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ДОГОВIР ОРЕНДИ Ns -Б' -/-,/
нерухомого майна, що нalJIежить до комунальноТ власностi

територittльноi громади MicTa Киева

i - Умови
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реестром
юридичних

осiб,
фiзичних осiб
- пiдприсм-

ЦlВl i
i

громадськ i

их формуваrrь|

го;tосiilзська
ptr-I()lllra

в MicTi I(исвi
дерiI(авliа

алпrirliстрацiя

37308812

офiuiЁlнi повillомленням за цим

офiчiiлнi по вi.ttсlшtлен trям за циNr

Алреса
мiсцезнаход-

ження

03039, м. Ки[в,
просп.

Голосiiвськиli,
42

; llplrBa гIlе ii.]
i Пl|ПРltr:] tСТВО |

, <Мiясllаролниii 
i

цеlrтl) Dо]вптl{у i

хореоrрlфi,lrlогоi 23144006
] Ml1.Icr.ol tTBa 

r

<YtlpaillcbKa j

Оренлар

baIletvioIa@ukr.net

Найменування

.Щата
I

3.1.

|з.z.л

Iillllil||Ii
Itll

--.--L--."* ""- - *-_l
електронноТ пotIlTLl Оренлодавця, tta яку

i

I

t



, ', ,KllcBi дер)кавноТl

i j lадмiнiстрацiI j

iil]jl
|1 i.6.1.1' оцitrювач l ФОП Богатrrреrlко I. О.
|1 1

l1,1|,]

;_-_/ 
-----..".- rtrl rrvDrлvrvrJr9пlu]vr J4 цll]vl i

.""* S9гоlоцоу __ "_" ,

/XoM€ майнО 
Р поверсi (72,50 кв. м) загальною площею 207,60 кв. м у
|спечiалiзованiй школi 1-III ступенiв з поглибленим вивченням

Рнглiйськоi та iталiйськоl мов JФ l30 iMeHi .Щанте Алiг'срi MicTa

ц.zПo.-1'нянaстopiнкyBелeктoннiитopio;iй_ffiф"р".Il'ф"oб;;;Ё;Д;
|"_'11"л'__{'_" 1: :|ОЛОШеНЮI 

ПРО ПеРеДаЧУ МайНа..В ОРеНду (в обсязi, передбаченому пунктом 55 Порялку
tередачi в орендУ державногО i коtrtунапьнОго майна, затвердженО.о посru"о"Ою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни
iд 3 червнЯ 2020 р. N 483(ОфiчiйниЙ вiсниК УкраТни, 202О р., N 5l, ст. l5S5) (далi - Порядок), або

lпосиланнЯ на огryблiкОване вiдпоВiдно дО ПорядкУ iнформаuiйне повiдомлення / 
'iнформачi,'npo 

;Ъ.;;
{oренДи, ':чч a:iо:Р. Улч4.лL"_без провелення аукчiону (в обсязi, передбаченомупунктом ll5 або26,

i lLlrgцrаJllJuбапlи шкUJll l-rr| c,l,yIIeHlB з поглиоленим вив

l РНГЛiЙСЬКОi та iталiйсько'i мов ЛЪ l30 iMeHi .Щанте Алiг'с;*- ffиеЧq ' ч-адресою: вУл. Велика Василькiвсьдз:лgУд.-lл?ý-

Цорядку RGL001 -UД-20210722-50686

, 4.з ,i'rфорчаuiя 
про належнiсть й;,rЙ-lЁ;;iu;Ы;i; il;;;iй ;у;;;rр,йi.пuдщ,,",,

, 
,до 

паNl яток культурноl спалlцllни, ;

lшойно виявлеIlих об'сктiв 1;..:
_,._"*.*iýуд]ур_l,о_L.ýцадщини j

;ГrrHKoBi 
("цЙ";;;) oapTic'u," hyru (.p;;";i;rБ; ;;;;;-' ,;;;"д;r' uipiiiii, szor

ви3начена на гliдставi звiтv про ](п'ять пriльйоrriв двiстi шiстдесяттисяч грн. 00 коп).

iоuiнк5,Майна(частина,,.,.офru l

jcTaTTi 8 Закону Украiни вiд З жовтlrя 
l

P0l9 р. N l57-IX "Про оренду j

державного i комунального 
i

iмайна" (Вiдомостi ВерховноТ Рали l

iУкраТни, 2020 р., N 4, ст. 2.5) (далi - 
liЗакон) 
1

iцата оцiнки
i"30" червня 202l р.
лата затвердження

iвисновку lrpo BapTicTb
iМайна
I

|*1 _Q]]"9 ер п у,1, ..2.02 l,, р_.
!дата рецензiТ

|,*_l
ii]i
|6.1.2l

: 6.2
iB.j.t
] (l)

рсtlензент : ] Банrrа Н. В.
'|0б|| 99рпня 202l р.

"*а 
лорi"ййй;й;йl

Страхова BapTicTb
I :- ---

]cytvla 
(гривеttь). без податку на додану BapTicTb: 52б0000 грн. 00 коп.

|(п'ять ьriльйонiв двiстi шiстдесят тисяч грн. 00 коп).

rL

HKTi 6.1 Умов



Щiльове призначення Майна
.l

(4) иватних навчiLпьних закладiв (заняття з хореографii, погодинно).
J (вlrкористовч€ться. якшо Майно пепепянл ";;;;;i;;; ;;:;:"::,.1.
г; _, 

_;1"*_ *_-_- , - -*, . ýЩО МаЙ59 Пе_Р:дано в о_ренлу без про9ед9ння ауц_чiону)

l раQlк використання (заповгtюсться, 
J
l

l80 год. на мiсяць

, 
( l] , * .. *____,(ОЛltltддцятl, тися,l шiс-t-сот сiпtдесят двi грlr. 40 коп.)

i j Mel{Iuolvly, Hixl розмiр мiнirr.rальноТ заробiтноi плати с,ганом на перше

l i 1ЧИСЛО МiСЯЦЯ, В ЯкоМу уклада€ться uей логовiр сума, гривень, без

'Заборонено 
укладатИ договори суборенди щодо IvIайна.

(1iлпорiлу12 л12 cTaTTi l5 Закону)
Вiдповiдrlо до .iiu.рд,п";;; Й;; ;рБiiлп ппuИ,,u.

Jподатку на додану BapTicTb : llбi2,40 грн. (одинадцять тлlсяч шiстсот1,

j rz i Строкдоговору
i ,,,,,- ,_ , ,,,+,_, ,

i (l) l 5 poKiB з дати набраlrня члlltllостi цrlм договором.

]ii lз Згоданасуборенлу
:--- ll l4 i/]олатковi 1,пtовll оренди

Балансоутримувача

rlд q)Bio r i iiB l iii l о iii,oiol i ý; Bi iд. p**n, u u 
" 

е й с ь к i ii сл у:кб i
YKpaTllи, м. KllTB

, u iСпi в вiлноr";;-fi .;"дi,iу орё;il"i ýа"аi,ёо/|о n n,'vui.iy { l/Oi;); --
!плати станом на дату укладення iвiдсотrtiв суNли оренднот плати

.*-З_Оl9PРРУ*_"". ... i__ "

Бrоджету MicTa КЙJвi O'Z" вiдiоткiв
lсуми оренлноТ платлt

!погодинну оренду), 
lпоголинну оренду) 

|Понелiлок: 1б-00-20-з0 (великий зал, l поверх).

