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Il. Незмiнюваrti умови договору
1. Предмет договору

,ц" i Ба.frirнсоутримувач п.р.лооiо, а Оренлар приймас у строкове платне користування

майно, зазначене у пунктi 4 Уп,tов, вЪртiсть якого cTagoBl,lTb cyNty, визначену у пунк,гi б Умов,

1.2.МаЙноПереластЬсяВоренДУДЛяВИкорИсТаннязГiлноЗПуНктоМ7Умов.
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2. Умови передачi орендованого Mal-iHa Оренларю

2.1. орендар вступас у строкове платне користування Майном у день пiдписання акта приймання-
передачi Майна.

Акт прийманнrl-передачi пiдписусться мiж Орендарем i Балансоутримувачем одночасно з пiдписанням
цього договору.

2.2. Передача Майна в оренду здiйсшосться за його страховою вартiстю, визнаrlеноtо у пунктi 6.2 Умов.
3. Оренлна плата

3.1. Орендна плата становить суму, визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування податку на додану BapTicTb
на суму орендноТ плати здiйснюсться у порядку, визначеному законодавством УкраТни.

Що склалу орендноТ плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг,
послуг з управлiння об'сктом HepyxoMocTi, витрат на утримання прибулинковоi територii та мiсць загаJlь}lого
користування, BapTicTb послуг з ремонту i технiчного обслуговування iнженерного обладнання та
внутрiшньобудинкових мереж, peмotlтy булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасалу, вивiз смiття тощо), а ,гакож

компенсацiя витрат Балансоутримувача за користування земельною дiлянкою. Оренлар несе цi витрати на
ocHoBi окремих договорiв, укладених iз Балансоутримувачем та"/або безпосередньо з постачальi{l.iкагч,и
комунtшьних послуг в порядку. вl,знаllеному пунктоNl 6.5 цього договору.

3.2. Якщо ореrlдrlа IIла,га визначена за результатами ayKuioHy, орендна плата за сiчень-грулень року, що
настас за роком, на який припада€ першлrй мiсяць оре[Iди визнача€ться шляхом коригування оренлноi пJIати за
перший мiсяць оренди на рiчнr.rй iндекс iнфляшii року, на який приt"tадас перший мiсяць оренли. Орендна плата
за сiчень-грудень третього року оренди i коlкного наступного каJlендарного року оренди визначаеться шляхом
коригування мiсячноТ орендноТ плати, що сплачувЕtлась у попередньому рочi, на рiчний iндекс iнфлячii такого

року.
З,3. Оренлар сплачуе щомiсяця до 1.5 числа, поточного мiсяця оренди, так як орендар отриN4ав майно в

оренду за результатами ayKuioHv (логовiр 5(А).

3.4. Оренлар сплачуе орендну плату на пiдставi paxyHKiB Балансоутримувача. Полаток на додану BapTicTb
llараховусться на загальFlу cyNly оренлноI llлати. Балансоутрим),вач надсилас Оренларю рахунок не пiзнiше нiж
за п'ять робочих днiв до датli платежу. Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточного мiсяця орендtl
Балансоутримувач передас Оренларю акт виконаних робiт на надання орендних послуг разом iз податковою
наклалI{ою за умови ресстрачiТ Орендаря платнtlком податку на додану BapTicTb.

3.5. В день укладення llього договору або до цiсТ дати Орендар сплачу€ орендну плату за кiлькiсть
мiсяцiв. зазначену у llyHKTi 10 Умов (авансовиt"l внесок з орендноТ плати), на пiдставi документiв, вIlзначеl]их у
пунктi 3.6 цього договору.

з,6. Якщо цей договiр укладено за результатами проведення aykrtioHy, то гliлставою лJlя сплати
авансового внеску з орендноТ плати с протокол про результати електроt{Ilого ayKuioHy,

З.7. Оренлна плата, перерахована несво€часно або не в повному обсязi, стягу€ться Балансоутри1\{уt]аtlеN,,.

Балансоутримувач може зверI{утися iз позовом до суду про стягнеllня оренлноТ плати та iнших платежiв за цим
договором.

З.8. lIa суплу заборговаllостi Оренларя iз сплати орендноТ пJtати нараховуеться пеня в розмiрi полвiйнt-li

облiковоТ ставки Нацiонального банк1, на дату нарахування пегli вiд суми заборгованостi за кожний День
прострочення перерахування оренд}lоТ плати.

З.9. Налмiру сплачеtIа суN,{а орендноТ плати, tцо нацiйшlла Балансоутримувачу, пiдлягас в установленому
порядку зарахуванню в рахунок майбутнiх плат,ежiв, а 1,разi немоiкливостi такого зарахування у 3в'язку з

припиненням оренднt,tх вiдносин - поверненню Оренларю. Сума оренлноТ пла,гlt, сплаченоI aBaHcoN,I вiдповiдно

ло пункту 3.5 цьсlго логовору,.,triдлягас зарахуванню в'рахуtlок сплати орендrlоТ плати за перrLri мiсяшi ореrrли
пiсля п iдп исаt,I ня а кта пр и й маiня-перелач i ll'1аГr на.

3.10. 11рипиненIlя договору орендli не звiльняс ореrrдаря вiд обов'язку сп.цаl,ити заборгованiсть за

орендноIо гlлатою, якtllо така виtl}Iкла, у повrlому обсязi, ураховуIочи tlеню та неустойку (за ttаявносr'i).

3.1l. орендар зобов'язанил"l на вимогу оренлолавця проводити звiряttня взаеморозрахункiв за орендн}lми

плате)l(ами i оформляти aKTtt звiрлння.
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4. Повернення Майна з оренди i забезпечувальний депозит

4. l. У разi припинення договору Орендар зобов'язаний:

звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд належних Орендарю речей i повернути
йОго вiДповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi, в якому МаЙно перебувЙо на
момент перелачi його в оренду, з урахуванням норм€цьного фiзичного зносу, а якщо орендарем були виконанi
невiд'емнi полiпшення або проведено капiтальний ремонт, - то разом iз такими попlпra""rrиlкапiтальним
ремонтом;

сплатитИ оренднУ плату, нарахованУ до дати, що переду€ датi повернення Майна з оренди, пеню (за
наявностi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договором про вiлшколування витрат БалансоутримуваtIа
на утримання ореtIдованого Майна та надання комунiL1ьних послуг Орендарю, нараховану до дати, що переду€
датi повернення Майна з оренд}r;

вiдшкодуваТи БалансоуТримувачУ збиткИ в разi погiршення стану або втрати (повноi або частковоi)
ОРеНДОВанОГО Майна з Вини Орендаря (i в межах сум, що перевищують суму страхового вiдшкодування, якщо
воно поширюеться на випадки погiршення стану або втрати орендованого Майна), або в разi демонтажч чи
iншого вилуче нtlя ttевiд'ем н их лолi пшень/капiтального ремонту.

