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вач

електронноi пошти
имувача, на яку надсилаються

iцiйнi повiдомленням за цим

32375554 CTar,\.l

d i rе ltts ia_goIos@km da. gtlv. u а

об'скт та склад майна - Майно
нформачiя про об'скт оренди - ,лове примiщеlltlя загальllою площею 3б,0 кв. м, ]а адресоtо:

,л. Ссчеllова,5.
Iнформачiя в електроннiй торговiй системi, на якiй розмiщено iнформаuiю про об'ект оренли вiдповiдно до

про передачу майна в оренду (в обсязi, перелбаченому пунктом 55 Порялку перелачi в оренду
i комунмьНого майна, затвердженОго постановою Кабiнету MiHicTpiB YKpaiHrl вiл 3 червllя 2020

голошення

N а83 (Офiuiйний вiсник Украiни, 2020 р., N 5l, ст. l585) (далi - Порялок), або посилання на опуб.пiковане

проведення ayKuioHy (в обсязi, передбаченому пунктом l l 5 або 26 Порялку)
0-3

про належнiсть Майна Не ltалежить до памяток культурноТ спалшtllнш

,льтурноi спадщини
Прочелура, в результатi якоТ Майно отримано в оренду

(Г) Проловжеl{ня - без провелення ayKuiolry

логовiр с договором типу (Г) - продовження без провелення ayKuioHy.
квlзити , якии вiл 09.1 |.2011 м 90-1 7.

ИЗНаЧеНа На пiдставi звiту про ,(ciMcoT тридцять дев'ять тисяч BiciMcoT грII. 00 когr,)
UiНКУ Майна (,Iас,гttна tleTBepTa

8 Закону УкраТни вiл 3
я 20l9 р. N |57-IX "I1po

ьного майна" (В iдомостi
оТ Ради УкраТни. 2020 р.,

N 4, ст, 25) (лалi ; Закон) 
',

дата оцltlкlj
,"3 l" липня 2020 р.
iдата затверджеtJня
,висновку про BapTicTb

на

рецензент PoMatleHKo MaKcttM Аllаr,олitiовltч реченз ii'

Страхова BapTicTb
o,z

6.2. l,CyMa, 
'na 

лорirп*оi 
""rnuueni,, у iyru (;Й".;r), Йi пБлurпу на долану BapTicTb: 739tJ00.00 r prr.

(l) ПУНКТl б l УмОв (ciMcoT тридцять дев'ять,глtсяч BiciMcoт грн. 00 Korr.)

I_{iльове прtJзначенtlя Майна

7. l flЛЯ РОЗмiщення iро*uлс"*оТ прlIИмалiiii л.пуrаiа КиТвськоi'пtiськоТ рол,,, обрuпоt о в мс,д(ах
(4) lвiлповiлного округа м. Кисва на плоtцi lцо не перевищус 50 кв. м i яка ]re Bl|Kop}|c1-oвYcтbcr| лля

пiлприемство
<Керуюча
компанiя з l

обслуговування,
ЖИТЛОВОГО 

i

фонду 
]

голосiiвського ,

району м. Кисва
>

6.1
(l)

оцiнювач ТоВ (д I}AI IТл}к-КоtlСдЛl',)

2020

llrl пlдп д lял ь llос,гl

ii

0JOJ9. пt. KllTB.
просll. JlaTatlloK llата;liя -

Голосiiвсьlсий, BircTopiBrra /(l|рсli,гор

17 -б

J.J



* ,"*орйсiu"",
заповню€ться, якщо майно

в погодинну оренлу) застосовусться

9.1
(2)

iоренлноТ плати за державне
,маЙно, затвердженоТ Кабi нетом

,0.08 грrl. (l грн в piK)

iHicTpiB Украiни (далi -

Оренлна плата та iншi платежi

без податку ila лоданч BaDTlcTb
BapTOcTl Malllla
дата визна,lсttt lя pttt l rtolr,,i'

," j I".rtttпlrя 2020 р.. rrLo t

Jtill olO lJlI tl Ii,tllc l t l lЯ tlIrcl l. l l ttli'

llлill ll iil бl,ttlвttй rticll tLl,

орс llJtI I

итрати на утримання iкомпенсуються Оренларем в порядку, перелбаченому пунктом 6.5

ного МаЙна та надання договору.

Розмiр авансового внеску оренлноТ плати

сума, гривень, без податку на додаг{у вартiс-rьlQrll-црл,
0 грн lб копiйок

а забезпечуваJIьного депозиту

Строк логовору

Щей логовiр дiс ло"qЩ а/ 2ф4 включно.

Згода на суборенлуа

lОренлар ма€ право
Оренлолавuя.

здавати Майно в субореttлr,,Jа lllIcl,\lOlt()Io,1I,0]lOlt.l

вказати l долатковl умоt]и

!,олатковi умови орендll кого органу уповноважений opt,abt

Баланс

вленi рiшенНям уповноваженогО органу вiдповiдно до рiшrенttя

лuii i поrёр рiшення (наказу) Оренлолавrrя про

продовження договору орендt,l:

,розпорялженttя вiд "l8" сiчl{я 202 l р. Л! 9

'.tKoHy:

договору

догOвору
JTb, а Орендар приймас у строкове пла,гtIе корисlуваllt|я

rtlоl]ить суму, визнаtIену у пунктi б Умов.

.,истаtllIя згiдно з пунктом 7 YruroB.

.Yвача,
-,l,иl{ою

rt iся
п! нк,,

э

продов)ti

з.,l.
оренднот пл,

Орен.ло.

до Методики rt.

днiв з моменту h

Орендар шtс

до Методики мають
пiсля набрання чинн(

Новий розмiр ,

укладення cTopoНaМ}l

,1T1,1

,хlднии номер

лата i номер рiшення уповноваженого органу

]Б-а"aпутримувачу l00'Иl liюлrкету м. Кисва 0'Иl вiдсоткiв c),N!ll ()l)L,tI,1ll()l

вiдсоткtв су]\,lи орендноl платtI

\

(3)
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2. Умови перелачi орендованого МаГlна Ореllларrо

2.1. Оренлар вступас у строкове платне користування Майtlом у лень гtiлписаtttlя акта ttриi.tмаtttlя-

перелачi Майна.

Акт приймання-передачi пiлписусться мiж Оренларем iБалагrсоутримува(tем одночасно з пiдписаttrlяirI

цього договору.

2.2. Перелача Майна в оренду здiйснюсться за його страховою вартiстю. вllзначеllою у пунктi 6.2 Умов.

3. Орендна плата

3.1. Оренлна плата становить суму, визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування податку на додану BapтicTr,

на суму орендноТ плати здiйснюеться у порядку, визначеному законодавством УкраТни.

!о склалу оренлноТ плати не входять витрати на утриманriя орендоваttого майна (комуtlальних пос,l\/l',

послуг з управлiння об'сктом HepyxoMocTi, витрат на утримаtl|]я ttрибудиttковоТ,гериторir"га рriсrrь,]агал1,1lоlО

користування, BapTicTb послуг з ремонту i технi.ttlого обслуговуваllня itt;ttertepttoгo oб.llц,'lttaritrll 'I'a

внутрiшньобудинкових мереж, ремонту булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасалу, вивiз смiття Toltto). а'Гако)li
компенсацiя витрат Балансоутримувача за корllстування земельною дiлянкою. Ореrrлар tiect'lti I]l|1,1]ll lll tlil

ocHoBi окремих логоворiв, укладених iз Балансоутримувачем таlабо безпосерелньо з Iloc,I,aчaJlLllllKit]\,lI1

комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору.