' 
j jBiBr.opolc: lб-00-18-00 (великил-t зал, l поверх).

; j ,Серела: 15-00-19_00 (великrtй зал, l п<lверх).

, ; iЧетвер: t5_30-20-30 (велпклrй зал, I повеfх).i ! |П'ятниця: 17-30-20-30 (великий за;r, l поверх).
i l |CyOoru: 10-00_13-30 (великий зал, l поверх).i r Ь7 год. на мiсяць:'l

; r Цонедiлок: 18-00-19-30 (малий зал,2 поверх).

] , Серела: 17-30-20-30 (малий зал,2 поверх).
l ,П'ятниця: t5_00_19-00 (малий зал,2 поверх).il 1

. *L
,В 

серелньо}l), за пliс_яцЬ_: i li .од,,п lla rtiсяць*-l суботи добовоi орснлноi платIl ta великltй зал

! 9 l ОРендна плата та iншi плате>tti

l (l) inu ПiДСТавiМетодики разрухунку '80 коп.) по.од"iruu Ёр.,,опu плата за великtlй fi,;;;;];;;o.ri n'ои"ul jОРеНЛНОi ПЛаТИ За комунаць[tе jTa малий зал i,,з0,, .r..оrо .)!|71 п

iгpн.+0кoп.)4сyбor.идoбoвoTopенДнoTплaти,за великий зал :

. ; iPaзoM: 58J6,20 без пдв 
,

i j |Q7,40 
грн. за l голину визначено згiдно r i

i j iМетодикою розрахунку орендноТ плати) 
;lJ _ j 
1

; n., Р"i:|i:И На УТРИМаНН' ОРе''ЛОrа;о;"i-";;Ь;суюiriя Орё"дiр.й . порrл*у. п.р.лоuч.rому пунктом 6.5: 
llчlаина 

та наданIlя KoMyH;UIbI{tlx 
договору.' jпослуг опендапю i

i Lq*-; _^*..'* Розмiр авансового внеску орендноТ плати

платt.I та iHmllx rtла,ге;кiв
до цього договору

415/1280 (зi змiнами).



II. Незмiнюванi умови договору
Предмет договору

1.1. Орендодавець i Балансоутримувач передають, а Орендар приймае у строкове
становитьплатне користування майrIо, зазначене ), пунктi 4 Умов, BapTicTb якого

суму, визначену у пунктi б Уплов.
1.2. Майно переда€ться в оренду для використання згiдtlо з пунктом 7 Умов.

Умови передачi орендованого Майна Орендарrо
2.1. Орендар встуIIас у строкове платне користування Майном у день пiдписання

акта приймання-передачi Майна.
дкт приймання-передачi пiдписуеться мiж Орендарем i Балансоутримувачем

одночасно з пiдписанням цього договору.
2.2. Передача Iчlайна в оренду здiйснюсться за його страховою вартiстю.

визначеною у пунктi 6.2 Умов.

Орендна плата
3.1. Орендна плата становитL суму, визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування

податку на додану BapTicTb на суму оренднот плати здiйснюсться у порядку,

визначеному законодавством УкраТни.

!о складу орендrrот плати не входять витрати на утримання орендованого майна

(комунальних послуг, послуг з управлiння об'ектом HepyxoмocTi, витрат на утримання
прибулиНковоТ територii та мiсцЬ загiLльноГо користування, BapTicTb послуг з ремонту
i технiчного обслуговування iня<енерного обладнання ,га внуr,рiшньобулиrrкових

N,Iepe}K, ремс)нтУ булiвлi. }/ томУ чис.lri: покрiвлi, фасаду, вllвiз смiття ТоЩо), а також

компенJацiя ви,грат Балансоутримувача за користування земельною дiлянкою.
орегrдар несе цi витратрI на ocHoBi окремих договорiв, ук"цадених iз

Балансоутримувачем таlабо безпосередньо з постачальниками комунальних посJjуг в

порядку, визнаIIеFIому llyHKToM 6.5 цього договору.
З.З. Орендар СплаII}/е орендну плаг)/ щопцiсяця ло 15 числа, шlо настас за

поточним мiсяцем оре}lди, - дJIя орендарiв, якi отрлINIаJIи майно в оренду без ауrсцiоrrу

'^".o;Х:"#JJл]о'uJппuоr. орендну плагу на пiдставi paxyHKiB Бirлансоу,гримувача.

Податок на додану BapTicTb нарахоRчеться на зага-пьFIу суму орендноТ плати.

Балаrrсоутрил,Iувач I]адсилае ОреrrдарIо paхyrloк не пiзtriше tlixt за п'ять робочих /tHiB

до дати платежу. Протягом п'яти робо.tих днiв пiсля закiнчення ПОТОЧНОГО МiСЯt{Я

орендtr Балансоутрим:/trач передае Орендарю акт виконаних робiт на наданнrI

орендних пос.rIуг разом iз полетковоlо IIакJIаднOIо за уNIови реесr,рацii Ореrrдаря

платником податку на,цодану BapTicTb.

3.5. В день укладення цього договору або до цiст дати Орендар сплачуе ореr]дну

платУ за кiлькiСть ллiсяцiв, зазначену у пункгi i0 Умов (авансовий внесок з орендноТ

плати), на пiдстаВi док5меНтiв, вttзначениХ у пунктi 3.6 цього доl,овору.
3.6. tliдСтавоЮ для сплати авансОвого плаТежу З орендноТ плати с рiшення,

прийняте вiдповiдно до пчнкту I|2 Порядку.
3.7. ЯкlцО цеI'I доI,оВiр уltла2lено без trроведення аукцiсlну

Уплов), розплiр ореrrдrlоi шлати пiд-гtягас переглял)/ I{a вимогу
змiнрt Методиклt.

(договори типу 5.1(Б)
однiсТ iз cTopiH у разi



орендодавець зобов'язаний звернутися до Орендаря iз вимогою про
цноi плати, якщо змiни до Методики мають наслiдком збiльшення

оренднот плати за цим договором, протягом 30 каrrендарних днiв з моменту
чинностi вiдповiдними змiнами.

орендар моя(е звернутися до Орендодавця з вимогою про перегляд орендноi
плати, якщо змiни до Методики мають наслiдком змiну розмiру орендноI плати за
цим договором, протягом будь-якого строку пiсля набрання чинностi вiдповiдними
змiнами.

Новий розмiр орендноi плати почи}Iае застосовуватися з першого числа мiсяця,
що настас за датою укJIадення сторонами додатковоТ угоди до цього договору щодо
приведення розмiру орендноi плати у вiдповiднiсть iз змiнами, внесеними
до Методики. Вiдмова Орендаря укJIасти додаткову угоду щодо збiльшення орендноТ
плати з метою приведення iT у вiдповiднiсть iз змiнами, внесеними до Методики, с
пiдставою для дострокового припинення цього договору.

3.8. Орендна плата, перерахована несвосчасно або не в повному обсязi,
стягусться Балансоутримувачем. Балансоутримувач може звернутися iз позовом до
суду про стягнення орендноi плати та iнших платежiв за цим договором.

3.9. На cyl'Iy заборгованостi Орендаря iз сплати оренднсlI гIлати нараховуеться,
пеня в розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiона.гlьного баrrку на дату нарахування
пенi вiд суми заборгованостi за кожний день прострочення перерахуванIIя орендноТ
плати.