4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинення цього договору Балансоутримувач зобов'язаниl''i
оглянутИ МайнО i зафiксуваТrt його поточниti стан, а також стан розрахункiв за цим договором i за логовором
про вiдшкодування BIlTpaT БалансоутриNrувача на утримання орендованого Майна та надання коNrунальних
послуг Орендарю в akTi повернеtlня з оренди орендованого Майна,

Балансоутримувач склада€ акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох оригiнальних
примiрникаХ i надаС пiдписанi БалансоутрИмувачеМ примiрники Орендарю.

Ореrrдар зобов'язаtl l.tй :

пiдпllсати три прrtмiрrIики акта повернення з оренди орендоваtIого Майна не пiзнiше нiж протягом
ltаступного робочого дня З lvroмeHTy ix отимання вiд Ба"rансоутримувача i одночасно повернутtl
Ба.rIансоутрИмувачУ два примiрНrtки пiдписаних ОрендаРем aKTiB разом iЗ ключаNrИ вiд об'скта оренди (у разi,
коли доступ до об'екта ореllди забезпечусться ключами);

звiльнtrти Майrrо одtIочасно iз поверненням пiдписаних Орендарем aKTiB.

не пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля прtlпl.ltlення договору Балансоутрлlмувач зобов'язанttй
надат1,1 Орендодавцю прtlмiрник пiдписаного акта повернення з оренди орендованого Майна або письмово
повiдомttти Оренлолавцtо про вiдмову Оренларя вiд пiдписання акта таlабо створення перешкод Оренларем у
лоступi До орендованого Майна З метою його ог;rяду, та./або про неповернення пiдпиau""* Ьр""лuр.t',l
примiрrtикiв акта.

4.3. Майно вважасться повернутиN,{ з оренди з моменту пiдписання Балансоутрriмувачем та Оренларем
акта поверненrIя з оренди орендованого Майrrа.

4.4. Якшrо Орендар не поверта€ Майно пiсля отрlлмання вiд Балансоутримувача примiрникiв акта
повернення з оренди ореrIдоваIlого Майна, Орендар сплачус Балансоутримува(lу неустойку у розмiрi по:tвiйноr.
орендноi плати за кожtrий день користування Майном пiсля дати припиt]ення цього договору.

4.5. З MeToKl виконанIlя зобов'язань Орендаря за цим договором, а також за доI.овором про
вiдшкодування витрат Балансоутрl.tмувача на у.грl.{п{ання орендованого Майна та наданtIя комунальних послуг
Орендарю до або в день пiдписаt-lня цього договору Орендар сплачу€ на рахунок Оренлолавчя
ЗабеЗпе.tувальниЙ депозит в розмiрi, вl4значеному 1, пунктi l l Умов.

.i
4.6, Балансоутримувач' поверта€ забезпечувальнtлй лепозит Оренларю протягом п'яти робочих днiв tliсля

отримання вiд Балансоутриl\tувача примiрника ак,га повернення з оренди орендованого Майна, пiдписаноt.о без
зауваженЬ БалансоутрИмуваllа, або здiйснЮе вирахчваНня сум, визначених у llyHKTi 4.8 цього ltоговору, 1 разi
наявностi зауважеl{ь БалансоутриIчI}'ВаЧа або Оренлодавця.

4.7. Балансоутримуваll залиIUа€ на власному рахунку забезпечувальний депозит у повному обсязi, якшо;
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орендар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди орендованого Майна у строк, визна.lений
циМ Договором, або cтBoploc перешкоди у доступi до орендованого Майна представникiв Балансоутримувача
або орендодавця з метою складення такого акта;

Орендар не пiдписав в установленi строки логовiр оренди Майна за результатами проведення аукцiону
на лродовження цього договору оренди, в якому Оренлар оголошений переможцем.

4.8. Балансоутримувач не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з N,IoMeHTy отримання вiд
Балансоутримувача примiрttltка акта поверl]ення з оренди орендованоl,о Майна iз зауваrкеннямl.r (або за
trаявrlостi зауважень Ореrlдодавця) зараховус забезпечуваlьний депози,г в рахунок невиконаних зобов'язань
ОРеНДаРя i перераховус забезlrе.lувальний депозит lla погашення зобов'язань Оренларя у такiй черговостi:

У ПеРШУ ЧеРГУ пОГаша}оться Зобов'язаtlня Оренларя iз сплати пенi (пункт 3.8 цього логовору) (у TaKoMlz
разi вiдповiдна суму забезпечувального депозиту розподiлясться мiж державниNl бюджетом i

Балансоутримува,tем );

У дРУГу ЧерГу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати неустойки (пункт 4.4 цього логовору);
У ТРеТЮ ЧеРГУ ПОгаUIаЮТЬсЯ зобов'язання Оренларя iз сплати частини оренлноТ п-цати, яка вiдповiдно до

гryнкту l5 Умов пiдлягае сплатi до державного бюджету;

У ЧеТВеРТУ ЧеРгу поГаuIаю'гься зобов'язання Орендаря iз сплати частини оренлноТ плати, яка вiлповiдно
до пункту 15 Умов пiдлягас сплатi Балансоутримувачу;

У П'яту tlерГУ ПогашаЮться зобов'язанrtя Оренларя iз сплати Балансоутримуваtlу плаr,ежiв за iогOвором
ПРО вiлшкОДУВання Bl4TpaT Бzu'rагrсоутримувача на утриманtrя орендованого Майна та надання комуна-qьних
послуг Оренларrо;

у шосту чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсацii суми збиткiв, завданих орендоваlIом},
Майну;

У СЬОМУ ЧерГу погашаЮться зобов'язаtlня Оренларя iз сплатtt iнших плаr,ежiв за цим договором або в

рахунок погашення iнших lle виконан!lх Оренларем зобов'язань за ц1.IN{ договором.

