
Публiчний договiр
про надання спортивно-оздоровчих послуг

Термiни, що використовуються у даному rЩоговорi, мають наступне значення:

Абонемент - сукупнiстъ спортивно-оздоровчих послуг обраних та сплачених
Замовником на певний строк у вiдповiднiй кiлъкостi.
Акцепт - надання Замовником повноi i безумовноi вiдповiдi Виконавцю на
його пропозицiю укласти ,Щоговiр на умовах, визначених гryблiчним
договором шJuIхом придбання фiзичною особою Абонеменry на право
користуваннrI матерiально:технiчною базою В иконавця та надання спортивно-
оздоровчих посJIуг, пiдписанням договору приеднання, що свiдчить про
прийняття ним публiчноI оферти.
Анкета учасника клубу - документ, що заповнюеться особисто замовником,
в якому зазначаються його даннi (ПIБ, No телефону, e-mail, дата народження,
адреса), згода на обробку персонапьних даних, згода на умови Публiчного
договору. е договором приеднання.
Виконавець - ФОП Рудич Юрiй Миколайович, який нzшежним чином
зареестрований вiдповiдно до законодавства Украiни, що здiйснюе свою
дiяльнiсть у конкретному Клубi пiд Торгiвельною маркою "X-Line sport""

Щоговiр - договiр про надання спортивно-оздоровчих посJý/г, укладений мiж
Виконавцем та Клiентом на умовах Публiчного договору з моменту Акцепту
Клlснтом 11 умов.
Щодатковi послуги фiтнес-бар, солярiй, Qayta, масаж, с€uIон краси,
персоналънi тренування, груповi тренування з CrossFit, CrossFit Kids,
aBTopcbкi класи тощо.
Клiент споживач спортивно-оздоровчих чиlта додаткових послуг, якi
надаються Виконавцем на умовах цього ,Щоговору.
Клуб будiвля/примiщення, в якому Виконавець зобов'язуеться надати
Послуги Клiенту у випадку додержання ycix вимог даного ,Щоговору.
Клубна картка - матерiальний носiй, який виготовлений у формi пластиковоТ
картки з iндивiдуаJrьним номером та цифро-буквеним набором символiв, що
пiдтверджус в межах BapTocTi придбаного абонемента право Клiента вимагати
вiд Виконавця надання Послуг вiдповiдно до умов даного .Щоговору.

розташовано {"у0 (oKpiM службових), прилеглi територii, обладнання
спортивних залiв, тренажери, iнше спортивне знаряддя, заJти та обладнання
для фiтнесу i спорту та iнше майно Виконавця, у т.ч. заг€uIьного користування.
Офiцiйний сайт - веб-сторiнка мережi фiтнес-клубiв, що здiйснюють свою
дiяльнiсть пiд Торгiвелъною маркою 'oX-Line sport", в мережi IHTepHeT, що
розмiщений за адресою: ://www



Послуги - надання у користуванIш фiзичним особам (Клiентам) матерiально-
технiчноi бази Виконавця, для можливостi заняття останнiми фiзичною
культурою та спортом.
Правила клубу та правила технiчноi безпеки - зведений перелiк умов
надання послуг, правил поведiнки у Клубi, вимог до вiдвiдувачiв, порядку
використання матерiально-технiчноi бази Виконавця, технiчноТ безпеки, та
iншоТ необхiдноТ iнформацiТ, яка стосуеться споживачiв послуг.
Публiчний договiр публiчна пропозицiя Виконавця, викладена на
Офiцiйному сайтi https://Www.xlineg}rm.com , адресована невизначеному колу

фiзичних осiб (споживачiв), укласти договiр про надання спортивно-
оздоровчих rrослуг на визначених умовах, вказаних у цъому договорi та

договорi приеднання.
Спортивно-оздоровчi послуги послуги з проведення групових та
iндивiдуальних занять з фiзичноi культури та спорту, а також послуги з
проведення спортивних, фiзкультурно-оздоровчих заходiв"

Щiна - прайс-лист, який мiстить у собi перелiк та BapTicTb вiдповiдних послуг,
види та BapTicTb абонементiв, викладена на Офiцiйному сайтi
http://www.xlin еg.,rm.соm/сепаl

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖВННЯ

1.1 Щаний договiр е публiчним договором Виконавця про надання спортивно-
оздоровч их чиl та додаткових послуг, а також корисryваннrI матерiально-
технiчною базою (яка перебувас у власностi чи орендi вiдповiдного
Виконавця) необмеженому колу споживачiв (надалi - "клiенти").

|.2 Укладаючи договiр про надання спортивно-оздоровчих чиhадодаткових
послуг, а також користування матерiально-технiчною базою клiент
зобов'язуеться дотримуватись клубних правил та правил технiчноi
безпеки, що с невiд'емною частиною цъого договору.

