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MicTo КиiЪ, двадцять сьомого жовтня двi тlлсячi еiпlltадцятого року.

Ми, що нижче пiдписалися, Регiоналыlе вirutiленlля Фонду державного маЙна
YKpaiHH по м. Кисву, iдентифiкацiйний код еДРПОУ 19030825, мiсцезнаходження якого:
01032, м. Киiв, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (лалi - Орендодавець), в особi начальника
Меденцева Максима Дllатолiйовича, який дiе на пiдставi наказу Фонду державного маЙна

Украiни Nч163_р вiд 02.08.2017 року та Положення про Регiональне вilцiлення, затвердженого
наказом Голови Фонду державного майна УкраiЪи вiд 02.10.2012 року Nе3607 та
зареЕстрованого Шевченкiвською районною в MicTi Киевi державною адмiнiстрацiею
]ф10741050007027З4З вiд 04.03.201З року (зi змiнами внесеними згiдно наказу Фонду
державного майна УкраiЪи вiд 29.08.2014 року М2205), з одного боку та Товариство з
обмежеtlоlо вЦповiдальнiстrо (ГIТАН>, iдентифiкачiйний код СДРПОУ 40201349,
мiсцезнаходження якого: 03148, м. Киiв, вулиця KoMicapa Рикова, буд.2а, офiс l0 (далi Орендар) в особi директора Жупiкова Володимира Володlлмировича, 19.04.i982 року
народження, зареестрованого за адресою: КиiЪська область, MicTo Буча, вул. Островського, буд.
3б, KiM.726, який дiс на пiдставi Статуту, затвердженого Загальним зборами засновникiв
(учасникiв) Протокол Nbl вiд 01.07.2016, Протоколу Nч2 Загальних Зборiв Засновникiв
(Учасникiв) ТОВ (ГIТАН> вiд 0l липня 2016 року та Протоколу J\!26l10 Загальних зборiв
Учасникiв ТОВ (ГIТАН> вiд 26 жовтня 2017 року, з iншого боку, уклали чей ,Щоговiр про
наведене нпкче:
l. Прелпtет Щоговору
1.1. Орендодавець передас, а Оренлар приЙмае в строкове плат}tе користуtsання державне
нерухоме tчtаЙнсl - нежитловi примiщення площею 464,00 кв.м., розмiщенi за адресою: м, КиiЪ,
вулиця Василькiвська, l, на l-My поверсi булiв.пi (далi - Майно), що перебува€ на ба:lансi
,Щержавного пiдприемства <Нацiопальний центр Олександра .Щовженка>>, код за СДРПОУ
22928а85 (далi - Балансоутримувач), BapTicTb якого визначена згiдно з висновком про BapTicTb
станом на 30.06.2017 i становить 63l0305,00 грн. без П,ЩВ.
1,2. Майrrо передаеться в оренду з метою розмiщення офiсу.
1.3. Стан Майна на момент укладення договору, визначаеться в aKTi приЙманняпередавання за узгодженим висновком Балансоутримувача i Оренларя.
2. Упrовш передачi орендованого майlна Орепдарrо
2.1. Орендар вступае у строкове платне користуваItttя Майlтом у TepMiH, указаний У
fоговорi, аJIе не ранiше дати пiдписання Сторонами цього .Щоговору, його нотарiального
посвiдчеlллlя та пiдписання сторонами акта приймання-перелавання Майна.
2.2, Перелача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власностi
Власtlиком Майна залишаеться держава, а Оренлар користуеться ним протягом
Майшо.
на це
строку оренди.
2.3. Передача Майна в оренду здiйснюеться за вартiстю, визначеною у звiтi про
незалежну оцiнку, складеному за МетодIлкою оцiнки.
2.4. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання пок]rадаеться на
Орендодавця.

3. Орендна tIлата

3.1. Орендна плата визначена за результатами конкурсу на право оренди державного
майна i становить без П.ЩВ за базовий мiсяrць розрахунку ссрпсшь 2017 року - 94800,00грн.

Орендна плата за перший мiсяць оренди жовтень 2017 року встановлюеться шляхом
коригування орендноi плати за базовий мiсяць на iндекси iнфляuii за вересень, жовтень мiсяцi
2017 року.
3.2. Нарахування П.ЩВ на суму ореfiдноi плати здiйонюсться у порrrджýfiigзначепому

ЗаконОДаВсТВОМ.

