
6.5. Несплата оренди протягом шести місяців з дня закінчення терміну платежу є 
підставою для дострокового розірвання цього Договору на вимогу Орендодавця.
6.6. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один 
примірник зберігається у Орендодавця другий - у Орендаря.
6.7. Укладені раніше сторонами договори, що суперечать цьому Договору є не чинними.
6.8. Обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють 
достатньою інформацією про орендні відносини.
6.9. Після закінчення терміну дії цього Договору подальші взаємовідносини сторін 
регулюються укладанням нового договору.

7.1. Термін дії договору встановлюється з «03» серпня 2015 року до «10» липня 2020 
року включно.

1.Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 10.07.2015 № 434 «Про 
облаштування торговельних майданчиків з тимчасовими торговельними павільйонами у 
підземних переходах на вул. Любінській, 100 та вул Городоцькій (на ділянці між вул. 
Ряшівською та вул Є.Патона)».

7. Термін д ії Договору

8. Додатки до цього Договору

9. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

Орендодавець ОРЕНДАР

Назва: Управління комунальної власності Назва: ТзОВ «Галицьке будівництво»

Адреса: м. Львів, пл. Галицька, 15 
Р/р 34225000000002 
в ГУДКСУ у Львівській області 
МФО 825014 
ЗКПО 25558625
Статус платника ПДВ: платник ПДВ 
Система оподаткування: 
фінансування з місцевого бюджету

Адреса: 79022, м. Львів, 
вул. Городоцька, 6.174, 
Р/р 26004362466980 
МФО 320478 
ЗКПО 34605505 
Статус платника ПДВ: 
Система оподаткував
ІПН

Телефон: 235-70-10

ПідаастГГ...~тУ_____/І. Свистун/

« » 2015 р.

Виконавець « » 2015 р.



ДОГОВІР № 3-

на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами 
благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення об’єктів 

соціально-культурного, торговельного та іншого призначення

“ Р2> “ 2015р. м.Львів

Управління комунальної власності департаменту економічної політики 
Львівської міської ради, надалі ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі начальника управління 
Свистун Інни Василівни, яка діє на підставі Положення про управління комунальної 
власності Львівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 
07.12.2007 р. за № 1100, зі змінами і доповненнями до нього, внесеними рішеннями № 303 
від 27.04.2009 року і № 485 від 03.07.2009 року, Свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи серії А01 № 198069, видане Виконавчим комітетом Львівської міської 
ради, дата проведення державної реєстрації 19.09.2002 року, номер запису 1415 105 
0001 015759 та розпорядження міського голови від 02.08.2013 року № 567-к, з однієї 
сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Галицьке будівництво», в 
особі Кіндрата Костянтина Кириловича (за довіреністю), паспорт серія КА № 476117, 
виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 14.07.1997р., 
ідентифікаційний номер 1948010457 (надалі -  Орендар), що діє на підставі статуту (у 
новій редакції*), зареєстрованого державним реєстратором Реєстраційної служби 
Львівського міського управління юстиції 24.02.2015 № 1 4151050010 014142, 
Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Серія А00 № 839830, дата 
проведення державної реєстрації 26.09.2006, номер запису про державну 
реєстрацію 1 415102 0000 014142, ідентифікаційний код юридичної особи 34605505, 
з другої сторони уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

Предметом цього Договору є надання Орендодавцем Орендареві права на 
тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою 
комунальної власності для розміщення об’єктів соціально-культурного, торговельного та 
іншого призначення (надалі -  Об’єкт) на умовах оренди на термін відповідно до рішення 
виконавчого комітету Львівської міської ради від 10.07.2015 № 434 «Про 
облаштування торговельних майданчиків з тимчасовими торговельними 
павільйонами у підземних переходах на вул. Любінській, 100 та вул Городоцькій (на 
ділянці між вул. Ряшівською та вул Є.Патона)».

2. Зобов’язання сторін

2.1. Орендодавець зобов’язується:
2.1.1. Надати у тимчасову оренду конструктивний елемент благоустрою комунальної 
власності площею 66,5 кв. м. підземного переходу (тротуар, газон, тощо) за адресою: м.