З.2. (2) Якщо оренлна плата визначена на пiдставi абзаrtу трt,l,ього rtбо ,tc, ll]cl)lolo {Iас,гlI}Ilt сr,оl,rоi'сгаl"t i

l 8 Закону, то:

орендна плата за перший пtiсяць оренди визнача€ться з урахуванttям Tak1,1x особлl,tвос,гсl't: якLцо bt iit,

датою визначення орендноi плати за базовий мiсяць (визначений вiдповiдно до пунк,гу 9.1 Упlов) ilLа,гоtti

пiдписаннЯ акта приймання-передачi минулО бiльш як один повниЙ календарttиЙ мiсяць, то розмiр clpertлtltli'

плати за перший мiсяць оренди встановлюсться шляхом коригуван}lя оренлноi'плати за базовttй ivtiсяtlь tla

iндекс iнфляuiiу мiсячях, що минули з дати визначенllя opelIлttoT плати за базовпй п,riсяttt,;

орендна плата за лругиЙ i кожниЙ наступниЙ мiсяui оренли визначасться шляхом l(орllгувiltlня орс,rlлllоi'

плати за поперелнiЙ мiсяць на iндекс iнфлячiТ за наступниЙ мiсяць.

з.з. Ореrrлар сплачуе орендну плату щомiсяця до l5 числа, що настас за поточ}lltм пt iсяttе,пt ul)ctIllll,

3.4. Оренлар сплачу€ ореIlдну гIJIату на пiдставi paxyHKiB Бrulаttсоt,трlt]\1Yвача. llолаr,ок lra.,toлaIl) Bltllticrt,

нараховусться на загаJlьНу суму ореrrлноi плати. Балансоу],римуваti HaltcllJlaC Operr;tapltl pa\yIloK llL'llilllillIc lli;li

за п'ять робочих днiв до дати платежу. Протягом п'яти робочих днiв гriсля закirt.lення по,го(lttого Micltцll opel1.1tll

Балансоутримувач передас Оренларrо акт виконаних робiт tla надання орендtIих послуг разоrv iз tlода'l koll()to

накладною за умови реест,рачii Оренларя платником податку на додану BapTicTb.

3.5. В день укладення цього договору або до цiсI дати Оренлар сплачус ореtIд|lу lIJlат),за Ki.;tbLiclt,

мiсяцiв, зазначену у пунктi l0 Умов (аваrlсовий внесок з ореtlдноТ п.lrат,и). l]a пi/'1ставi ]1oKvrlc,ltl,iB. l,}tlJlliltlcllll\ \

пунктi 3.6 цього договору.

3.6. Пiдставою для сttлати авансового платежу з орендноТ плати с рirленttя ОрсttлО:ttlвttЯ tll)O

продовження попереднього договору оренди без прове.леtlня ayKuiorly.

З.7. ЯкщО шей логовiР укладенО без провелеНtlя аукшiонУ (лсlговорИ типу 5.1(Б) та 5.1(Г) YпrtlB), розпriр

оренднот плати пiд.цяl,ае перегляду на виNtогу однiет iз с,горiн у разi змirrи Метод1,1ки.

оренлолавечь зобов'язаllий звернутися ло Оренларя iз вимогою про переглял оренлrlоi'll;lагIt. яtitILо tпtitttt

до Методики мають наслiдкоtлt збiльцlення розмiру орендноТ плати за цим договором. протягоl\4 30 Kiutcrr]tapltltr

днiв з моменту набрання ,tиннос,гi вiдповiднимtl змiнамtt.

оренлар мо)ке звернутися до Ореtlдодавчя з вllмогою про перегJlяд ореtrлrrот п;tа гtl" яl;tttо змittи

до МетодIlкИ маютЬ наслiдкоМ змiну розмiР}, орt,нлllоТ плат!l за циN4 договоРом. про,tягоМ будь-яttого сl,року

п iсля набрання ч инностi вiдповiдним и зм iнапл и.

Новий розмiр орендноТ пJlати llоtlи}lа€ заст,Oсовува,гися з llерlхоrо чttс.ltа ьIiсяttя, 1-IlO lIilс,га( за jta1,()lo

укладення cTopoHaMli додатковоi угоди до цього договору шодо пр}lвеле}lIJя рtlзмiру ореttлtlоi'г1.1lагIl )'
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вiдповiднiсть iз змiнами, внесеними до Методики, Вiдмова

оренднот плати з метою приведення iT у вiлповiлнiсть iз

дострокового припинення цього договору,

з.8. Оренлна плата, перерахована несвосчасно або не в повному обсязi, стягусться Балансоутримувачем

3.9. На суму заборгованостi Оренларя iз сплати орендноТ п,пати

облiковот aru"n" Нацiонального банку на дату нарахування пенi вiд

прострочеtIня перерахування орендI]оi плати,

3.10. Налмiру сплачена сума орендноi плати, що надiйшла БшlаtлсоутрtlГ!lУВаЧУ. пi]lлягас в ус,гаtiоt}леноNlу

порядку зарахуванню, рu*у"Бп майбутнiх платежiв, а у разi немож.Jlивостi такого зарахуваtltlя у зв'язtiу з

припиненням орендних вiдносин - поверненню Оренларю, Сума ореrlлrtоТ плати, ctt.lta,tcttoi a'aHco]\t BiдtroBi,,tHcl

до пункту з.5 цього договору, пiдлягас зарахуванню в рахунок сплати оренлгtоi пла,ги за перttli мiсяLti clper1,1ttt

пiсля пiдписання акта приймання-перелач i Майна,

3.1l. ПрипИнення догоВору оренди не звiльняс Оренларя вiд обов'язку спJlатt,l,г1,1 заборговаrtiсr,ь за

орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязi, ураховуючи пеllю,га неусr,ойку (за rrаяrlrrостi),

3.12. Оренлар зобов'язанлtй на вимогу Оренлолавuя

платежами i оформляти акти звiряння.

проводити звiряння вза€морозрахункiв за оре}lдrlими

4.ПоверllенllяМа1-1tlазореllДиiзабезпе.tувальlltlйДепоtllТ

4.1. У разi припиtlення логовору Оренлар зобов'язаний:

звiльнити протягом трьох робо.tих днiв opanoouu,la Майно вiд налеrttнtrх Ореtrларrо pc,rcii i пol]c[)lt)/,l I,1 l,"10го

вiдповiдно до акта повернен}lя з оренди орендованого Майна в тому с,ганi, в якоп,rу Майrtо ltс,рсбчва,по rta

момент перелачi його в оренду, з урахуванням норillfu.lьного фiзичrlого зносу. а ЯКtuО OPelr:ta1-1cbl tir'Лtt tttttttlttltIti

невiд'смнi полiпшення uoo проraльно капiтальний ремонт, - то разом iз такими пoлilttuettttltMtl/karti,r,a,ltbttttl,t

ремонтом;

сплатити ореIrлну плату, нараховану до дати, шо переДуС Да'Гi ПОВСРtrеttttЯ MaГitt;,r З ОРСl]Дll, tlL'tllt) ('j;,l

наявностi), сплатит1,1 Балансоутримувачу платежi за логовором про вiлшколуваIlliя Btll,pal, [iа:lаttсо1,,грtl|\,lуваtlll

на утримання орендованого Майна та надання комунальних гlослуг Оренларю. HapaxoBallv ло ла,I,1|" lltO tlepcj(y(,

датi повернення Майна з оренди;

вiлшкодувати Балансоутримувачу збрIтки в разi погiршення стану або ВТРаТИ (ltoBrtoT u56 rlЦg1'1i9lltlT)

орендованого Майна з вини Op"noup, (i в межах cyNl, що перевищують суму страхового вiдulкодуванlIя, якll(о

воно пошиРюстьсЯ на випадкИ погiршеннЯ сrа"у iбО втратИ орендованого l\4айrrа), або в разi дсi\4оtlтil)ti)/ lll,t

iншого вилучення невiд'ем них пол i пшен ь/капiтал ьного ремонту,

4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинення цього договору Балансоутрr,Iмуваll зобов'я,заttttй

оглянути майно iзафiксувати його поточний стан, а також стан розрахункiв за ЦИМ ДОГОВО[]ОМ i la,'l()l()}top()\'l

про вiлшкодування витрат Балансоутримувача на утриман}Iя орендоваttого Майtlа Ttl tlа.цаlIIlя K()lllvlli1,1IbllIl\

nb.ny. Оренларю в akTi поверненlIя з оренди орендованого Майна,

з оренлtl ореItдоваtlого ]\4аГlrrа ), гр},()х Ol)1.11,1llLlл1,1lll\

примiрникtл Оренларю.

