
ПЕРЕЛІК 

договорів оренди, термін дії яких закінчується до 01 липня 2021 року 

ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка ПАМП України" 

Орендодавець (балансоутримувач) 

Сума, яка 
підлягає 

Період, за сплаті за 
Адреса об'єкта якиц договором за 

№ Найменування 
Адреса, номер 

телефону,адреса 
електронної пошти 

Предмет 
договору 

Найменування 
іншої сторони 

договору 

Адреса іншої 
сторони 

договору 

нерухомого чи 
іншого майна, 

шо є 
предметом 
договору 

Опис і 
характеристика 

майна 

Дата 
договору 

Строк 
договору 

здійснюєтьс 
я 

розрахунки 
(місяць, 

квартач, рік, 
тощо) 

останній 
період, що 

передує даті 
подання 

інформації 
(місяць, 

квартал, рік, 
тощо) 

Сума 
заборгова

ності (за 
наявності) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

ДУ "Інститут 
ендокринології 

та обміну 
речовин ім. В.П. 

Комісаренка 
НАМН України" 

04114 М.Київ, 
вул .В иш городська 

69, (044)254-12-65; 
еп(іокгіпо1о§іуа.р1ап 

@§таі1.сот, 
епс1окгіпо1о§іуа.Ьи1і@ 

§таі1.сот 

Розміщення 
апарату МРТ 

для 
проведення 
усіх типів 

досліджень 

Товариство 3 
обмеженою 

відповідальністю 
«Преображенська 

клініка» 

04114, М.Київ, 
вул.Вишгородсь 

ка 69. 

04114, М.Київ, 
вул.Вишгородсь 

ка69. 

Нежитлове 
приміщення 
цокольного 

поверху 
лабораторного 
корпусу 111,76 

кв.м. 

Договір 
№б/н від 11 
червня 2012 

рік 

«15» квітня 
2018 р. по 

«14» 
березня 
2021 р 

місяць 
15 240,46 без 

пдв -

ПЕРЕЛІК

договорів оренди, термін дії яких закінчується до 01 липня 2021 року
ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України"

г¬¬›¬*

Орендодавець (балансоутримувач)

М Найменування телефону, адреса

Наименування
іншої сторони
договору

Адреса, номер предмет
договору

елеіггронної пошти

Сума, яка
підлягає
сплаті за

договором за
останній
період, що
передує даті
подання

інформаці'і'
(місяць,

квартал, рік,
тощо)

Період, за
Адреса об'єкга якиц

_ __ нерухомого чи _ здійснюєтьс
Адреса іншоі , „ Опис ііншого маина, Дата Строк я

сторони характеристикащо є _, договору договору розрахунки
договору маина _предметом (місяць,

договору квартал, рік,
тощо)

Сума
заборгова-
ності (за
наявності)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

„_ 04114 м.Ки'і`в, _ДУ Інститут В ЛВИШГО О ська Розміщення
У ' Р Д апа а мі>т°“д°“р““9“°“Ї 69, (044) 254-12-65; Р ту

Товариство з
обмеженою

та обміну _ _ для _ . .
1 _ епооКгіпо1о§іуа.р1ап відповідальністю вул.Вишгородсь вул.Вишгородсь поверху «14» місяцьречовин ім. В.П. . проведення , червня 2012_ @§піаі1.соп1, _ . «Преображенська ка 69. ка 69. лаоораторного рі К березняКоміса енка _ _ сіх типів _ .р еп<1о1<ппо1о5іуа.Ьи1і@ У _ клініка»НАМН України" _ досліджень3таі1.сот

Нежитлове
приміщення _ <<15>› квітняДоговір

0411 _ “ _ " _ _4, м Киів, 04114, м Киів, цокольного Мб/Н ВІД Н 2018 р по . 15 240,46 без
ПДВ

корпусу 111,76 2021 р
кв.м.