Балансоутримувач повертас Орендарю суму забезпечувального депози,гу, яка з.LлишиJlась гIiсля
здiйснення вирахувань, передбачених циl\l пунктом.

5. Полiпшення i ремонт орендоваtrого майна

5. l. Орендар мас право:

За згодою Балансоутриrлувача проводI{ти поточниЙ таlабо капiтальнltl"t peNloHT Майrна i виступати
ЗаМОВнl.iкоIй на ВиГоТовленIIя проектно-коUlторисноi документацiТ rra проведення pelvtoHTy;

здil"лснювати невiд'смнi полiпшення MarjHa за наявностi рiшення Оренлолавця про надання згоди,
прийнятого вiдповiдно до ЗакоFIу ,га Порялку.

За Згодою Оренлодавця, наданою вiдповiдно ло Закону та ГIорядку, i один раз протягом строку оренди
зарахувати час,гину витрат на проведення капiтального ремонту в рахyнок зменulення оренлнот пла,ги.

5.2. Порядок отрIlмання Оренларем згоди БаJIансоутриNtувача i Оренлолавця на провелеllня вiлповiдних
вилiв робiт, lrередба.tенtlх пунктом 5.1 rtього логовору, порядок отриNlання Оренларем зголи Орендодавця на
ЗарахУвання витра'г на проведеIrIIя цих робiт в рахунок орендноТ плати i уjчtови, на яких здiЙснюстьсrl таке
зарахування, а,гакож сума виlрат, якi пtожуть бути зарахованi, визначаються Порялком.

5.З. Орендар N.tа€ право на компенсачiю BapTocT,i здiйснених ниtчt невiд'смнttх полiпшень Майна у порядк)/
та на умовах, встановл9нltх Порядком.

5.4. Оренлар мас право на коNlпенсацiю BapTocTi здil:tснених HttM невiд'€мних по,цiпшень Майна вiд
переN{оiкця ayKrrioHy з приватизацii Майна, а якщо TaKI{M гlереможцем стае Орендар, - то право на зарахування в

рахунок купiвельноТ цiни cyMlr BapTocTi здil"tснеI{tж ним невiд'емних полiпшень у порядку та на умовах,
встановлеl{ихЗаконом УкраТни вiд l8 сi,lня 20l8 р. N 2269-VIII "Про приватизацiю державного iкомунального
майна" (Вiдомостi BepxoBtioТ Раллr УкраТни,20l8 р., N l2, с,г. 68) (даr_лi - Закон про приватизачiю).
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б. Режим вriкористаttня орендованого Майна

6.1.оренларзобов,язаниЙВикорИстоВУВаТиореНДоВанеМаЙновiдповiДноДопрИЗнаЧення.ВИЗнаЧеНоГоу
пунктi 7 Умов.

6,2.оренларзобов,язанлtйзабезпечУватизбереженняореНДоВаноtоМайна,запобiгатиЙого
пошкодженню i псуванню, тримати МаинJ r' *p"ony, перелба"епому санiтарними 

.1ормами 
та правилами

пожежноi безлеки, пiдтриrчrувати орендоване МайНО В НаJIеЖНОМУ aru"l' "a 
ГiРШОМУ' НiЖ На МОМеНТ ПеРеДаЧt

його в оренду, . ypu*yuu""n"in-*op*-ono.o q,i,"no,o зносу, здiйснювати захоли протипожежноi безпеки,

6.3. Орендар зобов'язаrrlлл"l:

вiдповiДноДоВиМоГнорМатИВно.ПраВоВихактiвзпожежноТбезпекирозроблятикомплекснiЗахоДИЩодо
забезпечення пожежноТ безпеки об'екта оренди Майна;

забезпечУватИДоДержанняПроТипожежНиХВиI\lог,станлартiв,НорМ'ПраВиЛ'.атако}t(ВИкоНанняВИМоГ
прltписiВ i постаноВ органiВ дсржавногО пожежного нагляд)' ;;, ;";"; uiд"оuiд""х служб (пiлрозлiлiв)

Ба.лансоутримувача;

уТриМУВаТиусПраВНоМУстанiзасобиПроТиПожежНоГоЗахисТУiзв'язку'ПожежНУтехнiку,облаДнання'га
iHBeHTap, не допускати iх виксристання не за призначенням;

проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Балансоу.рriмувачу вiдгrовiлнi

документи розслiдуван ня,

оренлар несе вiдповiдалыtiсть за дотримання правиJ-, експлl,атаl-tii iнженерних мере)к" tlожежtlсli б,:зпеки

i санiтарних норм у примirrtенt-tях згiдно iз законодавством,

6.4.Ореrrпарзобов,язанийзабезпечиТиПредстаВникаМоренлоДавшятаБалансоУТриМуВачаДос.гУпНа
об,скт оренд" у р"б";;;; у рБо"""и час (а у po.i orp"n,,un"' .*uP. На ПОРУШеННЯ ПРаВИЛ ТИШi абО ПРОВаДЖеННЯ

Оренл,арем дiяльностi у ttеробочий 
"u", "*u'.uuou. 

,подrn або незручноiтеrl власникам cyMirKHllx Ilримtщеl]ь, -

то у будь-якпи iншиИ й"j ir"rolo здiИсне*,rя *onrponlo за його u"пор""u",{ям та влtкоtlанням Орендарем умов

цього договору. про необхiднiсть orp"*urr,,, ;;;i"y до об'скта орЁнПИ БаЛа:.:-Уjlu}'r"uЧ абО ОРеНЛОЛаt}еLlЬ

повiдомляс Оренларевi електl]онноIо no"ob принаr-iмнi за один рьбочии день, kpiM випадкiв, колlt доступ до

об,скта оренди необхiдпо отримати з ]\4етою запобiгання "_11::::;, ч:ОО" Т,:I],|,,:Р'"ДИ 
ЧИ ВЛаСtlОСТl TpeTlx

осiб через виникнення загрози його поtllкодження внаслiдок аварiйних сич::l:"_^u" внаслiдок настання

rtадзвичайнИх слrтуачiй. техногеt{ноГо та прироД"оI.:-}uрu.I]:ру, а також у разi отримання скарг на порушенItя