Оренлар зобов'язаний:

lliдtlисати три примiрн!Il(tl акта повернення з оренди орендованого МаГrна tte гtiзt;ilttе HiiK ttро,гягtlпt

наступного робочогсl дня з NroMettтy Тк отриманtlя вiд.l]а.llаtrсоутр1,1мvваtlа i o,1l|](),1actl() lIOBepl|\,1,1|

БалансоутрИмувачУ лва примiрНики rliдписап"* bp.nooPeM aKTiB разом iЗ l(лtоl|а]\1И вiд об'скта оt]сll,цt] (1,разi,

*ou" лоirуп до об'скта оренди забезпечусться ключами);

звiльнитИ Майно одночасно iз поверненням пiдписаних Оренларем aKTiB,

не пiзнiше нiж на четвертигt робочий день пiсля приплlнення договору Балансоутримувач зобов'язаttrii:t

надати Оренлолавчю прtrмiрник пiдплrсаtлого акта повернеI]ltя з оренди оренловаtlоI,о Matjrla або пt,tct,brtlBo

повiдомити Орегrлолавч|о про вiдплову Оренларя вiд пiдliисання акта таlабо с,Iвореllня Ilереш]кол Opctutalleп,t 1,

оренларя укласти додаткову угоду щодо збiльшення

змiнами, внесеними до Методики, с пiдставою для

нараховусться пеня в розN{lрl tlo,ilBlltl]Ol

. суми заборгованостi за Kt-llttHllй деtlь

Балансоутримувач склада€ акт повернення

примiрниках i надас пiдписанi Балансоутримувачем
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доступi до орендованого Майна з метою його огляду,
примiрникiв акта.

таlабо про неповернення пiдписаних Оренларем

4.3. МайнО ВважаеТЬся tIовернутим з ореtiди з l\loMel{Ty пiлпtlсаtttlя Балаtrсоут,рrl]\,l)/I]аlIе]\l тa Opclr.,tapcrr
акта повернення з оренди орендованого Майна.

4,4. Якщо оренлар не повертас Майно пiсля отримання вiд Балансоутримувача примiрtrикiв artTa
ПОВеРНеННЯ З ОРеНДИ ОреНДованого МаЙна, Оренлар сплачу€ Балансоутримувачу неустоЙку у розмliрi lrолвil"trtоТ
орендноi плати за коя<ний день корIrстування МаЙном пiсля дати припинення цього договору.

4.5. З метою виконання зобов'язань Оренларя за цIlм договором. а тако)к за договоро]\l Itpo
вiдшкОДуванtlЯ Витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та Ilаданt{я Kol\ly}IaJIbt{tlx посJI\/г
оренларю до або в день пiдписання цього договору оренлар сплачуе на рахунок Балаrrсоут,риl\4уt]аllа
забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов,

Якщо цей логовiр € договором типу 5.1 (В) або 5.1 (Г) Умов, Орендар сплачус рiзrrишrо пlirtt cyMoto
забезпечувального депозиту. сплаченого Оренларем paHiu_re за договором, t1(o tlро.,tовiкустl,ся. i с\ пttlttl,
ВИЗНаЧенОЮ у пунктi ll Умов. Оренлар сплачу€ повну cyN,ly забезпе,tува.llьtlого деllозtl гч. якltL(): .,[o1,ol]ip. lIt()

продовжусться, не перелбачав обов'язку Оренларя сплатити забезпечува;lьtlий легtс,lзит, або ttей .,iol,clBip t:

договором, що продовжу€ться за результатами проведення аукшiону (логовiр r,l.tгtу _5. l(I}) Упrов), a.lrc

переможцем аукчiону стала особа iнша, HirK Оренлар MaiiHa, cTatloМ на дату оголошення ayKIriorry.

4.6. Балансоутримувач повеDтае забезпечувальtllrГл депозит Оренларю протягом п'ятI.t робочtrх лtrill tliс.ltя
отримання примiрника акта повернення з ореtlди оренлоI]аноr,о Майна, lliJltttlcatioгo без зaYBaittetlb" абtl
злiйснюt вирахування cyi\|. визFlачених у rIyHKTi 4.8 цього договорч. у puli llаявltос,t i ,Jilvltil7Iiclll,

Балансоутримувача або Оренлолавчя.

4.7. Балансоутримувач з€lлишас на власному рахунку забезпечувальний депозит у IloBHol\ly обсязi, якlttо:

Оренлар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди орендованого Майна у строк, визначеttий
цим договором, або створюе перешкоди у лосryпi до орендованого МаЙна представникiв Балансоутримувача
або Оренлолавця з метою складення такого акта;

Оренлар не пiдписав в установленi строки логовiр оре}Iди Майrrа за резуль,гаl,а]\lll гlроllt,,,tсttttя ltt,t,ttitltt1
на продовжеt{tlя tlього договору оренди, в якому Оренлар оголошений перемохtllем.

4,8. БалансоутрлIмувач не пiзнiulе нiж протягом п'ятого робочого дня з Moмellтy отримання вiл С)рсrr_лirря

примiрника акта повернення з оренди орендоваtlого lvlайна iз зауваlltеlltrями (або за lIаявностi залвlt,ttсttt,
Оренлодавчя) зараховус забезпечуваJIьний депозtll,в рахунок невиконанllх зобов'язань Орсtuiаря i tlepepaxoBvt,
забезпечувальниl."I лепозит на погашеttttя зобов'язань Оренларя у т,акiй .lcpгoBocr^i:

у першу чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз спла,ги пенi (пу,rlкт 3.9 ttього:tоговору):

у другу чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати неl,стойки (пункr,4.4 rtього логовору,):

у третю чергу погашаються зобов'язаrtня Оренларя iз сплати (lастини оренлноI tlJlаl,и, яка BilttloBi,lttlcl jto

пункту lб Умов пiдлягас сплатi бюдже,гу MicTa Киева;

у четверту чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частигlи орендноi пJlа-ги. яка вiлltовi.цrrо

до пункту lб Умов пiдлягае сплатi Балансоутримувачу;

у п'яту чергу погашаються зобов'язаrtня Оренларя iз сплати Балансоутр1.1муваtIу плаIt,;,кitl зa.,tol,ultol)oNl
про вiлшколування витрат Балансоутримуваtlа на утримання орендова[lого Майна та I]аданtlя Kol\4ytla-пblill\
послуг Оренларrо;

у шосту чергу
Майну;

зобов'язання Оренларя з компенсацii суми збиткiв, завданих орендованому

у сьому черг)/ погашаються зобов'язання Оренларя iз сгt.ltатлl iнtllих платея<iв за LtI,lM llоговороь,t або в

рахунок погашення iнших не вl4конаних Оренларепл зобов'язань за цим договором.
Балансоутримувач повертас Ореrr,парю суму забезпе,tува;lI)llого /1еIlоз1.1,гу. яка ,]aullllllll.,lilcl, ttic.tlt

здiйснення вирахувань, передбачених цим пунктом.
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5. Полiпшення i ремонт орендоваllого майtlа

:.' .:Jfi:'ЪЖ;"::У;"-увача проводити поточний таlабо капiтальttий peN,lo',.T МаЙrrrа i ВltСТУПаТll

замовником на виготовлення проектно-кошторисноТ локуменr,аuil на провелеIlня peMo1,1,[),;

зДiЙснюватиневiд,смнit-lолiпшенняМайнаЗанаяВносТiрiшенtlяоренлолавшяПронаДаНItЯЗГОлl.,I'
прийнятого вiдповiдно до Закону та Порялку передачi в 

. 
оренду державного _ 

та 
_ 

комуtlальtlого Maгttta

затверджено.о по.ru"i"й KuOin.ry MiHiipiB УкраТн" вiд 03.06.2020 Nc 483 к!,еякi пrlтаtltlя opeIl,tll

державного та комунального майна>,

за згодоЮ Оренлолавчя, наданоЮ вiдповiдно ло Закону та Ilорялку, i о/tиtt раз llротягоN,l с,гроl(у opclIJlIl

