
ДОГОВІР №116-03/19
про надання площадки

м. Київ "18" березня 2019р.

Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство 
„Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового 
обслуговування” виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації), в особі директора Голуба Олександра Олексійовича, що діє на 
підставі Статуту, іменоване надалі ВИКОНАВЕЦЬ, що діє на підставі Статуту, 
з одного боку, і Фізична особа підприємець Очеретян Олег Валерійович, діє на 
підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб підприємців, іменований надалі "ЗАМОВНИК", з іншого боку, уклали 
даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ в користування відкриту площадку 

на території підприємства:
• площею 2 кв.м. - для розміщення кавового апарату по ціні 50,00 грн. з 

ПДВ за 1 кв.м.”.

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1 Сума Договору на місяць складає 100,00 грн. з ПДВ. (сто грн. 00 коп.) в т.ч. 

ПДВ 16,67 грн.
2.2. Додатково до п.2.1 нараховується та відшкодовується плата за спожиту 

електроенергію за показниками лічильника.
2.3 ЗАМОВНИК зобов'язаний вносити платежі своєчасно і в повному обсязі.
2.4 Оплата проводиться шляхом переведення коштів на розрахунковий 

рахунок ВИКОНАВ ЦД або через касу Підприємства, незалежно від 
наслідків господарської діяльності, щомісячно, не пізніше 15 числа 
поточного місяця.

2.5 За несвоєчасну оплату ВИКОНАВЕЦЬ відключає ЗАМОВНИКА від 
електропостачання. Крім цього, ЗАМОВНИК сплачує пеню в розмірі 1% 
за кожний день несплати платежу.

3. ОСОБЛИВІ УМОВИ
3.1 ВИКОНАВЕЦЬ та ЗАМОВНИК мають статус платника податку на 

прибуток на загальних підставах.
3.2 ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за збереження та цілісність 

матеріальних цінностей, розміщених на виділеній ділянці.
3.3 ЗАМОВНИК зобов’язаний забезпечити належне збереження і санітарне 

утримання виділеної площадки.
3.4 Усі зміни, доповнення до даного договору дійсні лише в тому випадку, 

якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома сторонами.
3.6 Усі доповнення і додатки є невід’ємною частиною даного договору.



3.7 Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну
силу. Один примірник знаходиться у ВИКОНАВЦЯ, другий - у 
ЗАМОВНЖА.

3.8 Спори, які можуть виникати за цим Договором, сторони зобов’язуються
вирішувати шляхом переговорів. У випадку неможливості їх вирішення 
цим шляхом, спори між сторонами вирішуються згідно з чинним 
Законодавством України.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1 Даний договір укладений на термін;
з „18” березня 2019р. по „31” грудня 2019р. та автоматично пролонгується на 
наступні роки, у разі відсутності письмової згоди про припинення даного 
договору.
4.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 
законодавством, цей Договір може бути розірваний Виконавцем в 
односторонньому порядку попередивши іншу Сторону за 10 календарних днів
4.3. Припинення дії договору неможливо у разі невиконання зобов’язань будь- 
якої сторони у повному обсязі.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ
Ритуальна служба СКП 
«Спецкомбінат ПКПО»
Юридична адреса: 01004, м. Київ, 
бульвар Шевченка, З,
Телефой/факс 482-16-62
Код ЄДРПО 03358475
ІПН 033584726596
Свідоцтво № 39104903
р/р 35436052048957
в УДКСУ у Голосіївському районі м. 
Києва
Код банку 820019

ЗАМОВНИК
ФОП Очеретян О.В.
Свідоцтво про реєстрацію № 251017 
від 07.04.2008р., видане Солом’янською 
районною у місті Києві державною 
адміністрацією
03110, м. Київ, вул. Народна 11 
р/р 26006500279327
в AT «Ощадбанк»
МФО 322669
ІПН 2792516978

Очеретян О.В.