праВиЛтишiабоПроtsаДженlIяоренларемдiяльностiунеробочийчас,якаЗаВДасШкоДиабонезручностей
власникам сумlжI|их прлrмiщень. У разi виникнення таких ситуаuiй Оренлар зобов'язанийt в)кивати

n.rionnuon"x захо,Lliв для лiквiдацii Тх llаслiлкiв,

6.5.ПротягоМП'ятИробочихднiвздат1,1укЛаденНяцЬоГодоГоВоруБалансоутрrrМуВачзобов,язаtlиi.l
надатl,t Оренл.арю для пiдtt tлсаttня:

двапримiрникиДоГоВОрУпровiдtшкоДуВаНttяRитратБалагrсоУr.риМуtsаЧанауТрИI\{анНяоре}IлоВаtIоГо
майна та надаtItlя KoMyHaJlbНttx послуг оренпфrо. проекти логоворiв i, по"1111lи.ками коNtу}lальIit4х посл)/г,

якlцо стосоВно об'скта орендИ таклIмИ постач?Ulьниками комуншIьних, послуг вiл,критi oKpeMi особовi рахунки

або якщо oKpeMi особовi paxyHKl,l були вiлкритi на поперелнього користувача Майном,

оренларзобов,яЗаниГлпроТяГоМдесяТиробочихДнiвзМоМенТУоТрИМаНнягrрлlмiрникiвДоГоВоруПро
вiдшкодуваНня ви.I.раТ БалансоутрИмувача на утримаtlЕIя орендованого Майна та надання KoMyHilrbHl.x посл},г

Оренларtо:

п iдписатtЛ i поверr,rутИ БалtrнооутрrtNlувачу приплiрнrrк логовору; або

подати БалансоутриN{увачу обгрунтованi зауваження до сум витрат, якi пiдлягаlо,гь вiдшкодуванtlю

Оренларем за догоt}оро|\1, ,I

оренлар зобов,язанлtЙ ПроТягоМ ДесЛти р:-б*:'} .1:]:. 
. NtoMeHTy отрим].н|я вiд БалансоуТриМуваЧа

вiдповiдi tta своi заувая(енtIя, яка мlстить on*y"n,un,,]i :l1::р^*ення 
витрат, якi пiллягаrоть вiдцtколчванню

Ореrrларем, пiдппй* i гtoBeptt.,,Tli Балансоутрrrмувачу примiрник договору,

орс:нларВжl1ВасзахоДiвДЛяукЛаДеНttяiзпоста.tаЛЬнl4каМИкоN,IуНаЛЬНихп:..:у.логоворiвнапостаLIанtlя
вiдповiДнихкоМчI]а,ПЬнихпосЛуГпроТяГоМi'tiсяtlяЗIчtоМеНтУотрИI\'rанняпроекr.iввiдповiднихдоГоВорlввlД
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Балансоутримувача. Орендар зобов'язаний надати

Ilостачiцьниками комун€lльних послуг.
Балансоутримувачу копiТ договорiв, укладених iз

7. Страхування об'€tсга оренди, вiдшкодування витрат на ouiHky Майtна

7. l. Оренлар зобов'язаний:

протягом l0 календарних днiв з дня укладення цього договору застрахувати Майtrо на суму його

.rpu*o"bT BapTocTi, визначенот у пунктi 6.2 Умов, на користь Балаrrсоутримувача згiдно з Гlорялком, зокрема вiл

пожежi, auronnar"", проr"прuЬпЙх лiлi TpeTix осiб, стихiйного лиха, та протягом l0 каленларних днiв з дня

укладеннЯ договорУ .rpu*yrun"' (договорiВ страхування) надати Балансоутримувачу та Оренлолавшю завiренi

належ}lим чином копiТ договору страхування i локументiв, якi пiлтверлжують сплату страхового Ilлатежу

(cTpaxoBlrx платежiв);

поновлювати щороку логовiр страхування так, щоб протягом строку дiТ цього договору Майно було

застрахованим, i надавати Балансоутримувачу та Орегrдодавцю копiт завiрених наJIежним чином договору

.rpu*y"u"n" i документiв, якi пiдтверджують сплату страхового платежу. Якщо договiр страхування укладений

nu arpo*, що е iншим, нiж один рiк,-такий логовiр повI{нен бути поновленIлй пiсля закiнчення строку, на який

BiH укладено.

Якщо строк дiТ логовору оренди менший, нiж один piK, то логовiр страхування укладаеться на строк лii

договору оренди.

оплата послуг cTpaxoBLrKa здiйснюсться за рахунок Оренларя (страхувальника).

8. Суборенда

s.1. (l) Оренлар мас право передати Майно в суборенду, якщо Орендар отримав Майно за результатами

аукчiону (у,тому числi в результатi продовження договору оренли) i оголошення про передачу шtайна в оренду

мiстлtло згоду орендодавця на суборенлу, про що зазначасться у пунктi l 3 Умов. l-{iльове призначення. за яким

Майно може бути викорис].ано вiдповiдно до логовору суборенли, визнача€ться з урахуванням обмежень,

передбачених цим договором (за наявностi) та може укладати логовiр суборенли лише з особами, якi

вiдповiдаюТь вимогаМ cTaTTi 4 ЗаконУ Украiни кПро оренлУ державного та комунаJIьного майна> (далi - Закон)

та вiдображати в договорi субореrrди цiльове використання, за яким об'€кт буде використовуватися - для

розмiщення приватних закладiв охорони здоров'я, суб'ектiв господарювання. що дiють на ocHoBi приватноТ

власнос.гi i провадять господарську дiяльнiсть з медичноТ практики в лiкувzuIьно-профiлактичних закладах

8.2. Оренлар N4o)lte укладати логовiр суборенли лише З особами, якi вiдповiдають вимогам стагтi 4

Закоtrу.