зарахувати частину витрат на проведення капiтального ремонту в рахунок зменl-tlенtlя оренлtrоТ ltлатtl,

5.2. порялок отримання оренларем згоди Балансоутримувача iоренлолавця на проведенtlя tзi/lltoBijttIttx

вилiв робiт, перелба.,J"и* ny"nrb* 5.1 цього договору, порядок отримання Оренлареrr,r зголи Ореttltодавц,t lli1

зарахування витрат на проведення rlих робiт в рu*упо1_:ryндноi плати i умови, на яких здiйснtосться ],alic

зарахування, а також сума витрат, якi можуть бути зарахованi, визначаються Порядком,

5.З.оренларМасправоНакоМПенсашiювартостiздiЙсненихнимневiД'смнихполiпrшеttьМаГtttауrIорЯлкУ
та на умовах, встановлених Порядком,

5.4. оренлар Ма€ ПраВо На коМПеНсаLriю BapTocTi злiйснених нипl HeBill'cMtlllx lItulitllllCttt' Maiitllt Bt"L

переможця ayKuiorry з приватизаЦii Майна. а якшtо таким tlepeM:r:"* ",: |],r,:,11,Y;-,|o "ouuo 
lla']alraxYl]alll{я ll

рахунок купiвельноr чiни суми BapTocTi здiйснеrrих tlим tteBiдkMttttx lIоJtiпtл:j]:-l."Ilорялку l-а tla )1]\l()l]ax,

встановленИх Законом УкраТни вiд l8 сiчня;0 l' р N 2269-VLп."Про приватизацiю лер)l(авl]оl,о i комуttальttоt,о

майна', (Вiломостi ВерховноI Рали YKpaTH",;6i; Ё,, тч rz, ст, 68) (далi - Закон про приватrlзаrliю),

6. Режим використання ореl|дованого MaГrHa

6. l. Оренлар зобов'язаний використовувати орендоване Майttо вiдповiдно до прtIзtlаllеttl],l, вl1,}t|LlLlсt|ого \,

пунктi 7 Умов,

6.2.оренларзобов.язанийзабезпечуватизбереження"р::]^::'11"л::,,'лYuопu,запобiгаr.l,tйоt'о
пошкодх(енНю i псуванНю, триматl4 маи"О "'nopro*y, 

передбаченОшrу санiтарнимtr нормами та пpal]ItJIa]\llt

пожежнот безпеки, пiдтримувати орендоване майно в нале]llt:l\4у "о"l, 
n, гiршому, нiж tta MoMeI{T перела,ri

йоговоренДУ'ЗУрахУВанняМнорIчrаЛЬногофiзичноГозНосу,здiйснюватиЗахоДиПротиПожежноТбезпеttи.

6.3. Оренлар зобов'язагrий:

вiдповiлно до вимог нормативно-правових akTiB з пожеrкноi безtlеки розробляти koMrtltekctti заходи що]lо

забезпеченняпожежноТбезпекиоб.сктаореНДиМайttа;

забезпечуваТи додержанНя протиllо)(е)кних вимог, станлартiв,

приписiв i поьтанов opiaHiB державного l1ожежного нагляду та

Балансоутримувач а;

утримувати у справltому cTaHi засоби протипоя(ежного захисту i зв'язку,

iHBeHTap, не допускати Тх використаt]ня не за признаtlенtiям;

проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв по)кеж та подават1.I БалаtrсоутрtlN4уваtIу l]l]iIloBljtlll

документи розслiдуван ня,

оренлар несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуаташiт iH>ketIepHltx мерехt. поittе;кttоI безrlсrril

i санiтарних норм У примiщеннях згiдно iз законодавством,

6.4. орегrл.ар зобов,язаttиl-t забезпе.lИТИ преДстаВНикаМ оренДолавrrя 'га Балаttсоу'гриМуВtlllа ;locT'It tlil

об'ект оренли у робочi лнi у робочий час (а 1, рuзi оrр,,*ання скарг на порушення llрав1,1л Ttltrti або tlpot]ajlx(cIlllя

Оренларем дiяльностi у неробочиЙ.,оa, rпu'rluооau-'*оо" або незручнос'ей власнtiкапl супtiiкгl11х tlpllI\41,Icllb, "

то у буль-яКиГл iнrrrиЙ.iас) з MeToro здiйснеtrнЯ коliтролIО за t-l.,гО u,iiор,...rп,,"яN,l 
,га вllкоtiаlttttяпl ()pett"ttlpc\l \\1(]l]

цього договору.Про необхiднiсr.ь orpn*u,,*,' JlocTyIlY jl.i об'с:кr,а,rlra,,п,' liа,паtlсоt,т,рrlпt\,ва,t або ()petl;ttl]tlttзetlt,

норм, правил, а також виконання вимог

u"*o. uiоповiдних служб (пiлрозлiлiв)

поже)(ну TextriKy, обладнаtlня та
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повiдомля€ Оренларевi електронною поштою принаймнi за один робочий лень, kpiM випадкiв, koJlll досl,уll до

об'екта орендИ необхiднО отриматИ з метоЮ запобiганнЯ нанесеннЮ шкодИ об'сктУ орен]lи ,tи власгtос,li TpeTix

осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок аварiйних ситуаuiй 
_або 

внаслi;lок llасl-iltIttя

пuоru".]Ъй""х ситуачiй, техногенного.га природного характеру, а також у разi отримання скарг lra порушеlIllя

правиЛ тишi або провад}кення Оренларем дiялоностi у неробочий час, яка завда€ ttlкоди або tlезру,tttос,гей

власникам сумiжних np"*irua"i, у разi виникнеlliIя TaKlIx ситуачiй Оренлар зобов'язаttt,tй l]7l(llBa,гll

невiдкладних заходiв для лiквiдацiТ iх наслiдкiв,

6.5. Протягом п'ятLI робочих днiв з дати укладення цього договорУ Балансоутримувач зобов'язаtlttй

надати Оренларю для пiдписання:

лва примiрники договору про вiлшкодування витрат Балансоутримувача lla у"гриманlIя ореllдов,ltlOго

Майна, витрат за користування земельною дiлянкою та ltадаL{l{я коI\4уt|альll1,1х tIocJlyl- ()pcrr;rapro, Ilpcle K.rt

логоворiв iз постачальниками комунальних послуг, якщо с,госовно об'ск,га opelIi[l] TaliIiN,ltl tlocl,atlaJILlIllKi'lN1l1

комунаJ]ьних послуI,вiлкритi oKpeMi особовi puiyn*" або якiцо oKpeMi особовi рахунки бу,rи вiлкригi rra

попереднього користуваtrа Майном.

оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв З моменту о,гриманtlя пpt,rMiprrlrkiB Jlоговору про

вiдшколування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надаtlня kol\,lyнajlb|,iиx посJlуг

Оренларю:

пiдписати i повернути Бzulансоутримувачу примiрник логовору; або

подати Балансоутримувачу обгрунтованi зауваження до сум витрат, якi ttiдrrягаtоть Bijtutktrlt),Bi,tl]ll1o

Оренларем за договором.

Оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отриманIIя Bi:r Бa,,IaHcoyl,}]1,1l\{yltaLIil

вiдповiдi на свот зауваження, яка мiстить лопуrЁпr-rнi пiдтвердження витрат, якi пiдлягаtоть tзiдшtкоit),вlllltlI()

Оренларем, пiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрник договору,

Оренлар вжива€ заходiв для укладення iз постачальниками комунальнихл,]_1:]),j,, 
io'oBopiB 

tll,t пoclilllilttlLi

вiдповiдних комунаJlьних послуг протягом мiсяця з моменту отримання проектiв вiдповiдних логсlво1,1iв Bi,,t

Балансоутримувача. Оренлар зобов'язаний надати БалаrrсоуiримуваtIу когrii логоворiв, у,кJlалеlil,|х il

постачальникамtl комунальн их посJIуг,

7. Страхування об'€кта орендtl, вiлшкодува]l1lя ви,tра,г на ortiHKy Maiitla

7. l. Оренлар зобов'язаний:
протягом l0 каленларних днiв з дня укладення цього договору *:,|iiy:i:,r Майlно r,ra суму iiot,cl

страховот BapTocTi, u".nuu.nbT у пунктi 6.2 Умов, на користь БzuIансоутримуваtlа згiлно з [-lорялком, зtlкрсп,tаt Bi-t

пожежi, затоплення, протиправних лiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та протяt,ом l0 KzuIеrrлap,li::,l,i: 
l,,:l]:l

укладеннЯ ДоговорУ фu"уuu"п' (логоворiв страхування) налати Балансоут,римуваtIу та ОреllJtодаt]ltIо заt]lрL-Ill

нале}кним чином копiТ договору страхування' i локументiв, якi пiдтвердrкуrоть сплаl^у cTpt]xoljoI,() Iiлаl,с)iiу

(страхових платежiв);

поновлювати щороку договiр страхування так, щоб протягом с'року дii цього договору Ir4aйrrtl бу,ltо

застрахованишt, i надавати Балансоутр"rуЪu,,у та Оренлодавцю копiТ ,уiр*11_:алеж1-IиN4 LIl]Ilol\,l лOговор\,

страхування iлокументiв, якi пiлтверджують сплату страхового плате)l(у. Якlцо договiр страхvваlrttя r,kJtaлclttli'i

на строк, що с iншим, нiж один piK, r.акий логовiр-повинен бути поtrов.ltениЙ пiсJrя закirt,tснtlя c1,1)oliy, tta якttй

BiH укладено.

Якшо строк лii логовору оренди менший, нiж один piK, то логовiр страхуваtlня укJlада(]ться lta cтptltt,,tiT

договору оренди.

оплата послуг страховика здiйснюсться за рахунок Оренларя (страхувальнrlка),

8. Субореttла

8.1. (3) Оренлар мас право злавати МаГtно в суборенлу за пllсьмоt]оlо зголою Ореtrдо]tавttя,

8.2. Оренлар моя(е укладати договiр суборенли лишlе З особами, якi вiдповiдаlо,гь t]имоI-аtм с,га-г,гi ,l

Закону.
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8.3. ОРеНЛаР ПРОТЯГОМ тРьох робочих днiв з дня укладенlJя договору субореrrли зобов'язаttttй tlаjtа.ги
ОРеНЛОЛаВrtЮ iНфОРМаuiЮ ПРО Субореrrларя та один примiрник договору суборенли для йоt.tl ollplu||olltlelltiя
Оренлолавrrем в електроннi й торговiй с истем i.

9. Запевнеllllя cTopilt

9. l. Балансоутримувач i Оренлолавець запевняIоть Ореrtларя, rrto:

9,1,1. KpiM випадкiв, коли про iнше зазначене в aKTi прийманtlя-перелачi, об'ект ореttltи с вiльttrrм Bill
TpeTix осiб, всерелинi об'скта немас майна, належtlогО TpeTiM особам, пoBtJI,Il-l iбезrtереLлкодllllй досгуIl ло
об'екта може бути наданий Оренларю в день пiдписання акта приймання-передачi разом iз комп.ltеtс,гtlм клrо,riв
вiд об'екта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi приймання-передачil

9.1.2. iНфОРМаuiЯ ПРО МайнО, оПрилюднена в оголоtuеrrнi про передачу в opeH/ly або irr(lopbrarliйtttlпt\
повiдомленнi/iнформаuii про об'скт оренди, якщо договiр уклалено без провелсння ayKuioiry (в обсязi.
передбаченомупунктом 1l5абопунктом 26 Порядку), посилання на яке зазtlачене у,,yunri 4.2 Умов.
вiдповiдае дiйсностi, за винятком обставин, вiлображених в akTi приймання-передачi.

9.2. Оренлар зобовязаний своечасно iB повному обсязi сплачувати орендну плату та ittItti ttлаr.е;tti
вiдповiдно до цього договору.

9.З. одночасно або до лати укладення цього договору Ореllлар пoBlticTto cгlJlaTtlв aBaHcollttt] tsнс]соli з
оренлноi плати в розмiрi. визначеному у пунктi l 0 Умов.

9.4. одночасно або до укладення цього договору Оренлар повнiстtо сплатtlts забезltс,tува;tьниl'i деrlозt.t-г в

розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов.

l0. Вiдповiдальнiсть i вllрiruення clropiB за логовором

l0. l . За невиконання або ненzulежне вL,lконання зобов'язань за tt!ll\1 -Llo1-oBopo]\.| c'l op()Hl,, }Icc),l l,
вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором.

l0.2. ОренлодавецЬ не вiдповiдас за зобов'язаннями Оренларя. Оренлар tte вiдповiдас за зобов'я:lаttllrl]\1 ll
орендодавця та Балансоутр}Iмувача, якщо iнше не передбачено цим договором. Оренлар вiлповiлас за cBoj'b,t t.t

зобов'язаннями iза зобов'язанняI\4и, за якими BiH с правонаступником, виклюtlно власним майном. С1яггtеtlt,rя за
цимll зобов'язаннями не N{оже бути звернене на орендоване Майно.

l0.3. Спори, якi вl,tникають за цим договором або в зв'язку з ним, не Bиpir_rreHi шляхоl\,t гtерсговорiв.
вирiшуються в судовому порядку.

l l. Строк чltlll|остi, yMoBlt змilllt та npllп1lllellllя лоt.овору

l1.1. (l) Щей логовiР укладенО на строк' вttзttачеtrtIii у lryrlKTi l2 YilroB, llеребir' строку /]оI,овору
IlОчина€Ться з Дня набрання чt.lнностi цим договором. I_{ей логовiр набирас.tинtlостi B,letlb його lti]lгtttci.tttttя
cTopoHaMIi. Строк ореНди 3а циМ договороМ починастьсЯ з лати пiдписанttя акта прllймаrtttя-tlсрела,ti i

закiнчусться датою припинення цього договору.

l1,2. Умови цього договору зберiгаrоть силу llротягом всього сгроку ,цiТ rtbo1,o логовор\. в гONl,\, ,lltcJli )'
разi, коли пiсля його укладенtIя законодавством встановлено IlраL]ила, що погiрш}tоть cTatlotJиtttc Ореttдаllя.
KpiM випадку, перелбаченого пунктом З.7 цього договору, а в частиlii зобов'язаttь Ореrr.,tаря tltcljto tlpctl,,trrclj'
плати - до виконання зобов'язань.

l1.3. ЗмiнИ iдоповнеttня до договору вносяться ло закiнчсння строку його дiТ за взасмtlою згодоI.l cTtll-titt
з урахуванНям встановЛенихстаттеЮ lб ЗаконУтаПорядкоМумов та обмеженЬ шляхоМ укладt|-lня доt,оворiв
про внесення змiн iдоповнень у письмовiй формi, якi пiлписуються сторонами та с ttевiд'смнимtI час],tlI|амtl
цього договору.

l I .4. Проловження цього договору здiйснюсться з урах),ванIIяN4 I]tl]\4tlг. l}cl alioBJIclll|\ с-га l"i cl() l 8
Закону та Порялком,

оренлар, якitй бажас tlродовжиlrr шей ltоговiр tta rtoBtrii строк, повиtlен,]верllутись ло ОрсrlлOiiаIJltrl зц,i,рll
мiсяцi до закiнчення строку дii'лор6rоо, iз заявою.
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ffo ЗаЯВИ ДОДа€'ГЬСЯ ЗВiТ ПРО ОuiНКУ Об'скта оренли та речеrlзiя lla 1-1boIo. якlцо lttlговi;l opcttjttt б_r,tl
уклалений без провелеtlня конкурсу чи ayKuioHy, або логовiр оренли, що гlродов)I{у€ться, був t,K.ltattletlиii бсз
ПРОВеДеННЯ аУКuiОНУ З ПiДПРИСМСТВаМИ, установами, органi.uцirr", передбачени*" ..iu,,r.,u ]_5 закоrrу.