1.3 Сторони цього договору гарантують необхiдну дiсздатнiстъ для
укладання i виконання даного ,Щоговору та Bcix його умов.

\.4 Виконавецъ мае право односторонньоi змiни умов ,Щоговору та додаткiв
до нього з под€tльшим розмiщенням ix на Офiцiйному сайтi.

2 ПРВДIUВТ ДОГОВОРУ

2.\ Предметом даного ,Щоговору с отримання Клiентом спортивно-
оздоровчих послуг, отримання додаткових послуг, користування
матерiально технiчною базою Виконавця у порядку та на умовах,
передбачених цим ,Щоговором, а Замовник зобов'язуеться сплатити
BapTicTb послуг вiдповiдно до цiни, розмiщеноi на Офiцiйному сайтi"

3 ПОРЩОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ



3.1 Щоговiр укладаеться IтIляхом прийнrIття фiзичною особою гrропозицiТ
Виконавця укласти .Щоговiр на умовах, викладених у публiчноп,rу

договорi, текст якого розмiщено на Офiцiйному сайтi Клубу, та
пiдписання договору приеднання до умов даного договору.

3.2 Фiзична особа, яка приймас пропозицiю Виконавця укласти ,Щоговiр,
пiдтверджуе, що вона ознайомиласъ з умовами ,Щоговору наданнrI
спортивно-оздоровчих послуг, Правилами клубу, цiнами Виконавця,
Правилами технiки безпеки i без жодного гrримусу та за власним
бажанням уклала даний,Щоговiр.

3.З Фiзична особа, яка приймае пропозицiю Виконавця укласти ,Щоговiр,
заповнюе та пiдписус анкету учасника кrryбу, яка е договором приеднання
до умов даного,Щоговору.При заповненнi анкети учасника шубу фiзична
особа зобов'язана пред'явити документ, що пiдтверджуе особу, а

адмiнiстратор клубу мае зробити фото клiснта.
3.4 Моментом укладення Щоговору вважаетъся пiдписання анкети учасника

клубу та придбання фiзичною особою абонементу на право користування
матерiально-технiчною базою Виконавця та надання спортивно-
оздоровчих послуг. З цього моменту фiзична особа е стороною,Щоговору,
яка iменуетъся Клiент.

З.5 Пiсля укладення договору клiенту видаеться iMeHHa Клубна картка з
присвоеним йому номером.

4 ПОРЯДОКНАДАННЯПОСЛУГ

4.I

4.2

4.з

4.4

4.5

4"6

4.7

4.8

BapTicTb послуг за даним ,Щоговором визначаетъся цiною Виконавця
(видом Абонементу), який розмiщено на Офiцiйному сайтi Клубу"
Розрахунки за Щоговором проводяться в нацiональнiй валютi, у готiвковiй
або безготiвковiй формi.
Оплата за послуги здiйснюеться виключно перед iJ споживанням та у
адмiнiстратора Клубу.
Кошти, сплаченi Клiентом за Послуry ( у Torury числi,,Щодатковi послуги),
поверненню не пiдлягае.

,Щоступ до Послryг Виконавця можливий лише при наявностi Клубноi
картки. При кожному вiдвiдуваннi Клубу клiснтом з метою отримання
Послуг, адмiнiстрацiсю Виконавця проводиться обов'язкове скаЕування
КлубноТ картки.
Клубна картка е iндивiдуulлъною, il використання не може бути здiйснено
iншими особами.
Користування Послугами Виконавця Замовником можливе лише за
наявностi оплаченого абонементу згiдно цiни Виконавця.
У разi закiнчення строку дii абонементу вважаеться, що Послуги
Замовником спожитi, а Виконавець вважаеться таким, що надав Послуги
наJIежним чином та у повному обсязi.
Години вiдвiдування Клубу Замовником встановлюються вiдповiдно до
розкладу роботи Клубу з урахуванням виду оплаченого абонементу.



