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Об'ект оренди та склад майайlrа (лалi - Maiilro)

pirrKy В електроrrrriЙ торговiй cltcTeMi, rra якiй розмirшеtlО irr(lopпIartiro про oб'cK,r'tll)cl1,IlIl
а 2 ,inn"rioro оо о.опоrЪu,,о IIро переда(lу майrrа в оренлу (в обсязi, tlеРСДба'tСttОi\lv IlYIll(TOI\4 -i-5 lI<lРЛ,ltli)'

,перелачi в орендУ державtlого i t<омунальttого шtайна, затверд)кеноI,о lloclall0Borcl Iiабirrс,гl,Мirriс,r pirr Yltllai'rtrr

,вiл з червня 202о р. N 483 (офiLriйrнlrй вiсник укратни" 2020 р., N _5 l. с,г. l585) (лаJli _ [It)ря,,tок). абtr

гlосилання на опублiкОване вiдповiдно до I"Iоря.лку iHtPopMartirirre поtзi.цом.ltеrrrrя / irrcllopbtattitrl ttpo o(i'c ri t

оренди' якшо догоВiр уклалено без провелення аукцiоttу (в обсязi, tlерелба,tеttо]\lv Il\ llK,l ()\l l I_i lrбtl ]6

: Не належlrть до паNlrt,гок KyJlы,ypttoT cllaлtIlrtttlt

Гlроц.дурu. u Ёёзупuiiii якоl' lVlaйHo оl plll\ta}io в ореI{л\,

03039, м. КиТв,
п pocll.

голосiiвськtrii,

латаllюlс
llага;riтl

BiKтopiBlta

(гривень), без податку на додану варr,iс,rь: 925-170.00 грtt.
'ятсот двадцять п'ять тисяч чотирLlста сiмдесят грн 00 Koll.)

ouiHKy Майна (частина четверта

icTaTTi 8 Закону УкраТни вiл 3 
.

)ковтня 20l9 р. N l 57-1X "IJpo
оренду :tерхtавttого i

l(оl\,lуlI&льного маГл t-ta" ( В iлоьrостi
:BepxoBtroT Рали УкраТrrи, 2020 р.,
N 4. cl. 25) tлалi - Закон)

6.1.1 оцiнювач ТОВ <Трибыот - Консалтинг)) 3 1 ,08,2020

. ^^ _ [щенко олена о,llс,гiвtlа 24,09 2020
6:l:2 , Речеllзеlзт,

CтpaxoBa BapTicTb

bý.11' 
iar*., 

rni лорirпrс виiна.tеrriй у cyru 1гривенi), Oei nb:ra,,,Ky tla ло:tit}l},rза11,1 icTr,: 92547().(}0 rIlrl.

6.3 .Витрати БалансоутримуваtIа, cyl\{a (гривень) 2500.00 грц
пов'язанi iз провt,деttням ottittl<и

; l_{iльове призначеtlljя Майrна7,
7.1 lРозмirцa,,,,п ,.ро*ruлськоТ прltl-tпlальtti rlародtlого депута-I,а YKpaTlrtt, обраlltlгtl l} l\te)Iiax lliлttoBi.,ltttll о

]oдIloМallltilTtlol,() округу м. KrtcBa ль 2ll lla пrIоrцi, llI0 lle перевlrrлус 50 кв. пt irIKa llc l1lIliol)llc1,oIi\cгt,c1!

/lл я II ровал)кеl l llrl п iдп plrcM lt lt ltblcoi лiял ыtосr,i

Вар,гiсть МаГлrrа

dffi"

. л . О(liшiйltий веб-сайт (cTopiHKa чи профiль в

''Z'l ,соцiальнiй мережi) Оренларя, на якому

, ,опублiкована iнформачiя про Оренларя та

цiял bHicTbI

.j iКомуllальне:I i "':lш;ж;""
i компаtllя зi компаtllя з

Балаrrсоl,трим1 обслчгов\ BillIl|л ,t ),""J,-"""-, J2J7555"lJ.J Bat| ,дllтлового

фоIlду
голtlсiiвського

району пt.

,,,,i,,

(Б) без сtукцiоttу



вtIl(орtlс,гаtttlя
заповнюсться, якt]lо майно

, пс,tасlосову(,тl,ся
Iереласться в поголин}lу оренду)

сячна орендна Ilлата,
на пiдставi Методики

нку орендноi плати за

Оренлна плата та iHrшi платежi

Сума, гривеr-rь, без податку на додану
BapTicTb l грll в piK (0.08 коп в мiсяць)

дата в1.1зtlаtlеtt llя pt,l tt ttoBoi:

вар,госr,i Malitla
"3l" qсрцtд 202l р., trto с

Банкiвськi реtсвiзи гtt .1JIя сп.,lати15 """"",":]" р,,t-" lilltaltco_r tptt]\|) Bilrla
()реIlдIlоl lIла l Il l,tl llllUих
пла.гежiв вiдrtовiдttо ло цього 1llp UЛ1132266900()0026()0Jt300tt.l35З5 в'|-l}Бl} Л! l(l02бl() l {li;tiT

itol.oBopy f'oLttlBtltll-rl .ytlpaB;lilltlя tro пt. ltIttBv l,a ltltTBcbrtiii об.,rас,r i л'l'
----- Е---.-,- 11a/la\

маино датO}о l]1.1значеt|ня Oрсtlдноl

9,2 Майна та надання договору, розрахунок комунальних послуг с додатком до ць()го IlpocKTy.
ко]\lуналl,tll|х послуl Ореrrларrо

Розмiр авансового rrнecKy ЬреrrлrrоТ lr.lrа,ги

яко]\t),укладасr,ься ttсГt :tогоrliр с),]\1а. грlll}сllt,. tic} ,ltl til,t к\ llil ,,It) li,llj,\

BaoTlcTb.

1-I а с трок здil"лснен Itя депу,гатськtl х по Bllo Bttжell ь! ал е не бi"rtbllle lliiK lta 5 pob,ill

tte нldав згоду на передачу маГlна в

згiдно iнформаrri йного повiдомJIен ня про передitч у Hepyxol\4oгo

без

затверлх(е I{c

<OttlallбaltK>, кол баlItt\ 322669.

р/р U,\ 2l30529900000260030lб7011556 в АТБ <[Iplrllar бttlttt>o

KolI баltltу 305]99 Ko;t Clll'IlOY 32J7555-1

I I. }lезпr ilrюваtli yпIoBlt доI otJopy

l. [Iрелме,т логовору

1.1. Оренrrодавець iБаlансоl,трt.IмуI}ач перс,ца}оть, а Оренлар приймас у с,гр0I(оtt,j Il.]laII{c li()pllcl,\,Itttlillя

шtайtlо, зазначсне у пунк,гi 4 ly'rvroB, BapTicTb якого cl,atloBI4Tb с),му, вI.iзIlачеllу у пу'lrк'гi б ybroB.

|.2, Майно передаеться ts ореtIду дJIя викорlIстаtlltя згiдно з пункl'оlvl 7 YtvloB.

2. YMoBlr пере,,rачi ореllлова}lогtl Maiilra Operlltapto

2.1. Оllенлар вступаС у c1poI(oBe платне коl:lиO,гуваtlllя N4at"ttloпt ),.lieIll, tti,,tttttctttt,I;t illiIi.l I![rltit\,lLill1,I,

перела,ri I\4айна.

Дкт гIриi.lплаI,Iliя-передаlIi пi,,tпrlсl,сться MilK Ореrrларепr iБалагrсоу,трltNlуваче]\1 одl|оliасl]Q J Iti.lttttc{ttlIt>tцi

цього догоt]ор),.

2.2. 11ерелача Майгrа ts оренлу здiГtсttttlсr-t,ся la йtlt,tr clp.i\ol}L)l{) tjnpilC ll(l, tjllJlliltlcll(tKl \ tll,ttttt,i б 2 Yпrtltl.

