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l. Змiнюванi умови договору (лалi- Умови)

I

а
J

]

]

]

)

Сторони

з.l.

Llим договором

. , ,,Алреса елекr,роньtоТ IlоIпти Оренло]tавuя, lla
)- 1.1''''' ;яку надсилаються otPilriйrri ttсlвir,lомленttям за



л л л ОtРiчiйниri веб-саiлт (cTopiHKa чrr про(liль в

''''' соцiальнiй мережi} Ореrr-ларя. tla яко]\l\
iопублiковаtrа itrформаuiя про Ореrr.tаря r,a

його дiяльtliстьl

Балансоутриму
вач

Комуltальtlе
lliд1-1рисмство

<Керуюча
компанiя з

обслуговуванняi

03039, пr. KttiB, Jla.гatltoKПросll' Ila l,it.lirl
l'o.rociljlcr,Ktlii. Bil;rolritllrit

1,7 -б

32375554 It l ре rсr,о 
1-1

Ста-гут

електроннот пошти di rcktsia_ golos@kmda.gov. uа
J.J. l вача, на яку надсилаlоться

ir ti Глн i rroB iдомлеI ll]я l\l за ц.l,il\1 доI,овором

об'скт оренди l,а склад пrаГrна (лалi - Майно)

нформаLriя про об'скт ореllдlI - [leжllT,,toBc пpltпlil,tlclllIrl ]al'aJt1,1lOl() ll.пolllclo 272,50 Kt]. \l, ta алрссок):

е п,tаГtно By;l. llабсрежllо-Коlrчr l]1l l,cblia, 9(l, яке po_],l,illlloBдlte lla llc|)llI()}tY

ll о trepc i.

Iнформiчiя, 
"пёоiроппiй 

торговiй cltcTeMi, на якiii розмiLцегrо 
""Роо.y:]]]:,:rlJllЧл:::":1,1]"т].i];l]т'1,ý"]:

ОРI'Оtslи Ut,lUlL-Ml, пd лNlt| р\r)Ylltц9!lч "r_- _-" 
I

uianu u оренду (в обсязi, ttерелбаченому пуtlктом 55 Ilорялку rlсрсла,ri , op:,jll
- _- aАaл

ржавного i комунального майна, затверджен()I,() l lUU l aHut'uru t\qvlnv l J,vlllllv l y,U

N а83 (Офiцiйнr,rй вiсник УкраТни, 2020 р., N 5l, ст. l585) (далi - Порялок), або посилаttня на оllублiковане,
,,.,,,..,.,i,. \rL.па п!alJl\

i;;";l;;;;"ЪоЬrдпу iпоормаrriйне повiдомлеtttlя i irr(lopMartilo rrpo об'tкт оренлt,'. ЯКlltО;t<ltОВiР VКЛаДеl]О

проведеllFlя ayKrrioHy (в обсязi. rrере,цба,tеноN,l},пчtIк,l,оNl l 1_5 або 26 llсtряitку)

нформашiя про належнiсть М Не належить ло Ilамrl,гок культурllоТ clIaдцrlttlr

пам'яток кул ьтурноТ спадщини,
виявлеIlих об'сктiв

4.з

иill,глов()го
фоIlду

го.llосiiвс ь lсого
pal"lolty

м. KttcBa>

нкова (оuiноч на) BapтicTb,

ку Майна (частина четверта

Ti 8 Закону УкраТни вiл 3

2019 р. N 157-IX "Про
державного i

унаJlьного майна" (Вiломостi
ноТ Ради УкраТни, 2020 р..

4, ст.25) (далi - Закон)

()цittrова,t

(Г) tlpo;roBiкellItя - беJ llpoBe/,lcllllя ayKIliotIy

й логовiр с договороМ типу (Г) - продов)кеllня бсз ttlэtlвсдсtlllя ayKlLlolt}"

Вартiс,гь MaГttta
I

6.1

(l) на пiдставi звiту про 1чотиримi,пьi.лоlrивiсiьrсо.гtItiстl,тtlся.ttttiстсо.гl-рrr.()()tiоlt.)
cl,rra (r.ptrBcllb). бс,l llO;laTK), lla jto.ilalI\, вар,гiс,гr,: {80бб0(),()() , ptt.

l]
1),

16.1. li
I

16.1.2'.

l

лата t,lttiнки
"30" червня 202 l р,

'ГОI} к ['а ра rt,г- Есперr,tl ra> дата затtsердiкеt| llя висновку
trpo BapT,icTb Маilrrа
" l0" ссргIrlя 202 l р.

ла,l-а peltc,rllii'
"0(l" травrlя 202 l р,

рецеtlзент t-лiвiна [lar аlliя l}o,rloлltпlltpilltl:t

J.J



Страхова BapTicTb

, яка дорiвнюс визначенiй у
HKTi 6.1 Умов

плати за державне

сума (г:ривеriь). бсз llола гк\, lla ]to.,taltv взlrтiсть: 4806б00,00 r nrr,

(uo."pu мi.пьГrонt,t BiciMcilT ttlicTb тllся,l ttlicTcoT l,ptt, 00 Korr, )

Цiльове призllачення Майна

розмiщення бюджетноТ устаl{ови, яl{а у,грl|мусться ]а

заповнюсться, якщо майно

даеться в погодинну оренлу) Не застосовус:ться

Оренлна tlJIaTa 
,га ltllul rlJ]aTe)I(l

iсячна орендна плата, визначена cyNla, t,plll]etlb, без Ilо,цатк)1 tla

BapTicтb 0.08 г,рrr. (0 r,prr 08 Korrii'ioK)п iдставi Методики розрахунку

йно, затверлженоТ Кабiнетом
iHicTpiB УкраТни (далi -

на утримання

,7 
.1

(4)

8

9.1
(2)

.rlaтa llllзIlачсttttя ри l tKoBoT
:'1o'lt3t'|Y ooo.ocтi май на

"30"червrrя 2()1l р . llto ( jtа,гок)

вtlзнаtlеllt{я opctutltcli' tlJlaTи за

базовtl й b,t iсяt tb opcl],llIl

ндованого Майrrа та надання договору,

аткv lt|t.Ilo.гlaltv Bapтicтr,: 0,1б t,ptl,
cv\4a" гривеl|ь. бL,{ ltO,t

] ] BapтlcTb,
'Il ] 

'u*u, 
r-ривено, без податку на додану BapTicтb: 6 500,00 (ц,i9l,ь-]llgl!

' ). 
,,,u.БiБuiЪ о,r, ) - *i,,йоr,оuо заробiтrIа tlлаr,а lta 01.12,202 l)

12 1 Строк логовору

.ll./ 2Й включно.

| |J i

ffil.*',ii,nn1uo,,,ouа)кеt|oгonp.uц,вiДпoвiдtroЛopiLttеtttlя
такого оргаtiу )/lioBl]oBa)Kell rlii opl,att

Jlaтa i ttoMe1l pitttcrtttя ) ItOB1,1OBa)Kcl1сll() ()рган\

L0.1,2 (двi) мiсячнi оренлнi платtt сума, гривеtlь, Oез

( l) l (0 r,prl lб коlliйок),

., cyri,uо.iпё.,уrrlьного л",,Ьr"rу 2 (двi) мiсячtti о1-1снлi llJlаги. алс, в бу,'tь-яiомУ разiу розмilli rrс']'i]lл]T';

i l I rriж розмiр MiHiпra:lbrroT заробiтrrоТ г]Jlаl,tl с,га}lо]\,l tla llcplllctli,|Cl]O N'llСЯllЯ,

']: ] ,no*y у*пuпасr.ься tLeii ;ro1,oBip c),N4a. I,plll]eltb. без lttl]talti}, lla;ц)rtatiy

з/lаватlI

|4 .Ц,олатковi умови ореtбди



__I]ryt а 
11 912,t11 р ! 

l }ц!11l 1

Банкiвськi реквiзити для сплати
plp U Д14322669000002б00,13008,135J5 в'ГВБВ Nrr l0026/()l фiлii
f'оловtrого уtlравлillllя по пr. KltcBy тa KllTBcbKiii об.rrасгi Д'I'

рендноТ плати та iнших платеяtiв <<Ощадбанк)), код баlrку 322669,
iдповiдно до цього договору р/р UA 2l305299000002б003016708556 в АТБ <ПриватбаНК>,

ко,п банку 305299 код СДРПОУ 32375554

плати станом на дату
кладення договору

: поданоТ ОрендодавLtкl:
"20" лllпllя 202l р,

Балаrrсоутримувачу l 00(И,

вiдсоткiв сум tl opcrr:tHoI
пл а,ги

дата i вихiдtlиЙ номср
довiдки
Iizutar tcoyтp t.t N,'l yBat| а.

передбаче Hot',tacTti Hoto

lIlOcTolt.l с гаттi l 8 l]ar<orrr":

"27" Jttllttlll 2021 1-1,

л} 431_2541

Ё,Ьлr*.,,у м. Кисва 0'Z, Bi;tcol,KiB суl\,lи оренлноТ
tlJIaTt]

да,га i ttoMep рitлення (наказ1,) Ореrrло,ltавuя прtl

про,ilов)iе н t]я логовор)/ орL,н,Il1,1 :

рO,Jllоряjlкеllltя Bi,ll "2l "iкoBтltrr 202 l р.
Л! 53,1

.-";---",-- - '- " .

lввlдношення розподlлу

l Ti 'Дата заяви Оренларя про
l l Ilродовх(ення договору орсllли.

I l. Незм irrюваtti yMrtlBtl договор\,

l, [lрелмсr, логоl]ору

1.1. Оренлолавець iБалансоутрl.rNlчвач перелаюl,ь. а Ореrrлар llpttйlltlc ),cTp()Kol}e tlлit,гl|с корl]сl,уваlllJя

маЙно, зазначене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого стаllовить суму, вttзначену у пунктi б YMroB.

1.2. Майно передасться в оренду для використанtlя згiдно з пункто\4 7 Умов.

2. YMoBl,r перелачi оренл()ваноl,tl Maiirla ОреtIларlо

2.|. Operl;rap BclylIa( у clp()}ioBc lUIагlIL. KOpllcl,\trattltя MrtiittO\t ),lcltb tli]ttlltcltttttя;.tKllt ltlrttйrtf,ttItя-

передаtli Майна.

Дкт приймання-передаtli пiдписус,гься Miltt OpeHlrapcM iБалаrrсоутрllмуваllем одtl()llасl]t) з tliлtttlсагtttяпt

цього договору.

2.2, Перелача Майна в оренду здiйснlо(,ться за йоl,о cTpaxoBolo BapTicllo. l]IlзIlаlIсl]i)lо \ IlYl]K,l i (l.] YivoB.

