь-якій мірі недійсним, таким, що не може
бути виконано, або неповним, то це не впливатиме на всі інші положення цього Договору та не буде
тягнути за собою недійсність Договору в цілому, У таких випадках Сторони будуть зобов’язані
негайно замінити таке положення іншим положенням, яке буде законним та зможе бути виконаним, і
яке найбільше відповідатиме меті та економічному змісту того положення, яке стало недійсним,
неповним та/або таким, що не може бути виконано.
8.11. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані Договором, регламентуються чинним законодавців.
України. Сторони домовилися, що до правовідносин, врегульованих цим Договором застосовують:
положення Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та нормативних ;жтш
прийнятих на виконання цього закону.
8.12. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівшш.-i та
інші особи, залучені до виконання обов’язків за цим Договором:
Вик. Алексеев О. Ю.
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- суворо дотримуватимуться вимог чинного законодавства, що застосовується до Сторін, включаючи,
але не обмежуючись вимогами законодавства, спрямованого на протидію корупції, боротьб) з відми і .
грошей, а також дотримуються принципів прозороет і та відкритості;
- не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або
передачу цінностей, пропонування проявів гостинності, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для
впливу надії чи рішення цих осіб з метою отримати будь-які неправомірні вигоди або переваги чи з метою
досягнення інших неправомірних цілей:
- не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як неправомірна вигода (дача / отримання
хабара, комерційний підкуп), а також дії, то поруш) с п имоги законодавства України та міжнародних
актів про протидію легалізації (еі_. пл ані.і. :.\
. : .
н -. .лавинним шляхом.
Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору. С'торонгі
погоджуються, що будь-яке порушення, навіть часткове, вищезазначених умов Орендодавцем, яке з
обґрунтованої точки зору Київстара (Орендаря може призвести до несприятливих наслідків, надаватиме
Київстару (Орендарю) право в односторонньо му порядку розірвати Договору шляхом направлення
повідомлення рекомендованим листом. Таке повідомлення має містити короткий виклад обставин або
юридичних фактів, що демонструють таке поруше.і.. .
..
. .і відправлене Орендодавцю не пізніше, ніж
за 10 (десять) календарних днів до дані розі р
\ .
8.13. При підписанні цього Договору Орендодав .
наді ги Орендарю належним чином
посвідчені копії витягу з статуту (з повноваження керівника та ви .
ільності), довідки про включення
до ЄДРПОУ. свідоцтва про державну реєстрацію, документів, що підтверджують право власності на
нерухоме майно.
8.14. Договір укладено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної зі Сторін.

9.РЕКВІЗИТИ С ГОРНІ
Орендодавець

КП «Чисте місто» Козяпінської міської
ради

Орендар
І ІрАТ «Київстар».
Найменування юридичної особи

Найменування

03113. м. Київ, вул. Дегтярівська. 53

22100, Вінницька обл„ м. Козятин,
вул. Довженка, 2-А.

адреса для кореспонденції

Тел.: 0674301040. 0672250174

адреса для кореспонденції

Тел: (04342) 2-22-62,

Контактні- телефони

Контактні телефони

Р/р №26005325079000

р/р №26003301385799 '

роз/хкуиковіїй /крупок

розрахунковіїй рахунок

у А'Г «УкрСиббанк», м. Київ
МФО 351005
Код ЄДРПОУ: №21673832
ІШІ№: 2 і 67383260.59.
Свідоцтво пл-ка І1ДВ№: 100330196
Поштова адреса: 21 ()2і, лі. Нінцццн, р:і.
Келецька, 54-Б.

в AT Ощадбанк
МФО 302076
Код ЄДРПОУ №41181994

Від Орендаря

Від Орендодавця

Фахівець з оренди 2-ї категорії

Директор

Вик. Алєксеєи О. ІО.

(067) 430-10-40

О