C,rir,,ilцiourёiir,, роri,олirу Ьала,,lоуiр,,rупuчу l()0ul, IjKl.,i;KcTy пt. Кltс,tзlt 0'}Ь Bi.'tctlTKil] c\']\lIl

opcttltHt_li'Ilлаги c,lalloM l{a даl,) BiltcoTKiB c_vMtt t-lpctt:tttoT opctllll()i'lI.'li,lllllб
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3. Орендна плаr"а

3.1. Оренлна плата станоВить суму, визначенУ у пунктi 9 Умов. Нарахування податку на додану BapTlcTb

на суму орендноТ плати здiЙснюсться у порядку, визначеному законодавством Украiни.

Що склалу орендноi плати не входятЬ витратИ на утримання ореt]доваIlого ivi,tйtla (Koпl1,1ta,llbtlt|x llOc"]\l,^

послуГ a ynpuuni"n' об'€ктом HepyxoMocTi, витраТ на утриманНя прибулинковоТ TeptlTopiT та мriсшь заI,альl101,0

*ор"ъ.уruппr, BapTicTb послуг з ремонту i технiчного обслуговування iнlItеttерного облалttаtrttя та

внутрiшrrьобудиl]коIJих мереж, peNtoHTy булiвлi, у тому числi: покрiв.пi, (laca:ty, вllвiз сlvtir,тя l,clttto). a,l,al(()rt(

*о*пе"са,riЯ Bl4TpaT БалансоутрИмуваllа за користування земелt,ноtо дiJIяtlкоrо. Ореrtлар tlcce tli Bttтpitl tt tta

ocHoBi окремих логоворiв, укладених iз Балансоутр14муt]аLlем таlабо безпосере;trrьо з llocТa,laJlbl{ltl(Ll]\llt

комунzuIьниХ послуГ в порядку, визначеномУ пу}lктоМ 6.5 цього договору,

3.2.Якщо орендна плата визнаtiена за Методикоlо, ореljдна пJlата за сi,lень-lР)леt|ь роliv, lIto llacl,a( ,]a

роком, на якиЙ припадае перший мiсяць оренди визначасться шляхом кориr,уваllнrl о1,1сндttоi IlJlal'll']a llcpttttlй

*i.ouo оренди на рi.lltийr iндекс iнфлячiТ року, lla який припадас перший мiсяць ореltдl4. Ореttлtrа llJlaTa,]a

сiчень-грулеIlь тре.гього року оре}Iди i кояtного наступного каJlеllдарt{ого pol(y ореtl/lи l]llзlli(lilCTbCll lujlяхоNl

nopuayuu"", мiсячнот оренл,нот плати, що сплачуваJIась у попередньому porri" rra pi,r lrltii itl,rtcric ilrt|lllяrtii"гlllioI,()

року.

З.З. Оренлар сплачу€ tцомiсяttя до l5 чисllа' tllo наста€ за поточtlиМ мiсяttем opeIl,,tll" -;1ля ()pcll.tit[ritl. яtti

отримrLци майно в оренлу без аукчiону (логовiр 5.1(Б).

3.4.Оренларсплачусорендtlуtlлатунапiдст,авi paxyrrKiBl]itltatlctl\tplll\1)tllilla, Iltl.'tlt tttttllil .t(l,t.li]} lJ;lllli!ll,

нараховустЬся на загzulьt,у aу*у оренлноi плати. Бшансоут,рlIмуваll llадсllJtа( Operr,.taprt., I)ll\\ll\)Ii llt, ilijl,ililL, lli;li

за п'яl.Ь робочиХ днiв дО дur" nnura*y. ПротягоМ п'яти робочих лнiв пiс.гtя заttiн,lеttttя Ilото.lItого пtiсяttlr ol)L-tl,,ll1

Ба.лансоl,тримувач передас Оренларrо акт викоt{аних робiт на надання орендtIих ttослуг разом i,з rlO]litlti()l]OIo

накладноЮ за уNlови ресстрачii Оренларя платником податку на додану BapTicTb.

з.5. в день укладення цього договору або до rricT латtt Ореttлар cпJlally('opelljtll\ гlJ]аl\' ]i.l Ki:lbKictt,

плiсяцiв. зазначену у пунктi l0 Умов (аваrrсовиi.i Btiecoli з tlpctt,,lrtcli'IlJtlllll). tllt tli-,tc|,tlti .ttltirпIcltIitl. IJli'l]i,lIlcllIl\ \

tlyHKTi 3.6 цього договору.

з.6. Якцо цеЙ догоtsiр укладено без провелення ayKrrioHy (логовiр,тиrrу 5.1(Б), го гri;tс,гltвоtо -lJlя cI1.IallI

авансового внеску з орендноТ плати е розпорядження, trрлtйняте вiдповiдно ло пуt,lкту l2l IIорялl<у,

З,7. ЯкшО цеЙ договiР ),кладенО без проведеtlrля ayKuioHY договоР типу 5.1(Б) Yrr,roB. розrliр o1lctl,,ltto)'

плати пiдлягае lIереглялу на влlмогу однiст iз cTopiH у,разi зплirtи Метолпки.

оренлодавеrIь зобов'язаний зверrrутися до Оренларя iз вимого}о про ПеРеГЛЯЛ ОРеt{_tll()i ltЛltltt. ЯКrtLО

зп,tiни до Ме,годикtл Ma1oTb ttаслiдкопл збiльшеIltlя розмiру ореtlлноi пла,ги заi lll4N4 доI,0в0[lомt. гtрtl,t,яt,оll З()

календарних днiв з моменту набрагrня члtнностi вiдповiднимt,t змiнамлt.

оренлар мо)ке ,uapry.1."i, до Ореtlдодавця з вимогоtо про tlерегJlяд ореttлrtоТ llJlil Гl|. Яlilltt) tПtiltll

до Методики мають наiлiдком змiну розмiру ореl]дllоi плати за цим доl,овороl\4, Ilро,гягом бу;tь-якtlго сгроIiY

пiсля набраrr ня ч rl I,tHocTi вiлltовiдн им и,lм i ttaM и.

Новий розмiр ореrrдноТ плати tlочинае зас,rосовуватися з перlU()го.t tlслu rt iсяt.lя. l]iO llacTa( ,Ja jla,0,0lO

укладення сторонами додатковсlТ угоди до цього договору lлоllо 1,Iр14I]елеttIIя poзbrip1'oPeIl]tIt()i'lljlil lll \'

Ьiдповiднiсть iз змittапtи, внесеlllil\{и до I\4етодl{кll. Вiдмова Ореrlларя укласl,и.l.о.llатl(ову угоду lttO,,to ltбi"tbtttctlirя

оренлнот пла.ги з метою прI,1веJlе}lня iT у вiлllовiлнiсть iз змiнами, вllесеНиМИ ДО I\4еl'О,'tllКИ. С ttillctllBt)l() -tJl't

дострокового прI,1пиненIlя цього логовору

З,8. Оренлна пла1а, перерахована несвосчасно або не в повllому обсязi, стriгустьсrI ljiurallccly,rptl\1\,Ba,lc\],

Балансоутримуваrl Mo,,te auapn5,ruao iз позовом до сулу про стягнення оренлгtоi ПЛа'Гrl l'а itlLtttlx tt.jtar-cittitl'ta tlttПt

договором.

з.9. На суму заборгованостi Оренларя iз спла,ги орендljот плати нарахову€ться пенrl в розмiрi rroлBiiltroi'

облiковоi ставки l]аrtiонального банку на /lal,y t]арахування пенi Bilt cyMrl заборговаrtос,t,i за Ko;lrttttii :lctll,

прострочення перерах), l]aI l l]я ореl]лllоТ llлатлt.