3. ()реltлна llла,га

З.l. Оренлна плата станоВить суму, визначену у пуtrктi 9 Умов, Нарахування подагкv на ло,tаl{},варr,iсть

на суму оренлноТ плати здiйсtiюсться у поря]lку. визtlаLIеllоi\,t}, закоl]о.|[аt]с,гвом YKpaTHll.

[о склалу оренднот плати не входять витрати tla y-грtlманitя opellдoBitIttlt,o майttа (kobtvttaltbtltlx llосл),г,

послуг a ynpurni"n, об'ск.гом rrcpyxoпlocTi. витра1, lIa ),грlIl\,ltlt{ltя гtрrtбу/tиllковоТ тсрит,орij'r,а пricrtb загальtIоI-о

*ор"Ъrуru""r, вар.гiсть I]ослуг з peMolIT)/ i ,гехrtiчrlоt,о обс.lr1 I0l]чtjаlllIя ill;Kcltcptttlt,ti o(i-ta,ttlattttя Ia

внутрiшньобудинкових мереж, ремонту булiвлi, у томУ числi: пoKpiBrri, фасалу, вивiз смir"гя r,ottto). а,гако)к

компенсацiя витрат Балансоут,римувача за корист},ваl]ня ]eMejlbttoto Jtiлянкоrо. Ореrrла1l ttccc lti вl|г|-]аlи на

ocHoBi окремих логоворiв. уклаlIених iз БarlaHcol,r,prrN{yl}allc\4 таiабо безttосере:ltlыl з ll()c la,{i-l,,lblll1Ka]!Ill

комунаJIьниХ послуГ в порядку. ts1.1зllачеrlоN,lу пуIlкl,о]\l 6,_5 ttbo1,o лоI,оворV.

З.2. (2) }lKLrto ореtrлI.Iа llJlaTa Bl]зllallet|a rra пiдс,r,авi абзаrt1,,греlьоI,() aбtгlcl,BcpTc)0,() llacttttttl ct,ttrltli'c,l at гi

l 8 Закону. то:

орендна I|лата за першtлtЙ шtiсяtlь орсн/lи вlлзtlа(Iа(,гься з урах\,ваllt|я]\l l,aKtlx особ-,l tttltlc tr,ii: якtttо rtiиt

датою визначеннЯ ореlrдноi'плати за базовttй мiсяLtь (вttзна.lеttttГl *1rr,,qBi.lltttl jlo Il\,tlк,г\,9,1 Yrrotr) 1,1агсlкl

пiдписання акта приймаtIllя-пере_lаtli пtltlr1,1lo бi:tbttt як tl;ttttt lltlBt,tttй Ktt.tctlлrtplltlЙ rliсяtrь. Г() ll\)t\l ilr ()pcHJHoj'

плати за першиГl мiсяttь оренди встаllовлю(]ться tl.IJlяхоl\t коригчваllня opett.tHoI tl.,,IaTt1 
,1a базсrвttй ltiсяrtь на

iнлекс iнфляuiТу шriсячях. що i\{инуJIи з rlа,г1.1 вIlзllа(lсllllя opell,'ltloi'tt.lla,l,tl за ба:зовt,tй ьtiсяttь:

i:
i,,]]

L-
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ореНДнапЛатазалруГиЙi*о,*l:.I.:1,.ТупниЙ*i.,чп?.':'tивизllаЧа(.тЬсяшJlЯхоМкорtll)ВаllНяорендноi
плати за попереднl1,1 мiсяць на iндекс iнфляLriт за настуrtниit мlсяltь,

З.3.оренларсIlЛаЧусореНДнупла.гчtцомiсяllялоl5.tисла.utоttастаС']апотоtlнt.,lМмiсяttсмореll.Ltи.

3.4. Operrlap сllлачус оренлну ,]u.T.)_']u tliлc'aBi paxy,rrKiB Бtulаttсоr,гlltlN,t\ц]ача, llt'tJtaTtlK llэ ]t(),liltt\ tза1,1 гiсгь

нараховуетЬa, nu.ur-ony aу*у оренлноt n,ur". Бzutatrcoy..pit*youu ,,no,ulrac Оре,rларlо paxylioK ttc ttiзttittte tliя<

за п,ять робочих о",r rr" i.*,;";;;*, пр-;;;;,,,rr" рьбоч"* o,riu,,i.n, закii*rеrrНЯ tlОТОЧllОГО ПliСЯt'Я ОРеtlДИ

Балансоутримувач переilас оренларrо u*r r"*ot,u,,,.,, рЬбi,,,,,u,,опi*u,r ''|-:,'1,1]'u' 
llОСЛvl'Ра'ЗОП'r iЗ IlOjIal'KOBOlo

наклалною за умови рЪ.arрu,,iТ Орен;rаря llла,гtlиt(оN4 Ilo,ital,K) ltil jt(),цlllt), t]ap],1c,l ь,

з.5. в день укладення l1ього договору або до rtici l.ати,.()реrrлаР СПЛаllУ€:l:.'П"'ПЛаIv Зtl KiltbKicTb

мiсяцiв, зазначеtlу у пуttктi l0 Умов (uuо,..оЪ,пИ внесок,, up.,,oruil,uor,,j. ".. 
rriлcTaBi JloKyMerl,iB, I]llзI]аtlених у

пунктi 3,6 цього договору' 
еtrня Opctr:ro,tal]ltя llpo

3.6.ПiдставоюДЛяспЛаТиаВаНсоВогоПЛаТе)кYзореtллtlоТIIЛати€рllLll
продовх(ення non,p,onoor-o договору оре}lд11 без tlровсJtсrtttя ayKttiottr',

3.7.ЯкшоцеЙдоговiрукЛаде}lобезпровеДе'r]*,,-оу.l::i:],:.(лоr.оворитипУ5.1(Б)та5.1(t.)Умов).розмiр
оренлноi unu_rn ninnri. п.ръ_uоу nu o,n*o,y'oorlicT iз c,Topitr у разi зьriнп мс,голt,lкt,t,

ОренлодавеLtь зобов'язаний зверн1 тися ло Ореrrларя it BttMot,oKl llpo lIсрсl,ляд opett,,tttoI ttJtaгtt, якtttо lvilttt

до Методики маюrо наспiдком збiльш."-,r";;;-i;;i:]:,"r llлати за ,*,in,, лп,,.",ором, Ilро]ягоN4 3() Ka;tcttдaptrttx

i"ir'a -J"',-Ty набраtrtrя,It,ttttлос,гi l}iдIloBirttlиMt4,]IllIllaNlt1,

оренлар може звернутися. ;ro оренлолавця 
.] виl!1огою rl'o 11СРСI'JtЯЛ oPc'trЛtroi ll'ilа'ГlL ЯКtttО ЗШtitltt

до методики *ur.,п,r,uaпiлком змiну p",,-;i;y tlpcrt.rttroT ,,r,u,r,, a,, ,,un', ,''n'nnuPoI\4, IlРОl'ЯГОl\l бr"lЬ-ЯКОt'tl cl'PoK}'

пiсllя rrабран"о u"n,,oari вiлповiднlrмtr змirtаьtи' ']яtlя. ttltl llасга(, ,ta латоtо

о*"uо.хii"Х,ШЖr;J;,ъ;у,;;;;;l:;;:;1:,",.:,,К:l,J, 
;,J}:j"i,.i;l;i:lli"'ol;*;i;, ,,nc ,,t toi ::,1l" 

,

',io"""io"i.,, ;.*;T^i,;:;;;;;;;]]:ilч*iH[ji;$l':ji;*ij;x::llj_; ilt*J^l_,i 
"l",i',:ж:;,'i;ЬренлноТ плати з метою приведенttя ll \

obarpo*ouo,.o припиненtlя цього договору,

З.8. Оренлна плата. перерахована несвосчасtlо або rrc в IlоI]llоl\4\,обсязi, стягус],ься Ija;tatlctlr,гpl1\,l\tJaLlc]\!,

3.9. на суму заборгованостi Орендаря iз сплати "o"l^:"lJJ:l1;,:!i;]:"],?ill"xll]l,i,,l,i-[l_i:;}:'fi:i
облiковоi ставки Ъ;;;;,""- бu:Il, rlа лату }lарахчlltll]ttя

простро(lення перерахування орендноi гt.ltaTt,l,

з.l0. Налмiру спла(tе}tа сума opel1,.tl]oT t.t-ltar.t,t, Lr.to tta;tii.itrtlra Бa_;lartcoy,plrNlyBatIy, tti;t,;rяt,аt, I} ycl,atl0l],]lell0N,ly

порядку .upu*yrui,",.., в рахунок *uПOy.r,,i* rtлатеitiirз. . , ,;;i',,.rn,,""",i,,,, i-,an,l'.t, ]ap;tx,t]illlllя r 

"tв'язку, 

:з

припинен1_1ям ор."о""* ulono.",, - ,,",J;-l';i,,l; Ъ;;;,,;о",1 iуn,,u op.,,,,rtoj ttлатtr, :'i;iff'i,:liJii,ilil ""r'Jilli
до ПуНкТу з.s u,"i.o".o,opy' пiлп,Iru...uрахуВаннЮ t} paxyt|oK спЛаТt'l opetljt1.1Ol Il'

п iсля п iдп исu" 
", 

ln,u пр и Гr м ан ttя- rlереirач i М аГr tta,

З.l l. Гlриrlrrtlеtll]я догоt}ору орен.ц1,1 tle звijlьttяс, ()рсrr;-rаря вiл обrlв'я зку_ cIlJla',1,1 ги ,заборt,оваtttсr,ь за

ореl]дноlо nnuro,o" rn*o така B}]t.l1.1Kr,.,;',,,r;,,;;ioo.u,,i. 1'РОr..'ОУ'."'' IlctllO l'а rrСУСrОЙtКУ (Заl ttаЯtltttlСГi)'

З.l2. Оренлар зобов'язанtrй на вимогу Ореrrлолавttя провод','тtl звiряttItя ВЗаС',1ОРОЗРахуrrкiв за ореllдн1,1ми

платежами i оtРормля,ги акти звlряння,

4, Ilоверrrення МаГ,rttа 
,] орсllлl,t i забе,lпс,tyва,rtьrtltit деIlо}ll,г

.u,n,n,1,1 :,r:l;.:ri 
]il:,;iъё:l:,х"fl :Т;J,iН}:Ё il:lii: вiд ttmtclttrtlx ()pcrt;tapto nc,r-ci:. i lto rcpttr,rИ йОГО

вiдповiдно до акта повернення. "оJl]ir,"Ъ;.п-йu,'оrп 
майна B,T()l\ly cTatti, В ЯКОЬrУ Mairrro ttСРебl'ВаЛО На

момент передачi йоlо в оренду,, ypu*yiunnoM нормалъlю,о',i,i.,.ч"о,о,"9'l_^1.]"Т,".':,:]fili,:1i:;l,:ii:i,;llYi1,li

невiд'смнi полiпш.lення або прt-lвед,еuо'*апi,оло,tий 
peMotrl, - то l]a}()l\l ll гакltN,l

ре]\4онтом:
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сплатити орендну плату, нараховану до llати. I|lo rlcpe/iyС латi lloBcpllellI|я МайlIа з орендll. tiеню (за

наявностi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договором про BilrtrlKo:tyBaHHя Bltтpal, liа;rансоут,римувача
на утримання орендованого Майна та наданIlя Ko]\,lytlajlblillx llocJlyI,opetr]ra1-1to. tlapaxoBatl\,;llO,цi,t,гll. lIto tlepe]lyc
датi повернення Майна з оренди;

вiдшкодувати БалансоутримуваIlу збlIтки в разi гIогiрtllеlltlя c,r,atly або BTpaT1.1 (ltoBtltli або,tасr,ковrlТ)
орендованого Майrrа з вI,1ни Оренларя (i в мсжах сум. lIlO псревltlllуlо,гь cyl\,ly страхового Bi]ttltKtl.,tl вilllIIя. якtllо
воно поширю€ться на випадки погiршення стану або втрати орендова|lого Майна), або в разi лL,мо1-1та)I(у чи
iншого вилучення невiд'см н их полiпшень/кап iтал ьного ремонту.

