
строкове

БалаtIсоутримувач
Комунальне некомерuiйrrе пiлприемство

<Щентр первинноТ медико-санiтарноТ
допоiýtоги J\bl > Голосiiвського району

м. KllcBa

Додаток 1

JФ

приймання-передачi в оренду нерухомого майна, що належить до комунальноI
власностi територiальноi громади MicTa Кисва

м. КиiЪ

Фiзична особа * пiдприемець Лстов Анлрiй Миколайович, наДалi - ОРеНДаР, КОД

за СЩРПОу 3159103635, щО знаходитЬся за адресоrо: 03040, м. КиIв, ВУЛ. Маричанська,
6/б, кв. 53, З однiеТ сторони, та КомуlIальне некомерЦiйне пiдпри€мство <Щентр

первинноТ медико-санiтарноi допомоги J\b1> Голосiiвського раЙонУ М. КИСВа, НаДаЛi -

Балансоутримувач, Код за СЩРПОу 38945065, що знаходиться за адресою: 03191,

м. Киiв, ,уrr. Маршала Якубовського, 6, в особi директора - Скриuького IBaHa

вiкторовича, з другоi сторони, склали цей Дкт, про наведене нижче:

(далi - Щоговiр оренди) Балансоутримувач передае, а Орендар приймас в

платне користування нерухоме майно, що наJIежить до комунальноТ власностi, -

иЫi _ об,ект оренди), що перебувае на балансi БалансоутримуваЧа Та НаЛеЖИТЬ ДО

ф.р" управлiнНя ГолосiiЪськоТ районноТ в MicTi Киевi державнОi адмiнiстрацiI.
-у --- ' 

2-. об'ект ореIIди е вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'скта оренди немае майна,

належного TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ до Об'скта оренди надасться

ОреrrдарЮ.в денЬ пiдписанНя цьогО акта приймання-передачi;
З. Характеристика нежитлових примiщень: нежитловi примiщеНня розмiЩенi на

першому поверсi, наявнi Bci iHltteHepHi комунiкацiТ.- 
4. ЬкаЗанi примiш-tенIIя передаються Орендарю в задовiльному cTaHi без будr,-яtсого

обладнання.
5. Цим дктом орендар засвiд,lус, шо отримав вiд БалаIlсоутримувача неоохlдн1,1и

комплеI<т клlочiв вiл Об'скта у кiлькостi [_] штук,

Оренлар
Фiзична особа - пiлприсмець
Летов Анлрiй Миколайович

03040, м. КиiЪ,

Характеристика нерухомого плайна

Нежитлове примiщення 1 поверху, заг€Lпьною площею

2,00 кв. м, що розтшоване за адресою: вул. Академiка
Заболотного, 48-А

Поверх перший поверх

Загальttа площа об'скта (кв. м) 2,00 кв. м

Корисна площа об'скта (кв. м) 2.00 кв. м

назва об'екта НеrItитлове прим i щен ня

М iсцезнаход)i(ення об'скта вул. Академiка Заболотного, 48-А, м, КиТв

03l9l, м. КиТв, вул Якубовського,6 ву4 ська.6/6, кв.53,

-

_