ь и
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З.l0, Налмiру сплачена сума орендноТ плати. шо налiйulла БzulансоутрrlNl)вачv. пiJUtяt,ас l] },cl,illlott,цcllo\,lv

порядку зарахуваннtо в paxy}loк майбутнiх гtлатежiв, а у разi неможливос,гi TaKo1,o зарах),ваI{ня \,зв'язtit з

припинеtlням орендних вiдносин - поtsерtlеннtо Оренларкl, CyMra оренлноi'плаl,и. сп.ltачеrtоТ aвaltcoN1 tзi.itltclBi.,tttcl

до пункту з.5 цього договору, пiдлягас зарахуt]аIl}.l}о в paxytIoK сп.патII opeHltlrli'IlлаlIl }i,t tlcptrti rtiсяtti illlctt,,ttt

пiсля пiдписан ня акта приймангtя-tlереда,t i Mal"t на.

З.ll. Припинення договору оренди не звiльня€ Оренларя вiд обов'язку спJIатитt,l заборt,оваrliс,гь ,la

орендноЮ платою, якшо така виникла, у повtIому обсязi, ураховуючи пенlо та tlеусr,ойку (за rrаяrlносr,i).

З.l2. Оренлар зобов'язаНий на вt.tмоГу Орен.чолаВця проводлlТIt звiрянtlЯ B,JaC]\lopo3paxvttttiB 3а opctl]lllIll\lll

плате)каl\lll i офорпrлят и акти звiряItttя.

4. Поверlrення Maitlla ] ореllлll i забезпс.lува;lьltltil jle11o]]lT

припинення договору Оренлар зобов'язанийt:

звiльнити протяго]\,I трьох робо,,tt,tх днiв орендоване N4аГлrrо вiл Ha.tleHtttl,tx Ореrrларrо рс,tсй i tlclBellti.l,r,tt iitlttl

вiдповiдно до акта повернеIJня з оренди орендованого Майна в 1,ому cTatli, в яrtttl,tу Maiirto ttсребvва.]tсl ttlt

моменl.передачi його в оренду, з урахуванням норма-гIьtiого фiзичrlого зносу, а якцо opett:tapcM буrrи lзttrtotlatti

невiд,емlli полiпшення uбо nporaoaHo капiтальнtлй ремонт, - то разом iз TaKllMtt полillttlсttttяп'| l1,Iiallilit-iI1,I{t,lNI

peIYloHToM,

сплатитtl орендну плату, HapaxoBal.ty до датI4, що переду€ латi повсрнеllttя Майttа J opcl]Jll1, ttc-ttto (]lr

Ilаявностi), сллатити Балансоут.римувачу плат,е>tti за договором про tзiдшколуl]анltя витра1, }iаitансоу,грtlN,l\,t]аtlа

на утрl,rмання орендованого МаЙна та надання комунальн1,Iх Ilослуг Оренларtо, lIapaxoBatiy ло ла,1,1], Il,to tlepcjl),(,

датi повернення Майна з ореllди;

вiлшколувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або t]Tpit,t,l.I (пoBllt-li'aбo,tacl,titltltl't')

орендованоГсl Майна з винИ Оренларя (i в межах cyN,l, lло перевищ)iю,гь суму сl,раховогО tli]{llltto-,tllJ[lllllЯ. 
'I 

liIlt()

воно поUlирtо€ться на випадки погiршення стану або втрати ореt"|дованого МаГrrrа),;tбtl в pltзi .[спltlн,га;t;r ,trl

iнulого вtjлучеtlня ttевiл'смних полiпtlrень/капiта.rьного pel\lo!lтy.

4.2. протягом трьох робочлlх днiв з MoMertTy пр14пинення цього логоворy Ба:tаrlСО\ tP11.\l)'l]all ']tl(ltltlЯt litttilil

огляl]утИ МайнО iзафiксуваТи йогО поr,очниЙ стаFI' а тако)к cTaIi розрахункiв за tlим llоговором i la,,tot-oBo1loiil

npo uiлu,полування витрат Балансоутрllмувача на утриманtlя ореtlдоваltого МаГttlа,т,а t]алаrltlя Kol\1),lIiI"]l1,1Ill\

llос.Ilуг Оренларю в aKTi повернення з оренли орендованого I\4айна.

з 0ренли opeH/loBallol,cl Майltа у грьох ()pиI,1lla,]l1,1lll\

l tpttM ilэt tt ttitt Opcl r.,tu1>1,1.

Балансоутримувач складас акт повернення

примiрниках i надас пiдпlлсанi Балаrtсоутримуваtlем

Оренлар зобов'язаний:

пiдписати три примiрнrIки акта поверне1,Irlя з оренди ореtlдованоI,о ]vlirгttta

настуllIiого робочого дня З t\loMeHTy Тх отриN{аI,Iня вiд.Балалtсоутриl\,Iувача

БалансоутрrrN,Iувачу два примiрнttкtt пiдписаrlих Ореrrдарем akTiB разом iз клtоtlамlt

коли досту11 до об'ск,l,а ореllди забезпечус,гься клtочами);

звiльнитИ Майlrо одночасriо iз повернеt.tням пiдпt,tсаних Оренларем аlt,гiв.

Не пiзнiшrе rtiяi Ila t|етвертий робочий леttь пiсля прIIпlIIiснl{я логовору lia-rartcovr1llittvtta,l зtlбtlll'lt,littlttii

tlадатИ Оренлолавчю rrримiрrlilк пiдписаltого акта Ilot]el]lleIII|я ] opetIiltl ореll.цоваllоl'о \4lri'irrlr a(it'l tIttcl,rltltltl

повiдомитлI Орен.лолаr,r19 npo вiлмову Оренларя вiд ttiлltисанliя aKl,a таlабо стl]ореt1}lя Ilepe1llKOjl Opcrr,itapcrt 1

лоступi до .,рендоваttого Маiiгtа з l\4eтolo його ог.ltя;tУ. таiабО lIpo IIеIlовсРtlсttttя ttijltltlcalll1x ()1lclt:talle;rl

примiрникiв акта.

4.з. Майнсl вважасться поверtlутим з оренди з MoMel{,l у tliдtttlсаtttlя Бапансоутрr|N,lуваtlе]\1 
,r а Ореtl,rарсп,l

акта повернення з ореl|ди орендованого Майна,

4.4. JlKtrto Орегrлар tle lloBepTac Майно rliсltя отриr,rання вiд Балаttсоv,грttl\,l},ваtlа ltpttпti1-1titlыiB ati,t lt

оренднот плати за кожнl.tй день корлlстування IV'IaГlHoM пiсля даr'и IIрИIll]l]еlltlЯ ЦЬ()I'О;lОГОВОР)',

не

i

вiд

пiзнiше нiж t,tро,гягоrr,t

олl]очасllо I,1oBepll) Tlt

об'€кта оренди (у разi.

й rlr*Д,-r ф
'/ 1Io/lotr
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4.5, З меr'ою виконання зобов'я3ань Оренларя за цим договороj\,t. а TaKoiK за _]оl,оl]ор(l\I гlptl
вiлшколуванНя Витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майttа та наданtlя Ko\l\l]a_lbHll\ ll()c.]\i
ОРеНЛаРrО До або в день пiдписаtlгtя Llього договору Оренлар cгIJIatlyc Ila pa\\,t]oli ()1lc,tt_lo_tlrtзtLll

забезпечувальний депозит в розмiрi. вltзt{аченому у lryllKTi l l Умов.

4.6. БалансоУТримуваLI повертас забезпечува,lьнl-tй дегIозит Ореrlларrо протягоI\4 п'я,гtl робо,tttх дtliв rliс.lя
ОТРИМаННя примiрника акта поверrIення з оренди орендоtsаного МаЁrна, ltiдпl..tсагtогсl без зауваrкеltt,. або
ЗДiйснЮс вt{рахування сум, визначених у nyrrKTi 4.8 цього договору. у разi tlаявнос-гi ]?lyRarlictIb
Ба_лансоутримувача або Оренлолавшя.