3.10. НаДмiру сплачена сума ореrrдноi плати, що надiйшла Балансоутримувачу,
пiдлягас в установленому порядку зарахуванню в рахунок майбутнiх .rnui.*iu, u 

-у

разi неможливостi такого зарахування у зв'язку з припиненням орендних вiдносин -
поверненню Орендарю. Сума орендноi плати' сплаченот aBaHcoN{ вiдповiдно до
пункту 3.5 цього договору, пiдлягае зарахуванню в рахунок сплати оренднот плати за
першi мiсяцi оренди пiс.пя пiдписання акта приймання-передачi Майна.

3.11. Припинення договору оренди не звiльняе Орендаря вiд обов'язку с1IJIатити
заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникJIа, у повному обсязi,
ураховуючи пеню та неустойку (за наявностi).

з-I2. Орендар зобов'язаний на вимогу Орендодавця проводити звiряння
взаеморозрахункiв за орендними пJIатежаNIи i оформляти ак,.ги звiряння.

повернення Майна з оренди i забезпечувальний депозит
4.1. 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 перебувало на момент передачi його в оренду, з
урахуванняМ нормальногО фiзичного зносу, а якщо Орендарем були виконанi
невiд'смНi полiпшення або проведеЕо капiтальний ремонт, - то разом iз такими
полiпшеннями/капiтальним ремонтом ;

сплатити орендну плату, нараховану д9 дати, що передус датi повернення Майна
з оренди, lrенЮ (за наявнбстi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договором про
вiдшкодування витрат' Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та
наданнЯ комунапьниХ послуГ Орендарю, нараховану до дати, що передус датi
поверненшI Майна з оренди;

вiдшкодУвати Балансоутримувачу збитки в разi погiрrшсння стану або втрати
(повнот або частковоi) орендованого Майна з вини Орендаря (i в межах сум, tцо

перегляд

розмiру
набрання



}

/ftевичують суму страхового вiдшкодування, якщо воно поширюсться на випадки

{fтогiршення стаку або втрати орендованого Майна), або в разi демонтажу чи iншого
f вилучення невiд'емних полiпшень/капiта.гtьного ремонту.

4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинення цього договору
Баrrансоутримувач зобов'язаний оглянути Майно i зафiксувати його поточний стан, а
також стан розрахункiв за цим договором i за договором про вiдшкодування витрат
Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних
послуг орендарю в akTi повернення з оренди орендованого Майна.

Балансоутримувач складае акт повернення з оренли орендованого Майна у трьох
оригiнальних примiрниках i надае пiдписанi Балансоутримувачем примiрники
Орендарю.

Орендар зобов'язаний:
пiдписати три примiрники акта повернення з оренди орендованого Майна не

пiзнiше нiж протягом наступного робочого дня з моменту ix отримання вiд
Балансоутримувача i одночасно повернути Балансоутримувачу два примiрники
пiдписаних Орендарем akTiB рilзом iз ключами вiд об'екта оренди (у разi, коли доступ
до об'екта оренди забезпечуеться ключами);

ЗВiЛЬнити Майно одночасно iз поверненням пiдписаних Орендарем aKTiB.
Не ПiЗНiШе НiЖ на четвер,гий робочий день пiсля припинення договору

Ба.пансоутримYвач зобов'язаний надати Орендодавцю примiрник пiдписаного акта
повернення з оренди орендованого Майна або письмово повiдомити Орендодавцrо
про вiдмову Орендаря вiд пiдписання акта таlабо створення перешкод Орендарем у
ДОСryПi ДО ОРенДованого Майна з плетою його огляду, таlабо про неповернення
пiдписаних Орендарем примiрникiв акта.

4.З. МайнО Вважа€ться повернутим з оренди з моменту пiдписання
Балансоутримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого МайrIа.

4.4. ЯКЩО Орендар не повертас Майно пiсля отримання вiд Балансоутримувача
примiрникiв акга повер}Iення з оренди орендованого Майна. Орендар сплач),с
БаЛаНСОУтримувачу неустойку у розмiрi подвiйноi оренлtлоi плати за кожний день
користування Майном пiсля даIи припинення цього договору.

4.5. З МеТОю Виконання зобов'язань Орендаря за цим договором, а також за
ДОГОВОРОМ ПРО вiдшr(одування витрат БалаrlсоутрIIмувача на утримання орендованого
Майна та надання комунаJIьних послуг Орендарю до або в день пiдписання цього
ДОГОВОРУ Орендар сплачус на рахунок Орендодавця забезпечувальний депозит в
розшriрi, визначеному у пунктi 11 Умов.

4.6. Балансоутримувач повертас забезпечувальний депозит Орендарю протягоN,I
П'яТи робочих днiв пiсля пiдписання акта повернення з орснди орендованого Майна,
ПiДпиСаного без заува}кень, або здiйснюс вирахування сум, визначених у пунктi 4.8
ЦЬОГО ДОГОВОРУ, У разi наявностi зауважень Балансоуlримувача або Орендодавця.

4.7. Баrансоутримувач залишае на власном)/ рахунку забезпечувальний депози"t
у повному обсязi, якщо:

ОРенлар вiдмовивсfl вiл пiдписання .акта повернення з оренди орендованого
Майна У строк, визнач{ний цим договором, або створюе перешкоди у доступi до
орондованого Майна представникiв Балансоутримувача або Орендодавця з метою
скJIадення такого аюа;

Орендар не пiдписав в установленi строки договiр оренди Майна за
РеЗУJIЬтаТами проведення аукцiону на продовження цього договору оренди, в якому
Орендар огоJIошений переможцем.
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У ШОСТУ ЧеРГУ ПОГаШаЮТЬСЯ ЗОбОВ'ЯЗаННЯ Орендаря з комlrенсацii'суми збиткiв,завданIIх орендованому Майну;
у сьому чергу погашаIоться зобов'язання Орендаря iз спlrати iнших платежiв зацим договором або в рахунок погашення iнших не виконаних Орендарем зобов'язаньза цим договором
БалансоутримуваIr повертае Орендарlо суму забезпечувального депозиту, яказаJIишилась пiсля здiйснення вирахувань, передбачених цим пунктом.

Полiпшення i peпIotIT орендованого майrrа
5.1. Орегrдар мас гrраво:
за згодою Балансоутрип,tувача проводити поточн ий таlабо капiтальний реп,tонтМайна i висryпати замовником на виготовлення проектно-кошторисноi докliментацiiна проведення ремонту;
здiйснIовати невiд'смlli полiппIення Майна за наявностi рiшення Орендодавцяпро надання згоди, прийнятого вiдповiдrrо до Закону та Порядку передачi в орегlдудеря(авного та комунullьного майна затвердженого постановою KadiHeTy MiHicTpluУкраiни вiд 03.06.2020 м 483 <!еякi n"ruur"o ор."о" державногtl та комуIrаJIьногомайна>> (далi - Порядок).
за згодою Орендодавця, наданою вiдповiдно ло Закону та Порядку, i одиrt разпротягоNI строку орендрI зарахува,ги LIacTиIly витрат на про3едення капiт;tльлtоl-tl

ремонту в рахунок зNlеншення орендноТ плати,
5,2, Порядок отриN{ання Орендареi\I зголи Балансоутримувача i Орендодавця наtIроведення вiдповiднlrх видiв робiт, передба.rених пунктом 5.1 цього договору,llорядок .,1римання Орендарем згоди Орендодавля на зарахуванI{я ви.грат наI]роВеДення Цllх робiт В рахУнок орендноТ плати i умови, на яких здiйснюсться такезарахування, а тако.}( сума витрат, "ni N{ожуть бl"ги зараховагli,визначаIоться Порядком.