Пропуск строку подання заяви Оренларем е пiдставою для припинеIJня цього договору на гriдставi
закiнчення строку, на який його було укладено, вiдповiдно до пункту l4З Порялку.

Орендар мае переважне право на продовя{е}lня цього договору, яке Mo)ie бутrl реалiзоl]аllо l]tli\I \визначений в Порялку спосiб.

ОприлюднеНня на веб-сайтi (сторiнЦi чи профiлi в соцiалыriй мережi) орендаря, якиt-I oTpI.i]\4aB I] орсtlл)iМайно без провелення аукuiону, недостовiрноТ iнформачiТ, що стала пiдставою оr,, упr,оr,.пIlя догоt]ор),()реIljlt1"е пiдставою для дострокового припинення договору оренди за iHirtiaTrrBoк.l Орauчu/lавtlя, a-IilKo)i l]c
продовх(ення договору оренди на новий строк.

l1,5, Якшо iнше не передбачено цим договоропl, перехiд права вJIilсIiос,гi tra opctutoBatte Майttо l,peTibr
особам не е пiдставою для змiни або припинення чинностi Цим дgр9g9rом, i вiгt зберiгас свою чинttiс.Iь л,lянового власника орендованого Майна (його правонаступника). за вLlt{ятком виIlалку прttваr.ltзаttii'ореl]доваlIоI.о
Майна Орендарем.

l 1.6. Щоговiр припинясться:

l 1.6. l з пiдстав, перелбачених частиною першою cTaTTi 24 Закону, i гrри шьоплч;

l1,6,1,1, якщо пiдставою припинення договору с закiн.tеt-tня строку, на якtIй t-lого yl(Jla/lerro (абзаlt
лругиЙ частини першоТ cTaTTi24 Закону), то договiр вва)касться припI4неним з:

дати закiнчення строку' на якиЙ його булО укладено, на пiдставi рiшеннЯ Оренло,,tавшя tlp.l Bi]lllloB1 r,
продовженнi Цього догоВору, прийtrЯтого З пiдстав, перелба,tеttИх стат.гсtО l9 Закоllч, r] ]vle7liax с lp()IiilJ.
визI,Iачеr{иХ частиноЮ гI'ятоЮ cTaTTi l8 Закону: або рiшеrlнЯ оренлодавttЯ Ilpo прI.IпIlI|енlJя ttього jlогоtlорч ]
ПiДСТаВ ПРОПУСКУ ОРеНЛаРеМ СТроку на подання заяви .lpo проловi*сt{llя ltbot.o ]t.,I.oB()p\,.
передбаченого частиною третьою cTaTTi l 8 Закону (rlyHKT l43 Ilорялку);

дати, визначенот в абзачi третьому пункту l5 l Порялку, якщ() ltepeivlo)kцeM
цього догоВору стала особа iнша. нiж ОренлаР, - на пiдставi протокоrrу аукчiону
вимагаеться);

аукцlону на продов)кеl]ня
(рiшення Ореttдодавця не

l1.6.1.2. якшо пiдставою гlрипиНення договОру с обставини, передба.tенi абзаttапl tt tpc-t irI, tlclIJcpIllNi.
cboM11l\4, восьмиМ частини rlершоiстаттi 24 Закоrrу, логовiр вва)касться припtllJеI]им з да,гt] tlас,lаltttя BillгttlBijlttot'
обсr,авини на пiдставi рiшення Оренлолавuя або на пiдставi докуN,tеrIта, який свiд,tt.tть про нltст.аtttlя (lattt,rv
припинення юриличноI оссlби або cMepTi фiзичноi особи;

l 1,6,2 якщо Оренлар надав недостовiрну iнформачirо про право бути оренларем Bi,цlloBi;lt.to .,ttl
поJIожень частин третьоТ iчетвертоТ cTaT,Ti 4 Закону, а також якщо Оренлар, який о,гриNlав I\4ar'iHo в ореrrлу без
проведення аукuiону,.надав таlабо оприлюднив на веб-сайтi (cTopiHui ,rи проt|liлi в coцia,lrbrliii Mcpc;Ki)
недостовiрну iнформачiю про себе таlабо свою дiяльнiсть.

Щоговiр вважасться пр1,1пIlнен14м з цiс1'пiдстав[l в одностороF|ньому tlорядку на 30 деrrь пiс.llя наlliсlrагlltя
Оренлодавuе]\,r листа Оренларrо про дострокове пр1.1пиненt{я цього договору, Kpiпt вtlпаltку. K()Jlll Ilpo.;)iI.9]\J
зазнаtlеного строк)'Оренлар звернувся ло суду 3 оскар)кеl]няl\{ 1,акого рiшtеttttя Ореtl.цо;iаtlLtя.

У такому разi логовiр вважа€ться припиненим:

пiс.ltя закiнченtiя двох пliсяtliв з дня звернення Оренларем за таким позовом /lo 0уду, якщо cy]lo]\,l tlс
вiлкрито провадження у справi за таким позовоill Оренларя протягом зазtlачеr]ого двомiсячного строку;

або з дати набрання закоttноt'сили рiшенням суду про вiлмову у позовi Оренларя;

або з дати залишення судом позову без розlтяду, припиl{еt|ня провад}кеltня у crlparli абtl з ]ta.t lt
Bi_]K,r икання Оренларем позову.
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лист про дострокове припинення надсила€ться на адресу електроннот пошти Оренларя i t,lоtttтоtзt,tм
вiдправленнЯм iз повiдоМленItяМ про врученНя iоплtсоМ l]клалеI]tlЯ за а,lрссо|tr л,tiсLtезttахсlЛ;кеltttя ()реrl,царя, а
також за адресою орендованого Майна;

l1.6.3 (l) якщо uей логовiр пiдписаний без одночасного пiдписання акта прилiплаtlня-гlерелачi Mat-tlla.
!оговiр вважаеться припиненим з цiст пiдс,гави на п'ятий робочий день пiс.ltя пiдписангtя цьоt,о логовору, якIltо
станом на цей день акт приймання-перелачi не пiдписаний через вiлмову Оренларя, про що Балаtlсоутримува.t
повинен скласти акт та повiдомити Орендодавцю.

l1.6.4. на вимогУ ОренлолавШя з пiдстав' передбаченИх пунктоМ l2,7 цьогО логовору. i при ttborvlv jto1.oI]ill
вважа€ться припиненим в день, визначений вiдповiдно ло абзачу третього пункту l2,8 цього догоl]ору;

l1.6.5. на вимогУ ОренларЯ з пiдстав' передбаченИх пу}lктоМ l2.9 цьогО договору, i прlr LtboMy логовi1l
вважаеться припиненим в день, вltзначений вiдповiдно до абзацу друго го пун кту l 2. l 0 цього договору;

l1.6.6. за згодою cTopiH на пiдставi договору про припине}lня з дати пiдписанtrя акта Ilоверt{енtlя Matitta з
оренди;

l 1.6.7. на вимогУ буль-якоТ iз cTopiH цього догоВору за рiшеttttям суду з tliдстав. tlc1,1cltбa,lcttttx
законодавством.

l 1.7. Щоговiр може бути достроково припинений на вимогу Ореrrлолавчя, якщо Ореrlлар:

l I.7.1. лопустив прострочення сплати оренлноi' платtl на строк бiльrllе l,рьох пtiсяцiв або cybraprra
заборгованiсть з орендноТ плати бiльша, нiж плата за три мiсяui;

l1.7.2. викоРистовуС МайнО не за цiльоВим призначен}lям, виз},lаченим У пчIlк,гах (])7.1. (3)7. 1.1 абLl
(4)7.1 УмоВ, або викоРистовуе МайнО за заборонеrlим цiльовим призtlаLlенням, BIlзtialIel{1.IN4 у rrчtrк-гi 12;7,1
Умов;

l1.7.3. без письмовогодозволуоренлолавчя передав Майно, його частину у користування iншiй особi,
kpiM випадкiв, коли Орендар передав Майно в суборенлу на пiдставi пункту 8. l цього договору i налав
ОрендодавЦю копiЮ договорУ суборендИ для його оприлюднення в електроннiй торговiй системi;

l 1.7.4. Уклав логовiр суборенди з особами, якi tte вiдповiдають вимогам cTaTTi 4 Закоrrу;

l1.7.5. ПеРеШкоДх(а€ спiвробiтниrсам Оренлолзвця таlабо Балансоутрllмувача злiйсtltова,t,и коI]троль ]а
використанням Майна, виконанriям умов цього договору;

l1.7.6. вiдмовився внести змiни ло l_tього договору у разi виникнення пiдс,l аtз. tlc.pe/lбa,tcttt.tx гtt,rtк,t,олl j,7
цього договору.