Балансоутримувач зЕlлишае на власному рахунку забезпечувальнийt депозttт у повноl\1у обсязi, якtttо:

Оренлар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди орендованого Майна у строк, визначеttий
цим Договором, або створюе перешкоди у лоступi до орендованого Майна представникiв Балаttсоутримуваllа
або Оренло,павця з метою складення такого акта;

оренлар не пiдписав в устаI]овленi строки логовiр оренди Майна за результаl,а]\1и IlIl()l{e,,lcttttя lt1 tttritlltr
На ПроДовжеlIня цього договору оренли, в якому Оренлар ого.llоttlеttt.tй переNlо)l(ltеN,I.

4.8. Балансоутрllмувач не пiзнiше Hi>K протяt"ом п'ятого робочого дt{я з l\4ojvteI]l,),o,I,plI\,lal]llя Bl.t ()рсrr,tаllя
примiрника aкl'a поверненtiя з оренди ореtlдоваtlоI,о Mai:iHa iз зачваiкеtttlяьltt (або ,]а lliiяl]lI(]c ti ;rtr Blt;ticttt,
оренлолавrtя) зараховус забезпечувальнttl::i депозит в paxyHol( lleBtlKoHatlllx зtl(jов'я,заtlь ()1lсrl.,tаllя i ttclrcpitxtltlrt
забезпечувzulьний депозит на погашенгlя зобов'язаrrь Оренларя у 

,гакir"л tIерговос,гi:

У Ilepllly Чергу llогашаIо'гьсrl зобов'язання Орегr;rаря iз сплатtt пенi (rryrlKr,3.9 ttьогtl .,tсlговорr,) (у,гаriоrrl,
разi вiдповiдна с),му забезпечуваuIьl]ого леtlозlll,у розllолi:tясться пli;K пtiсLlсвttпl tlttl]{,t,ctort l

Баланссlутр имувачем );

У дрУГУ чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати неустойки (пуr,rк,г 4.4 rrього;tоговоil1,):

} ГРеТtО черГу ПоГашаЮ]ься зобов'язання Оренларя iз сп.ltа,lи tlacllllIll opctl_rttt_li'lI.,llltl1. яliil lti,llttltti.llt,l ,ltl
пуtlкту ]6 Умов пiдлягас сплатi до бrолжету м. Кисва;

у четверту чергу погашаtоться зобов'язанlIя оренларя iз спла-t и tIасгиl]lt otrrcll,ttttli'I1_1ilIlt,,l liil tti,ttIr.,Iri.Ltl,,

до пунк,гу 16 Умов пiдлягае сплатi БалансоутрлlN,rуваIIу,

у пiяту чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати БалансоутримуваtI} ttlta,гtllttiB,}il;,l()l,()I}(l})0\t
про вiлшколування витрат Балансоуr,римувача на )триман}{я орендоваttоt,сl ]Vlайна,га Ilа]lаllFlя Kolv|_\,liaJIl)IIl]x

посJIчг Оренларrо;

)/ шос'гу чергу погашаються зобов'язання Ореrrларя з KoI\4гlet{callii'c1,1rrr збrrT,rtiB.,Jal].ilallll\ ttl)cIl]t()l}illl()\I)
Майну;

),сьому чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз спllа,гtt itltttltl rtlta]c,;ttlB за ttli1\4 l,t()1,ot}olltlrt абtl tt

рахунок погаuIення iнших не виконаtlих Оренларем зобов'язань за tl1.1]\1 ]lогоt]оро]\4.

БzurаНСОУТРимувач пОверта€ ОреtIларю cyNly забсзпс,l),ва_Ilt,llоl,() jtеrlозtt,l ),. якit Jltjllllllll_,lJcl, lliс.tя
здiйсttення вирахувань. передбаченик цtlN{ tjyl]KToM.

5. Полiпruеrtня i peMoltr, орендованог,о MaitHa

5. l. Оренлар мас право:

за зго]lоlо Балансоу,гриlltувача llроволити пото.lttttЙ таlабо tiаtti,гальнltЙ рс]\1оl{,г N4аЙrrа i Bttc,г.\,ttlt tlt
замовt]}1ком l{a вtlготовлення проектно-ltоlIIторисIrоi докумен,гаtliТ tta прOt]елеIlIIя pei\lotlT),:

здiйснювати HeBill'cvtHi IIолiпшенIJя Майtlа за Ilаяв}l0стi рirrrеrtltя Opel"l,,to;taBttя Ilpo lIа.цаllliя з1,0]lll.

прийttятого вiдповiдr-rо ло Закоltу та ГIоря.лку перела,ri в оренлу лержilf]t{огtl l,а K()\l_\ IliUIt,Illli,(l llltittt;t
за,tвердженого постановою Кабiнету Мiнiс,грiв YKpaTHrl вiл 03.06.2020 Л! 48] <t/(еякi llI1,Iallltя ()l)cIl]Ill

ДеРЖаВНоГо 1'а ком)i tlальrIого майlIIа) (далi - Псtрялок).

dш
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ЗаЗГоДоюорен:rолавчя,НадаНоЮвiдповiднол.оЗаконУтаI"lорялку'iолинраЗllроl'яГоNlсТрокуорсIl'itll
зарахуваl.и частину витрат на проведення капi,гального ремонту в рахунок зменшення оренлtrот пJlатt1,

5.2. порялок отримання оренларем згоди Балансоутримувача iОреrrЛОЛаВLlЯ На ПРОВеЛеtlНЯ Bi"lrlotli'tttttr

видiв робiт, п.релбuч.""* nynnrbn 5.i цього договору, порядОК ОТРttМаltНЯ ОРеНЛаРеМ ЗГОltИ oPettttoЛit'llt' lla

ЗарахуВаннявиТраТнаПроВедеННяцИхробiLuр*УпоI_:l:нДноIплатиiУмови,НаЯкLlхзлiiiсtllосr.ьсяl.акс
ЗарахУВаННя,аТакожсуМаВиТраТ'якiможутьбутизарахованi,визначаютьсяПоряДкоtчt.

5.З.оренларМаеПраВонакоМПеtlсаrriювартостiздiЙсненихнимневiД'смнихполitlttrеttьМайlrtауl]орялti)'
та на умовах, встановлених Порялком,

5.4. Оренлар мас право tla компенсачiю BapTocTi з.цit:tсrtеttих ним ttевiд'сь,tнпх llu,llittttlL,llb Мilйli] ltij'

переможцЯ аукuiонУ з приватизаЦiТ Майна, а якшО таким переМ:]:ua* стас Орсrlлар, -,I,o Ilpal]o lla,JapaxyB|lll}lя t}

рахунок купiвельноТ,ri,," aу*" BapTocTi здiйснених t-tипl ttевiд'смних полiгlttlеt{ь y_.Ilopя,LlK), l,i,t tlt-t v]\1oL}ax,

встановлених законом укратни вiд l8 сiчня;Oj;;.N 2269 Vlп,,,про приватиЗаЦirО ДеР)I(аВlIОГО i KoMyttanbttt'll'tl

майна', (Вiломостi Верховнот Радrл YKpaTtr",;0i8 р,, rU rZ, ст,68) (лалi - Закон про tlрttва,гизаttitо),

б. Режлtм BllKopl|cTallHя opel{лoBatlo1,o Maittta

6.1. ОренлаР зобов'язаний викорl{стовУвати орендоВане МайнО вiдповiдttО llo прltзtlirtlеlI11я, l]ttз}ltltlсtlого )1

пунктi 7 Умов.