ж

3.3. Оренлна плата за кохсttий наступний мiсяць визнаtIаеться шляffifi#ригуt]ання
орендноi плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцii за наступний мiсяulrт

з765вз

оперативна iнформацiя про iндекси iнф.rrяцii', розрахованi .щержавною спркбою

статистики УкраiЪи, розмiщуеться на веб-сайтi Фонлу державного майна Украihи
3.4, у разi користування Майном протягом неповного календарного мiсяця (першого
таlабо останнього мiсяцiв оренли) добова орендна плата за днi пор""rуо*ня визначаеться
ЗГiДНО З ЧИНIIОЮ Методикою розрахунку на ocHoBi орендноi плати за вiдповiдrri мiсяцi
тlропорчiйлIо дням користування.
3.5. Розмiр орендноi плати перегляда€ться на ВИIчIОГу однiеi iз CTopiH
у разi змiни
-Сrоji"'rrр"*п,u
Методики if розрахунку, icToTtroi змiни стапу об'екта оренди з незалежних вiд
в iнших випадках, передбачених чинним законодавством.
. , 3.6. op9lgga trlraTa перераховУетъся до державного бюд>rсету та Балансоутрумувачу у
спiввiдношеrrпi.700zб До 30Ио щомiсяця не пiзкiше 15 числа мiсяця за звiтним з
урахуванЕям
щомiсячt*ого iкдексу iвфляцii вiдповiдно до пропорцiй розпОдiлу, устаповл.нrх Йабiнету
MiHicTpiB Украiъи i чинних на кiнець перiоду, за який здiйслl.юсться платiлt. Тимчасово
до з t
грудня 2019 року орендна плата у повному обсязi спрямовуеться на виконаЕня статутних
завдаIIь Балансоутримувача,
З.7, ОренДна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, пiдлягае
iндексацii i стягуеться до бюлжету та Балансоутримувачу у визшаченому пунктом 3.6
спiввiдношеннi вiдпОвiдно дО чинЕогО законодавСтва Украiни з
урахуванням n.ni розмiрi
ПОДВiЙНОi ОбЛiКОВОi СТавки НБУ на дату нарахуванпя пенi вiд
.uборговаltостi за" кожний
"у*Й
прострочення,
день
уключаючи день оплати.
3.8. У разi, якщо Еа дату сплати орендноi плати заборгованiсть за нею становить загмом
не менше Hixt три мiсяцi, Оренлар також сплачус штраф
у розмiрi 3 Уо вiдсуми заборгованостi.
3,9, Налмiру сплачена 0ума орендноi плати, що надiйшл? до бlоджету, пiдлягае в
установленому порядку зшriку в рахунок майбутнiх пла,ге>iсiв, а у разi неIltожливостi такого
залiку у зв'язку з приrtиненням орендних вiдносин - поверненню Орьндарю.
,щля забезпечення
повернення зtr}начених коштiв сторони керуються вимогами Порядку IIовернення коштiв,
помилково або надмiру зарахованих до державного та мiсцевих бюдхtетiв, затвердженого
нак€вом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 03 вересня 2013 року м787 та Постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраihИ вiд 1б.02.2011 рокУ Ns i06 к,,Щеякi питання ведення облiку податкiв i зборiЬ
(обов'язtсових tt.rlaTextiB) та iнших доходiв бюджету> (зi змiнами).
3.10. Зобов'язанЕя Оренларя щодо сплати орендноi плати забезпечуються
у виглядi
завдатку У розмiрi, не Меншому, нiж орендна плата за базовий мiсяць, який вноситься в
рахунок
орендноi плати за останнiй мiсяць оренди.
з.11. У разi припиненНя (розiрвання) за згодоrО cTopiH .Щоговору оренди Орендар
сплачуе орендну плату до дня повернення Майна за aI<тoM прийман1,1я-передавання вклIочIIо.
закiнчеrlня строку лii ,щоговору оренди не звiльняс Орендаря вiд Ьбо"'r.*у сплатити
заборговаНiсть за орендноЮ платою, якщо така виникJIа, у повномУ обсязi,
ураховуrочи санкцiТ,
до державного бюджету та Балансоутримувачу,
4. Використан}lя амортизацifiних вiлрахуваllь i вiдllовлсння орендованого Майна
4.1, Передбаченi закоподавством амортизацiрiнi вiлрахуванн" нъ орендоване Майно
нараховуються його БалансоутримувачеМ i використовуIоться на повне вiдновлеttня
орендованих основних фонлiв.