4"9 ,Щодатковi послуги надаються виключно пiсля ik оплати вiдповiдно до
цiни Виконавця.

5 ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH

5.1 Клiент мае право:
5.1"1 Отримувати послуги у порядку та на умовах передбачених даним

,Щоговором, Правилами клубу та видом абонементу, згiдно цiни
Виконавця, який обрав Замовник;

5.|.2 Користуватись додатковими послугами, згiдно цiни Виконавця;
5.1.3 Вимагати вiд Виконавця виконання його обов'язкiв за,Щоговором;
5.1.4 Отримувати будь-яку iнформацiю щодо дiяльностi Клубу, яка не

вважаеться Виконавцем конфiденцiйною;
5.1.5 На досудове та максим€шьно повне вреryлювання спlрних питань, як1

можуть виникнути пiд час виконання ,Щоговору, i вживання Bcix
можливих досудових заходiв для вирiшення порушених питанъ;

5.1.6 Отримувати iнформацiю щодо дiючих Правил або ix змiни
безпосередньо в обраному Клryбi та/або на Сайтi.

5"2 Клiснт зобов'язусться:
5.2.\ Завчасно та у повному обсязi сплачувати BapTicTb Послуг (у т.ч.

додаткових), якi передбаченi цiною Виконавця;
5.2.2 Повiдомити спiвробiтникам Виконавця достовiрну iнформацiю щодо

анкетних та контактних даних (ПIП, No телефону, BiKy, тощо), а також
iнформацiю про можливi протипоказання (стан здоров'я та iH.) щодо
отримання Послуг;

5.2.З Повiдомити Виконавця про наявнiсть хронiчних захворювань;
5.2.4 Нести персон€шьну вiдповiдальнiсть за свое здоров'я та його стан;
5.2.5 [отримуватись правил загаJIьноi i особистоi гiгiени;
5.2.6 Пред'являти Клryбцу карту пiд час кожного вiдвiдуванням Клубу;
5.2.1 Вiдвiдувати Клуб в межах його робочого часу;
5.2.8 Охайно та дбайливо ставитисъ до обладнаннrI, додаткового iнвентарю та

iншого майна Виконавця;
5.2.9 Не вiдвiдувати заняття при наявностi iнфекцiйних i застуднюс

захворювань;
5.2.10 Самостiйно стежити за своiми речами та не з€uIишати Тх без нагляду;
5.2.|1 Нести вiдповiда;rьнiсть за збереження власних матерiальних цiнностей;
5.2"|2 Нести вiдповiдальнiсть ( матерiалъну таlабо нематерiальшу ) за своi дii

чи дii осiб, за яких Клiент вiдповiдае, пiд час вiдвiдування Клубу та за
шкоду нанесешу майну Виконавця або майну TpeTix осiб;

5.2.\3 ,Щотримуватисъ ycix умов цього .Щоговору та додаткiв до нього.
5.3 Виконавець мае право:
5"3.1 Вимагати вiд Замовника сплати BapTocTi послуг вiдповiдно до обраного

абонеменry згiдно цiни Виконавця, dтакож BapTocTi додаткових послуг;
5.З"2 Вимагати вiд Клiента дотримання ycix умов ,Щоговору;



5.3.3 Зробити зауваженrтя Замовнику у разi порушення ним Щоговору та
Правил, вк€Iзати на пiдстави такого порушення i склаоти Акт про
поруцrення Замовником Щоговору, або Акт про факт нанесення шкоди
майну (дuлi разом - Акти). Акти мають бути складенi комiсiею у складi
не менш нiж 1 (однiеi) уповноваженоi особи Виконавця та 2 (двох)
нез€Lпежних осiб. У разi якщо Замовник вiдмовився вiд пiдписання
AKTiB, Акти вважаються дiйсними за умови дотримання процедури ik
складання, uередбаченоТ даним пунктом. З моменry набрання чинностi
AKTiB, тобто з моменту ik пiдписання комiсiею, Замовник несе
вiдповiдальнiсть, у тому числi, €ше не викJIючно, матерiалъну,
передбачеЕу даним ,Щоговором, Правилами та чинним законодавством
УкраiЪи. У разi якщо порушення cTztJlocb 1 (один) i бiлъше рази (в
з€ulежностi вiд тяжкостi порушення, що встановлюсться за особистим
переконанням Виконавця) - позбавити права вiдвiдувати Клуб без
повернення Замовнику грошових коштiв, сплачених за даним
ffоговором;