8.З. Орендар про1ягом трьох робо.tих днiв з дIrя укладення договору суборенли зобов'язаний надати

орендодавчrо iнформаuiю про суборенltаря та одIlн прrrмiрник договору суборегrлrr д;lя його оllриjltод}tеl]ня

оренлолавшем в еле ктон н i й торговi l"t систем i,
9. Запевнеtlllя с,горiн

9.1. Балансоутр14мувач i Оренлолавець запев1,1яють Оренларя, що:

9.1.1. крiпл випалtсiв. к()ли про iнше зазна.tене в aKTi прийманtrя-перелачi, об'скт оренди с вi;rьним Bi,1

тре.гiх осiб, оЬерелп,"i об'скта tteivtac плайttа, наJlежного TpeTiM особапt, повнrtй iбезперешкодний /Iоступ до

об'скта може бути наданий Ореrrдарrо в день лiдписаrtня акта приймання-llередачi разом iз комплектом клю,tiв

вiд об'екта у кiлькостi, зазначqнili в aKTi приймання-передачi;

9.1.2. iнфоРмацiя прО Майttо' опрLlлюднеНа в оголошеннi прО передачУ в ореIlдУ або iнформаuiйному

повiдомленtli/iнформачiТ про об'ск,t оренди, якtцо договiр уклалено без провелення аукuiону (в обсязi,

передбаченому пунктом l fS аоо пунктоN,r 26 Гlоря,rку). посиланttя на яке зазначене у пунктi 4,2 Умсв,

вiдповiдас дiriЬностi, за в1.II{ятком обставиrI, вiлобрая<ених в ак,гi приймання-перелачi,

9,2. Оренд.ар зобовязаtttlй свосчасгtо iB повному обсязi сплачуваIи оренлну плаl,у та iншi платеNсi

вiдповiдно до цього договору,
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9.з. одночасно або до дати укладення цього договору Оренлар повнiстю сплатив авансовий внесок з

орендноТ плати в розмiрi, визначеному у пунктi l0 Умов.

9.4. одночасно або до укладення цього договору Оренлар повнiстю сплатив забезпечувальний депозит в

розмiрi, tsизначеному у пунктi l l Умов.

10. Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за договором

l0.1. За невикоНання абО неналежне вико}IаннЯ зобов'язанЬ за циМ договоргJм сторони несут,ь

вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором.

l0.2. Оренлодавець tle вiдповiдае за зобов'язаннями Оренларя. Оренлар не вiдповiдас за зобов'язаннями

орендодавця та Балансоутримувача, якulо iнше не передбачено цим договором. Орендар вiдповiдас за свотми

зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH с правонаступником, виклюrIно власним майном. Стягнення за

цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване Майно,

l0.З. Спори. якi виникають за цим договороNl або в зв'язку з ним. нс вирiшенi шляхом lrереговорiв.

вирiшуtоться в судовому порядку.

l0.4. Стягнення заборгованостi з оренлноi плати, пенi тa неустойкtr (за наявностi), перелбачених цим

договором, може здiйснооui"a" на пiдставi рiшення суду. Стягнення заборгованостi з оплати оренлноТ плати

вiдповiдно до частини UJостоТ cTaTTi l7 Зiкону може здiйснюватися в безспiрному порядку на пiдставi

виконавчого налису rroTapiyca.

l l. Строк чинностi, умови змiни та припинення договору

l1.1. (1) Щей логовiР укладенО на строк' визначениЙ у гryнктi 12 Умов. ПеребiГ строкУ договору

почина€ться з лня набра"", u"rro"ri цим доiовором. I-\ей логовiр набирае чинностi в день його пiдписання

сторонами, Строк оренли за цIlм договором почи}lаеться з дати пiдписанttя акта приймаtrня-перелачi i

закiнчуе,гься датою прllпинення цього ]lоговору.
l 1.2. Умови цього договору зберiгають силу протягоNl всього строку дii цього договору, в ,гому tlислl у

разi, колИ пiсля йогО укладеlIнЯ законодавством встановлено правила, що погiршуlоl,ь становище Орендаря,

KpiM випадкУ, а в час,гЙнi зобов'язань Орендаря щодо орендноТ плати - до виконання зобов'язань,

1 1.З. ЗмirrИ i доповненнЯ До договорУ вносятьсЯ до закiнченНя строкУ його дiТ за вза€мною згодою cTopiH

з урахуванrlям встаtlgвЛеtlих статтеЮ lб ЗаконУ та ГlорядкоМ y]\toв та обмежень шляхOм укJlадення логоворiв

про r"aaa"uя змiн iдоповнень у письпtовiл-t формi, якi пiдписуrоться cTopoнaм1,1 та с невiд'смними час,гинами

цього договору.

l 1.4. Проловя(ення цього догоВору злiйснюсться З урахуванняМ вl,tмог, встановлених ста,I,тею l8

Закону та Порядком.

ореrlлар, якиt-t баrкае проловжIlти чей логовiр rta новий стрOк, повинен звернутtrсь до Орендодавltя зt] ],pt,t

лиiсяrti до закiнчення строку дii логовору iз залвою,

,Д,о заяви дода€ться звiт про оцiнку об'скта оренд!I та рецензiя на нього, якщо договiр оренли був

укладений без провелеt{ня конкурсу чи аукчiону, або логовiр оренди, що tIродовжусться, був уклалениii без

nporaoa,.,n' uу*чiп"У з пiдприемсТвами, устанОвами, органiзацiями, tlередбачениN{и cTaTTelo l5 Закону,

пропуск строку поланllя заяви Орендарем с пiдставою дlя припинення цього договору на пiлсгавi

закiн.tення строку, на який його було укладено, вiдповiдно до пункту 143 Порялку,

оренлар мас переважllе, право на гlродовження цього дOговору, яке NIоже бути реалiзовано HllM у

визначений в Порялку спосiб. .,t-

l1.5. Якшо iнше tte передбаllено ltим договоропr. перехiл права власносli на оренловане Майнtr грстiм

особам гtе е пiдставоlо для змirrи або припиненt{я чиннос,гi цим договоропl, iBiH зберiгас свою чиннiстt) Для

нового власtlика ореtlдованого Майlrа (riого правонаступника), за вIlня,гкоN4 I]ипадку приватизацiт орендованого

Майна Оренларепt.

l 1.6. /{оговiр прип}lняеться:
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l 1.6.1 З пiдстав' передбаченИх частиноtО першоlО cTaTTi24 ЗаКону, i при цьому:

l1.6.1.1.якщо пiдставою припинення договору с закiнчення строку, на який його укладено (абзач
лругий частини першоТ cTaTTi24 Закону), то договiр вважаеться припиненим з:

дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Оренлолавчя про вiлмову упродовженНi цьогО договору, лрийнятогО з пiдстав, передбачених статтею l9 Закону, в межах cTpoKiB,
визначениХчастиноtО п'ятоlО cTaTTi l8 Закон1,; або рiшеннЯ орендодавцЯ про припинеIJня цього договору зпiдста_в пропуску Оренларепl строку на подання заявлl про продовження цього договору.передýз.lgцбго частиною третьою cTaTTi l 8 Закону (пункт l4З Порялку);

дати, визначеноiв абзацi третьомупункту l5l Порядку, якщо переможцем аукцiошу на продовження
цього догоВору стала особа iнша, нiж ОрендаР, - на пiдставi протокоЛу аукцiонУ 1iiшення Орендодавця не
вимагаеться);

|1.6.|.2. якщо пiдставою припинення договору е обставини, перелбаченi абзацами TpeTiM, четвертим,
сьомим, восьмиl\,t частини першоТ cTaTTi 24 Закону, логовiр вважа€ться припиненим з дати настання вiдповiдноТ
обставини на пiдставi рiшення Орендодавця або на пiдставi документа, який свiдчить про настання фактуприпинення ЮридичноТ особи або cMepTi фiзичноТ особи;

l 1,6,2 якщо Орендар надав недостовiрну iнформачiю про право бу,ги оренларем вiдrrовiдно доположень частин третьоТ i четвертоТ cTaTTi 4 Закону, а такох( якшtо Орендuр, ,пйi, orp"ru. йаrjно в оренду без
проведеrIня аукцiону, надав та,/або оприлюднив на веб-сайтi (сторir,цi ur, профiпi в соцiальнiЙ мtережi)
недостовiрну ilrформачitо про себе таlабо своло дiяльнiсть.

/{оговiр вважае,гься прIlпинениМ з цiсТ пiдстави в односторонньому порядку на 30 день пiсля надiслання
ОрендодавЦем л14ста ОрендарЮ Про достроКове припинення цього договору, KpiM випалку, коли про'ягом
зазначеногО строкУ ОрендаР зверIlувсЯ до судУ з оскарженНям такогО рiшення Орендо;tавця,

у такоп,tу разi договiр вважасться прl.iпиненим:

гtiсля закiнчен}lя двох плiсяцiв з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, якщо судом не
вiдкрито провадження у справi за TaKlIM позовом Оренларя npoi".o, зазначеного двомiсячного с.гроку;

або з дати набрання законrtоi сили рiu,lенням суду про вiдмову у позовi Оренларя;

або з датtr заJlишення судом позову без розглялу, припI.1нен}Iя IIровадження у справi або з дати
вiдкликання Орендарем лозову.

. Лист про дострокове припинення надсилаеться на адресу електроннот пошти Орендаря i поцlтовим
вiдправлеlrням iз повiдомленням про врrlення i оплtсом 

"*чд""r" 
за адресою мiсцезнаходження Оренларя, а

також за адресою орендованого Майна;

l1.6.з (l) якщо цей логовiр пiдписанtlй без одночасного пiдписання акта tlриймання-перелачi Майна.
/{оговiр вважа€ться припиненLlм з цiеi пiдстави на п'ятий робочий день пiс..tя пiдплrсання цього договору, якщо
станоМ на цей день акТ приймання-перелачi не пiдпlлсаttий через вiдмову Орендаря, про що Балансоутримувач
повиllен скластrl акт та повiдомlrти Орендодавцю.

1 1.6.4. на вимогУ Ореrrдодавrtя з пiдстав' передбаченИх пунктоМ l l .7 цьогО договору, i при uboMy логовiр
вважа€ться припиненt{м в день' визначениl"l вiдповiдно ло абзацу третього пункту l 1,8 цього доl.овору;

11,6.5.навимогУОрендарЯзпiдстав'передбаченИхпуtIктоМ l1.9цьогОдоговору,iпричьому.логовiр
вважастьсяприпине}IиI{3деГr!,визна,lенийвiдповiдllо.лоабзачудругогоtlункту l1.10rtьогодоговору;

1 1.6.6. за згодою cTopilt на пiдставi договору про припинення з датtl пiдписання акта повернення Майна з
оренди;

l l.ti.7. rra вимогУ буль-якоТ iз cTopiH цього догоВору за рiшеньrяМ суду з пiдсr-ав, передбачених
законодавством,

l 1.7..ЩоговiР MorKe бутИ достроковО лрипинений на вимогУ Оренлодавuя, якщо Орендар:
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l1.7.1. допустив прострочення сплати орендноТ плати на строк бiльше трьох мiсяцiв або сумарна
заборгованiсть з орендноi плати бiльша, нiж плата за три мiсяцi;

1|"7,2, без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у користування iншiй особi,KpiM випадкiв, коли Орендар lrередав Mal-tHo в суборенду на пiдставi ny"*ry 8.1 цоо.о договору iнадав
орендодавцю копiю Договору суборенди для його опр"rол"arня в електроннiи търговiй системi;

l 1.7.з. уклав договiр суборенди з особами, якi не вiдповiдають вимогам cTaTTi 4 Закону;

l1.7.4. перешкоджас спiвробiтникам Орендодавця таlабо Ба-лансоутримуваl{а здiйснювати контроль за
використанням Майна, виконанням умов цього договору:

l 1.7.5. невиКонуе зобов'язання за цим договором.

l1,8, Про наявнiсть однiсТз пiдстав для дострокового припинення договору з iнiцiативи Орендодавця,
передбаченИх пунктоМ l1.7 цьогО договору, ОрендодавеЦь або Балан.оуrр"rуriч повiдомляс Оренларевi та
iншiй cTopoHi договору листом. У листi повинен мiститись опис порушення i вимогу про його усунення в строк
не менш як 15 r,a не бiльш як 30 робочих днiв з лати реестраuiТ листа (у.rро* n;rr, робо,iих днiв, якщо
порушення стосу€ться прострочення сплати оренлнот плати або перешкоджання у злiйсненнi Орендодавцем або
Балансоутримувачем контролю за використанням Майна). Лист пересиласться на адресу електронноi'поtllти
орендаря i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою
мiсцезнаходжеIlня Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