. 5,3, Орендар мае право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смнl.tхполitrшень Майна у порядку та на умовах, встановлених Порядком.

.5,4, Ореrrлар мас право на коNIпеlлсацiю вitр,гостi aлiй.".,r"х HpIM невiд'с:мнихtrолirtшень Mai,ir'a вiд trерепlоr(ця аукцiоrrу a .rр"uurr,Iзацii Майна, а якtцо 
'акимпереможЦем стае Орен,ца}r, - то правО Ira зарахУваннЯ IJ pax),Holc купiвелЬноi цiни суми
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здiйснених 
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невiд'смних полiпшень у порядку та

tстановлених Законом Украihи вiд l8 сiчня 2018 р. N 2269_VIII ;'Про
державнОго i комунапьного майна" (Вiдомостi ВерховноТ Ради УкраiЪи,

на умовах,
приватизацiю
20l8 р., N 12,ст. 68) (далi - Закон про приватизацiю).

Режим використанця орендованого Майна
б.1. Орендар зобов'язаний Rикористовувати орендоване Майно вiдповiдно допризначеЕнlI, визначеного у пунктi 7 Умов.
6,2, ОРеНДаР ЗОбОВ'ЯЗаНИй Забезпечувати збереження орепдованого майна,

запобiгати його пошкодженню i псуванню, тримати Майно 
" 

пор"дпу, передбаченому
санiтарними норц{ами та правилами пожежнот безпеки, пiдтримувати орендованеМайно в нЕUIежному cTaнi, не гiршому, нiж на момент передачi його в'оренду, з
урахуванням норм€tльного фiзичного зносу, здiйснювати заходи протипожежноi
безпеки.

6.3. Орендар зобов'язаний:
вiдповiдно до вимог нормативIIо-правових aKTiB з пожежноТ безпеки розроблятЛкомплекСнi заходИ щодО забезпечення пожежноТ безпеки об'скга оренди Майна;
забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартiв, норм, правил, а

тако}к виконання вимог приписiв i постанов органiв державного пожежного нагляду
та вимог вiдповiдних слуNtб (пiдроздiлiв) Баrrансоутримувача;

утримувати у справному cTaEi засоби протипожежного захисту i зв'язку,пожежну TexHiKy, обладнання та iHBeHTap, не допускати ix використання не за
призначенням;

проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та полавати
Балансоутримувачу вiдповiднi документи розслiдування.

орендар несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатацiт iнженерн}Iх
мереж, пожежноi безпеки i санiтарних норм у примiщеннях згiдно ia .о*оrодавством.6.4. Орендар зобов'язаний забезпечити представникам Орендодавця таБалансоуТримувача достуП на об'екТ орендИ у робочi Лнi У робочий час (а у разiоlримання скарг на порушення пра_вил тишi або провадження Орендарешt дiяльнос;гi унеробочий,Iас, яка завдас шкоди або незруч"оaraЙ власникам сумiжних примiщень, -
то у будь-який iнший час) з метою здiйснення контролю за його використанням та
виконанIIям Орендарем умов цього договору. Про необхiднiсть отримання доступу дооб'екга орендИ БалансоУтримуваЧ або ОрЪндодавець повiдомляс Орендаревi
електронною поштою принаймнi за один робочий день, крiп,t випадкiв, коли доarуп дооб'скта оренди необхiдно отримати з метою запобiган"" 

"urraaaнню 
шкоди об'скту

оренди чи власностi rpeTix осiб через виникнення загрози його пошкодження
внаслiдок аварiйних сиrуацiй або внаслiдок настання надзвичайних сttтуацiй,
техногенного та природного характеру, о також у разi отримання скарг на порушення
правил тишi або прова4ження Орендареп4 дiяльностi у ttеробочий час, 

"nu- 
.о"дu.

шкоди або незручностеЁ власникам сумiжних примiщень. У разi виникнення таких
ситуацiЙ Орендар зобов'язаний вживати невiдкладних заходiв для лiквiдацiТ Тх
наслiдкiв.

6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати укJIадення цього договору
Б алансоутримувач зобов'язан ий надати Орендарю для пiдпрrсання :



9

два примtрники договору про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на

,жУ#:",:р::ff':::::}У111 ]1 
надання комунЕtльних послуг Орендарю. Проектиучrrд,gрru. l'rР\Jgl\.l'договорiв iз постачiшьниками комунЕUIьних послуг, якщо стосовно об'скта ореt{дитакими постачапьниками комунzrльних послуг вiдкритi oKpeMi особовi pu*y"n" uБоякщо oKpeMi особ_овi рахунки були вiдкритi nu поп.р.днього користувача Майном.ОрендаР зобов'язаний протягом десяти робЪчих днiв з ,or.nry отриманняпримiрникiв договору про вiдшкодування витрат Баrrансоутримувача на утриманняорендоваЕого МайНа та надаНня комунiшьних послуг ОрендЪрЪ: 

'
пiдписати i повернути Балансоутримувачу прЙмiр"r* до.овору; абоПодати Балансоутримувачу обгрунтованi 

- 
зауваження до сум витрат, якiпiдлягаюТь вiдшкоДуваннIО Орендарем за договором.

ОрендаР зобов'язаНий протяГом десятИ робо""* днiв З момептУ отримання вiдБалансоутримувача вiдповiдi на свот auybu*."n", яка мiстить документальнiпiдтвердження виц)ат, якi пiдлягають вiдшкодуванню Орендарем, пiдписати iповернути Балансоутримувачу примiрник договору.
Орендар вживае заходiв для укладення iз поiru"-"никами комунЕlJIьних послугдоговорiв Еа постачання вiдповiдних комунzLльних послуг протягом мiсяця з MoMeHTvотриN,Iання проектiв вiдповiдних договорiв вiд d*u".оуrрrrу"Й. Clp"";.pзобов'язаний надати Балансоутримувачу копii до.о"орЬ, УКJIадених iзпостачrLльниками комунitльних послуг.

страхування об'екта оренди, вiдшкодування витрат па оцiнку Майна
7. 1. Орендар зобов'язаний:
протягом 10 календарних днiв з дня укJIадення цього договору застрахуватиМайно на суму йоr,о страховоТ BapTocTi, u".ruч."оi у пунктi 6.2 Умов, на користьБалансоутримувача згiдно з По.рядком, зокрема вiд пожежi, затоплення,протиправниХ дiй TpeTix осiб, стиХiйногО лиха, та протяГом 10 кЕчIендарних днiв з дня

укJIадення договору страхування (договорiв страхування) надати Ба.пансоутримувачу
та Орендодавцю завiренi нrшежним чином копiт договору сIрахування i документiв,якi пiдтверджують сплату страхового платежу (страхових платехtiв);

поновлювати щороку договiр страхування так, щоб протя.о, .rро*у дiТ цьогодоговору Майно було застрахованим, i надавати Балансоутримувачу та Орендодавцюкопii завiрених нiulежним чином договору страхування i документiв, якiпiдтвердrrсують сплату страхового платежу. Якщо договiр страхування укладе ний настрок, що е iншим, нiж один pik, такий договiр повинен буiи поновлений пiслязакiнчення строку, на який BiH укладено.
Якщо строк дiТ договору оренди менший, нiж один piK, то договiр страхуRання

укладасться на строк дiТ договору оренди.
Оплата послуг страховика здiйснюсться

8.1. (2) Орендар не
Суборенда

мас права передавати Майно в суборенду.