5"3.4 Не допускати Клiента до Клубу, якщо зовнiшнiй та емоцiйний стан
Клiснта дае спiвробiтникам Виконавця пiдстави вважати, що останнiй
перебувае у cTaHi €tлкогольного сп'янiння або пiд впливом дii будъ-якоi
з наркотичних речовин, або пiд дiею медичних препаратiв, якщо це
впливас на поведiнку, реакцiю та свiдомiсть Клiента, i якIцо обставини,
перелiченi в цъому пунктi ,Щоговору, е очевидними для спiвробiтникiв
Виконавця;

5.3.5 Не допускати Замовника до примiщень Клубу, якщо BiH не мае
спортивного одяry i змiнного взуття;

5.3.б На власний розсуд припинити надання Послуг Замовниковi з пiдстав
порушення ocTaHHiM умов даного ,Щоговору та додаткiв до нього, - кошти
за не використанi Послуги Замовнику не повертаються;

5.З.1 В одностороннъому порядку вносити змiни в буль-який час на свiй
розсуд до даного Публiчного договору та додаткiв о нього. TaKi змiни
набирають чинностi з часу розмiщення змiненого тексту на офiцiйному
сайтi Клубу. Замовник погоджуеться i визнас, що внесення змiн до
Публiчного договору, тягне за собою внесення змiн до ,Щоговору, i TaKi
змiни до Щоговору набирають чинностi одночасно iз внесенням змiн в
Публiчного договору;

5.З.8 Змiнювати графiк роботи Клубу;
5.3.9 Без попереднього сповiщення встановлювати чи скасовувати знижки,

акцiТ, пiлъги, засновувати дисконтнi програми, змiнювати цiни на
Послуry 0 ,orury числi ,Щодатковi посrryги);

5.3.10 Змiнювати розклад додаткових послуг та заrIвленого виконавця цих
Послуг;

5.З.11 Обмежувати використання будь-якоТ матерiалъно-технiчноi бази
Виконавця для проведення профiлактичноi або ремонтноТ роботи з ним;

5.З.|2 Здiйснювати вiдео спостереження у спортивних залах Клубу та
прилеглих територiях ( KpiM роздягutльнi, ryалету, душовоТ ), а також



вiдео фiксачiю ycix дiй Персоналу та вiдвiдувачiв Клубу, без окремоТ
згоди ocTaHHix. Використовувати результати фото та вiдео фiксацiТ
вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи (у тому числi як докази у
будъ-яких спiрних питаннях);

5.З.lЗ Iншi права передбаченi даним.Щоговором та законодавством Украiни.
5.4 Виконавець зобов'язуеться:
5"4.1 Оформити та надати Клiенту Клубну картку Клiента у вiдповiдностi до

умов.Щоговору;
5.4.2 Надати Клiенту можливiсть користуватися Послryгами ( у тому числi

,Щодаткових послуг) у порядку та на умовах даного ,Щоговору;
5.4,3 Забезпечити н€Lпежне функцiонування матерiально-технiчноi бжи

Виконавця, 8 також допомiжних побутових примiщень призначених для
користуванIuI Замовником.

6 строк лi договору

6.1 Строк дii Щоговору збiгаеться зi строком дiТ придбаного Замовником
абонемента згiдно цiни Виконавця.

6.2 Щоговiр вступае в силу з дати пiдписання договору присднання до уN{ов
даного .Щоговору.

6.З Щоговiр вважаеться пролонгованим у випадку придбання Замовником
абонемента на наступний строк. Кiлъкiсть днiв пролонгацii необмежена.

7 ВЦПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH ТА ВИРIШВННЯ СПОРIВ

7.| Yci спори, що можуть виникнути у зв'язку з виконанням даного договору
чи пов'язанi з ним, вирiшуютъся шJuIхом переговорiв мiж Сторонами або
ik представниками. Якщо спiр не можливо вирiшити шJuIхом переговорiв,
вlн вирlшуеться у судовому порядку, визначеному чинним
законодавством Украiни.

7.2 За порушення даного ,Щоговору Сторони несуть вiдповiдальнiсть,
встановлену даним rЩоговором та чинним законодавством УкраТни.