6'2,орендарзобов,язанийзабезпечуватизбереlt<енняореНДоВаноГоМаЁrна.заtlобiгаr.иiiоt.tl
пошкодженНю i псl,ванНю, трt{матИ Маино'u' nopruny, перелбаче"ому саtriтарниN]и 

.l.jop*alv,l] 
та llpaBtiJlal\tII

пох<еяtноТ безпеки, пiдтримувати орендоване МаГltrо " l,ytэ],:]]::ly 
c,raIriл tte гiрrttомч, tti;tt tla |\4ol\1ct1,1, llcpc,llilLll

його в оренлу, a урu*уuu'";;;-;ор*;rного фiзичного зllосу, здiГtсttювати зах.,]l[l tlp.-гllIlo)l(c''lilttl'i бc,tttcKtt,

6,-}. Ореrrлар зобов'язан ий:

вiдповiлнолоВlllчtоГнорN,IаТI4Вно-праВоВИхакr.iвзпоrt<ея<ноТбезпекирозробля.гиr<оп,tп;tеt<сttiЗахOJttllIlоllО
забезпечення пожежнот безпекtл об'скта ореtlди Майна;

забезпечувати додержання прот1,1пожежних вимог, сi,аrrлартiв, "opn]l 
,,1,1]]]1, 

,,.,,]","",, 
I]Illiollatl!lя lJll\l()l,

пригrисiв i посr.аноrз органiв державного поI(ежtIого наг,гlяllУ Та ВrIN4ОГ ВiЛПОВiЛtrИХ СЛl'iКб (Tli''tPtl llti;ltB)

Балансоутримувача;

у.I.римуватИ у сtlравномУ cTaHi засоби протипожежtlого захистУ iзв'язку. гtо)ке}кt]у.' Tcxtlir<y" облi,i,lttаtttlя т,п

irrBeHTap, не допускати ix викорис,гання не за призначеннямl

проводити внутрiшнi розслiдуваrrrrя випадкiв поI(еж та пОllаВа-Г['l Ба.,tаrtСtl1''ГРrIN1\'ВllllV """'nlli'lttli

документи розслiдування,

ореrlларнесевiДповiДальнiстьЗалоТриМанНяПраВИЛексплуаr.аLtiiiнrкеtrернltх
i санiтарних норм у припtiiценtlях згiдно iз законодавством,

6.4. Оренлар зобов'язаttиГi забезпе,ltl.iп tlpe,IlCTaBtlttKabl Оренло]tавltя 
,га Бa,tatlcorTllll\I,t,}1,1tllt ,t.cl\ ll llll

об,ск.г оренди у робочi лнi у робочrлй 
,tac (а у pu,ri о,рu*ання скарг tla Ilор\,lllеltllя llpat]l1Jl 

,t tttIti абtr llроRl1,1t,liс}ll{я

ореrrдарем дiяльностi у нфоооч",i tlac, яка auuоua шкодИ абО НеЗРУЧНОС'ГеГr ВЛаСНltКаМ cYMirKtttlx llPll]\'l llltct{l" -

то у буль-яКий irlшиЙ Йa) i*aro*o здiйсненнЯ nonrpo.,,,a' за йогО u,,,*орra,,,u,"'яN,I Ia вllкоLtаtlrIяпl ()pett,ltilpcN1 Yivl()l'

цього договору, Ilpo rlеобхiднiс,гь orpu*un*,r, obaryny до об'скта ОРЁНЛ'r.БаЛаlIСОУIРИJ\lУllа't абО ()Pett"t()'llaltciLL

повiдомляс оренларевi електронною norrob np"ria,rir,rl за ОДИН РОбОЧИй ЛеНЬ' KPiM ВИПа;tКiВ' KoJlИ ДОС1')'Il ЛО

об'скта оренди rrеобхiдно отриматtr з MeToto запобiгаltня 
_r^^]l:::.,:, 

tUкоди об'ск,гу ореtljrи rl11 t]jlilcllocl,1 l,pc.,1\

осiб через виникненнЯ,uapnrn itогtl llоtttкод){еtlI|Я Brlac,lliлoK aBapiГltrilx crlTy,altiГr або Bttac,Ii]Lol( Ililc,гalili,l

надзви.tайнИх ситуаuiй, техногеl]t]оГо га прироДного характеР)..^1 'unor'у 
разi о'рrlп4аIIllя cliallt, IIa rlOp,lllcl]llя

правил тишi або провадх(ення Оренларем лiяпrносri у неробо.rrrгl час. яliа зав]lас lllkojlll Вf)., llсзll),,tttrlсrсii

власникаNI cy]\rlжH14x приrчliшснь. У раtзi . 
вl,tttикttенt-tя 

,гакl.iх ситуашiй Operrlap ,зоСlов'язittlt,tii tl;t<tttзt,i,t,tt

".uiд*ладних 
заходiв для лiквiдацiт Тх наслtлкtв,

6.5. Протягом п'ятl.t робочлrх дttiв з лати уI(ладенllя цього договору Балансоуr,рrrьtува,t :зобов'я,lаttltй

надати Оренларrо для пiдписаtlня:

Mepeiк, поlкеlкноТ безttекtt

ф,fu



оо

лва примiрниклl договору про вiдшкодування витрат Балансоутрr.rмувача lla утри]vlанtl,1 ()pelljlol]iltI()lt)

Майна та надання коl\,tунальних послуг Ореrrларrо. Проекти логоворiв iз поста.lальtlllками l(oMytlaJlbtll,lx llocllyI,.
якщо стосовно об'скта оренди такими постач;IJIьниками комунальllих послуг вiлкри,гi oKpeMi особовi pax),tlK1.1

або якщо okpeMi особовi рахунки були вiлкритi на поперелнього корисl,увача Майном.

оренлар зобов'язаний протягом десяl,и робочих дtliв з MoMetlTy оl,рl.il\4аllI|я t,lpltlriptltlltiB.,t()l()l}t)p) lll)()

вiдшколування витрат БалансоутриN,rувача на утримання орендованого Майttа та }lа,,tаtll1я lioNl\,tia-,lbtlt,lx llос]I\,г
Оренларю:

пiдписати i повернути Баlансоу,гримувачу примiрник договору; або

подати Балансоутримувачу обгрунтоваtli заува>кення до сум витрат. якi tliдrtягаlогь вi.шшко,lLуl]аlllll()
Оренларем за договором.

Оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вiд Бa-,ratlcoy,Ip1.1l\,lyt]a(la

вiдповiдi на своТ зауваженliя, яка мiстить документальнi гtiлтверля(е1-1ня витраI. якi гliдляl,аютt, вiлLtlко.ц\,t]i,illItк)

Оренларем, пiдпttсати i повернути Балансоутри мувачу прrrм ipH и к договору.
оренлар вжива€ заходiв для укладення iз постачальниками комуtIаль}{их посл\,г JlOгoB()piIr llil II()cl,illIlllllIr|

вiдповiдних комунальIJих послуг протягом мiсяця з MoMet]T} отримання проектiв вi/ltttltзi.,ttlltх lt()i,t)lJ(lI)ilt lti,i
Балансоутримувача. Оренлар зобов'язаний налат14 lizulaHcoyTprrN4yBalIv копii Jtогоtlорiв. \,KjIa,ltci]lI\ il
постачал ьникам и комунальti их послуг.

7. Страхуваttltя об'скта ореllлll, вiлtllко/tуваllltя Bll гJ)а,г tla tlltillKy МаГttrа

7, l . Оренлар зобов'язаtlий:

протягом l0 каленларнl.tх лttiв з лня }клfl;lеIllIя ltього логоворч зас1,[jахува j lr Maiitltl llit с\,N1\ iiot rl
страховоI BapTocTi, визна.tеноi у пунктi 6.2 Уплов, на користь БzutaHcoy,r,llrlNt\ l]lltlal ,зl,i.,itttl ; IIttllяllкrlлt. ,loKper,tlt t;i.,l

пожежi, затоIIJIення, про,гиправних дiй TpeTix осiб, с,тихiйного JIиха,,га про-гягом lLt Ka,lctr.ruprtIt\ ,,lltitt,l _1ttlt

укладення договору страхування (логоворiв страхування) rrалати БалансоуrриNlуваtIу т,а OpetI,rtottittlttItl зalliperli
належним чtlllом копiТ договору страхуваttнл i локуlчtентiв, якi rliл,гверл)l(чIоть c11;lill} cl,paxol}oi,o п.rlаlс)li\
(страхових платежiв);

поновJlюваги u{ороку логовiр страхування,гак" шtоб протягом строку ]tiT ttього.цоговор\, lVlliirIo бr,rrl
застрахованltм, i на,цаватr.r Балансоутримувачу ,га Ореttлолавtiкl Ktlttii ,зaBi1:lcttttx liaLlIc;lilill\] tl11ll()l\1 :t()lol}oi))
страхуванlIя iдок5,лlg1111r. якi пiл,lверJt)I(уlоть сплату страхового tlла,ге)I(у. llKtrto лtltовiр crl)il\)lt.lllllя.tKJtlt,ictttlit
на строк, tlto с iHrпl,tM, HilK один piK, такий логовiр пoB14lletl бути rtoгttlB,lteHtlit пic;tя']aKitt,tcltttlt C,I 1l1r1;,,. llil ,lliIllI
BiH укладено.