якщо протягоr\,r Встановленого у приписi часу Орендар не усунув порушення, Оренлодавечь надслlла€
Орендарю лист, у якому повiдомляс Орендаревi про дострокове припинення договору на вимогу Оренлолавrtя.у лl,rстi зазначаеться пiдстава припинення договору, посилання на вимогу про усунення порушення, а також
посиланнЯ на обставиНи, якi свiдчать прО те, щО порушення трива€ пiсля закiнче""r arрппу, вiдведеного для
його усунеttня.

ffоговiр вважа€ться припиненим на п'ятllй робочий день пiсля надiслання Орендодавцем або
Балансоутримуваче]\,t Оренларю листа прО дострокове припинення цього догоВору. Оренлодавець надсилас
Оренларю лI.1ст про досl,рокове припине}{ня цього договору електронною пошток), а також пошl.ов1.1м
вiдправленtlям iз повiдОмленняМ про врученIIя i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Оренларя, а
тако}к за адресою орендованого I\4айна. ,Щата дострокового припинення llього договору на вимогу Оренлодавuя
встаI]овлю€ться на пiдставi ш,гемпеля поштового вiддiлення на поштовомУ вiдправленнi Орендодавця.

l1.9. I_{ей логовiр може бути достроково припиrlений на вимогу Оренларя, якщо:

11.9.1. протягоN,I одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Оренлар отрима€ локази
icToTHoT невiдповiднОстi об'скта орендИ iнформаuiТ про нього, зазначенiй в оголошеннi або iнформаuiйному
повiдомленнi/iнформачiТ про об'скт оренди, якщо договiр уклалено без провелення аукцiону.'або в aKTi
прийпrанrtя- tlередач i ; або

11.9,2. протяго]\{ двох мiсяtliв пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Оренлар не матиме можливостi
використовувати об'€кт або приступити до виконання ремонтIIих робiт на об'сктi через вiдсутнiсть на об'сктi
можливостi пiдключення до комунzulьних посJl),г, або вiдмови Балансоутримуtsача укласти iз Оренларем
договiр про вiдшкодування витрат Балаllсоутримувача на утримання орендоваllоt.о Майна та надан лlя
комунальliLIх послуг Оренларю, або вiдмови постаt{алыlикiв вiдповiдних комунiLльнllх послуг 1,класти iз
ОреlrлареМ договорИ на постаLIаtlня Taкllx llослуГ протягом одного мiсяця rпlnnlb"ry звернення Оренларя (за
умови, що ореrrдар Звернувся До таких постачtLльнtlкiв послуг не пiэнitllе нiж протягом одного мriсяця гIiсля
пiдписання акта прийман rlя-передаtI i tr4айна).

l1,10. Про вlJявлення обставиtt, якi дають право Орен;tзрIо на прriпинення договору вiдповiдно ло пуtIкту
[1.9 цього договору, Орен,дар,rfовtlнен повiдоми.гrr Орендодавцю i Баланс<_lутримувачу i, подоп"оьl вi.Ltповiдних
доказiв протяго]\{ трьох робо.lих дt.liв пiсля закiнченttя cTptlKiB, перелбачен"* i,y"*roм l1.9 логовору. Якщо
протягом 30 днiв з Ntомент},отримання повiдомленtrя Ореrrларл за)/ваiкенrIя Оренларя не булуть усуtrенiл
ОрендаР надсила€ ОрендодавЦrо iБалансОутримувачЧ вI-{NtогУ гlро достроКове припинеtlня цьогО доt-овtlрr,i
вимогУ про повернення забезпеttувЕlJlьIIогО депозитЧ i спrlаченlтХ сум орендноi плати. Вимоги Оренларя,
заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB. встаliовлених цим пунктом договору, задоволенню tre lliлляl.ають.
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Щоговiр вважаеться прtlпиненим на десятий робочий день пiсля надiслання Оренларем Оренлолавrrrо i

Балансоутримувачу вимоги llpo дострокове припинення цього договору, KpiM випадкiв, коли Оренлолавеuь або

БалансоутрИмувач надав Оренларю обгрунiованi зауваження щодо обставин, викладенl{х у повiдомленнi

орендаря. Спори щоло обгрунтованостi цих зауважень вирiшуються судом.

за вiлсутностi зауваrкень Оренлодавця та Балансоутримувача, передбачених абзацом другим цього

пункту:

Балансоутримувач повертае Оренларю вiдповiдну частину оренлноТ плати, сплаченоТ Оренларем,

протягоМ десятИ калецдарних днiв з моментУ отримання вимоги Оренларя i пiдписання Орендарем акта

повернOнrlя Майна з орендIl;

Балансоутримувач повертае сплачений Оренларем забезпечувальнtlй депоз1,1т протягом десяти

кЕцендарних днiв з момен.гу отриман[Iя вимоги Оренларя i пiдписання Оренларем акта повернення Майна з

оренди. Повернення оренлнот плати, шtо була надмiру сплачена Оренларем на рахунок Балансоутримуtsаtlа

здiйснюеться у порядку, визначеному законодавством.

l 1.1 1. У разi припинен}lя договору:

полiпшення ореllдованого Ma1-1Ha, здiйсненi Оренларем за рахунок власних коштiв за згодоtо осiб,

визначених у пунктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiл оренлованого Майна, не завда}очи йому

шкоди, . unba"la1o оренларя, а полiпшення, якi не можна вiдокремити без шКОДt,t ДЛЯ МаЙНа, - ВЛаСНiСТЮ

терrrторiальноТ громали MicTa Кисва;

орендарем без згоди осiб, визначених у пунктi 5,1 цього договору, якl не

йаина, € власнiстю територiальноТ громади MicTa Кисва та Iх BapTicTb
полiпшення Майна, зробленi

можца вiдокремити без шкоди д.гtя

компенсацii не пiдлягас.
l 1.12. Майно вважа€ться поверненим Оренлолавшю/ Балансоутримувачу 3

Балансоутримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна,
моме1.1тч пiдписання

l2. IHпre

12.1 Оренлар зобов'язаний письмово повiдошtttти iншим сторонам договору протягом п'яти 1lобочих днiв

з датIл n"aaan"' змiн У його найменуваннi. мiсцезнаходженнi' банкiвських реквiзитах i контактних даl{ltх,

орендодавечь або Балансоу.I,римувач повiдомляс Оренларевi про вiлповiлнi змiни письмово або на адресу