за рахуЕок Орендаря (страхувальника).

Запевнеrtня cTopiH
9.1. Балансоутримува.l i орендодавець запевняють Орендаря, що:
9,1,1, крiпl випадкiв. ко-пи про iнше зазначене в aKTi приймання-передачi, об'скторендИ е вiльнl{М вiд TpeTix осiб, всередиlri об'скта немае майна, належного TpeTiM
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собам, повний i безперешкодний доступ до об'скта може бути наданий Орендарю в

::"_-:]a,,1:11y "т]а 
приймання-передачi разом iз комплектом ключiв вiд об'екта укiлькостi, зазначенiй в aKTi приймання-пере!ачi ;

91,2, iнформацiя про Майно, оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренлу
абО irrформаЦiйномУ повiдомленнi/iнформацii про об'скт орЪrд", якщо договiр
укJIадено без проведення аукцiону (в обсязi, п.р.дбu".ному nyr*.o" 115 або nyrnro,
26 ПОРЯДКУ), ПОСИЛаННЯ На яке зазначене у пункгi 4.2 УмЬв, вiдповiдае дiйснЬстi, за
виIUIткоМ обставин, вiдображених в акгi приймання-передачi.

9,2, Орендар зобовязаний свосчасно i в повному обсязi сплачувати орендну
плату та iншi платежi вiдповiдно до цього договору.

9.3. одночасно або до дати укJIадення цього договору Орендар повнiстю сплатив
авансовий внесокз оренднотплати врозмiрi, визначеному у пунктi l0 Умов.

9.4. Одночасно або до укJIадення цього договору брёrлuр повнiстю сплатив
забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi l1 Умов.

Щодатковi умови ореIrди
10.1. Орендар зобов'язаний виконувати обов-'язки, покгIаденi на нього рiшенням

уповноваженого органу про встановлення додаткових yмов оренди, визначених упунктi 14 Умов, за уп{ови, Що посилання на TaKi лодатковi умови оренди було
вклIочено до оголошення про передачу пtайна в оренду, iнформацiйltого повiдомлення
про об'ект (пункт 4.2 Умов).

вiдповiдальнiсть i вирiшеltllя спорiв за договором
1 1.1. За невI{конання абО неналежIIе виконаНня зобов'язанЬ за цим договором

сторони несуть вiдповiда,тьнiсть згiдно iз законом та договором.
l1,2. Орендодавець не вiдповiдае за зобов'язанrr"r, Оренларя. Орендар }Ie

вiдповiдас за зобов'язанняN{и Орендодавця та БаьтансоутриN,IУваLIа, якщо iнше не
передбачено цим договором. Орендар вiдповiдас за свотми зобов'язаннями i за
зобов'язаt{нями, за якими BiH е правоНаступникол,I, виклюLIно власним майtlсrм.
Стягнення за циN{I,I зобов'язаннямII не може бути звернене на орендоваIrе Майно.

11.3. Спори, якi вItникають за цим договором або в зв'яЪку з ним, не вирiшенi
шляхом переговорiв, вr.rрiшуються в судовому порядку.

СтроК .IиllнocTi; }MOBII змiни та припIIнення договору
12.1. (1) I]ей догОвiр ук;rаДено на строк. визначенИй у пунктi 12 Умов. Перебil.

строкУ договорУ llочиIIаеТься З дня набранIIя чинНостi циМ договороМ. Цей логовiр
набирае чинrrос,гi в деIlь t"лого пiдпI{сання сторонами. Строк оренди за цим договором
починасться з дати пiдписання акта приймання-передачi i закiнчусться дuiоa
припинення цього договору.

12,2. Умови цьог9 договорУ зберiгарть силY протягоN,I всього с.грокУ лii цього
договору, в тому числi'у разi. коли пiсля йоt,о укладення законодавствоп4 BcTagotsJlelio
правила, що гrогiршують становище Орендаря, kpiM випадку, передбаченого пунI.'ом
3.7 цього договору, а в частинi зобов'язань Оренларя щодо орендноТ плаl.и - ло
виконання зобов'язань.

12.3. Змiнlt i догIовFIеI]IJя до догоRору вносяться дс) закilrчення строку його дiТ завзаемною згодоIо cтopilt з урахуванням встаI-IовлеFII.Iх стат-геIо l б



7 7f,;nory Та ПОрядком умов та обмежень шляхом укJIадення договорiв про внесення
lMiH i ДОПОВнень У письмовiй формi, якi пiдписуються сторонами та с невiд'смними?"

частинами цього договору.
l2.4. ПРОдОвження цього договору здiйснюеться з урахуванням вимог,

встановлених статтею 18 Закону та Порядком.
ОРеНДаР, яКий бажае продовжити цей договiр на новий строк, повинен

звернутись до Орендодавця за три мiсяцi до закiнчення строку дii договору iз заявою.
!о заяви додаеться звiт про оцiнку об'екта оренди та рецензiя на нього, якщо

договiР орендИ був укладениЙ без проведеннЯ копкурсУ чи аукцiОну, абО логовiр
оренди, що продовжусться, був укладений без проведення аукцiону з пiдприемствами,
установами, органiзацiями, передбаченимI.I статтею l 5 Закону.

пропуск строку подання заяви Орендарем с пiдставою для припинення цього
ДОГОВОРУ На пiдставi закiнчення строку, на якпй його було укладено, вiдповiдно
до пункту 143 Порядку.

ОРендар Ма€ переважне право на продовження цього договору, яке може бути
реалiзовано ним у визначений в Порядку спосiб.

ОПРИЛЮдненНя на веб-сайтi (сторiнцi чи профiлi в соцiальнiй мережi) орендаря,
ЯКИЙ ОТриМав в оренду Майно без проведення аукцiону, недостовiрноi ilrформацiТ, щЪ
СТtLПа ПiДСтавою для укJIадення договору оренди, е пiдставою для дострокового
припинення договору оренди за iнiцiативою Орендодавця, а також не продовження
договору ореЕди на новий строк.

12.5. ЯКщо iнше не передбачено цим договором, перехiд права власностi на
ОРеНДОВане МаЙно TpeTiM особам не е пiдставою для змiни або припинення чинностi
ЦИМ ДОгоВором, i BiH зберiгае свою чиннiсть для нового власника орендованого Майна
(Його правонаступника), за винятком випадку приватизацii орендованого Майна
Орендарем.

1 2.6. .Щоговiр припиняеться :

|2.6.| з пiдстав, передбачених частиною першою статгi 24 Закону, i при цьому:
12.6.I.1. якщо пiдставою припинення договору е закiнчення строку, на який його

УкJIаДено (абзац лругиЙ частини першоТ статгi 24 Закону), то договiр вважа€ться
припиненим з:

дати закiнчення строку, на якиЙ його було укJIадено, на пiдставi рiшення
Орендодавця про вiдмову у продовженнi цього договору, прийнятого з пiдстав,
передбачених статтею 19 Закону, в межах cTpoKiBo визначених частиною п'ятою cTaTTi
18 Закону; або рiшення орендодавця про припинення цього договору з пiдстав
пропуску Орендарем строку на подання заяви про продоtsження цього договору,
передбаченого частиною третьою cTaTTi 18 Закону (пункт 143 Порядку);

ДОТИ, визначеноi в абзацi третьомупункту 151 Порядку, якщо переможцем
аукцiону на проловження цього договору cTula особа iнша, нiж Орендар, - на пiдставi
протоколу аукцiону (рiшення Орендодавця не вимагаеться);

|2.6.1.2. якщо пiдставою припинення договору с обставини, гlередбаченi
абзацами TpeTiM, четтртиN{, сьомим, восьмим частини першоi cTarTi 24 Закону,
договiр вважа€ться tтЙпиненим з даги настання вiдповiдноi обставини на пiдставi
рiшення Орендодавця або на пiдставi документа, який свiдчить про настання факту
припинення юридичноТ особи або cMepTi фiзи..Iноi особи;

12.6.2 якщо Орендар надав недостовiрну iнформацiю про право бути орендарем
вiдповiдно до положень частиII третьоТ i .rетвертоi cTaTTi 4 Закону, а також якщо
Орендар, який отримав Майно в оренду без проведення аукцiсlну, надав та,,'або



t2

:рилюднив

або з
справi або

Лист
Орендаря
вкладення
Майна;

веб-сайтi/ilрилюднив на веб-сайтi (сторiнцi чи профiлi
нформацiю про себе таlабо свою дiяльнiстi. 