Якщо с,грок лiТ логовору,оренли меншttй, HirK один piK, Ttl логовiр сl,рахуl}анtlя yKjltl.:tac,t,l,cя tta c,t,;loK,ltii'

договору оренди.

Оплата послуг страхоsl]ка здiйсrtюсr,ься за paxylloK Ореrrларя (ст,рахчва.lrьrrика).

7.2, Протягом l0 робочих днiв з дня укладення ltього договору Оренлар зобов'язаttttй KoilгIct]c)I]a'l'lI

Балансоутримувачу витрати, пов'язанi з проведеtIняNt tlезалежIJоТ оцiнки Майна, в cyMi, зазttа,tснiй у, rryrrrtтi (l.З

Умов (у разi понесення БалансоутримувачеI\1 таких вtlтра,г). Балансоутрliмуваtl ма(, llpaBo зарахуl]i1,1,1,1 Llacllll1)'

оренлноi плати, що пiдлягае сплатi на користь Балаrrсоутри]\1)/ваLIа, в ptlxytloI( йоt,о вtt'т,ра,г. ttt.ltз'я,litttttх ii
проведеIJняl\,l незаJIежноТ оцitlки МаГtна.

8. Субореltла

tJ,l. (2) Оренлар l]e l\4а€ право злавати Майrrо в суборенлу.

9. l. Бшансоутр14мувач i Оренполавець заIlевняIоть Орендаря. Lшо:

9.1.1. KpiM випадкiв, кол1.1 про irtше зазна.tеtIе в ак,гi ttрийплання-liерелачi. об't:к'г opctt,,ttt с tli,lbtttt,rl tri.'t

lpu.rix осiб. всерелиtri об'скта ttеtиа(, майна. lIалсlкllого гретiм особа\l. Ilt)Bl|иl'i i бctltcpctllKtl,ttttlii .ttlclr tl .t,l

9. Запевttеtlttя с,горill

d/p/*,*
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об'скта може бути наданий Оренларю в лень пiдписання акта приймаIlня-гlерL,даt| i разt)пt

вiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi приliмання-перелачi;

9.1.2. iнформачiя про Майно, оприлlодttеllа в оголошеннi про передачу в оренду

повiдомленнi/iнформачiТ про об'скт оренди, якщо договiр уклалено без провелеtlttя

перелбаченому пунктоМ ll5 або пунктоМ 26 Порялку), посилання I]a яке за]tlа,lеtiс,

вiдповiдаС лiйЬностi' за виняткоМ обстаtзиtl, вiлобралtеrrl,rх в ак,гi ltpltйbtaltttя-ttc,pcдa,t i,

lз Koi\l IIJIcIil,()]\,l liлIо,l IlJ

або irlформашiйttоьt1,
аукчiону (в обсязi"

у llytlKTi 4.2 Умов.

9.2. Оренлар зобовязанl.tl'i свосчасно i в повному обсязi спла(|ува-гl{ орендну Ilлаlу та lllll1l ltJlalcilil

вiдповiдно до цього договору.

9.з. одночасно або до дати укладення цього договору Орелrлар повнiстtо с[lлаl'llв аваrtсовttгl t}llccoli']

оренднот платt4 в розмiрi, визначеному у пунктi l 0 Уплов,

9.4. одночасно або до укладення цього догоtsору Оренлар tloBtticTtt,l cIlJla,гl1l] зatбcзItc,tltrlt-tt,ttttii ,tcIl()JlII l}

розмiрi, визначеному у пуttктi l l Умов.

10. Вiлповiдальltiсть i вирiшеrtrlя спорiв за договороNt

l0.1, за Itевl,tконання або неналежllе викоIlаtlI,{я зобов'язалtь за Illi]\r ,'lOI'ot]opONl cl'()pollIl llUс\ I'l)

вiдповiдальнiсть згiдно iз законом ,га договором,

l0.2. оренлодавець tle вiдгlовiдас за зобов,язаtltlями Оренларя, Орс,нлар lle 
_Bi.tlltlBittaC 

Зil ЗОбОtl'Яlillll1Я\lll

Орендtlлавчо.u ь-u,,aоl,трtlмувача, якцо iнше не передбачено llиМ договороivl, Ореrrлар tзiltпсlвi.,tаt,за сtзоt'rltt

зобов'язаннями iза зобов'язаннями.3а якими BiH с правонастуll1,111ком. вl{клюtllIо BJlactlиM tt,taГ,tttoпt, CTltl,ttctlttя,,ta

uимtл зобов'язаннямИ не може бути звернене на ope}l/1oBaHe Майttо.

l0.З. Спори, якi виникаtоть за цим договором або в зв'язку з lllINI. lre Btlpitttc,lti ltIJt,l\oNt llctlcI()RUpitt,

вирiшуються в судовому порядку.

l0.4. Стягнення заборгованостi з орендгtоi плати, пеrli тa ttеустойки (за наявttос,гi). гtсрс,rба,lеlIl1х lt,l]\l

логовором, може здiйсноuur"aп на пiдс-гавi рiшенtlя сулу. Стяггrеttня заборгОВаttОС'Гi З olI.jli-t'l ll ()pcll,'It{()j'IL'lillll

вiдltовiдtlо до частllнИ шостоТ cTaTTi l7 Закоrrу MolKe 
-здiйсгltоваlтl,|ся в безсrliрrlоГ\4У Il()l)Я;lli\ ttli гti-tcl;ttli

викоtlавчого напису HoTapiyca.

l l. Строк чlrtlltостi, yмoBrl змiнш та приI|Ilнеtllrя догORору

11.1. (l) L{ей ,шоговiр :/кладено на строк, вtлзначенt,tй у .пунк;i l2 умов. 11еребir ,,]р"-1 u::,:::]l]i

почIjtIа€ться. ou, nuЫpu"no.i""nuari цим доiоворопл. I-\ей логовiр набирас чlrнttосr,i в леtlь його ltI,цпttcllttttlt

с'оронами. Строк орендlл за цl,tм договором поtl}ltlа€ться з дати пiдltисаttttя ак,га tlpttйbtat1Ilя-llepeJta,|l l

закi H.t усться датою при п и t|ення цього договору,

l1.2. Умовлr цього договору зберiгаtоть силу протяго]чl всього cтpol(y лil'цьоr,о jtol()l-J()[r)'. tJ t()\l) ,rttc,,ti }'

разi, коли пiсля йоr,о укладеllня законодавством встаI]овлеt{о правljJlа, tцо погiрutvюrь с,га|lоt]lIlltе ()реlr"tа1-1я,

KpiM влlпадКу, перелба.,еного пунктОм 3.7 цьогО договору, а BчacTиtti зобов'язаttЬ Ореrr:tарЯ lltojlo OpL'll,|tll()'i

плати - до виконання зобов'язаtlь.

ll.з. зплiни i доповtлеlrня ло догоIrору вносяться ло закitt,tегtttя с,гроку iiol'o ,'tiT']a ВЗа(\1ll()Ю ]t'()]to|() С ttlllirt

з урахуваннr* ua.ru.,rornan"* arura.ro 
|6л_з|кону 

r,а I-Iорялкоп{ умов та oбMc;ttettt, tlljlЯХOГ\l )'ti,'lil]tcllll'l ,1O1UtJt)l)ilj

