
Договір _
про внесення змін до договору про передачу майна територіальної громади міста Києва

в оренду від 26 лютого 2019 року №2151-1

м. Київ “J&” \  \  2019 року
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), надалі - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі першого 
заступника директора Шмуляра Олега Васильовича, який діє на підставі Положення про 
департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), яке затверджене розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 року № 2383, 
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, яке затверджене рішенням 
Київської міської ради від 21.04.2015 р. № 415/1280 та наказу Департаменту комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 10.05.2016 р., № 238,

Фізична особа-підприємець Кривенко Ірина Василівна, надалі Первинний ОРЕНДАР, в особі 
Кривенко Ірини Василівни, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців,

Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд», надалі 
ПІДПРИЄМСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ, в особі директора Козловської Світлани 
Станіславівни, яка діє на підставі Статуту,

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРЕСТ ЛС», надалі Новий ОРЕНДАР, в особі 
Директора Телефуса Олександра Олександровича, який діє на підставі Статуту,

що іменуються разом “Сторони”, діючи за взаємною згодою, уклали цей договір № - про
внесення змін до договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду 
№2151-1 від 26 лютого 2019 року (далі -  Договір) про наступне:

1. Фізична особа-підприємець Кривенко І.В. згідно договору про передачу майна 
територіальної громади міста Києва в оренду від 26 лютого 2019 року №2151-1, укладеного з 
Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) є користувачем (Орендарем) нерухомого майна 
(загальною площею 47,4 кв.м), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 8-В.

2. У зв’язку з оптимізацією витрат на утримання підприємницького бізнесу, а також зважаючи 
на те, що ФОП Кривенко І.В. на безоплатній основі (безкоштовно) відступила новому Орендарю 
(ТОВ «ФОРЕСТ ЛС») повністю всі права та обов’язки ОРЕНДАРЯ по договору про передачу 
майна територіальної громади міста Києва в оренду від 26 лютого 2019 року №2151-1 -  сторони 
вирішили викласти Преамбулу та Розділ 11 Договору у новій редакції, а саме:

«Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) надалі - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі першого 
заступника директора Шмуляра Олега Васильовича, який діє на підставі Положення про 
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), яке затверджене розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 р. № 2383, 
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, яке затверджене рішенням 
Київської міської ради від 21 квітня 2015 р. № 415/1280, та наказу Департаменту комунальної 
власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 10.05.2016 № 238 з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ФОРЕСТ ЛС», надалі ОРЕНДАР, в особі директора Телефуса Олександра Олександровича, який 
діє на підставі Статуту, а також Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київводфонд», надалі ПІДПРИЄМСТВО-БАЛАТСОУТРИМУВАЧ, в особі директора 
Козловської Світлани Станіславівни, яка діє на підставі Статуту, що іменується разом -  Сторони, 
уклали цей договір про нижченаведене:»



«11.МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПЛАТІЖ РЕКВІЗИТИ СТОРІН»

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР ПІДПРИЄМСТВО-
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

Департамент комунальної 
власності м. Києва виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)
01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 10 
Код 19020407
Тел. 202-61-76, факс 202-61-77

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«ФОРЕСТ ЛС»
03164, м. Київ, вул. 
Прорізна, 8, оф.З 
Код ЄДРПОУ 41302869

Спеціалізоване водогосподарське 
комунальне підприємство
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)
«Київводфонд»
04080, м. Київ, вул. Дмитрівська,
буд. 16-А, корпус 1
Код ЄДРПОУ 37292855
ІПН 372928526538
Свідоцтво платника ПДВ №
200130797
Телефон: (044)228-91-73 
e-mail: kyivvodfond@kmda.gov.ua

Перший заступник директора 

____________О.В. Шмуляр

Директор
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3. Даний Договір № 1 є невід ємною части

^к/д 37292855,

\о  Договору та набуває

5.

чинності з моменту підписання Сторонами.
Всі інші положення, умови та зобов’язання за Договором не передбачені даним
Договором № А______ , залишаються незмінними та продовжують
виконуватись Сторонами відповідно до умов Договору.
Даний Договір № •{ укладений у чотирьох екземплярах, що мають однакову
юридичну силу по одному для кожної з сторін.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР, ПЕРВИННИЙ ОРЕНДАР

Департамент комунальної власності м. Києва 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)
01001, м. Київ,
Вул. Хрещатик, 10 
Код 19020407
Тел. 202-61-76, факс 202-61-77
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Фізична особа -підприємець Кривенко Ірина 
Василівна
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2496514225
03148, м. Київ, вул. Покотило (вул. Картвелішвілі), 
9, кв. 253
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ПІДПРИЄМСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ НОВИН ОРЕНДАР
Спеціалізоване водогосподарське комунальне 
підприємство виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Кнївводфонд»
04080, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 16-А, корпус 
1
Код ЄДРПОУ 37292855 
ІПН 372928526538
Свідоцтво платника ПДВ № 200130797
Телефон: (044)228-91-73
e-mail: kvivvodfond@kmda.gov.ua
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ФОРЕСТ ЛС»
код ЄДРПОУ 41302869
03164, м. Київ, вул. Прорізна, 8, оф. З
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