4.2. Протягом трьох робо,tих днiв з п,toMet1,1,y llptlllrlllelltlя ttbo0,0,1loi,oBopy liалагrсоутрllNlvl]аtl ,зобов'язаttий

оглянути Майно iза(liксувати його по,гочttий cтa}l. а тако)к cTatl розрах_чttкiв за Llим лоl-овороNl i la,,to1-oBtlpoM
про вiлшколуваI]ня витрат Ба,паrrсоуr,риl\4уl}ача lIa ч,грlll\{аllllя OpetljtoBallo1,o Майtrа ,I,a llil.|[allllrl Kol\1\ llaJIbtlll\
посJlуг Оренларrо в aKтi tlоверt{енllя з opctIJtll opetllloBaHoI-rl Maiitra.

Балансоутримувач складас акт повсрненtlя з ol)cllлtl opetll:lot}аllo1,o Майrrа у трьо\ tlpttlilla.llbltиx
примiрниках iнадас пiдписанi Бzulансоуr,рllмувачем ttpltMipttt.tKt,t Operr,,tapro.

Оренлар зобов'язаний:

пiдписаr,и три прrrмiрllики акта гlоверl{еlltlя з opcl{/t11 opel|llol]al|()I,tl Майна
наступного робочого дня з моменту Iх отр1.1маtlllя Bi.lt liалаrrсоу'r'рrlNlувача
Балансоутримувачу лва примiрники пiдпtrсаrrих Ореllларсм aKTiB разоrrr iз клюt|ами
коли доступ до об'€кта оренли забезпечусться клtочами);

l{e

i

вiд

гliзttitrlе ttirrt ttрtl,гягоп,t

olll]o,tac1-1O IlоtJерtlути
об'скта ореllди (у разi,

звiльнити Майно одноLlасно iз ltовернсtзням пiдпl,tсаtrlrх оренларспt akTiB.

Не пiзнirrrе Hi>l< tta четвертий робочllл"j день rliс.llя tIрl.iI]l{неl{llя jlo1,oBopv iiалансоутрrlмуваll зtrбов'язаtlt.tЙ

надати Ореtlлолавltю прлrмiрник пiдписаного акта повер1-1сtIl]я з ope}ljil.t ореllлованоl,о Майrlа або llttcbMloBo

повiдомити ОрендолавчIо про вiдмову Оренларя вiд пi,lltlисаlll{я акта таiабо створеllня llepeltlKo/l Operr,ttapeM у'

доступi до орендованого Майна з метою його оглялу. таlабо про liеtlоверненt|я гlijlпllсаtlи.\ Opert.ltapt:пt

примiрникiв акта.

4.3. Майно вважа€ться повернутим з орt,t]дll ,l ]\lQl\1L,Ilгу lli]lпl.tсаttttя БалансоутриN4уl}аче\l та OpctiJlapeN,r

акта поверненtlя з ореIIдIl оре}lловаt]оr,о Maiilra.

4.4. Якцо Оренлар не поверта€ Майно пiсля отримання вiд Бшансоутримувача llримiрникiв акта

повернення з оренди орендованого Майна, оренлар сплачус Балансоутримувачу неустойку у розмiрi по:tвiйноТ

орендноi плати за кожний день користування Майном пiсля дати припи1lеlltlя llього договору.

4.5. З метою виконання зобов'язань Ореlrларя за 1.1им логоt]ороN,t, а-гакоiк зi:t,llоt'Оl]ороМ I]Po

вiдшкодування витрат Балаtlсоутрt.lмуваrlа tla утр1.Iмаl{l]я ореt|ловаl{оt,tr Maiirtit та I]адаl,|tlя K()l\4\,t]a_llblllJx IlОсJlуг

Оренларю до або в деtlь пiдгlисаIttlя ttього J{oI,olзopv Opcrr;tap cll.rlatl) (, lta pax),lIOK ljtt:tttttctll гpl|]\"lyltilllii

забезпечувальний депозит в розмiрi, визllаtlеному у пуrrктi l I Умов.

Якщо цей логовiр с договоро]\1 типу 5,1 (В) або -5.| (Г) Уьлсlвл ()peHltap cIlJlall),c pl,]t|lilll() N,ll'il( cyllolo
забезпечувального депозит},, сплаLIеttоr,о Орендарем parriLrle за лоI,оворо]\r, шtо t|ро,lов)кvtться. iсумОЮ,
в}IзIlаченою у пунктi ll Умов. Ореrrлар сплаtlус повllу cyN,I!, ]абезtIс,|уваJl1,1lого деtlо3l.jт\, якlllо: .'tогоlзiр. rlto

продовжустЬся. не rrерелбачав обов'язку Орсllttаря cl1.1aTIt,l и -забсзttс,tчtlа,tьttиГt jtсItозrt,t,. або llcii 
"to1,ttBill 

(

доl,овором, tцо продов)ку€,гься за рез),льтаl,ами rlpot]cjtct{llя itl-Kltiorr) (.,toгoBip r rrrl1 _5.1(B) }'rloll). iutс

гlереможцем аукшiону стала особа iHtlta. нiж Оренлар Майrlа. cTalloN,| l{a jla,t,y оI,олоulенIlя a)'Kltitlttr.

4.6. БалансоутримуваЧ поверта€ забезrlе,tl,ваJtьttttГt 
"tеtlо,зtrr,()реlr.,tарю 

протяItrl\l tt'я,гt,t poбtl,tttx дttiв liiс"tя

отримання примiрнttка акта гlоверI]еllня з opeH,Illl ol]etl]lol]allot,o ]\4aiirla. ltijltlисаногtt без заr'вая<еl]Ь. абО

здiйснюС вирахуваtlня сум, BllзlIatIctIllx 1, rlvHKтi .1.8 llllOl'o .ItO0,L)BL)p). \, ра,зi llаявt]ос rI rayBait<,-,Hb

Балаr-rсоутримувача або ОРеrrлолавuя.

4.7. Балансоутрl4]\4увач зilJIllulа€ EIa BJlac}lol\4y paxyHli) ,]абезt,lеч,\,валt,tttlЁl деrtозttl,у Ilоt]tlоN4)'обсязi. якlцО:

оренлар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренли оренлованого Майна у строк. визначений

цим договором, або створю€ перешкоди у л<lступi до орендованоl,о Майна представниI(iв БмансоутримуваЧа
або ОренлоДавlц з метою склалення такого акта;
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I
a оренлар не пiлписав в ycTaHoBJletti строки лоt-оВiР ОРеН_ЛИ MaГlrta За РеЗУJlЬ'Га'l'аМl'l llPol}c'rteIlltЯ avKll'lOlIY

наПроДоВженНяцЬоГоДоГоВоруоренлИ.,,по*уоренлароt.о.llоttlеttиГttIереl\lо}кtlеМ.

4.8. Балансоутримуваtl tte пiзrtittlе rtiitt tlро,гяl.опt tl'ятоttl^робоtl0l,о jttlя ] \,loMell.,y о,t,рl,iмаllt|я Bilt ()реtlларя

примiрника акта поt]ерti.,u,, , "!._,loil,.:.p:"oo,u"or-o 
майrlа i,, 

"u,,,ооп"",rяпли 
(або ,]а наяв}lостi зауважень

Оренлолавrrя) зараховус забсзпе.tува11:,']'lrl;r.r".llт в pax\'ltOl ,,.u,,n-(.i,,o,,,rx зобо.в'я,зань Ореtl,rаря i rrcpepaxoByc

забезпечувальний депозиl, tta погаUlеtltlя зобов'язаtrь Орсtr:tа1-1я у, гакiir tIcp1,oI}oc],1:

уПершУЧерГупоГашаЮтЬсязобов,язанняореrrларяiзсtr;tаr.t,tпеtri(rtуtrк.г3.9цього;rоговору):

УДрУГуЧерГупогашаЮтЬсязобов'язаttняорен;rаряiзсtlла'гrlt.tеустойкt,t(пункт4.4цьоI.сlлоr.овору)l

у третю чергу погашаю.гь_ся зобов'язанttя Оре11.1tаllя iз сtlлатrl tlac'l,.lt{l1 орсttлrlоТ Il,la'li. яка Bijttttltзi,tttlo jto

пункту 16 Умов пlдлягас сплатi бrоджету rvicTa kttcBal

УЧеТВерТуЧерГУПогаш"'l,:,,-:9":,язанняоренларяiзсплатt,tLlасТиtlllоренлноТllЛаТи.якавiJtповiлно
оо ny"*ry lб Умов пiдлягас сплатi Балансоутримчвачу:

у п'яту чергу rlогаl',аються зобов'язанttя Орен,ларя il сt..1tати [iалаtlсоl,r,рtrN,lуваtlу tl.,taTc;l<iB,]a to0,.,BopoI\4

про вiлшколування Btll.pa' Бшаttсоуr.рttппуоп.,u ,rn y-rp,,r,,u,,,,, прa,rпооо,,п,Ъ'Мпй"" 
,га tlar,ttlll}tя Ko\l\llajIbtlltx

послуг Ореttларtо;

у шосту чергу погаш!аються зобов'язанttя Ореrlларя з l(омtlенсацiТ cyMr.l зби,гкiв.,]авлаtl1,1\ Opc}l]rOBaltoI\1y

МаЙtНУ; 
за llt,lN,l ;rot-oBclport або в

усЬоМуtlерl)погашаЮ,гЬсязобовязаttttя()рсrr.tlt1llrilсtt.tаtttilttttltхlIJl1-1Iс)кlв
о"-r""Ё;"^;:;;;j;lli ж:;,r'ъ;:н;н'"ы;'";Нl:;lJ;;:,н:,i'''li,'il1l;",r. 