1.3 Виконавець не несе нiякоI вiдповiдалъностi за будь-якi негативнi
наслiдки, що можуть мати мiсце при отриманнi Замовником Послуг, у
тому числi пов'язанi зi станом здоров'я, якщо TaKi стuUIись Ее з вини
Виконавця.

'7 "4 Виконавець не несе вiдповiдалъностi за порушення cBoik зобов'язанъ за
цим rЩоговором, якщо воно ст€lJIося не з його вини.

7.5 Виконавець не несе вiдповiдальностi за дii таlабо бездiяльнiсть TpeTix
осiб, якi не е його працiвниками.

1.6 Клiент несе повну матерiа.пьну вiдповiдалънiстъ за шкоду та збитки,
завданi Виконавцю та TpeTiM особам шшяхом псування iх обладнання чи
iншого майна.



7.1 Виконавець не несе жодноТ вiдповiдальностi за будь-якi пошкодження,
псування, забруднен}uI майна (особистих речей, елементiв одягу,
власного спортивного спорядження, тощо) Замовника.

7.8 Виконавецъ не несе жодноi'вiдповiдальностi за збереження цiнних речей
(грошi, годинники, телефони, прикраси тощо) заryбленi або залишенi в
шафцi Клубу чи iнших мiсцях загапьного користування.

8 ФОРС_МАЖОРНIОБСТАВИНИ

8.1 Сторони не несуть нiякоi вiдповiдалъностi за невиконання або неналежне
виконання умов цього ,Щоговору, якщо таке невиконаннrI чи ненаJIежне
виконаннrI е наслiдком дiТ обставини, що iснують поза волею CTopiH.
Сторони домовилися, що до обставин, що iснують поза волею CTopiH,
oKpiM iнтттбр9, вони вiдносять: загроза вiйни, збройний конфлiкт або
серйозна погроза такого конфлiкту, включаючи zLле не обмежуючись
ворожими атаками, блокадами, вiйськовим ембарго, дiТ iноземного
ворога, заг€LгIъна вiйськова мобiлiзацiя, вiйськовi дiТ, оголошена та
неоголошена вiйна, дiТ суспiльного ворога, збурення, акти тероризму,
диверсiТ, пiратства, безлади, вторгнення, блокада, революцiя, заколот,
повстання, MacoBi заворушення, введення ,комендантськоI години,
експропрiацiя, примусове виJIучення, захоплення пiдприемств,

реквiзицiя, громадська демонстрацiя, блокада, страйк, протиправнi дii
TpeTix осiб, вибух, тривалi перерви в роботi транспорту, регламентованi
умовами вiдповiдних рiшень та актами державних органiв влади,
закриття морських проток, ембаргоо заборона (обмеження)
експорту/iмпорту тощо, а також викJIиканi винятковими погодними

умовами i стихiйниIч{ лихом, а саме: епiдемiя, сильний шторм, циклон,
ураган, торнадо, буревiй, повiнь, нагромадження cHiry, ожеледь, град,
заморозки, замерзаннrI моря, проток, портiв, перевалiв, зеN,Iлетрус,
FОлискавка, пожежа, посуха, просlдання 1зсув фунту, 1нш1 стихlин1 лиха
тощо; пожежi у будiвпях (чи в ix частинах), де розташований Клуб;
рiшення державних органiв, j*i заважають або унеможливлюютъ
виконання Виконавцем cBoik зобов'язань за,Щоговором та/або якi значно
погiршують становище Виконавця у порiвняннi з умовами цього
Щоговору, та/або якi, на думку Виконавця, завдають Клiентовi суттевого
негативного впливу для виконання цього ,Щоговору; ситуацii, якi суттево
впливають на можливiстъ чи неможливiсть Виконавця виконувати взятi
на себе зобов'язання за .Щоговором; дii власникiв примiщень, де

розташований Кrrуб, у тому числi TaKi, якi призвели до втрати права
Виконавця щодо розмiщення Клубу; ремонтно-профiлактичнi роботи у
будiвлях, де розташований Клгуб i проведення яких не було заплановано
Виконавцем заздалегiдь; aBapiT у системах водопостачання,
водовiдведення, енер.гопостачання та кондицiювання, вина TpeTix осiб у
випадках вiдсутностi чи погiршення комун€Llrьних послуг; вина TpeTix
осiб у Bcix iнших випадкахтаусi iншi подii, виникненнlI, розвиток таlабо