4.2. ПолiпШоння оренДованогО Майн1 здiйсненi за paxy}toк амортизацiйних вiдрахувань,
с власнiстю держави.
4.3. ВiднОвлення орендованого Майна здiйснюетЬся орендарем вiдповiдно до пунктiв
5.4, 5.7 ,6,2 цього ,Щоговору.
4,4. !ля отримання згоди Орендодавця на здiйснення полiпшrень Орендар пода€ заяву i
матерiали згiдно з Порядlсом надання орендарю згоди орендодавця державного майна на
здiйснення невiд'смних полiпшень ореIIдованого державIIого майна, затвердженим наказом
ФондУ державноГо маЙна УкраiнИ вiд 03.10.2006 м 1523 та заре€строванйм
у MiHicTepcTBi
lостицii Украihи l8.10.200б за Nе l l2з/l2997 .
Оренлар зобов'язуеться:
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доступ
5.5. забезпечити орендодавцю i Балансоутримувачу
та u"*o"u"n"т,t y"ou До,оuору'
кон.гролю за його використанням
.rtiй- пов'я.ч""* .
5.6.УpaзiвиниltненнязaгpoЗиaбoнacтaнn",,uд."""aйнихситyauiй,::i^::Y1;
cBolx
великий. снjгопад' ожеледиця тоЩо' надаВаТи
природною стихiею: Ураган' землетрУс'
лiквЙацii наслiдкiв,
праuiвникiв для ii поперед}кення та
л_пчцт.lй nenoo'T
орендованого майна
поточний
ремонт oD
5,7, своечасно здiйснювати за власний рахунок
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_
згiдно з ,щизайн проектом, ро.*iщ"ri,,*',iu
lk дозвiл на здiйснеtlня полlпшень
<проект>). Щя yrbuu ,щоговору не розглядаеться
компенсацii BapTocTi
ira"" ,о .оооrо зобов'язання Орендолавця щодо
орендовано.о мчиrru]
""
"on'n'iT;i, якщо оренлар подае заяву на погодження орендодавцем здiйсненIlянаневiд,емних
проектнозобов'язаний надати експер,гний висновок
полiпшень орa"оо"uпЬго йuпuч, BiH
кошториснУоо*Уп,"u'ацiюназлiйсненt{ялtевiД'смнихполiпrшешь. застрахувати орендоване Майно
,Що_готору
5.8. Протягом мiсяця пiспо укпrо*пt,"-uuоr.о
на
BapTici,i (,l,р,пu'иза безумовпа - 0%)
пр
висновкOм
за
не мепше, нiхt на його BapTicTb
с БалансОутримува,l), якиЙ несе ризик1
користЬ БалашеоутРr*у"u*u (вигодонабувачеМ
законодавством
LIи поцJItOд)I(gння об'екта оренди, у порядку, визначеному
випадковоi заl"нбелi
i платilкного
наJlати ореuдодавtцо копii; "р"*_о_"-т:_п:пi"
протягоN{ 5 днiв пiсля страхування
страхування таким
платежу. Постiйно поновлювати договiр
доручеIIня про сплатУ страхового
чЙ*, щоб увесь строк оренди Майно було застр*",_i::.у,
звiряння взаеморозрахункiв по орендЕих
5.9. На вимогУ ОрендодавчЯ проводити
звiряння та надавати копiт платiжних доручень,
платежах i оформляти Ъiдпьuiдui акти
,Щоговорч поверпути Оренлолавчевiл./
5.10.
разi припиненн" udJ-'p".ipuunn" cTaHi,
не гiршому, вiж на MoMe}IT передачl
в наJIежнОму
БалансоутР""уuо"У Ър"*ооuчr" МайнО
зносу, та вiдшкодуватн Орендодавцевt
його в оренду, з урахувалIням вормалъноrо фiзичного
ýпflи
(пЪвноi або частковоТ) орендоваtIого Майgа з
збитки в разi ,rоriрЬ""я стапу uOo "r,р*r
oo,noT:r.
орендоваIIого Майна, Протягом l5
Здiйснювати витрати, пов'язанi з угриманням
орендованого
u"оrо,щоговору уклас'и з Балансоутримувачем
робо.tих днiв пiс:rя пйп"a*'п"
МайнадоговiрпровiдtшкоДуВанНяч"трu'БалансоУтрлIМУВаЧанаУтриМаНняореНдоВаного
Майна та надання комунальних послуг Оренларю,
правил експлуа,гrruii iгtж#fflпих мереж,
5.12. нести вiдповiла.гlьнiсть за дотримання
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надаватlI TpeTiM ()собам право користуваI{r{я об'сктом орендI{ та iншi права
(повнiстlо чI{ в певнiй частинi), що випливаютъ з цього догоtsору, у тому числi на правах
суборенди.
6. Права Орендаря
Орендар мае право:
6. l. Використовувати орендоване Майlно вiдповiдно до йtого призначецн я та уг!Iов цього
,Щоговору.