,-,, ,}a- ll llj ilc, ttiсзtя

здiйснення u"pu*yuu"o, передбачених L(им пунктом,

5, Ilолiпшенltя i peMollr, орсндоRаllого lraiilta

5.1. Оренлар мас право:

ЗаЗГоДоlоБzurансоутриМуВаЧаПроВолИТ1,Iгtо'го.trtttЙr.а/абокаtliт.а.ltьниЙреNl()l't'ГМаirrrаiвttсr.Yпатtj
замовtlt4коlчt на виI,отовлепп,'про,*,по-коLl]тор1,1сltоТ 

лоrtуменr,аrrii на Ilроt]еJlеllня peI\4oнl,y,

злiйснювати невiд'смнi Itолiпшення Майна за tlаявliостi pitrrctrttя operrmutaB.tя llpo ttii,tаllltя,lt,оди,

прийнятого ,iono,ioi,o^ оо iunony та [1,орялку tte_pc,ta,li , 
;ij;1.'r;.1'*:"li, 

'iuý'l]'1,1,.,.Jl.i,Т 
"ШНl

ЗатВерДжеНо.оп".'u"о"йкuоi".'уI\4itriс.грiвУкра.fttttl]l
державного та комунал bHoI,o маиlIа),

за згодою ()реtt.лодавrtя. I]алаllою вiлrtовi,цrlо ,l1..'.]лц6lrr"-га llоря,,tку, i tljtt,ttl l)аЗ llP()'| ЯI()Nl С]РОК\ ОРСllЛll

зарахувати части'tу Bl4TpaT на проведе1.1ня капiтальttоI,о реl\,tонгу в paxylloK змеllltlеttttя operuttto'i Ilла,Iи,

5,2. Порялок отриманt{я Оренларепл зго]ltt БалiittсоY,l рllNl\ Ba,ra i ()реlr;,чl1,^.]]:-"" Ilровсдеllllя tlijlttclBiлttиx

видiв робiт, перелбачено,х пунктоI\л 5.1 rtbo1.o договор\.,.uрur,оп о.р,,*r,,r,' Оренларепl зt,о;ttl ()рсtlJtолавця на

зарахування витра' на проведен", чr.,.1 
робiт в рах),нок op.uor,oT ПЛаТИ iУМОt]И' На ЯКИХ ЗЛiiiСrrrОС'ГЬСЯ'Гаl(е

зарахування, а.гако)к ayмi ,u,rpur, япi n/l,)rKy,n бути зара;<оtзаrti, вttзrtа,lак-l,гься llоряttком,

5,3. оренлар ма€ право на компенсаuiю BapTocr.i злiгrсненлtх trltM НеВilfСМtrИХ ГtОЛitllltСttЬ Майttа У lIОРЯДКУ

та на умовах, встановлених IIорядком 
\Л-iir

5.4. Оренлар мас прво на компенсаuiю BapT<lcTi здiйсtrеttих HttM trcBiit'crvrrtttx rto.1titttttctlb Майttа Bt;l

перемо}кця uy*u,Lly;;;,;;;""ii.|11lrla. а якtllо rо*ппп ,,.,r"r';;';- ..^'ol:]]a.l'" - Г0 ilParjo l|а'}аl)tlХvВаl'lttЯ В

рахунок oy,n,oa,onbT шi,,,,. aупоr, варгостi ,з.liйctretlltll, tltllt LlcBiд'cMtttix tto:tiltttlctlъ у Ilоря"Iк\ lа ita,l\t()B,}x,

вс.гаttовлеI.tих законоiчt укратни oio_rB .iu,,r';,ji; ;. ,u 2]69 Vlll "lIpo rrрrtвагl,t lat\it., ;icl)ili|lBit()l(l i Ktlrtt tltrjll'll()J't)

майна'' (Вiдомостi ВерховноТ Buo" Ч*рui"", ZO'B р" N l2, cr,58) (даJli - Закоtt tlpo прива,гизаuiкl),
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6. Режп пr вш ttopllcTa нtlя ореllдоl}а ttого М ай на

6.1. Оренлар зобов'язаний використовувати орендоваltе Майно вiдrlовiдно до IIризilаttеl-{l|я, t]изrtачеtlого },

пунктi 7 Умов.

6.2,оренларзобов,язанийзабезпечуватtrзбереit<еltпя"р:l'^::'1Ул::.,'лY.:".'запобiгаr.ийого
пошкодItенню i псуванню, тримаl.и Маино- о'l,oprr,ny. ltсредба'егtому санir,арними нормами l,а llравиJlами

пожежноТ безгlеки, пiдтримувати оренловаIlе MaЙrHo,1,i],t;l|,,]g:I "o,ri, ", 
гiрrшому, ttiilt tta ]\loNletlт rlеРСЛаЧi

t-lого в оренлу, r урu*уiu'""r* nop*-rHot-o tРiзtr.lttоI.о.}гlос),. з/liйсгtюва,гt,l захоjtll пpOTllIl.,1,Ke)l(tlol'бctttcKtt,

6.3. Оренлар зобов'язаний:

вiдповiдr,rо до вl.мог нормативttо-Ilравових akTiB l ttolkcrkHoi бе,зllекtt 1эозробляти комttлексtti заходl4 щоло

забезпеченняllожежноТбезпекиоб.с:ктаореll/1l4Маittlа.

забезпечуватилоДержаНtiяtlроТИПо}кежtt1.1хt}1.1t\4оl..сttrtt]tар,titr.

приписiв i постанов opiaHiB дер)I(авного llo)(e)t(lloI,o ttагjlя/lу,га

Балансоутримувача;

llopNl. llpal]l]jI. ll tali()7li l]llli()lllllli1,1 tJllNl()t

n,.,rln, uin,,uBi]tHt,tx clty;ltil (rri.it1loз;iilriB)

УТриМУВаТиуспраВНоМУстанiзасобиПроТИпо}liе)(r|оI.оЗахllсТУiзв'язку,rlожежLiУтехttiкt'.сrблалнаннята
iHBeHTap, не допускати iх використання не за призt|аtlеllням;

проводити в нутр iш н i розсл iлуван rrя в и падк iB по),l{с}li ,га 
l lolta l]а'гtl БаЛа trctlY't'P t'l }1\'i]ar l\' В i;tLroB i]tH i

документи розсл iлування,

Оренлар несе вiдповiлальнiсть за лотр1,1маlitlя правtlл сксtrлуаr,аttii ittrI<eHei-lHtrx мсрс)(, lttt;KeitttlcrT бе,зtlекti

i санiтарних норм у примiшеннях згiдно iз законодавством,

6,4. орелrлар зобов,язанttй забезllе,ttlтl] пl)едставtlltкапt opctt.1o]tal]ltЯ 'Га [ja:tirHctlY-Гl)ltNl\ Balla ;tOС'Г\ ll tia

об'скт ореtlди у робочi лнi у робочиii час (а у puai о,rр,,п,,аl]l|я скарг tIa IlOl)\,lIIell|1я lIpaBltJI ,гttttti абil ltроl]il,,t7iсlIня

Оренларем дiяльностi у rrеробочrrЙ uua, r*u'ruur,na,r,nor,r, або rrезру,trrосr,еir власttttкам cylvlirKtltlx llp}lNllllteItb, -

то у буль-яКий iншиЙ.iас) з меr^оЮ здiГrсttенrtЯ KoHTpo,rlI() за йоr,О u,i*,rlr,,,a,, u*,,'ям та вLlкоtlаttltя1,1 ()pett,tiapeNl Yl\lов

цього логовору. гlро Heoбxi;rrricTb o.nl.,*n,,,,, ;;;ri,;y :: j]б.: :,l.: 
,rр.,,,,,,..[iалаlrсоl,трtlх,lуваll або Opctt:to,tlaBellb

повiдомляс оренларевi електроIltlоlо tlоltl,гоlо гrpиrraiirrrtli 
,}а oJtиll рЬбо'l r,lil;Lertb, KPiM BtlrtaДKiB" Ko"ll'| ЛОСl'Уll ДО

об,екта оренди необхiдно отримати з метою заrrобiгаrrrIя 
]l,.t]::.:",;," 

lllкоди:9.::ll,:ое.,{ди tlи B_llilcllocтl TpeTlx

осiб через вин14кненIIя загроз14 його гtоrttкод)ксtlt{я BttitcJti.lclr; аlзарiiirtих_^с]],.r,::l',:".iо" Bttac,lli"ltlK l]астанllя

надзвичайtних ситуашiй, Texltol.eHHot-o та приро,цного характеру. а гако}к 1,ра,зi отрr,IшrаlIItя cliapl-l]a IlOi)vllleIlllя

правил тишi або провадження Ор.uлuреп', liirnino.ri у *,сроЬоuuИ rl3g, ЯК0 завдас lIlKo.'tl4 абсl rtезручittlстеir

власникам сумlжних примiшеtlь. У разi , 
виникнеttня таких clrTyaшiii Ореr,rлар зобов'язаttиii вrt<ивати

невiдкладних заходiв для лiквiдацiI Тх наслtлкtв,

6.5, Протягом п'яти робочих днiв з дати уклале}il|я tlього договору Балаt{соv'l'рllмувач зобов'язанийt

надати Оренларrо для пiдпl,tсаttня :

два примiрНикI{ договоРу про вiлulКодуваL{tlЯ ви1 }]а,г Ба.,tансоу,r,рil|\,l)/вача l{a у,грllмаllt{я орснjlоt]аtl()го

Майна, витра,г за корис,гуванl.tя земеJ'ьноtо лiлянкоtо та tla/lalltlя коN!уttальних tlослуг Opctrltaprtr, Ilроекти

логоворiв iз постачzulьн1,1ками KoMyHa.jlbHllx llослчt,. якlltо c,|,OcOBtto об'с,к,га оренJlи TaKllN,l11 l]oc,гalIa,Ilbtl1,1l(aI\4 l1

KoMyHaJIbHt4x послуt.вi.лкрrrтi окреплi оaобоri роrу,,о,r або якtitо tlKpcrli особовi рахуl|ки б1,;trl вtд*рll,t на

llопереднього користува(tа Майном,

ОренлаlЭ зобов'язаtttlЙ протягоN{ лсся1.1l робо.trtХ jLtliB l Nlol\Ietll,v огрl1\,tаlIlllя llpttirliptlltKiB jtO|,oBopv Ilpc)

вiдLltкодування витраl.БалансоутрlrN4Yваtlа }la у,т,ри]чlаlll|я opclljloBaltot,cl Maiittlt Га НаДаllllЯ l(()N'l\tt|lllbtIl'l\ Il0Сjl)Г

Оренларю:

tliДписаr.tliповерrзутиБzulаrtсоуlрltNl)Вач\гtр'ttпli1-1tttlк:Lоlrltlt.lр1':аГltl

ПоДаТИБалансоутриМУВаЧуобгрунтованiзауваrt<еttttя,цосчNlВt.!траТ.якiпiДлягаrоr.ьвi]ttttкtlJtуВаtlllК)
Оренларем за договором,

Оренлар зобов'язаний протя.гом лесяти робочll} .i:]:.,: 
моменту ",p"y,1l,:]l 

вiд Бiurаtrсоутрlll\,lувача

вiдповiдi на своТ зауваження' яка мlститЬ локумеlt,галЫli Ltiiпве.рдlКеllllя Bt4l,paT, якi пiлляr,ають BijltrlKo]lyBaHHю

oper;ДapeM.пiдnuca.,,iпtrtieptty.гt,tБatarrcoy.r.prlNl\'Bat|\,ttpttlliptttlKjlot.ol]ol)}'.
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Оренлар Bжl,]Bilc заходiв /]JIя уклалсt|ttя iз ttoc,гa,taJlb}ll]KaMi.| KoMvt{ilJlblilIx llocJlyt,,ltol()B()pil} tla Ilосlаl|аllt,lя
вiдповiдниХ комунzuIьних послуг протяl,ом ьлiсяця з ]\l()меli,г) отрима}lllя ttpoeKTiB вiдttовiлних;tоl-оворiв вiл
БаЛаНСОУТРИМУВаЧа. ОРенлар зобОв'язаний нада,1,1.1 [ia-,rarrcoyTptlN,lyBal|\, KolliT логtlворiв. ',,1.дu,,l.,,u,* iз
постачаJIьни кам и KoMyнaJi ьн их послуг.