припинення яких не з€шежить вiд волi CTopiH. На перiод iснування
обставин, що iснують поза волек) CTopiH, Сторона, яка зазнас впливу
таких обставин, звiльнясться вiд виконання обов'язкiв, передбачених цим
Щоговором. AHi Виконавець, aHi Клуб, не несуть вiдповiдальностi за
негативнi наслiдки та iншi обставини, перелiченi у цiй cTaTTi Щоговору,
настання яких знаходиться поза волею Виконавця. Пiдтвердженням дiТ
обставин, що iснують поза волею CTopiH у Виконавця може бути буль-

v1який документ, оформлений належним чином, що мае посилання та
пiдтвердження таких обставин

8.2 Сторони усвiдомлюють, що TaKi обставини унеможливлюютъ процес
надання Послуг та не е пiдставою для розiрвання ,Щоговору.

ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Акцептуючи даний .Щоговiр Замовник заявляе, що BiH перебувас rтри
здоровому розумi та яснiй пам'ятi, дiе добровiльно, свiдомо та розумно,
без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фiзичного так i
психологiчного, розумiе значення cBoik дiй та iх правовi i фактичнi
наслiдки таусвiдомлюе, що фактукладення даного Щоговору означае, шо:
а) Замовник свiдомо погоджуеться на Bci умови.Щоговору;
б) стан здоров'я Замовника дозвоJIяе йому сrтоживати Послуги Виконавця
вiдповiдно до ланого Щоговору;
в) BiH добровiльно бере на себе вiдповiдалънiсть за можливi травми чи
iншi ушкодження його здоров'я, отриманi внаслiдок використання
спортивного обладнання таlабо пiд час здiйснення будъ-яких фiзичних
вправ (навантажень);
г) BiH не мас медиIIних протипоказань для занrIть спортом та свiдомо
звiлъняе Виконавця вiд будь-якоТ вiдповiдzlльностi за можливi нещаснi
випадки, якi можуть трапитись з ним на територii Клубу;
д) BiH несе повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вк€ваних персон€tльних
даних, зобов'язуеться своечасно повiдомляти Виконавця про ik змiну, а у
разi неповiдомлення, усвiдомлюе ризик настання пов'язаних з цим
несприятливих наслiдкiв.

9.2 Щаний Щоговiр скJIадений при повному розумiннi Сторонами його умов
та термiнологiI украiнською мовою.

9.З Yci додатки до ,Щоговору е невiд'емною його частиною та мають piBHy з
даним Щоговором юридичну силую"

10 додАтки

10"1 Що даного договору додаються наступнi додатки, якi е невiд'емною
частиною цього договору:
.Щодаток Nч1" Правила мережi фiтнес-клубiв "X-Line sport"
Додаток М2. Правила технiчноТ безпеки

9 l:lll



fана Публiчна оферта пропонуеться ФОП Рудич Юрiй Миколайович, який
являеться власником Торгiвельноi марки "X-Line Sport" та належним чином
з аресстрований вiдповiдно ло законодавства УкраiЪи (РНОКПП: 2920 5 1 4 8 9 6 ),
мiсце реестрацiТ: 14000, Чернiгiвська обл., м. Чернiгiв, вул. Сувворова,буд.41,
який дiе на пiдставi Виписки з Сдиного державного реестру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формуванъ, дiе вiд свого iMeHi, але
за дорученням, в iHTepecax та за рахунок TpeTix осiб, що здiйснюютъ свою
дiяльнiсть пiд Торговельною маркою "X-Line Sport" ("Виконавцiв"), на
пiдставi договорiв оренди з Виконавцями.

Виконавець:
ФОП Рудич Юрiй Миколайович
паспорт номер 00212939|,
виданий,.Щеснянським вiддiлом у
пл" Чернiговi Управлiння ЩаС у
Чернiгiвськiй областi
З0 липня 201 8 року
iдентификацiйний номер 2920514896
мiсце реестрацiI: м. Чернiгiв,
вул. Суворова, буд.4l
слрпоу 292051489б
Поточний рахунок:
JфUА29 5 29 9 000 0 02600202бз 00097

(Рудич Ю.М.)

Клiент:
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