^
в соцiальнiй мережi) недостовiрну

Щоговiр вваrкаеться припиненим з цiсТ пiдстави в односторонньому порядку на30 день пiсля надiслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припиненняцього договору, KpiM влtпадку, коли протягом зазначеного строку Орендар звернувся
ДО судУ з оскарженням такого рiшення Орендодавця.

у такому разi догсlвiр вваясас,гься припиненим:
пiсля закiнчення двох пriсяцiв з дня звернення Орендарем за таI(им позовом лосУДУ, якщО судоМ не вiлкрито провадя(ення у ..rpuui .о iun", позовом Орендаряпротягом зазначеного двомiсячного строку;
або з дати набрання законнот' сили рiшенням суду .,ро вiдмову у позовiОрендаря;

дати зztлишення судом позову без розгляду, припинення провадження уз дати вiдкликання Орендарем позову.
про дострокове припинення надсилаеться на адресу електроннот поштиi поштовим вiдправленням iз повiдомленням ioo вручення i описомза адресою мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого

|2,6,З (1) ЯКЩО Цей ДОГОВiР ПiДписаний без одночасного пiдписанlш актаприймання-перелачi Майна. !оговiр ввu,касться припиненим з цiет пiдстави на п'ятийробочий денЬ пiсля пiдписання цього 7]ОГОВОР}, якщо станом IJa цеЙ день актприйпlання-перелачi не пiдписаний через вiдмову Орендаря, про iцоБалансоутримуваЧ IIовинен сю'асти акт та повiдомити Орендодавцю.
12,6,4, На ВИМОГУ ОРеНДОДаВця з гtiдстав, передбаченлIх пунк.гом l2.7 цьогодогоtsору, i при цьомУ договiр вва}Itаеться припинениМ в день, визначений вiдповiдr-rо

до абзацу третього пункту l2.8 цього логовору;
|2,6,5, на tsиМоГУ орендаря з пiдсiав, передбачених пунктом l2.g цьогодоговору, i при цьому логовiр вважасться припиненим в день, визначений вiдповiдно

до абзацу другого пункту 12.10 цьOго договор)/;
|2,6,6, за згодою cTopiH на пilIставi до.ЬЬору про припI{нення з дати пiдписанняакта IIоверне}Iня Майна з оренди;
12.6.7. на вимогу буль-якоi iз

передбачених законода вствоп{.
cTopiH цього договору за рitпенням суду з пiдс.гав"

12,7, Щоговiр мояtе бути дострокоtsо tIриплIнений на вI4могу Орендодавця, якшоОрендар:
\2,7,|, допустиВ прострочеIIIш сплати орендноТ платII на строк бiльше трьохмiсяlliВ або сl,пlаРна заборгованiсть з орендноТ плати бiльtша, Hiitt плата за три мiсяцi;I2,7,2, викорис,Говуе МаГ,tно не за цiльовим призначенням, визначеним 1, пунlt.гi(4)1] Умов;
l2.7.з. без письмового дозволу Орендодавця лередав Майно, його частину чкористуванlrя iншiй особi, KpiM випадкiв, коли Ореrrдар rIередав Майнсl в суборендуна пiдсr,авi пунктУ &l цьогО договорУ i надЪВ ОЪенлодавцЮ когIiЮ договорусуборенд1,1 д.пя його оприлrодr{енtlrl в елеIстроннiй т,оlэговiй системi ;

_ I2.7.4. уктав договiр субореrrди з оссlбами, яtti lte вiдповiдаIоть виi\{огам cTaT,t,i 4Закону;
12.7.5. ПеРеШКОДх(ае спiвробiтнI4кам Орендодавця та/або Балансоутримувачаздiйснювати контрОль:}а врIкорIIстанняМ Майна, викоIIанНям умоВ цLогО договOру;



1з

"'о.оа;;:11 iЖIffЪ .}"ffi:"TjXJ" jr", 
:" " 

ГО Д ОГОВ ОРУ у р аз i ви н икне ння п iдста в,1л - -IZ.l.l. невиконУе зобов'Я:.аннЯ au arnn договором.12'8' Про наявнiсть однiсi 
' 'i;;;;'Б" оо..рокового припинення догоtsору з

iНiЦiаТlrВИ ОРеНдода"uп, Й.дба.rенrх ;;;", tZ.Z цього оЪ.оuорr, орендодавець
; ::,i,Tffi".HTH",i,: 

""н 1*;;;"J# : * * 
",,; ; ;;й,, о o.n 

" 
ор у, ".,о 

м у

Щ, 

j 
: }i:''ii :ь;ъ jj", * у х д н i в . 

^",; ililj;:i ffi". i; i; ;#"i,Jж ;: д},:
ff lЬТ"iЖ"йН;rt**Тg*i*.".ж:,"dНн";жffi.*#,"':;
ПОШТОВИМ ВiДПРаВлеппrп* i. .rоuiztоNlленI{ям 

1 аДРеСУ еЛеКТРОННОi Пошти ОрЪндаря iаДРесою мiсцезнаходження о";;;;;;";;:П',.ПРО ВРУЧеННЯ i описом вкладення за
Якщо ;Тift"#':Ж;:ендаря, 

а також:

^";..,fr 
нlтl;":н:нtr;##Я:;Ж:;"*i',Ь"+;;fr }iiЧiШ#*ня,

Пiдстава припинен"" oo.ouoJi:%;H:TT: ОРеНДОДаВЦЯ. У nr.ri .БiuЙ.ru."
такоЖ посиJIанi{ я на обставини, якi свiдчать 

вимогУ про усуНення порушення, а
ЗаКiНЧеННЯ Сl'Року, вiдведено.Ъ uno йогсl ycyH.n;l" 

Те, ЩО ПОРУШеНня тривас пiсля
{оговiР вважасться припиненI4м на п'ятий робочий деi{ь пiс-riя надiсланнrtОреlrдодавuеlаuj Ъu,оо",оуiр"N{увачем Орендарю листа про досlрокове припиненняцъого договору, ОрендодаuЪй пuд,илае Орендарю лист про дострокове припиненIlя

ffiЪJ:;ХХ:О' 
еJIеКТРОННо', 

::r.ою, u 
'runor,, 

поштовим вiдправленняпI iзорендаря,;#-#:,Т#.J# j, j,J;"""#":Y,h,##i:J*"T;t-*j*ff 
d*h;ЦЬоГо лоГоВорУ* на o'unno'Y ор"пдой;;'й"овлю€ться .ru пiдставi lпl,емпеляпоштового вiддiлення на поштовому вiдправп.п"i орендодавця.12,9, I]ей договiр може Оrr1_1о.rроIюво припинен ий навимогу Ореrrдаря, якlцо:_ 12,9,1, про,гягоМ од"u,О мiсяцЯ пiслЯ Ъiд.r".uпп" ак,Iа приймання-передачiОрендар отримас докази iстотноi_н.оiд.ruulдностi oO'.nru'oi.nor. iнформацii. np.,