Ilpo вttесення змlн l доllовIlень у письмовiЙ формi, якi гriлпltсl,ю,l,ься c,l,opO}lit]\ltI 1,t] (,ttсtзi.,l'сlttlttпltl tIltclllllil\ll1

цього .]оговору.

l l .4. IIродов>ttенtзя 11ього

Закону та Порялком.
договору здiГlснюсr,ься з урахуванtlям вtll\1ог. I]cl,aI]ot]-jletl},lx cT,al"I,cl() I8

Оренлар, якIлй бажаС IlродовжитИ чей логовiР tta гtовлtй с,[рок, пOl]tlIlelt зsсрtlут!|сь ло Ореtl:tо.llаl]ця lla 1,1)ll

мiсяцi до закiн,tення строку лiт л.оговору iз заявою,

!,о заявИ лодастьсЯ звiт прО очiнкУ об'скта орендИ,га речензiЯ на t{ього, яt<utо договi1-1 opctt,,ttt б\lr

уклалений без гtровелеtlня конкурсу uu uynuiony, аОо логовiр оренди. tцо продоI})Iiус'ься' був y,tt',ta,,tcrlrrii бс,r

проведеll}.lя ayKrtioHy з ttiдприсмtствами, устаtIовапли, оргаttiзаtliямt,t. Itередба,tеHliMl1 с,га,гтсl0 l5 Заrtоrl_t"

аr&Y
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IlропУскстрокуПодаНнязаявиоренлареМспiДс.гавоюДJlяtlрt,lПl1Ilеll}tяtlЬоIt]
закiнчення строку, на який його було укладено, вiдповiдно до пункту l43 11орялку,

jlo0,0Bol)), tttl tti.,lc,tatti

Оренлар мас переважне

визначений в Поря.аку спосiб,

l1.5. Якшо iнше не переДбачено циМ ДоГоВором, псрс-хitt Прзuа BЛ1::lo:ll-i',:'1.:.T"'toBartc МаЙt'l(]-:|''i::l

особам не с пiдставою для змiни або пр!lпинення чинностi цим договором, iBirl збсlriгilс cBOIO tltlllIllc,гl"ltJl,L

}{овогО власника орендованоГо Майна 1о,о.о право"аступнrлка), за вllнятI(оМ t}ипадку приватизаuiТ opelljl.,I]atiO0,.,

Майна Оренларем.

l 1.6. Договiр llрIlпинясться:

l1.6,1 з пiдс,гав, rlередба.tених tlacтl1}lolo пepltIolo cTlTгi ]4 Заttоrtу. i прtt ltbclпty

якшо lriдставою припинення договору с закitлчеtltlя сl,рокy, на якtrй itого r kjla,tcllo (irб tart

першоi cTaTTi 24 Закону), то логовiр вважа€ться прl4пиtlени|\1 з:

Датизакiнченняс.гроку,наякиЙЙогобулоукЛадено,напiдставiрiutенttяореrtло.rавrrяtlрtlвi]lпtоIil-r'
продовжеtлнi uooao ооaоЪору, приИнЯтого З 

'пiдсЬаr, передба,tеttИх статтеЮ l9 Закону, в l\4e)Iitlx с Il]OKll],

визначеtlиХ LlастиноЮ n'rro,b- cTaTTi l8 Закоlrуl або pittletlttЯ ореIl/lоJlавltЯ Ilpo IlpиIl}IttetlI1,1 llLOI,.) j|,oIot]op\ ]

пiдстав пропуску Оренларем строкул l]a подалlня зitявtl про пp()JtOI])KclIt1,1 ltl,()I'() ,t()l()I:}Ol)\,,

передбачено.о чu.r",,Й,р"оп,о "u"i 
l8 Зuпппу (пункт l4З I-1орядку)l

право на продовження цього договору, яке може бут,rr реiuliзоваliо lttl\l \,

l5l ПоряrrкУ, якшО переl\4о)liцеNл ayttuiorlv tla llpojtоl];,lictil]я

- на пiдЬтавi nporonony ayKuiorry (рiLшеrrtrя Орсtlдо,ttаrзttя tlc

l1,6.1,1.
лругий част1lни

дати, визначеноI в абзачi тре,гьому пункту

цього договору стала особа iнцlа, нiж Оренлар,

вимагасться);

l1.6.1.2. якщо пiдставою припинення договору е обставини, передб;t,rеtti абзаttамttt Tpc,Tibt, 
lli,ll]i.l]l, ]l,

сьомим, Bocb*I4M час.гиljи першоI cTaTTi 24 ЗаКОНУ, ЛОiОВiР ВВаЖаСТЬСЯ ПРИПИttеFIИlИ З Ла'ГИ llа]С'Гаlill'l Bl]1Ilot'}l'llt()l

обставttttи на пiдставi рiшення Ор.плолurчr-';;;;; ;t^ътавi локумеrri,а, який свiд,ttt,гь IIро Ilас,гаtjllя t|llttiгt

припиIlення tоридичноТ особи або cMepTi фiзично[ осоOи;

l l .6.2 якшо оренлар Ilадав tlelloc говiрну iнформачirо про tlpaIrс' б1,,ги operutlr|Yb1 rii'rrr111' 
"1l' .\:'

положеtlЬ частllН TperboT i.leTBepToT cTaTTi 4 Закону, а тако,,к якшtо OpeHtl.ap. яr<ttЙ oTl]11l\1aI] Maiitio l:} ()pcll]t\ ol,,l

проведеннЯ ayKt.tioHy, надав .гаlабО onpo,n,oo,,nu 
'на 

веб-сайтi (cropirrrri чlr rrpot|li:li в coliiturt,triй \1cpc7lil)

ныос,rоriрну iнформачirо про себе та/або свою дiяльнiс,гь,

ЩоговiрВВажа€тЬсяПрИпинениМзцiсIпiдс.гавllВоДНос].ороtlltЬоМу":|:^lll]:30rснl,ttiс.ltяttаjtiс:tltttrtя
Оренлолавrrем листа ОренларlО про досl.роКове припиненtlя llього договору. KpiM виtlа,ttку,, колll tip() l,яl()\l

зазначеtIого строку Оренлар звернувся до суду з оскарх(енням такого рittrенttя Орсtt;tо;tавttя,

у такому разi логовiр вва)касться припllt{еним:

пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня зверI{ення Оренларем за TaKltM позовом,,lо 
"оу, 

яl(lltо cy]to\l llc

вiДкритоllроВаДженняусправiЗаТакttМпо'о,опоореrrларяпроТяГоМзаЗНаtlеноГо,Llвопtiся.tt-lогос'ГрОк},:

або з датИ набрання законноТ сили рiшенням суду ltpo вiдмову у гrозовi Оренларя;

або з даr.и :]аJltlшеIlIIя судоN,l позову без рсlзl,ляду, IlplII1llltctlI,1я IlрОi]аil)КСllllЯ У' cll1-'illli a(jcl З ,tll r tt

вiдкл икан ня Орегtларем позову,

Jlист rlpo достроковс припинення нtlдсllлас,гься на алреС) e.lteKl'Potttttli 
ll:li|]-'] 

ol-rcrt'tltlllr i il\)llll(lltll\l

вiдправленням iз повiдомленItям про вручеttня iописом вклалення за адресоlо пliсt-lсзrlахсlj,tirtсtrrlя ()pcrt]lal)я, il

також за адресою оренлованогtl Майttаl

l1.6.з (1) якщо цей логовiр пiлllt,tсаt;ttй без tlлttо,tасttого tti;lttttcaItl]я aK,l,a ttptliiirtattttя-tlc1-1c,,ti,Ii N'laiiira,

!,оговiр вважа€ться прttпиненI.1м з цiсТ пtдставtt на п'ятий робо,tиt-t деttь ttiсJtя пijlttt,tcattttя ttb()l'() ]t(}l()lJ()p\,,l liIll()