6.2. За письмовою згодою Орендолавця проводити замiну, розширення, технiчне

переозброення орендованого Майнq що зумовлlое пiдвищепня його BapTocTi.
б.3. Самостiйно розподiляти доходи, отриманi в результатi використання орендованого

Майна, створювати спецiшlьнi фонди (розвитку виробництва, соцiально-культурних заходiв
тощо).

7. Обов'язклl Орсндодавця

Орендодавець зобов' язуеться
7.1. Перелати Оренларю в оренду Майно згiдно з цим !оговором за актом прийманняпередавання майна, який пiдписусться одночасно з цим flоговором.
7 .2. Не вчиняти дiй, якi б перешкоджали ОрендарIо користуватися орендованим Майном
на умовах цього .Щоговору.
7 .З. У випадку реорганiзацii Оренларя до припиненI{я .tипностi цього ,Щоговору, укласти
:

договiр про внесення вiдповiднrх змiн до цього !оговору з одним iз правонаступникiв, якщо
останнiй згоден стати Оренларем,
7.4. У разi здiйснення Орендарем невiд'емних полiпшень орендованого Майна
орендодавець зобов'язаний здiйснювати контропь за здiйсненням таких полiпшень.
8. Права Орендодавця
Орендодавець мае право:
8.1. Контролювати з мо}lt;Iивим залr{енням Балансоутримувача виконання уr{ов
!оговору та використання Майна, переданого в оренду за .Щоговором, i у разi необхiдностi
спiльно з Балансоутримувачем вживати вiдповiдних заходiв реагування
8.2. Вистулати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього.Щоговору або його розiрвання
у разi погiршення стану орендованого Майна внаслiдок }Iевиконання або ненаJIежного
виконання умов цього .Щоговору.
8.3, Здiйснювати контроль за станом Майна шляхом вiзуального обстеження зi
складанням акта обстеження.
9. Вiдповiдальнiсть i вирiшенllll спорiв за.Щоговором
9,1. За невиконання або ненаJIежне виконання зобов'язань за цим flоговором Сторони
несуть вiдповiдшtьнiсть згiдно з чинним законодавством Украiни.
9.2. Оренлодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вiдповiдас за
зобов'язаннями Орендодавця, Орендар вiдповiдае за своiми зобовОязаннями i за
зобов'язаннями, за якими BiH е правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за
цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване державне Майно.
9.3. Спорио якi виникають за цим .Щоговором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом
переговорiв, вирiшуються в судовому порядку.
10. Строк чинностi, yMoBlI змiни та пр}tпIIнення.Щоговору
l0.1, Щей Щоговiр укладе}Iо строком на 4 роки 1lмiсяцiв, що дiе з <<27>> жовтня 2017 року
до к27>> вересня 2022 року включно.
l0.2. Умови цього ffоговору зберiгають силу протягом усього строку цього !оговору, у
тому числi у випадках, коли пiсля його укладення законодавством установлено правила, що
погiршують становище Орендаря, а в частинi зобов'язань Оренларя щодо орендноi плати - до
виконання зобов' язань.
l0.3. Змiни до умов цього.Щоговору або його розiрвання допускаються за взаемноi згоди
CTopiH та нотарiального посвiдчення таких змiн до цього,Щоговору або його розiрвання. Змiни,
що пропонуються внести, розгJlядаються протягом одного мiсяця з дати ix подання до розгляду
iншою CTopoHoto.
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0ренлодпвець:

Регiональне вiддiлення
Фонду державного майна Украiни
по м. Киеву

Орендар:

ТоВ кГIТАН)
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В.В.Жупiков
м.п.

бсuансоуmрчJ|tувача
ll|o зlлахоdяmься в

привдтниIi нотднус

Д.Ь,L Щutков

Розрвхунок
плsтп за базовшй мiсяць орепдп
дерх(авноrо нерухомого мsйна
<<нацiонвльппй цептр
майпо перебувас на балапсi .щерrкавпого пiдпрпсмства
0лександра .Щовжеrrко>
BapTicTb об'екта
оренди згiдно з

FIазва i алреоа

об'сlrга оре}ци

30.06 20 L]р.