НI)ОГО) зазначенiй в огоЛоrпеннi 
"О" ЬБ"рriчйпоr, .rouiooin.HHi/iHcPopMaцii 

про
об'ект орендI-r, якrцо договiр укладено О..'rrроu.]Ъння аукцiону, або в aKTi лрt.liп,tаtrня-передачi; або

l2'9'2' ПроТЯ.оN{ ДВох мiсяцiв пiсля гliдписаннrl ак'а прлtiiмаrtня-передачiореrlдар не матиме можлрIвостi виlсористOвувати об'скт або lrриступити до виконанняремонтних робiт rra об'сктi через вiдсуl,нiстu 
"u 

oo'.nTi моlкливоътi пiдlслtочення до
комуtI€tJIьних послуг, або 

";дrЪul Б-;r;Йп,Jуоuоu 
укласти iз Орендарем договiрпро вiдшкодуваIrня витрат Балансоуrрrrуuооu nu у.рrI,1ання орендованого Майна .l.aнадання комуI]алы{их послуг орендарю, або вiдllови ,roaruouruHtrkiB вiлповiднихкомYнаЛЬIJих послУГ УкЛасТи iз 

-ореrц"J';;-;";опор" 
на постаtlання таких послугпротягом одного мiсяlдя з Moп.IetITy зверненIrя орЪпдй'(.;';;""", що op.riop;ilr'"Ж,i:;ХYi';' :ffi#Н;Ж" ж ;l;,'"., ы 

"йi'.о * ;oi о,.; ;; ;;;"
12.10, Про виявлення обставlлн, якi дають/IОГовору вiдповiдно до пун*Т'ir"о"].J::'лТ:]: ПРаlО ОРеrrДаРrО На припинення

Ор."додuй;;f"О ДО ПУНКТУ l2,9 ЦЬОГО Договору, ор.пдuр-Б"r.п повiдоплиrи
робочих д"iu .,i.'-ансоУТриМУВаЧУ 

iз наданням вiдповiдних ооп".ililЪJ::r"#:::
l]рот,rомзOднiв:хx1т:н,ъ;йЧхТ,";:,,;*т*;цiffi 

Г;ilJннiЁffi ;



1,4

lе будуть ycyнeнi, Орендар надсилае Орендодавцю i Балансоутримувачу вимогу про
дострокове припинення цього договору i вимогу про повернення забезпечувЕlJIьного
депозиту i сплаченшi сум орендноi плати. Вимоги Орендаря, заявленi пiсля
закiнченНя cTpoKiB, встановлених циN{ пуrIктом договору, задоволенню не пiдлягають.

!оговiр ввая(аеться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання
Орендарем Орендодавцю i БалансоутриN{увачу вимоги про дострокове припинення
цього Договор)/, KpiM випадкiв, коли Орендодавець або Балансоутримувач надав
ОРеНДаРrО ОбГРУrrТОванi заувая(ення щоло обставин, викJIадених 

' 
повiдомленнi

орендаря. Спори щодо обгрунтованостi цих заувая(ень вирiшуються судом.
за вiдсутностi зауважень Орендодавця та Балан.ъуrр"*увача, передбачених

абзацом другим цього пункту:
Балансоутримувач повертае Орендарю вiдповiдну частину оренднот пJIати,

сплаченот Орендарем, протягом десяти календарних днiв з моменту отримання
вимоги Орендаря i пiдписання Орендарем акта повернення Майна з оренди;

Балансоутримувач повертас сплачений Орендарем забезпечувальний депозит
протягоМ десяти календарних днiв з N{оменту отриN,tання вимоги Орендаря i
пiдписання Орендарем акта повернення Майна з оренди. Повернення орендноТ плати,
що була налмiру сплачена Орендарем на рахунок Балан.оуrрйrувача здiйсI.Iюсться у
порядку, визначеному законодавством.

|2.|l. У разi припинеr{ня договору]
полiпшеннЯ орендованого Майна, здiйсненi Орендарем за рахунок власних

коштiв за згодою осiб, визначених у пунктi 5.1 ц"оiо договору, якi можна
вiдокремити вiд орендованого Майна, не завлаючи йому школи, с власнiсl-tо
Ореrrдаря, а полiпшення, якi не можна вiдокремити без шкоди для MaI-IHa, - власнiстю
територiальноi громадII плiста Кисва;

полiпшення Майна, зробленi Орендарем без згоди сlсiб, визначених у пунктi 5.1
цього договору, якi не можна вiдокремити без шкоди дJrя MaliHa, е власнiстtо
територiальноТ громади MicTa Кисва га ik BapTicTb компенсацiТ не пi/{лягае.

\2.|2. Майно вRа}касться повернениМ Орендодавцю/ Балансоутримувачу з
N,IoI,IeHTy пiдписанНя БалансОутриN{увачем та ОрендареN,I alст,a повернення з оренди
орендоtsаного Майна.

Irlше
13.1 ОрендаР зобов'язаний trисьN{ово повiдомити irlшим сlOронам договору

протягоМ п'яти робочltх днiв з дати вrIесення змiн у його HaйMeHyBat.tHi"
мiсцезнаходяtеннi, банкiвськ1.1х реквiзитах i KoHTaKTHLlx даних, Орендодавець або
Балансоутримувач повiдомляе Ореrlдаревi про вiдповiднi змiни письмово або на
адресу еJIектронноТ поruти.

l3.2. Якшlо цей договiр пiдлягас tlотаlliальному посвiдченнIо, lзt{-lрати на т1ке
посвiдчення несе Орендар.

13.З. Якцо протягоN{ строкУ дiТ ltоговоРУ вiдбувас,гься змiна Орендодавця або
Балаtrсоутримувача I\z{аЙна, новий Ор.ендолавець або Ба.lrансоутримувач стас
cTopoнolo такогО догоЁорУ шляхоN{ складеннЯ акта прО замiнУ сторони у логоворi
оренди (далi - акт про запliну сторони) за формою, u{о розробляеться Орендодавцем.
Акт про замiну сторони пiдписуеться попереднiм i новим Орендодавцем або
БалансоуТри1\Iувачем та В той же день надСLIлаетьсЯ iншиМ сторонам договору лрIстом
(ЦillГlИМ З ОПИСОМ). Акт про заiltiну сторони окJIадастьоя у трьох op".i"unonr"
примiрнllках. Новий Орендодавець або Балансоу,гримувач зобов'язаний (протягом



ТИ РОбОЧИХ ДНiВ ВiД ДаТИ йОГО Надсилання Орендарю) опублiкувати зазначений актелектроннiй топllв1И системi. ОрендодавЪць ЬВо Bbu*r.byrprry"uo за цимДОГОВОРОМ ВВаЖаеТЬСЯ ЗаМiНеНИМ З МОМенту опублiкування u*u ,rрЪ зiмiну cTopiH велокгроннiй торговiй системi.
lз.4. У разi реорганiзацiт Орендаря договiр оренди зберiгас чиннiсть длявiдповiдного правонаступника юридичноТ особl.r - Орендаря.
У разi видiлу з юррrдI,{чгtоТ особи - Орендаря окремоi юридичноi особи перехiд лотакот особи тцlав i обов'язкiв, якi витi*оrоru ia цuu.о договору, моrкливий лише зазгодоIо Орендодавr{яr.
замiна сторони Орендаря набувае чинностi з дня