електронноТ поulтt4.

l2.2. Якцо чеiл логовiр пiдлягас нотарiалыlому гtосвiдченню, витрати на таке посвiдченtjя несе Оренлар,

12.з. Якшо протягом строку дiт договору вiлбувасться змiна Орегrлодавitя або Балансоутримувача Май.на

новил-l Ореttдодавець або Балансоутримувач стае стороною такого договору шляхом складення акта про зai\,Ilt,l),

сторони у логоrорi оренди (далi _ акт про замiну сторони) за формою, що розробляеться Орендодавцем, Акт про

,un,'i,,y aiopon," пiлписусться попереднiм i нtlвим Оренлолавчем або БалансоутриNrувачем та в той же день

пuдa,чr,uarra, iнlt_tим стороtlам.цоговору листом (шirlним з описом). Акт про замiну сторони скJlадасться у l,pbox

оригiнальгtих примiрниках. IJовиt''i Орендодавець або Балансоутримувач зобов'язаний (протягопl п'яти робочtlх

днiв вiд дати t-лого надсилаllня Оренларю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй cljcTeMi,

оренлодавечь або БалансоутрttN{уваIt за цим договором вваrкаеться замiненим з l\loMel{Ty опублiкування акта

про замirrу cTopiH в електроннiйl торговil"л системi,

12.4. У разi реорганiзаrriт Орендаря логовiр оренди зберiгас чиннiсть для вiдповiдного правонаступника

lоридичtlоi особи - Ореttларя.

У разi видiлУ з IоридиrItiОi особИ - ОренларЯ окремоТ tориличноТ особи перехiд дсl такоi особи прав i

обов'язкiв, якi витiкаtоть iз цього логовору, мtlж.ltивий лише за згодоtо Ореtrдолавчя,

замirrа сIорони Оренлаiя набувас.rинностi з дliя в}lесенt,tя змiн ло tlього лоi,овору,

Замiна Оренларя irtutа, Hi>K передбачена цим пуIIктоN{, не допускаеться.

l2.5. Ilel'l ЩоговiР укладенО у трьоХ примiрttttкаХ, ко)кеН з якt,tХ мас одIlакоВу Iоридичну силу^ по од}lому

лля Оренларя, ()реrrлолавця i БалансоутрIlмувача,
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12,6, У разi якщо повiдомлення (лист) Орендодавця, Балансоутримувача направлене за н€Lлеr(ноюадресою (зазначеноlо у логоворi) i повернено поIIIтою у зв'язку з посиланням на вибутгя адресата, неотримання у зв'язку з закiнченням TepMiHy зберiгангlя пошlтового вiдправлення, вiдмову вiд одержання, тощо,то вважаеться, що адресат (орендар) повiдомлений належним чином.

l3. flодатки

l3.1 Щолатки до цього ,щоговору с його невiд'смною i складовою частиною.
f(o цього .Щоговору додаIоться;
- Акт прr-rйМанI{я-передачi орендоваНоt.о маГлна (Додаток l );
- Вtлкопiюваtiням з поповерхового плаlIу (!олаток 2).

вiд орендаря:

вiд орендодавця:

вiд Балансоутримувача:

/



Додаток 1

Акт
приймання-передачi в оренду нерухомого майна, що належить

дЬ *ory*rurr""oi,rra."o.ii територiальноi громади MicTa Киева

м. Киiв << // >> // 202|р.

Фiзичнаособа.пiДприеМецьТройноОлександраГепнаДiiвна'
надалi - Орендар, iдентифiкЪцiйний код 2990009149, що знаходиться за адресою:

08037, Киiвська'областьо м. Обухiв, ВУЛ. Киiвська, буд, 170, кв, 97 з однiеТ

сторони, та Комунальне некомерuiйне пiдприемство <Щентр первинноi

медико-санiтарноi допомоги льi> Голосiiвського району м, Кисва,

надалi _ Балансоутримувач, код за едрпоу 38945065, що знаходиться за

адресою: 03191, й.'к"т", вул. Маршала Якубовського, 6, в особi директора

Скрицький IBaH BiKTopoB"", "*"й дiс на пiдставi Статуry з лругоi сторони,

скJItши цей Акт, про наведеЕе нижче:

1. На виконання договору оренди нерухомого майна вiд

n p/ri__z__z021p. Ns r'J_/Z (далi _,щоговiр оренди) Балансоутримувач

передас' а Орендар приймас в строкове платне користування нерухоме майно, Що

наJIежить до комунальноi власностi, -

нежитлове примiщення на сьомому

поверсi загальною площею 20,9 кв, м
за адресою:
вул. Маршала Я вського,6

Характеристика нерухомого майна

сьомий поверх

загальна площа об'скта
20,9 кв. мКорисна площа об'екта (кв. ф
нежитлове примiщенняназва об'екта
вчл. Маршала ЯМiсцезнаходження об'екта

(далi - об'ект оренди), що перебувае на балансi Балансоутримувача та належить

до сферИ управлiнНя ГолосiТВ."поТ районноТ в MicTi Киевi державнОТ адмiнiстраuiТ,

2. об'ект оренди с вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'скта оренди немас

майна, належного TpeTiM особам, повний i безtrерешкодний доступ до Об'скта

оренди надаетьOrl Орендарrо в денЬ пiдписання цього акта прийманн,I-передачi,

3 . ХарактеРИСТИК?: FIежитлових примiщень.: нежитловi примiщення розмiшенi

на другому поверсi, HairBHi Bci iHrKeHepHi комунiкацiТ,

4. Вказанi примiшення передаються Орендарrо в задовiльному cTaHi без

будь-якого обладнання.
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5. Цим Актом Орендар засвiдчус,
необхiдний копtплеtст клtочiв вiл об'екта у

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

Комунальне некомерчiйнс
пiдприемство <<Щентр первипноi
медико-санiтарноТ допомоги ЛЬ1>
Голосiiвського району м. Киева

03191, м. КиiЪ,
вул. Маршала Якубовського, 6

орЕндАр

Фiзи.rна особа-пiдприемець
Тройrrо О. Г.

08037, Itl.rTBcbKa область, м. Обухiв,
By;r. КиТвська, буд. l7O, кв.97

zlкpall,-l 
*+ r"г-*.,..
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