орgнди,
кв. h{

.2

цlна м
нерукоме майно *
нежитловi
примirrlення,

464,00

1

3

599,80

Всього
об'екцr,

iндекс

iнфляuii

грн.

63 l 03 05,00

1,002

l

Вс,

о?():

{( Оподаткрання

63 103 0ý,0{)

+

орендна
ставка,
%

l8

l__

Оренлна плата за базовий мiсяць оренди

-

орендна

мiсяць
piK

rlгIата без

ПJF,

грн,*

947 49,04

серпенъ

20|1

у4 74у,U4
94

opeIt,tlHoi плати здiйскоеться вiдповiдно

законодавства.
*

базовий мiсяць оренди

0,999

розмiщено за
адресою: м. IОлiЪ,
вул. Василькiвська,

4 64,60

Ор**rдна плата за

заотосованi

висновком про
вартiс,rь станом на

Площа
об'екта

до вимог

чинного

серпень 2017, визначена за результатаN{и

конкурсу,

Начальник Регi*лт*.rl
вiддi.,Iсшня

ФДМУ

шо

"

8а0,0{)*

-{
IVr.A. hilеденцев

*

дI(т
]I р

I

l i l пI

аll

l I rl - lI

срсд:l

t}a

ItI

l

rl

о

pct Iло

а

I}

t

I

0

1,0,rt а ii

зil tlлрссоtо: lt. I(llTB, l}чл. Bacl,l.Il ],liiBcbl(ilt

г\,1

lt

а

t

,#u

. Киr'rз

]t}lt.

Pcl,itlllil.п1,1lc вiллi,ltсtlllя (l)tlltДy llсрiкаI}llrlго;иаЙll*t
Ylc;rirTlltl lto bt. I(llt:t}\,, i,:191111.11|lir<аl,tiйllий Ko,lr С/lРГI()У l9030825. irliclteзtriIxo/.l)I(etlllя якоl,о:
0l0j2, Mr. Киl'в. бульва1l l'allaca lllcB,tctltcat. 5()-r (;ra;li - ()1rcrt.;tcr.ltittlcllb)- в особi lliI(lilJlbl]1,1|(a
МедеlltIевll МаlссI.1пrа Alla,lo,rliiit)lrlttl:l. яtсий.,tiс: tllt tti.tlcl,t alli lIitкLlзу Фсllr;tу /lep)l(al]ll0I'(l
майгlа УкраТIrи Ns] 1бЗ-р вiд 02,08.20l7 ,га [lt;.lt<l>ttettttя Il})(,) l)сгi<tt,tluтьtlс Biit/ti.rtetlHя,
за,гl]ерд)l(еного наказоiv I'oltoBl,t Фон/.tу llер)I(2lвllого плайltа YKllaittl,t Bi-t 02.10.20l21l. Nч j607,1а
заресс1,})оваtIOго IJ_|eB.lertKit]cbl(0}O paГloltltolt,l tl п.lic,t i I(rrt,rзi .rtcp)l(a]}lIol(l it,,trtitlictlэaltictt'l
N9l074l050007027З4_-j Bi,r_t 04.03.20l3p. (зi змittап,lи lllleccll}lNlIt зl,i/Itlо lIal(a:]\, Фotl,,lv
дср)l(аIзног0 N{ap"lгla YKpaitllt Bi;r 29.08.20lap. Nч2205).:J 0i1ll0l,,o бtlку,гtt'|'ова;lllс,l,trll з
обпlсжсllоlо Biltlttllli,t(iuI1,1lic,],l(l <<ГI'l'АII>>. iлeH,гIlt|"rircal,tiiilrиii код еДРП()У 4020lЗ49.
плigttезltахоJ,l)кеtIня яI(ого: 0Зl48, пл. Кr,liгl, вул},iLlrl KoMicapa [)pttcoBtt, буrч,2а, clr|lic l0 (ла.;li Ореlrлар) lз особi .цt.lректора Жупilсоша Волод1,1пtl.tра Btlлt1,11llirrl,,pgl]tlrla, яttсий дiс tla гliлс1авi
Ст,аr,у,гу, затверJl)l(е]lого Загальttlтм зборами засновтll.tкirз (учасгlикiв) llро,гоt<сlл N!l вiд
01.07.20l6. з itlrrtогсl бсltсу. уl<.llа-ци ttей Акr,приliман[lя-переllill}аIlllя llpo IlaBelleIIc IIt{)I(LIc:
l. ()1lelt;K-l,LtaBel1l,. tl |;tt_tl.1 ,l llоговорglчl opclljIl,| llepyxoplo1,o п,Iatitla. I.IIo llaJle)K141,lj l1o
nil, ,,JЙ, _/Q 2ОlЩ;. псредас. а Opelt,lla1l tlрltймас в
.itcp:lcittltttlT в.;tасttос,гi Nr#r6,6
cl,|)Olio]jc II.jl;l 1,1Ie l(()рt{с,г\,ltLlllliя lIc})\,x()\lc rtaйttcl - ttcrlcttl'jt<llti lt;ltt,rtitttcttttяl ll.rl()lLl.cI()
,l6.|.(')()rtll.;rr.,
1rозrl ill,tcttc }а iUtpcc()l(): i\l . l{tti'tl. lly.lttttllt l}actt.llt,tcillct,ttit. i.lr:t ]-}1\,tltrI]epci булiв,li
(лаrri _ Mai.'ir-rtl). ttl ttсребувас tta бaзraltci l,{eplrcarllror-tl tIi.,tttllttгltc,t,Ba t<[littticlrta,tt,ttllii ltctrl,;r
().; tctccitt t,,t,1-1at
f {oB;,t<ct t IcttD. l(oil зir Cl I l'l l О У 2292 80 li 5.
2,'rextli,lttttli i llortce;lcIltlбc:}Ite,tltltt]i cтalt гil(а,]аllоl,() ll1,1tttc rlttiitta,]lt,'tt'lt]i.'It,lttrй. Malirto \