7. Страхуваltня об'ск,га ореllдIl, вiдtltкодуваtlllя вll,г])а,г tla ouittKy Maiirra

7. l. Оренлар зобов'язаний;

протягоМ l0 каленларних днiв з дня укладенt.lя Llього договору застрахувати Maiilro гrа суму його
cTpaxoBoiBapTocTi, визначеноту пунктi 6.2 Умов, на користь Балансоу,грtlм)вача згiдttо з Гlоря7tком, зокрема вiл
пожежi, затоплення, протиправних лiй TpeTix осiб, стихiйr]ого лиха, та протяI,ом l0 кzurеrr.ларr,пл д,,i., лц,
укладення договору страхування (логоворiв страхуваllI|я) Ha,ltaTlr Балаttсоут,рilмувачу та Opett-ItoдaBltro завiренi
нzuIежниМ чином копii логовору страхуванttя i локумеttтiв. якi пiлr,верлltrуtоть спJlату cl,paxoBoI,o tlлате)ку
(страхових платежiв);

поновлювати I,llopoкy логовiр страхування так, tцоб про,гягом строку дii цього договор},Маiillо було
застрахованим, i надавати Балансоутримувачу,га Ореrrjtодавцrо коtlit'завiреtrих llzuleжlll..l]\t ll1.1}loм /tог()вору
страхуваннЯ iлокумеlrтiв. якi гrilтвер.ll)liуlо,гь cIlJlaTy c],pa\oBO1,o tl-:laTt:il(y. Якtltо доl,овiр сlрах),flаl]rtя,t,клалеtltlй
на строк, що € iншим. Hi>t< один piK, такий:tоговiр lloвlll|cl-| бути rtottclBltetlt.lii tliс.llя закillчснltя строкч, rta який
BiH укладено.

Якщо строк Лii'лоaовоо, ореllли меtttuий, tliж оJlиll piK. r,rl ltоr,оrзiр с1 рatх),l]аll1,1я \, li.Ila,ilil(,l ься |lil crpoK лii'
договору оренди.

Оплата послуг страхови ка здiйснtосться за pax),l]oK Орсrlларя ( cTpaxyBa;r brr и ка).

8. Субореrrла

8.1. (з) Оренлар ма€ право здавати Майrно в су,борсrutу ]а lllIcb]\lottoK),t0,сl/toю ()pctt,itol,tarrrtll.

8.2. Оренлар мо)ке укладати логовiр суборендлr jlише з особами. якi вiдповiдаtоть виl\4огам стагтi 4
Закону.

8.З. Оренлар Ilротягом трьох робо,lих llHiB з

Орендолавшrо irr(lopпlartiro rrpo субореrrларя,гil o/lllII
оре ндодавцем l] еле Kl,por-r r r i й торгов i й с истем i.

9. Заllевнеllllя cTopilr

9. l. Балансоутримувач i Оренло:rавець заIlевllяlо.гь ()рсrritаря. trto:

9.1.1, KpiM випа/lкiв, колll IlpO iltltte зазttа,tеttе в ак,гi ttpttйrtalttiя-гte1:lc]ttl,1i. сlб'скt tl1-1clt,,ttt t lзi.ltьttllшl tзii(
TpeTix осiб, всередиrli об'ск,га немас Mal':itla, tlалеi,l(IlоIо TpcTi\l особалt. rtoBttt.tй iбeзrtcpcrrlKt,l.,tlltti'i ,rtос,г\,п -.lcl
об'екта може бу,гtt наданий Орендарю в день гtiдtlисаttня ak,r,a приймаllFlя-псрсдаqi разом iз коплtlлектом ключiв
вiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в akTi приймання-tlередачi;

9.1.2. iНфОРМаuiя rrpo Майно, огlрилюднеl]а в огоJI()tuсtrIli tlpo llере.цаtiу в opcFljly або irrt|lopMauiйrrroMy
ПОВiДОМЛеllt{i/iнформаuiТ про об'скт ореtlдt|, якtllо доl,оt}i;r укладеrlо без провсltенttя ау Kltirltty (в обсязi,
перелбаченому пункто]\,| ll5 або пунктоN,l 26 Ilоря,ltку,). rtосlrлаltttя I{a якс зазtlачс}lе l, tlyttKTi 4.] Умов.
ВiДПОвiдас дiйсностi. за ви}lя,гком обс,гаtlttн, вiлобраlrtr:нtrх в aK,t,i tlpItйr,tartttя-ttcpe.,la,ti.

9.2. Оренлар зобовязанtjй свосчасно iB повному обсязi сплаtl),ва,ги орендн\, 11лill\ lа ilзtlti tl-патсжi
вiдповiдно до цього догово|]у.

9.З. одночасно або до llати }кллдеI{ня tlього jloгOIJOp1, ()pclr,,tirp tltlBlticTto сllлагllв aBalicr.lBltii Bl.{ccoK ]
оренлноТ плати в розпriрi. Bll]Halletl(lN4\,v пуlrктi |0 YlvroB.

9.4. одtrо,tасtlо абсl ло у}.Jlаде}lllя tlьогс договор\ OpcH:tap lltlBttict,to cllJIaT,tlB,зaбcзttc,tvtзa:tt,ttllii .,tсtttlзит tз

розмiрi, визначеномуу пуrrктi l l Умов.

лl|я yKjlajlell llя,I(оI OBol_]\, субореt tltи з<lбов'я,tаtlt,tii ttаjtати
ttptlrt ipltttK .ltol oBOPY cr бopeltltt .,L trt йtll () Ollptljll()лllelttlя
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l0. Вiдповiдальltiсть i Bllpiuletlltя спорiв за д0говором

l0.1. За невико1-1анI-Iя або llенале)I(tlе викоtlаtll]я,зобов'язаttь за ltlll\l:llOГOBOPOM clopott1,1 }|есv,l,ь

вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором,

l0.2. ОренлодавеtlЬ не вiдповiдас за зобов'язаннямl,| Оренларя. Оренлар не вiдповiлас ,за,lобtrtl'яза}lгlям14

Орендолавчя та БалансоутрtlN,lувача, якulо it-tше tte псрелба.tсltо цtlN,t.ilol,овороI\4. Ореrlлар Bi,lttoBi,,tirc за cBoiMti

зобов'язаннями iза зобов'язаннями, за якими BiH с llравогlасг\Ilниtiом, B1,1KJlюtlHo вJIасним майttом. Стяl,негtня за

цими зобов'язаннями не ]\4оя{е бути зверlrене tia ореtlловаllе Maiirro.

l0.3. Спори, якi виникають
вирiшуються в судовому порядку,

за циl\4 tоговороi\l або в :зв'язКу з llLlN,l. tre BltpiLшctti lllJlя\()!l ttcpcttrBo1,1iB,

l l. СтроК чltltllос,гi, y]\tol]ll ]ltitttt r-a прllп1ll|сllllя lloI,oBOpy

l 1.1. (l) L(ей логоВiр уклаltенО на строк, вtlзttа,tсний у пуrlктi l2 Умов. Гlеребil' cTl]oKy логовору

поLIинасться з дня набра,,,r, ui,,,noari Ll,,M до,,оворопr, t{ей,rоr,овiр rlaбrrpac,,tttlltlocTi B,Ilctlb i'tcll,tl гti]itlt,lсаttня

сторонами. Строк орендll за цим договором lIоtlllIlасIься t датll ltiдtltlcltltltя aKta Itllttйrrattttя tlcpc,tlt,ti i

закi нчусться датою при п иt]е ння цього до говору,

11.2. Умови цього договору зберiгаrогь ctlJly llротяlоi\l Bcbo[,o сгрок)/ ;tiT цього доtовор), l] lo\l) ,t ttcJti у

разi, колИ пiсля його укладеI.1t]я законодавством BcTallOBJIet{o llpatll.iJla, tlto гtогiрLtlуtоr,ь cTatlol]ltlIte Оренларя,

KpiM випадку, перелбг,еного пунктом з.7 Lrього договору. а в чtlс,гиtti зобов'яЗаtlЬ ОРеrurаРЯ ttto]lo tlРеГt''lНОТ

плати - до вt,lконанttя зобоtз'язаttь,

ll.з. змiни i доповнення до договору вtlосяться /to закiн.tенriя строку i]iого лiТ За ВЗа(МI|()lО tI'О,rtОЮ cropill

з урахуваннr* ,aru"ouna"u* aaurra,o lб захону r,a [lорялкоп,r умов 1,а oбMteiкetlb ltlJlЯХОN,l vКЛа]tСllllЯ ;toГoBK-lPiB

Ilpo внесенНя змIн l .|lotloBl]ctIb у писььrовiii (lopMi. яlti гti,,lllttcytoTbcя cTop()lIilI\4l1 та t, ttcBi]t'c rttttt\lll tlac,I,1itIa1!1Ij

цього договору.

l1,4. Ilродов>rtеttня Itього лоI,овор;-, з/tii'iсtlrt)с1,1,ся з урах\l}аl!l|я]\,l t]llN,lог. l]ctallOI}JlcllllN cla1,1 clo l8

Закону та Порядком,

Оренлар, який бажас продовжити цеЙ логовiр rta HoBttй строк. IloB}ll]et| зверi{ут1,1сь ло Operr"ltl;raBllя,]a l,plt

мiсяцi до закiн,lення строку лiт rrогсlвору, iз lзаявоtо,

.Ц,о заяви дода€ться звiт про ошiнку об'скта ореtlll1.1 ,га 
реttеttзiя l]a нього. якlLtо /ltllовi1-1 ореrrли був

укладений без провеленllя конкурсу ,ttl ayltttioгry, або лоl,овiр opet]/lll. lIto Ill)оJtовжу(,ться^ бr,tl vti.Jlit/tcttиi,i бе,з

проведеllня аукчiону з пiдприсмствами, устаttовами. орt,аrri,зацiяп,ttt. ltcllc.lбa,tctttll\'l1,1 с,гаl,геlо l:j Зltlttltlr,

логовор}, на tli,ltcTaBi
ПропУсксТрокуIlоДаНнязаявиоренлареМСпiдставоtоДJIяПрllПl'lllенtlЯцЬоГо

закitlчеtзня строку. на який його було уклалено. вiдгtовi;tttо;llО IIr''tlК'Г\, |,13 Ilоря,ltку,

оренлар ма€ перева)к|]е право на Ilродов)I(еtlItя 1lього доt,оворv. якс l\4O)l(e бУТИ Pelr,ri'rt}Bat|() l1И]\l V

вttзначений в Поря;tку спосiб.