l1.8. Про наявнiсть однiеТз пiдстав для дggтрq*ового припи}lення договору з iнiчiа.гиви Оренлолавця,
ПеРеЛбаЧеНИХ ПУНКТОМ l1.7 цього договору, Орендолавечь або Балансоутримуваtl повiдомляс Оренларевi та
iншiй cTopoHi логовору листом. У листi повинен мiститись опис порушення i вимогу про його усунення в строк
Не МеНШ ЯК 15 Та Не бiльш як 30 робочих днiв з дати ресстрашiТ листа (у строк п'ятлr робо,tr,tх дttiB, якtцtl
ПОРУШеННЯ СТОСУеТЬСя Прострочення сплати оренлноТ плати або перешкоджання у злiйсненнi Оренлодавцем або
БаЛаНСОУТРиМУВаЧеМ контролю за використанням Майна). Лист пересилаеться на адресу електронttоТ пошти
орендаря i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладенllя за адресоtо
мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

ЯкЩо протягоМ встановленого у приписi часу оренл.ар не усунув порушенIrя, орендодавечь налсиJl?lс
орендарю лист, у якому повiдомляс оренларевi про дострокове припинення договору tla вимогу оренлолавltя.
У листi з€}знача€ться пiдстава припинен}Iя договору, посилання на вимогу про усунення порушення, а такохt
посиланнЯ на обставиНи. якi свiдчать прО те, щО порушеннЯ трива€ пiсля закiнчення строку, вiдведеttоr.о д.llя
його усунення.

ЩОГОвiр ВВажаеться припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiслання Оренлолавuем або
БаЛаНСОУтриМУВачем Оренларю листа про дострокове гtрипиtlенtlя ltього договору. ОреrrлодаI}еl.tь налсилас
ОРенларю лист про дострокове припинення цього договору електронноlо поцlтою, а також llоLuтовим
ВiЛПРавленням iз повiдомлеtlням про вручення i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Оренларя, а
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також за адресою орендованого Майна. .щата лострокового
встановлю€ться на пiдставi штемпеля поштового вiддiленttя

l 1.9.1. протягом
icToTHoT невiдпов iдностi
повiдомленн i/i нформачii
приймання-перелачi ; або

Балансоутримувач повертае Орендарю
Протягом десяти каJlендарних днiв з моменту
повернення Майна з оренди;

припинення цього договору на вимогу Ореrrдодавrtя
на поштовому вiлправленнi Оренлолавuя.

вlдповlднУ частинУ оренлноТ плати, сп.llаченоl' Opetl:tapeпr.
отримання вимоги Оренларя i пiдписання OpeH;lapeM акта

I-{ей договiр може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо:

одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Оренлар отрима€ докази
об'екта_ореНли iнформаШii про ньогО, зазначенiЙ 

" b.onor."Hi або iнформачiйному
про об'скт оренди, якщо договiр уклалено без провелення аукцiону,'або u unii

l1,9,2, протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта Ilр1.1t-ll\,lаl]tlя-|lсрелачi Opcrl,,tap 1,1c ]\.{a.l 1,I]!le btoitt,ttttltlcti
використовУвати об'скт або приступити до виконання ремо}{1,них робiт ira об'ск,ii ,,срез вi;rсуltIiс.гь ttil об'сrt.гiможливос,гi пiдключеннЯ до комунаЛьних послуг, або вiдмови Балансоуrр"rуru.,u укласти iз Оренларепrлоговiр про вiдшкодування витрат Балансоутрt,lмувача на утриманl]я орендованого Майrtа та Ha,ilдl]I1,Iкомунальних послуг Оренларю, або вiдмови постачаJIьникiв вiдповiдних KoMytlaJlblll.]\ tIocJlyl- у Klltrc ttt iзОренларем договори lla постачання таких послуг протягом одного мiсяця з моменl.у зBcptieнllrl Орснltаря (за
УМОВИ, ЩО ОРеНЛаР ЗВеРНУВСЯ ДО ТаКИх Постачальl]икiв послуt,itе пiзнiutе rtiж протягом одllоl.о iлtiсяt(lt lliс,rtяпiдписання акта приймання-передачi Майна).

l1,10, Про виявлення обставин, якi дають право Оренларю на припt]ненIlя доl,овору вiдповiлlrо,гtо гIуlIк.l.},l1,9 цього договору, Оренлар повинеll повiдомити Оре,rлолавчю i БалансоутрrIмуваtIу i. ,,orru,,,,rn, Bi/tlloBi;ttttrx
доказiв протягом трьох робочих Днiв пiсля закiнчеirня cTpoKiB, передбачеrIих пуtJктом lL9 логоворч. JI Krrto
протягоМ 30 днiВ з моментУ отриманнЯ повiдомленtrя ОренларЯ заувах(ен}lЯ Оренларя rre бy;tl,Tr,',v,cl,rrcrli.
ОренлаР надсила€ ОренлолавUю i БалансОутримувачУ вимогУ про достроКоl]е припинеllня цього ]to1,oBollv iвимогУ про повернення забезпечувального депозиту iсп.пачегtих сум ореIIлIrо].tlла,гtl. Вttьtоги Ореrurа|я.
заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановленИх цим пунктом договору, ЗадовоJlеl]rltо tle lli,ltляl.аlот.ь,

Щоговiр вважасться припt,llIеним на десятий робочий день пiсля llадiсланtlll Operr.lapcM Opett,lo,Ltallrtro i
БаЛаНСОУТРИМУВаЧУ Вt,I]\,tОГИ ПРО ДОстрокове припи}]еt{ня llього договору, KpiM випа,ltкit]. ко.цl1 ()pett.1o.rlatlctri, або
Балансоутримувач надаВ Оренларкl обгрун,гованi заува;ltеrtttя lllo/lo обс,гавl..ttt. l]1.1кл.l]lсllll\ \,tloгli,,[tllt,,tctttli
оренларя. Спори rrtоло обгрунтованостi цих заува)l(ень вrrрiшуються сулом.

За вiлсутнОстi зауважень ОренлоЛавtlя та БалансоутрrЛмувача, ttерс.дба,tеttltх абзаlttlrл,гlрY1.1.1Nl ltl,()l.()
пункту:

Балансоутримувач повертас сплачений Оренларем забезпечувальний депозl4т протягом деся-гtt
кtцендарних днiв з моменту отримання вимоги орендаря i пiдписання оренларем акта повернення Майна з
оренди. Повернення оренднот плати, що була надмiру сплачена Оренларем "i pu*yno* БалансоутримуваlIа
здiйснюеться у порядку, визначеному законодавством.

l l. l l. У разi припинення договору;

полiпшення орендованоГо Майна, здiГrсненi Оренларем за paxytloK BJIaOtlиx KtlLllTiB за згодоltl осiб.
ВИЗначених у пунктi 5.1 цього доГоВору, якi пlожна вiлокремttтt.t вiл орен;tоtlаtlсlг<l ,\4at:itta. lIc зaiJjlalloLlп iloNI\
шкоди. с власнiстtо Оренларя. а полiпшення, якi гlе можна вiдокремити без шlKojltt лля MaiitIa. - t1.ltacttic.l.Kl
територiал ьноТ громали MicTa Кисва;

полiпшеннЯ Майна, зробленi ОренлареМ без згодt.t осiб, вl,tзtlа,lенtj,\ У гryltK,l,i _5.1 цьоr.о jtgIoBt)p_\. якi tIU
можна вiдокремитИ без шкодИ для Майна, с власнiс,гtо територiаrьrrоТ гропiаrrr MicTa Кисва т.а i'x Ballticlr,
ком пенсацiI не пiдлягас.