Ми, tцtl

lIl,.l)l(L|e ttiдtl1,1са_,tисlt.

r,t

|l

0'ГOtl I l()I'o pcI\,lt)l l г}',

З. С,гороrtлl зztltHa(lall(),l,L. ll[t-l opelljloBaIIi*,

п,tztiitt<l lIcl)c.i(alt() O1lelt,,ttt1llt'l

li

l(()\lll.'tctc,t,i Iit l,

4. орсrrлоi(ilвсl(tl Lttlвillсlпл.llяс Оlэеlrларя. lr,to iгrtlloprraцictcr llptl clcoб'llt.tBi tз;tас,1,Itllос,t-i t,a
ltell<lлiKtl п,taijlHa (ll T.,I. t"tptlxclB;rlli), яIсi blolttyT,b бу"r,н ttебезtlс,lttt., !lи ilJIя )l(и,г,гя. зltороll'r. пtaliria
орсн}lаря,га,гретiх осiб абсl IIр14звес,ги l,{o поtUI(о/I)I(еI-IIlя саl\,tог0 ьлайttа tti/t,tarc Kopt4cl,yI]illlllrl
tlипt. tiiLl

1,Ie

Bo.ittt:.tic:,

() Р Ii I I/:t()ilл
Pel,i oltilJl
i\,1itl.i

IlLl

I}

Ii l

|с l}i,Il,iti;lcl

l)l

()PEtI/IAP:

U,:

Yl(plll'lllt tltl

I

l l rl

cllol l/t), .,[cl])l(a

l}l I()l ()

l\,| .ý

'l"()I] ((l'I'l',\l

1,1

llil il,,tllcci,l: ()j l48. i\,l . I(r.rj'lr. l]\i,lItIlrj
I{tlrr icalltr I't,t t,()lltt. бl,;t, ) Д. cltIlic l 0
licl:t ('l1I'Il()Y 4()20 l 1,19
I()1эt,,.Il1.1

LI

pi}l ]60()92 l20()4789
7 . 097- 1 ()lt -.ý()-l]

(}бl -(t() 8 -ti(l- j

8

I}.Г].)I(\/Ilil(()l]
l

:

ц.
1.,,,

l.)il. lxl,t\.|}',,l

i1 [r.a1l;ti;,rtlt'tL;
't..l,'t
t

tJ l i;l,' i,.:
'

,

'
|)llпl),l}i1,1:
;
(,),rr,i,rtiitl,tlra
,<|,litlti<llta.;t1,1tl.tii
ttcrli,il
t}]Jtпl]исN{стtlо
/_[tlBltteltt<a>>.
]

-'Ь.-.
'а,.

,\,

\_
.* +'*-.+,*J*--{--цl
"ъ

l.L]. Ko tjlcIlliо

. .,,