Оприлюднеtlня на веб-сайтi (cTopiHrti чи пpo(liLri в cottia.ltbtlil"t п.repcir<i) ореll/tаря. якttii о,грltrlitl] l] ореtlд)i

Майно без провелення ayKuioHy, нелостовiрноi irr(lopпlauii,. tlt0 сl,ала ttijlc,гaBoK,l дjlя укJlаленliя ]lo1,0B()[)! ореtt/tи,

с пiдставою для лострокового llриtltltlенtlя ]lогоRоl]\ орсl|1и за irriltiaгltBolo OpcH.ttcl.:laBllя, а ],aKoiK lIc

продовжеl{ня доl,овору орсtlди lta HoBrtii cT1-1oK,

l1.5. Якlцо ittшte tte tlepc,.lбa,tetttr ltиl\l .lolol]oI]o]\t. lIL'l)c\i.'t ll|)ltlla BJlltctI(lcli ttl't 1)pL'l|.t()Bllllc l\lllйrlo lрсгiv

особам не с пiлставою для зп,tiнr,t або IlригIl,tIlеl-|llя (l1.1tllloc]i trишл Jкlгtlвороv. iBitt зберiгllг cB()ti) (lltllHiclb,1,1lя

новогО власнItка оренлованоГо Майна (його правоrtастуlttlttка). за вlл}lяткоN,I ti}lпаJ].ку приваr,t,t,tаttiI Ol)ellJtc)BatlOгo

Майна Оренларем. 
.,,;,

l 1.6. .Щоговiр llрипинясться:

l1.6.1з пiдстав. rtередба,tенt.tх tIacTl1l]olo lleptllOlo сr,ат,гi 24 Закоtlr, i ltptt ltbobty:

l 1.6.1.1. якщо гliдставою tlрипиllеI,1ня логовор), с заttiн.tеttttя cl,poKy. ltat якttit iitlt,tl ),K:tajtclro (абзаrt

другийI частltнt| першоТ cT,aTl,i 24 Закоlrу), то логоlliр t]ваiliа(,,|,ься llpLlr1t,ltlellll]vl 
,]:
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дати закiнчення с,l,рокч. на якllЙ Його бу.,tо yKJIa.ltcll(). rla ltiltci,aBi pitltcttttя ()рсttлtl.tlttrttя tl1-1tl tзi;lмову у
проДовхtеНнi цЬоГо ]tol'oBopy. приiillrilюго з пi]lс,l,ав" llc1-1c-lбll,tettttx c,|,aTl,cttr l9 Закоrr1. в \lciliil\ с гllоttiв,
ВИЗllаЧеНtlХ ЧаСТИНОIО п'ятоltl cTaTTi l8 Закону: або pitrlctlttя о|]еl]ло.l1авltя lIl)O пр1.1lllIllеt||]я ltl,()l,() _,to1,oBol)y ,l

ПiДСТаВ проПУску Оренларем с,гроку на tIолаlltiя заявtI Ilpo tlролов)кеннr| Llього ,llol,oвopy,
передбаченого частиною TpeTboto cTaTTi l8 Закоrrу (пункт lz13 Порядку):

ДаТИ, ВИЗНаЧеНоТ В абзаui тре'гьому пункту l5l [lоря;tку. якll(о гlерс]vожцем аукцiоtl\ l|il llро.,1ов)l(ення
tlЬОГО ДОГОВОРУ Стала особа ittша, rliя< ОреIlлар. - tla пi_rtставi протоко.lIу ауrtцiону (рirrrеrlня О[rсttдо,цавtlя не
вимагасться);

l1.6. 1.2. якЩо пiДставоtо прl{пинення договору с обставlллtи, rtере,цбtt,tеrri абзаttамll ,|,pcIiM. ,lстверrим,
СЬОМиМ, ВосЬМим частини першоi cTaTTi 24 Закону, логовiр вважасться припи[lе}lим з дати настаttня вiдповiдноj'
ОбСТавини на пiДставi рiшення Оренло;rавrtя або на lliлставi /loKy]\,letll,a. який свiд,tить I1po ttac,t-attttя (lакту
прllпи нення юриди.l Hoi особ lr або смер,гi фiзr r.t Hoi' особt l :

l 1.6.2 якцо Opetr:rap rra,laB нелостовiрllу irr(lopMartiro про Ilpat]() бч,ги opett/tltllcпt Bi:ttItrBi,,tttcl .1о

ПоЛо)кеIlь tiacтtlII TpeTboi'i ,tс,гвер,гоl'статтi ,l l]aKolll," a ,l,aKoili якtrtо Opcli,tap. який ()l,pll}laB Maiirro в tlрсtt,,t\,без
ПРОВеДеНtlя ayKuioriy. Ilадав таlабо оIlр14лlOдIlив на всб-саiл,ri (cTclpirrrti ,r r.r rrроt|liлi в ctlttia.ltbttiil пlcpe;,r<i)

нелостовiрну iнформачirо про себе таlабо свою дiя.ltьttiс lb.

flоговiр вва)ка€ться IlpиIlltl-|elllli\l з ltici ttiдс,I al]ll в o.rtllсrc,|,opollllboNly IlоряJtку rla 30.tctrb ttiс.;tя ttallic,ltatttlя
оренлолавuем Jlиста ореlrдарю про досl,рокоt]с IlрипIIllеl{tiя ltbo1,o,'to1,oBopy. Kpiпt lзt,tгta.,lK\,. l(oJll,| tlрот,ягом
ЗаЗначеноГо сТроку Оренлар звсрнувся до с},,цу з оскарженllя]\{ такого рitttеtlttя Орендtlлавrtя.

У такому разi логовiр вва)I(асться 11рип1.Iне}lим:

пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення Орс}Iдарем за такиNr tIозовом до cylly, якll1() су,цом не
вiлкрито провадження у сгlравi за TaKllM Ilозовом Ореrrларя IIротяl,о]\1 зазlIаllсtlого llвопtiся,lllоt-о cl,poK,v,

або з дати набранl-lя законноi сили рiшеtrняN,l суд} п1-1о вiлмову у ltозовi Ореrrларя;

або з дати заJlиIхеt{l{я судом позову без розlllя.lt),, tlp11Illllle llliя IIрова]t)ксlltiя .r cltlllttзi ltбtl l ,tlt гlt
вiдкликання Оренларепl позову.

Лист про дострокове припинення наllсилаетьсrl на алресу e.ltt,KTpottttoi' гlоLlllи Ореri;rаря i trottt,t,oBиM

вiлправленням iз повiдомле}lняl\{ про вр\,llеlil|я iottttcoпt l]KjlajlcIll|я,lil il.,lpccolo trt iсttсзttахоjtiксrltlя ()рсrlдаря. а

також за адресою орендованоI,о Mai]irra:

l 1.6.3 ( I) якrrtо ltсй лоr,овiр пilllrlcarrr,tii бс] 0,,tlto,tilctttl1,o tti.,lttltctl}|Ilя ак,гаi llptli'iпlltttttя-trcpc.,t;t,ii Майrrа,

сТаном на цеЙ день акт приймання-trерслачi tte ttiдпt.tсаtlttй.tс,}lе,з Bi,uMoBy Ореrr,,tаря. про lItO lia,lattcilv,t,pttпtvBa,i
повинен скJIасти акт та повiдомити Орендодавцю,

l1.6.4. на вимогу Ореrtдодавчя з пi,цстав, передба,tеtttlх rlунк,го\,1 l 1.7 ltbolu лоI,овору. i tlplt ttbttM.r,.,toгoBip
вважасться припиненим в день, визна.lеttltГi вiдповiдttо.цо абзаltу l-ретього п)/llктч l ].8 rtboгo.1lot,oBol)y:

l1.6.5. на вимогу Оренларя з гIiлс,гав. ltерсдба,tеttt.lN пуllктом li.9 rtr,oгcl лоl,()I]оl)\,. i lll)ll ltl,{)\t_\ tt)Iol]ip
вважасться припиненим в день. визначений вiдповiдно ло абзаltу другого пуtIкту l 1.10 ltbolo ]]lоIюl}оl]},i

l1.6.6. за згодою cl,opiH на гriдставi дог,овор) про прtlll1.1l]еllt|я з /tати пi,,lп1,1саttня акта пOверt{снrtя MaiiHa з

оренди;

I1.6.7. на tsll]\lol) б1 .rь-якоi i,t cTtlpill llbo1,o .1ol()B()l)) llt 1,1iltlcllltяrl c).l\ t lli_ictltll. ltclrc_tбa,Icttllx
закоlIодавством. 