|1.12. Майно вважаеться поверненим Орендодавцю/ Балансоутримувачу з моменту пiдписання
Балансоутримувачем та Оренларем акта повернення з оренди орендованого Майна,
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l2. lнше

l2,1 Оренлар зобов'язаний письмово повiдомити iншим сторонам договору протягом п'яти робочl,iх лнiвз дати внесення змiн у його найменуваннi' мiсцезнаходrltеннi' банкiвських реквiзитах iконтактtlих jlaI|1,1x.Орендолавеuь або БалаНсоутримуваЧ повiдомляС Op.,rr,u|.:ui про вiлповiЛtti зпtittt.l Il1.1cbN{OI]O або lla а.црсс\,електронноТ пошти.

l2,2, Якщо l_tей дор9giр пiдлягас нотарiальному посвiлченню, витра,ги tla таке посвiд,tеttня несе Оренлар.

l2,3, Якщо протягоМ строкУ лiТлоговорУ вiлбуваеться змiна Оренлодавця або Балаtlсоутр1.1]\1уваliа Майllа.новий ОренЛодавецЬ або БалансОутримуваЧ стае сторонОю такогО договорУ шляхоМ складеннЯ акта rlpo :labtitl1,сторонИ у логоворi орендИ (далi - акт прО замiнУ сторони) за формою, urо розроб,пясться ()реt1.1tОдавце]\l. Дl<.г tt1-1oзамiну сторони пiдписусться попереднiм iноьим Ьр.йооu'r,i.м або Балаt{соутримувачем та в той же JtettbнадсилаетьсЯ iншиМ сторонаМ договорУ листоМ (цiннйМ з описом). Акт про замiну сторони скJlадас.гься у трьо.\оригiнальнИх примiрниках, Новий Оренлолавечь або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом tl'ятl.t робочttхДНiВ ВiД ДаТИ ЙОГО НаДСИЛаННЯ Оренларю) опублiкуват" ,urЙч.п"й акт в електроннiй r.орговiй ct.lc.l.clt i.оренлолавеuь або Балансоутримувач за цим договором вва)ка€ться замiненип' rn,,оra,,rу опублiкуваtrtlя ак.гапро замiну cTopiH в електроннiй торговiй системi.

l2,4, у разi реорганiзаuii'Оренларя логовiр ореlJди зберiгас ,tttttttic,гt, ,,ulя tli;tlloBi;ttlol1) lll)al]ollitc1.\,llllllh.itюриличноТ особи - Оренларя.

У разi вилiлУ з юридичнОi особИ - ОренларЯ окремоТ юриличноi особи перехiд.цо таrtоi.особи tlparl iобов'язкiв, якi витiкаютъ iз tlього договору, можливиli лише за ,rЬдо*о Орендодавчя.
замiна cTopolIIl Оренларя набувас'чинностi з дня внесеllня змitl до цього договор).замiна орендаря iнша, нiж перелбачена цим пуllктом, не доtlускаеться.

l2,5, I]ей !оговiР укладенО у трьоХ примiрникаХ, кожеН з якt!Х ма€ однакоВУ Юри/(tlчtl)1 cl]Jly. fi() OllIJol\I),лля Оренларя, Орендодавця i Балансоутримувача 
vЛllgАvDJ ruPri 

.

12,6, У разi якщо повiдомлення (лист) Орендодавця, БалансоУтрtrмувача наIIравлене за IlaJle)(IloK)адресоlО (зазначеноЮ у логоворi) i поверненО поштоЮ у зв!язку з посила'ня't на вибуття адреса.l,а. I{eотримання у зв'язку з закiнченням TepMiHy зберiгання norroro.o uiлпрurra",'r. uiлrоrу вiл o.rcplI<alttlя. l()IIl().то вважа€ться, що адресат (оренлар) повiдомлений належним чином.

l3. Щолатки

lj.i До:аткll до tlього flоговору с t'lого невiд'смною iсклаловою частиtlоlо.Jo цього .Щоговорl -1о_]аються:
- Акт прийМання-передачi оренловаНого майна (Додаток
- Вшкопiюванняi. з поповерхового плану (.I[олаток 2).
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Акт
п ри й Mall н я-переда.l i в ореIlлу н е рухомо го ]t{al'l ll а, Iцtl ll:lле?lillтr,
до KoMyIraлblloT власtlостi тери,горiа.llьноi гро}I:lllIr пricT,ir KltcBir

м. КиТв u о6, ?/ 202l р.

ГРОмадСька органiзаrцiя <<Прогресивний молодiжний ру*rr, нада,ri - Ореllдар, код ,]а

СДРПОУ 4018l820, що знаходиться за адресоtо: 03022, м. Киr'в, вчл. JIoMoHocol]a,63 кiмlrа,га 99. в
ОСОбi КеРiВНИка Вельгас Олег Володимирович, який дiс на пiлставi Ilолоrltеttttя tlpo l,L.pи,lopia.ltbltc

Управлiння {ержавноТ суловоТ адмiнiстрачiТ УкраТни в MicTi Киевi з однiсТ сторо}lи, та Koпryllallblle
ПiДПРИСМСтвО <<Керуюча компанiя з обслуговуваIlня житловоfо фонду Го"llосiТвськtll,tl райоllу
М. КИСВа>>, надалi - Балансоутримувач, код за еДРПОУ З2З'75554, що знахолиться за алресоIо:
0З039, м. КиТв, просп. Голосiiвський,17-б, в оообi директора Латаllюк На,га.llii Вiк,горiвllи, яка дiс
на пiдставi Статуry з лругоТ сторони, склuLли цей Акт, про наведене ни)I(че:

1. На виконання договору оренди нерухомого майна uiдr, l./rr. а/ 202l р. Xr ZZ41
в строкове Ilла1,1]с(далi - !оговiр оренди) Балансоутримувач передас, а Орендар приймас

користування нерухоме майно, що н€lлежить до комунальноТ власностi, *

Характеристика нерухомого майна
не)китл ове п р и м i ще tt llя за гiLц ь riol() гl.,l otl tclo
J6r0 кв. м,

[IoBepx l поверх
Загальна площа об'екта (кв. м) 36,0 кв. м
Корисна площа об'екта (кв. м) 36,0 кв. м
назва об'скта 1-1е)(и,глове t t рим i шlеtl ttя

М iсцезнаходження об'скта
вул. C€.leIIoB:r.5"

(Да.ili * Об'скт оренди), rцо перебувас на балансi Балансоуr,римувача та нале)I(и,гь .rto с(lсри
управлiння ГолосiТвськоТ районноТ в пlicTi Кисвi державноТ адмiнiстрачiТ.

2. Об'ект оренди е вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi Об'скr,а ореIlдlJ Ile\.1a{,r,taйtta. liiulerl(llol,()
TpeTiM особаNl, повний iбезпереulкодний достуIl до Об'скта оре}lди llа/lасl,ься ()pcH.,tapto I].i(ellb
пiдписання цього акта приймання-передачi.

3. Характеристика нежитлового примiщення: не)ки,гJlоt]е I,1риl\tiщенttя розir.titllеtlе в tti,i(tзa:ti.

наявнi Bci iHяcet-tepHi комунiкацiТ.

4. Вказане примiщення передасться Орегrларю в задовiльному cTaHi без будь-яttого об..llttлltаtlttя.

5. L{им Актом орендар засвiдчуе, ш{о отримав вiд Бzutансоуl,риl\1уt]ача ttctlбxi;lttttij ttoпttt;tclt,г
к.lltочiв вiд Об'ек,га у кiлькостi штук.



l ШЛАН ftg-a*x,Qlщ L,,/
noBвp.xiB примiщень грсмадського призначёння, вбудовЁнtФ( в йитловий будлнок

Нежитлове примiщеня**- - ПF}lзйЕёiiяý -

_ву{]цц (провулок, площа) .ý9ченqg9 . "

MicTo (селище, с*ло)

Мачлаб 1:200
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