договору.
внесення змiн до цього

замiна Орендаря iнlпа, Hirk передбачена цим пунктом, не допускаеться.1З.5. Щей Щоговiр укладено у трьох_примiрниках, коже' з яких ма€ однаковуюридичну силу, по одноN{У Для Орендаря, Орендодавця i Балансоутримувача.
13,6, У разi якtцо повiдомлення (лист) Орендодавця, Ёопuп.оуrримувача

направлене за належною адресою (зазначеною у договорi) i повернено поштою узв'язкУ з посиланням на вибутгя адресата, не отрI.IМання У зв'язкУ з закiнченнямтерпriну зберiгання пош,tового вiдправлення. вiдшrову вiд Одер)кання" Tot]{o. т.оввая(а€тьсЯ, Що алресат (Орендар) гlовiдсlмлений наJIежниN{ чиrtом.
Щодатки

14.1 Додатки до цього Щоговору с його невiд'смною i ск;lадовоiо частrIною.
Що цього Щоговору додаються:
- Акт прийманtrя-передачi орендованого майна (Долаток 1);
- ВикопitованняМ з поповерхового планУ (Додаток 2).
- Графiк використання примiщень (Додаток 3)

вiд орендаря:

вц орепдодавця:

Вiд БалаlIсоутримувача :



Додаток l

Акт
приймання-передачi в оренду нерухомого майна, що належить
до комунальноi власностi територiальноi громади MicTa Киева

< У", ,/ 202lp.

ПриватНе пiдприемство <МiжнародниЙ центр розвитку хореографiчногомистецтва <<YKpaihcbKa академiя балету>>, надалi - -Opooup, 
код заеДРПоУ 23744006l що знаходиться за адресою: LtбZц,, м. Киiв,вул, Круглоунiверситетськаr22 Ав особi Кальченко Альвiни ГеоргiiЪни, якадiе на пiдставi Сlатуту, та Управлiння освiти Голосiiъськоi районпо[ в MicTiКисвi державноi адмiнiстрацЦ надалi - Балансоутримувач, код за €!РПОУ37479398, Що знаходиться за адресою: 0з127, м. КиiЪ, просп. ГолосiiЪський,

1 18-Б, в особi нач€uIьника Полторак Галини МиколаiЪпи, яка дiс на пiдставiПоложення З Другоi сторони, склrчIи цей Дкт, про наведене нижче:

1, На виконання договору оренди нерухомого майна вiдu & ' 4 ZOZIP. М_Й2|2 (д-i - fro.o"ip оренди) Балансоутримувач
передае' а Орендар приймае в стро.кове платне користування нерухоме майно, ЩонzLлежить до комунальноТ власностi, -

(дал_i - об'ект оренди), що перебува€ на батаrrсi Балансоутримувача та нале}кить
до сферИ управлiнНя ГолосiiЪ.опоiрайонноi в MicTi Киевi державнОТ адмiнiстрачiТ.

1 r\r.r^--* ^-^__ 12. об'ект орендr"е вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'екта оренди немаемайна, н€Lлежного_третiм особам, повний i безперешкодний доступ до Об'сктаоренди надасться Ореrrдарю в день пiдписанн" цuоiо акта приймання-передачi.
3. Характ.еристика не)Itитлових примirцень: нея{итловi примiщення розмiценiна Другому поверсi, наявнi Bci iHrKeHepHi комунiкацii.

Характеристика нерухомого майна

нежитловi примiщепня, якi розмi.ц.,Г-
на 1 поверсi (135,10 кв. м),2 поверсi
(72150 кв. м) загальною площею
207,,60 кв. м у Школi I-III cTylleHiB з
поглибленим вивченням англiйсько[ та
iталiйськоi мов М 130 iMeHi flaHTe
Алiг'ерi MicTa Киева за адресою:
вVл. Ве.пикя Rясr,rпlrдiр.. чо R.,п 1,rо

Поверх 'Jл.

Загальна площа об'екrа 1к". м1
Корисна площа об'екта (кв. м)
назва об'екта
Мiсцезна*одi..r* БбЪ*u



4. Вказанi примiщення
бУдь-якогй;;^;;;';#gннlt переДаютЬсЯ орендарю в задовiль

5, Цим Акlом Орендар .u!:ror., що отримав вiд Баланнеобхiдний комплект ключiв uiд об'чпта у кiлько.ri----.-- IxTyK.

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

упра влilrпя освiти Голосiiъськоi
райоrrпоi в MicTi Киевi 

^.;;;;;;;iадмiнiстрацiii
0з127, м. КиiЪ.

просп. ГолосiiЪськиt, l 18-Б

орЕндАр

_ _.ПРИВатне пiдпри€мство
(чltlкнародний l

хо р е о гр а q i., 
" 

о Ji" ;H;.Ti#'
<YKpaiHcbкa академiя балетч>l

01024, м. Киiв. - J "

вlл. Кру|лчrлiверситет ська, 22 А



зАтвЕрджуtо
Нач влiння освiти
г нно1 в Mlc,I,I

мlFIlстрацll

Полторак

202l р,

Графiк

СередньомiсячноТ кiлькостi годин iз погодинною оплатоIо за оренду
нежитлового примiщення у спецiалiзованiй школi з поглибленим вивченням
англiйськоi та iталiйськоi мов J\lb l30 iMeHi Щанте длiг'срi MicTa Кисва,
загальною площею 207,60 кв.м. (I гrоверх - 135,10 кв.м. та Il поверх -72,50
кв.м.),, яке розташоване за адресою: м. КиТв, вул. Велика Василькiвська,
буд. t28, для проведення занять з хореографiТ.

l. 135.10 кв.м. - великий зало I поверх
понедiлок - 16:00 - 20:30
BiBTopoK - 16:00- l8:00
середа - 15:00- l9:00
четвер - l5:30-20:30
п'ятIlиця - l7:30-20:30
субота - 10:00 - 1З:30

великий звеликии зал, l пове х
Мiсяць Кiльlсiсть робочих

днiв годиlt
Сiчень 2| 78,50
Лютий 20 74

Березень 23 85

KBiTeHb 21 77

Травень 22 80,50
Червень
Липень
Серпень
Вересень ),) 82

ItoBтeHb 2| 78,50
Листопад 22 в0
Грудень 22 82

всього за pik 194 7l7,50
В середньому в мiсяць - 80 год. та 4 суботи.

о_?

2а
а



5. Цим Актом Орендар засвiдчус, що отримав вiд
необхiдний комплект ключiв вiд Об'скта у кiлько.ri-- штук.

2

4. Вказанi примiщення передаються Орендарю
будь-якого обладнання.

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

Управлilrrrя освiти ГолосiiЪськоТ
районноТ в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацii
0з|27, м. КиТв,

просп. Голосiiвський. l l8-Б

в задовiльн

орЕндАр

Приватне пiдприсмство
<Мiжнародний центр розвитку
хореографiчного мистецтва

<YKpaihcbкa академiя балету>
01024, м. КиiЪ,

вул. Кру|лgунiверсит етська, 22 А