,"_

l1.7. flоговiр Mollte бути достроково прl.tпllнеttий }{а вtlмогу ()реrr,,tолавl.tя. якlltо Оренлар:

l 1.7.1. лопустив lIрос,l,роtlеtIня сtlлати opet1,1ttloI lljla lll lla сl,рок бirrьttlе трьох ьliсяцiв абrl сумаргrа
заборгованiсть з орендtIоТ пла,l,лt бiльrrrа, ltiж rlлата за грll лriсяrti:



||.'7.2. використовуе Майно не за
(4)7.1 Умов, або використовус Майно за

цiльовим приз1-1аченням,

забороненим Lliльовим
i-t1.1,}tiatleHllM у пуllктах (з)7.1. (3)7.1.1 або

tlpllзll|ltlcIltlяlvl, в111l}lаtlеllиьl l rrуrrкгi (2)7, l

особi,
налав

Умов;
l1.7.З.безписЬМоВоГоДоЗВоЛуореtiло,'lавuяПереДаВМаГrно,йоl.о.lас.гиttУукорисl.уВаltliЯ|lllllltl

KpiM випадкiв, коли ореrlлар Iiерелав Maйtlto в субореrrлу tla гliлс-гаtli ti)'tlKlY 8,1 tlt,ttlo,'t()l'()I}ol]\'i

Оренлолавчtо копiю лоiоuору суборенли д.llя йtого ollptljllojtIlctlllя в cJleli,I,porlrriii Tclp1,oBiii crtcIcцri:

уклав логовiр суборенли з особамtл. якi tle Bijtttt'ltзi,llaKlTb ltlIN1oI,aNl cTaTTi 4 Закоtrу:

l 1.7.5. перешкоджа€ спiвробiтrrикапл Ореttдолавttя ,таi або [ja.;tltttcrlvr |)liNl),Batla 
,l:tii{clltoBaTt,t коI|троль за

викорисl,анНям Майна, вt,tконанняМ умов цього догоt]Oру,

l 1.7.6. вiдмовиl}ся внести змiни до ttього lIоговOр) ) pil ti BttrtttKttcltrllt tti.'tcratt. rlclrc]tбa'tcrltlx ttYtIriГoПt j,7

цього договору;

l 1.7.7. невиконус забов'язання за tlt,|M /lo1,oBopol\4,

l1.8. Про наявнiсть однiсТ з пiдстав для llострокового llрtlпинеlltlя jlo|,oBopy з iнirtiа,гпви,Орсtцоftавшя,

передбачених пуtIктом l1.7 цього догоtrору, ОреIl/tодавсttt, або Бzulаtlсоуl,рllмvвач повillомляс Ореttдаревl тa

iншiй cTopoHi логовору л14стом. У листi ,,ol i'l,,a,, пlicTr.l,rtlct, опI]с г]оl)) lltcllItя i Bttшttlt у гtlrtl йtlt,tl )с\ tlсllIlя в cl,poK

не менш як l5 та не бiльш як З0 робо.tих днiв з да,tt1 рссстрачiТ rlис,га (v строк п'яти робс1,lttх лнiв, якt_цо

порушення стосу€ться прострочення сплати оренлнот пrrа,гrr або'переulкоil)канtrя у злiйсненtti Орсrr;tолавllепl або

БалансоутримувачеМ контрол|о за вико}]истанrrям MaiiHa). Jlисl'Ilересl4J|астЬся l]a a.itpec\ (),lcKt'P()lItl()l'llоlllгl1

Оренларя 
' 
i Liоштовимl ,riоr,рurпauпяпr iз lroBi;to]\lJlell}|яl\4 Ilpo вр\ tlеl{ltЯ i tlпttсtlпl t]кJIа,rlсttliЯ 'Ja a,lpecoK)

*iaчarrо*ооження Оренларя, а тако)к за адресоtо ореtlловаllоI,о Майttа.

Якщо протягом I]становJlеного у прrrписi ,tac),()llcrl,,tap llc, ycYll),|} tlO|]\/lIlcIll|я. ()pctt,,to,,tlttз"ttl, Ila]tclIj,laC

Оренларю лист, у якому повiдомляс Ореtrдаревi rrpo лOстрокове Ilриllиllеtll{я ,lк)гOвору lla вl,j]\{оI},()рсtt"tоltавuя,

У листi зазначасться пiдстава припиненtlя логовор),. llocllJlilHtiя tla вl1\,lог\, Ilро ycyIlelltlя пор)lllсll}|я, а ],aKoiK

посилання на обставинtl. якi свiдча-гь rlpo l,е. ll1o lIор\,lllсllllя,гривil(,ttiс.itя,lirкitt,tеtlllя cl1,1tlKr, вi,tttс,,lсlI(}lо 
"tля

його усунення.

.Ц,оговiр вважа€ться припиtlеFIиl\l на tr'яr,ltй робоч lrii деllЬ rriсltя ttаjliс.itагtt,tя Opctt]ttlдaBtteпt або

Балаr-rсоутримувачеМ Оренларrо листа про ]locTpoKol}e пр}lпt,lнеlltlя tlього лоt,оВору. OpeH;to.IlaBeItb t]ajlct,I-lac

Оренларю лист про дострокове припинення цього логовору слектроlttIою поulтоI1l, а тако.lк IlOtllToBиM

вiдправленняпл iз повiдомлеtlням про вручення iоltисом tJк.Ilаденtiя за алресоtо мiсцезttаtходrt<сrtttя ()рен,itаря, а

також за адресоIо орендованого Майна. !,ата лостроковоl,о Ilрипиl{еl]ня цього /iоговору }Ia Rиl\1оl,у Орсttдолавt{я

встановл}оеться на пiдставi шlr,ешtпеля llош,l,ового вittltiлсlttrя tla поtUl,оt}ому вiлtlравлеtltti Орсttло,,tавttя,

l1.9. Цей логовiр MorKe бутrt дострокOво llpttгtltttettttй lIa вliNlогч Ореrl;rа1-1я, якtuо:

l 1.9. l. протягоМ одного мiсяця пiсля пiлписа1-1ня акта прltйшtаttttя-гrсре:tа,ri Opett:tap ()гримtlс lloKaз1,1

icT.oTHoT невiдповiлнсlстi об'ск.га оренди iнформаrriТ IlpO lIbot,o, зазtlа,tеltii'i t] огол()luсIttri або iнформаltiйrrому

повiдомленнi/iнформаuiТ про об'скт opano".'rnuro .r:,,,rouip y,Klta,,teHo без провелеttttя ayKttirltt1" абсl в aKTi

приймання-перелачi; або

l 1.9.2. протягом JtBox мiсяrtiв пiсля ttiдttпсаlltlя акl,а tt1-1t.lГlплаttttя-ltсрс.,tа,ti Opcrl;tap lIC N4alll]\,lc rttriK;IttBocr i

використовувit.ги об'ск,г або rrрис.гупll.г1,1 ]lo вllкоt{аlIня pclll()l1,I llt,lx рtlбiг ira об'ск,гi ,rсрез Bi,rc},l ttic,t,b tla об'ск,l i

можливос.гi пiдключення до комунальнl.iх llocJtyt,. або оiltrови [ia.;rallcoy l,римуваtlа yK,jlac Il1 iз OpcttlapeM

логовiр про вiдшкод,ування витра,[ Балаrrсоутримувача tlal утриNlанl{я оl]еttдованогir Maiitta тa наllаItня

комунаJlьниХ посJlуl'Оренlаркl, або вiлмовЛt tlосl,аtlальtlикiв вiдllоВi:tнr,rх KoMyHaJIbFl1,1x llосJl),|-уклirс:r,и iз

Ореriларем договори Ila посl-а(|аtlня TaKl,tx tIосJlуг llроl,яIоl\1 .,,IlIlоГо п,tiсяttя з MoMetlT)/ зtsср}tсI{tlя Орсir:rаря (за

умови, шtо оренлар звернуl]ся до таких tloc,I,a(lzulbHtlKiB ttосltуг tte ttiзttituе ttiiK ПРОТЯГОМ ОJlliОГ0 МtiСЯrtЯ rtiСЛЯ

пiдписання акта приймання-передачi Майна),
:'

l1.10. Itpo вияt]jlенIlя обставин, якi дають право Орснllарю на tlРt,ltlИltеllНЯ ДОl'ОВОРУ Вi:rlrОВllttt1, 
1:л':1:',':'У

l1.9 цього договору, Оренлар повинен повiдомити Ореrr/lолавшю i Бzurансоутримувачу iз на]tанttям t]lдповlдних

доказiв протягоМ трьох робочих днiв пiсля закiн.tеttня cTpoKiB. tlередбачегl1,Iх пунктоМ l1,9 ;tоговор)', Якrло

протягоМ 30 днiВ з N4o]\,leIil.Y оl-рllма|ltlЯ гtовiлоьtлсtttlя Орсli,tарЯ-]а\,ваiliсltllЯ Орснларя rrc буrl,гь y,cl,Herri,

оренлар налсилас оренлолавшю iБалансоутри]\4уваt{у Btll\{ol,v про ]tocl'poKOBе Ilp1,IIll|llclltlЯ ltl,ol'O loГoBopl'i

вимогу гlро поверt]еlrня забезrlеr),оur,r,r.-,,-п na,,or,,.1 i cltJta.tcrtttx с\ N] opL'll/llloI lt'Jlа,гtt. []tllti,lt tt ()рсttларя,

заявлеtli ttiсля закitt.tеtлня cl.ptlttiB. BcTallOlJ.;lclIllx ltlINl It),ltli-Г()\1 ltoI,()B()p\'.,]a]toBO.JIelItlt() tIe tli-t,lяtatt,tt,,
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Щоговiр вважа€ться припинеI{им на десятий робочиli леttь tliс.llя надiслаttня OpeH;tapeM Оренltодавцю i

Балансоутримувачу в}lмоги Ilpo дос,грокове Ilp1.1пt{lle}|tlrl ItboIo ]lo1-oBop\. крiпt Bttlla.lKiB. ксlлti O1lctl,roltaBeltb або
БалансоутримуваlI надав Ореrlларю обгр1 rrToBaHi за1 BatKctlltя lItojt() обс laBtttt. вltклаJtсllих r tlовi.tомлеrtнi
Оренларя. Спори щоло обгрунтованостi llих заува)l(еtIь Btrpiltll,toTbcя cy;loM,

За вiлсутнос,гi зауваrкеtrь Оренttолавця l,а Балаrrсtlутрлt]\,lуваtlа. Ilсl)е.lбачеllих абзаtttlпt ,,1р\ 1,Ill\1 ltl,ого

Балансоутриму,вач поверта€ Ореrrларю Bi]tttoBi:tHv llacTlltl\ о}]ýll/ttlоj'плати. cгt.:taчettot'Operr.,taperv"
протягом десяти к;цендарFlих днiв з MoMeHтy отримаl]tIя B1.1]\,1oI Ll Ореrrltаря i rtiдttисанtlя ()pcH.,tapcM акта
повернення Майна з оре1lли:

Балансоутрr,l муваtl поt]ерl,а€ c l t']l a.tc ll и t'i ()pc rrrra pc bгiабt,з Il с,I_\,Ril.-l 1,1 l ll ii ,,lc ll( ),l ll1, I lг(),l ,l t-()\I .,tсся1,1i

календарних лнiв з MoMellTy отримаl]l]я вl.,ll\4оги ореrl:tаря i tliltt,tt.tcattttlr Opcrr;tapeM акта Ilовсрllсtltlя Mat:iHa з

орендлl. Поверttення tlренлноТ пла,ги, що була rlалмiрi сп.пittlеtiа Opelt,,tapeп,l Ila paxytloK Бzulаttсоутрt.l]\,|увача
здiйсню€ться у порядку, визначеному законодавс,гttоl\,1.

l1,1l, У разi прип1,1нення договору:

полiпшегtня оренлованого Майна. ]jliйcllc}li Opctl,,tallcM за pll\\,|1OK вJlасliих KtittIliB,la ll,tr,,ltlltl осiб.
визначених у пунктi 5.1 цього договору. якi MolKtta вiлокремttr-и Bijl operr]totlattoгo Mai'itra, tle,]alt,:talotrи Ёiоп.лу,

шкоди, с власнiстю Оренлаllя. а полiпttjенгrя, якi tte Mo)KtIa вiлокреi\,lити без t.uкоди для Maiitla. - в.ttаснiстю
,гериторitL,IьноТ громади м icTa KllcBa;

полiпшення Майна, зробленi Ореrrларешl без зголи осiб. Bl,i,]t|a.Ie1-11,1x у пуllктi 5.1 ltbortl ,ltlttttltl}r}. якi не
можна вiдокремити без tttKoдtl для Mai:iHa, с tlласtliстlо,гс,1lltторiальtlоi грсlма;it.t Micтa Kttctla та i'х BapтicTb
ком пенсацiт не пiдля гаrс.

l 1.12. Майно вважа€ться повернеIll]м Орен.ttолавrtrо/ Балансочтримуваtlу з MoN'lcttT), rliлttltсаttня
БалансоутримуваtIем та Оренларем ак,га IIовернснtlя з operl]ll1 орсtlдоt]аllоl,о МаГttrа.

t2. IlIrlre

l2.1 ореrlлар зобов'язаttий пись]\,l()l]о гtовiдомtt,1,1t iiltLtltrt c,I()pollai\l .l1оt,оljор), lIротягоN,l tl'яrtt 1-tclбo,tltx дrriв
'i дати внесенIlя змirr у йоtо наймен1 BaHlli. rt icltcзttaxo.t,Kctttti. бatlKiBct,Kttx 1,1cttBittllit,r, i KtlttlilK lllll\ .lillll|\.
Оренtолавець або Ба.пансо),lриi\lуваLt повiдсrмляс OpeH,,tapcrli про Bi.,ttttltri_,ttli зMitttl пllсь\,lоllо або tta адрес},
е,чектронноi пошти.

l2.2. Якшо цей договiр пiдлягас HoTapil.llbHoNly ltoctliл,tc-tlI]Io. витратtI lIi] таке rIосвi.ч.Iеttttя tlece Ореtlлар.

l2.3. Якrrrо протягом строку лii'логовоllу Bi.ttбyBacтbclt зшlilla ()рсtr.,tолавrtя або БaJlatlco},Ipil\lvI}atlit Майttа,
новий Оренлодавець або Балансоутрl{мувач ста€ стороl]оlо TaKo1-o дOгово[r) ItIляхоN,I clijlii,,lctl]lrl i-llilll llp[) зuпIitty

сторони у логоворi оренди (далi - акт про замiну cтopolltt) за t[lормrою. rrro розроблясться ()pelrito,,titBlteN,l. Дкт rlpo
замiну,сторони пiдписусться поперелнiм iновим OpettltoltaBtteN,r або Бшtаtrсоу,гримувачем l,а t} той;tic де}lь
надсиласться iншим cтopot{a\.,l договору JltlcTo1\{ (ttittttttMl з tllttlcobt). Акт lrpo заrrrirrу cтopol{l.| cKJla.,ta(l,bcrl \/ трьох
оригiнальних примiрниках. Новий Оренло:rавеLlь або БшаI]соутрllмува(t зобов'язагlил"l (rlроIяг0\4 rl'я,гtl робо.ttлх
днiв вi.ц лати його надсиланIIя Оренларrо) опублiкуваl tl ]аз}Iаче}IиГr акт в e.rteKTpoIlttir"t r,орrовiй сис,гсмi.

про замiну cтopiH в електроннiй торговiй cLlcTL,]\li.

|2.4. У разi реорr,анiзаuiТ Оренларя
юридичноi особtJ - Оренларя.

У разi вилiлу, з юрliдlltlt]оi особи -

обов'язкiв, якi BltTiKatoTb ii ttbot,t,l логов()р\,.

логовiр оре}lllи зберiгас чtlt-tttiсть для вiдповi,llного праIJоllilстуllника

ОренлаРя ottpeMoi' toptt]lt.t,ltloi' особи перехiл до raKoT оссlби прав i

пttllK:t t.t Bt t й,jt l l I l lc,iil -tI,()jt()to ( )1lct t;tcl,,taBt tя,

Замiна сторони Оренларя набувае чиtttlостi з,,ltlя tstiL,сL,llttя змitt.,tо цl,оt,о договорч,

Замiна оренларя iнша, нiж пере.lбаtlеt|а lttlM гlчt|кl,оi\,l. tle /tопускасl,ься.
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l2,5, l_{eri {оговiР укладенО у трьоХ гIрlrпliрнtlкаХ. кожсIl з якиХ l\laC o,IlllaKoBv юр1,111ичtlч сliлч. по о.цI{омулля Оренларя, Оренлолавця i Бzurансоутримувача.

12,6, У разi якluо повiдомленtrя (лист) Ореrutолаrзttя. Балансоутримувача направJlеl]е за llале)iIiоюадресоlО (зазначеноlО у;tоговорi) irtoBeptteHo Il()LLl,гок) },зв'язкч з Ilocl|JlatlllяM tta вt.tбу.г-гя а/tреса.га. tleотримання у 3в'я3ку ] закilt,tенt,tяv TclrMirry lбсрilаlrttя,,u,,,iuоu,u вi.ltlравлсtltlя. BilvtlBy Bi.:l tl_tc1-1;Ktllltlя. гоtцо,то вважа€ться, що адресат (Оренлар) повiлопrлений ltале;кrtим t|1.1Hol\4_

l3, /ltlла,гкlr

l3,1 ,Щолаткl| до цього ЛОговор1, с його невiд'с:мною iсклаловtltо частl.illоIо.
/{о чього !оговору додаються:
- Акт прийМання-передачi оренлованого майна (l(олаток l);
- Викопiюванням з поповерхового плану (ЛодатЬк 2).

IJiд Ореllдtrря:

вiд орендодавця:

вiд Балаllсоутримувача:



--- -_-,- - ,'

Акт
приriмаttttя-rlереДачiВоренлунер\'хо}tо1.0}tаt"lllа.rllона.lе.'liltтЬ
on *o*y"u,"o"oT,"""u"*,""i,j,_i,:I:l;.'1::::::l|,po}l11,1lI 

rticтtr Kltt B:r

(нова редакltill актУ llрийпtанtшt _ перел:r'Ii "'*"'''n'n 
llpllrlilllclIllя Bi'l l3'l2']()l8}

м. китв " rt, _ Z 202l р,

Киiвськцй пricbKrtl-r Ko'tytraJIbllи[-t цсIl.tр KoMlIJleKctIoi реабi.rli,гаrtii ttля осiб з iItrrа,цiлttiстю

вllаслiдок iнтелектуальllшх поруllIеIIь <'Грашlплill>>, Haltalli - Ореttдrrр, K()",l за C/lPIloy ]59l6674,

Ulо знаходиться за nop".o,o,0421-5. r,. K"Tu, гIросIl. С'вобtl;tи.26. в особi керiвrtика }Klti.,IelIKtl I;rrrllll

Михай"rliвltr|, яка дiс tta lli/tс,гавi Ilоло;ltеtttlя. ra l{oruvllur,nr,a rliдllpItt,пlcrBo <Kcp1,Il1,Ia lcOшrlritllilt ,}

обслуговувur,п" *"r..,,ounao фоlutу l-олосiiвськоl.о paiiolly м. Kltclla>>, tlа,ца.lti - Бir,llatlctlvl,pl!N,lv',llt,

код за сдрпоу з2315554,цlо зttахс)диr;;;,,. u,,p".,..,n', ОЗЬЗq. rvr. l{И'iВ. IlРОСП. ['ОltОСi'irЗСЬКИй' 17-б' В

особi директора Jlа.гаlllок [lirTд;tii I}iK,гolliB,,,r. '|,.. 
:(ic tla tti;lctaBi (- titlvTv ] jlP)I'tli с,гOр()t]и, ск,]lали

цей Акт, про наведене нижче:

l . l_{a виконання договору ореtl/.и }{ерухомOг(l майttа .у:,:q:, .;;;;{;;202l 
р, Ж' /711'/

(да_lri - Щоговiр оренди) Балансоу,rр"*уuiч псрсjlас, 
1" 

op"I.ll1p. rrриймас t] с-грокоt]е llJlaTHe

КорисТУВанНянерУхоМемайrlо,ЩоНzulе)киТЬДокоМУНа:tьгtоiвласtlос.Гl'-

Харак,гериСтика неруХомогО плайна j zTz,s0 кв, ]rl,,-_|-
l lrtoBepx

Корисна площа об'скта (кв, м)

l
___]

,);;;;";,;i",,".,iJ."'йт'рuйп,,,,о.f 
в r,lic ri Киt.вi .tcl'llltalltroT a.tllitrlc t'l)altll.

2. об,скт оренди с вiльним вiд TpeTix осiб, вссрс,llиtli Об'ск-га оре1lди Hel\,lzlc irtaЙtta, llaJle)l(ll()l'i)

третiп,l особам. повltиЙ i безпереLЛпооп"о"Йтуп ll. Об'скта OpetlilИ 1,1адасl,ьсЯ ()petr"rapt,r B ;'lCtlb

пiдписання цього акта приймаtlня-переда,л i,

З. Характеристика не)к}t,тловоГо примirцеtlня: I-1еI(итЛове ltримitrlення рttзмilltеl|с tla tleplxoNly

поверсi, наявпi u"i i"""""pHi KoMyHiKauiT,

4. Вказане гtримiшtегlня переllа€ться Ореrrларtо в зtrловi.llьrlоI\4у сганi без будь-якоt,сl об,rtадttаttня,

5. Цим AKTotlt Оренлар

ключiв вiд Об'скта у кiлькостi
засlзiд,tус:, lll() ol,pl]l\4aB вiд Бшlаtlсо) |риi\{увача ttсобхi,,\ltий коrttt-tек,г

штук.

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

Копrунальне пiдllрисмсr,во <<Керуюча

компанiя з обс.чуговуваIIня житлового

()t,ЕtlдАр

ltlliBcbKlrii rricl,Klrii K()}tvlrl1,11,1lltii ttctr t р

lioNtп.iteKclloT 1lcttбi"tir itltii ,t, llt trсiб t

iioIly пr. Kllctra>> i l l lзllлiдrtiе,rкl" !r lt :tc,,t i, ttl к i tl,ге, t t, к l \ ll, I t, I l lI \

Il(lpvtllell ь,;T1lltu ll, litlфонл,ч Г кий. l7-б боrи. 26



плАн
примiщень громадського призцачення, вбудованих в житловий будинок

Масштаб 1:200

повЕрх I лIтЕр ,,д,,

6,00

с{!f,+ -1J
26.5

19 rэГох
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