станоМ на цеЙ день акТ гtрttймагrня-tlереда,ri tte t-tiдписаt.tttл'l череЗ Bi;rпloBy Ореrrларя, Ilpo llto liaJtattco!t,pltltl,tlll,t

11ови не н скласти aKr, та rtовiдом ити Оре н;rода вilю,
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l1,6,4, на вимоI,У ОренлодавЦя з пiдстав, гlередба,tеtlllх п),}Iкто]\,I l1.7 цt,оl,сl договор),, i ttplt tlbort_t,,'ttlttllli1l
вважаеться пр1,1пиI{еним в день, визначений вiдповiдно лсl абзачу третього tIуlIк.гу l 1.8 rtr,orrl .ItоIюl}оl)),;

l1.6.5. на в}lмогУ ОренларЯ з пiдстав,.перецбаченИх пунктоl\4 l1.9 цьоl.о договору, i rlри ltboпr1, .tltlгоtзi1-1вважа€ться припи}lеним в день. визначениt:i вiдповiдно до абзацу другого гlункту i l. l0 rrbtlr-o /l0говор),;

l1,6,6, за згодоtо cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати ltiдtlисання акта tlовернення Mlaiirra зоренди;

l1,6"7, на вимогу буль-якоi iз cTopiH цього договор), за рiшенrtям суду з гtiлс,гав, llсрсдба,tеttих
законодавством.

l1,7, [оговiР моя<е бутlt достроковО припинений на вимогу Оренлолавrlя, якlI1о Ореruар:

_ l1,7,1, допустив просl,роtIеtlня сплати оренлноi' I1латtl IIа cTport бi.пt,tljс ,грl,ох пriсяlriв ttбо cуlttlplllt
заборговаItiсть з орендноТ плати бiльша, нiж плата за Tpll мiсячi;

l1,7,2, без письмового дозволу Оренлолавrrя передав Майно, його ,tастиtlу у корtlс.lуванrtя irttltiй особi.kpiM випадкiв, колрt Орендар передав Майно в суборенлу на пiдставi nynn.y b.l uro.o ltotolropy ittaltlltз
ОРеНДОДаВЦЮ КОПiЮ ДОГОВОРУ СУбОренли для його опр"пrлпaпня в електроннiй,юргсlвiй crtcr.cпli;

l 1.7.3. 1,клав логовiр суборенлr,r з особами, якi не вiдповiдають t}имогаN, с.га.т,гi 4 Закrlttу,;

i 1,7,4, перешкоджас сгriвробiтникам Оренло;tавt(я таlабсl БaraHco_vтplIl\4_\,Balla ,l]tit:lctitoBar-ll 
K()ll,|.l]()jlt, tii

tsикористанням Майна, в14кона[Iням умов ltього договору;

l1,8, ПрО наявнiстЬ однiсТ З пiдстаВ для дострокового приIllltlенltя ltоговttру,з ilrirtiaтtlBtt ()petutojlal]llя.
перелбачених пунктом l1.7 цього логовору, Оренлолавечь або Балаtlaоуl,рпrуuпч пtrвiдоп,t,ltяс Opert,,talэcBi lir
iншiй cToporli логоворУ листом. У листi повинеtl мiстlr,гись опllс tIорушеttня i вимоt,у гtро йtоt.о усуllе1lI{я t] с.гроIi
tle менШ як l5 ,га не бiльш як 30 робо'lих днiв ] jlaTI| рсс..раuii'лr.rста (у ar1-,on n;r.r,., робсl,tttх ,,trriB. яlirrtt,
порушеl]ня стосу€ться l]ростроченrlя сIlJlаl,и ореllднrrТ пла,гit або Ilерсll|ко]l)каliня l з;tiiicrlctltti(')pctr,ril,,ttttltrcrt абil
Балансоут,рr,lмуваtlем коilтролIо за використанняпt Майtrа). jlист гlересиJlас,гься t]a i-ull)Uc\ c;tcKt.piltlttil) ll()l1lill
ОренларЯ iпоштовиМ вiдправ;lеttняМ iз повiдом;tенttям про вруL|еllt|я ioltt,tcoMt l]IUIil]lctllIrl ]a al]tl)ec()I()
мiсцезнаходження Оренларя, а такох( за адресою орендоваI]оt.о МаГtгtа.

Якщо прот,ягоNI встаtIовленого у приписi часу Ореrlлзр не усунув порушеllня, Ореtt,,tо,,tаlзеrll, liаjtсllла(]
Оренларю лист, у якому повiдом.гrяс Орендаревi про цострокове прllп1,1}Iеtlltя договор.у }la Illlмогч ()реtl]ttl,цаtзttя,
У лист,i зазначаеться пiдстава припине}IнЯ договору, посlIJlан}lЯ на вимогУ llpo усуIlсllllя |IopvtllCllIIrI. а l.Ali())ii
ПОСИЛаННЯ На ОбСr'аВИtlИ, ЯКi СВiДЧаТЬ ПРО Т0, ЩО ПОрУluення тривас пiсля закilлчен,,, с,,р,,,,r,:. IJi.,ItJcjicl]()l(),l("l,i
його усчнення.

l]ОГОВiР ВВаЖаС'ГЬСЯ ГlРИПИНеllИМ На п'ятиt,-l робочий деtlь tliсля ttallic.ltaHttя OpetultrлaBt{clt liбtt
Ба,TансоутрltNrувачеN,r Оренларrо лIlста прО дострокове пр1,1II}llIеIlt{я ltьог() ;tогоВорr,. ()pcrrrr).]laIJcltl, l,]itjtcI1.,1il(
Оренларlо .пl,rcT про дострокове пр1,1пllнеtIllЯ ltboI,o /1ого|-lору e.IleKTpOiillott.l поIII-гок). а l.aKO7I( Il()Il1.1 ()l]ll\l
вiлправленttям iз llовiдоп,tлеllllяМ про вр),tенIlя i оllисоl\l u,'.,r.,,.],,,,' til ull)ccUl() rticttc tltl,txtl,L;liL'lllIЯ ( )llctt.tir1-1lt. lt
тако)к за адресоlо орендованого Майна. f{aTa лострокового припиtlеllIlя tlb0I,o,цtll.овор\ llll lJIl\lol t ()llctt..io.,rlttltut
вс,IановлtосТься на пiдс,гавi штемпелЯ гlошl,овогО вiддiлсtrнЯ tla tloIU1,oBoI\,|y вilitlраtз.ltсtlui Opa,,,,,..r:tu,.,,ro,

l1.9. Ilей логовiр пlоже бути достроково припинениt-l на вL|N,Iогч Ореlt,,tаря, якtttо:

l1,9.1. протягом одного пtiсяця пiсля пiдtlttса}tlJя акта гtрt.tймаtlttя-ltере:lа,li OpcH,Ltap OтpIlNla(. ,t()I(a-ill
ici,oтHo'i невiлповiдносr,i об'скт,а орендИ rнформаl_tii прс IlboIю, зазrrа,rеrriii n u,,r,,,,,,,.,,,ri irбо iIr(lo1lrtattjiitrtl tr
гlовi.lопtленнi/illфорпrаrtii'про ()б'скт opcH-]Il. якшо доI,овiр 1к.rз-tсrlu бс] lIl)()lJc,,lcllll)l ii\lil(i(,ll\.,l(i() L illill
приймання-перелач i; або

l1.9.2. протягоiv! двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта прийманttя-гtерелачi Ореrrлар не ]\,IaTtlMc Mr.litt;tIrBoct,i
використовУвати об'ект або прltст,упл,Iти ло IJllкоllаннЯ ремонiних робiт на об'ск,гi .tерез вiлсутtliсt.ь tttt об'сlt,l i

можлtlвостi пiдклtо,tення до коN,{уlliulьних послуг. або вiдмовtl Балансочrрпrуru.,о ук-цас-ги iз ()perr,tapcb.r

KOl\|)H:lJlbHIlx ПОСJI)l' OPerrraPro. абО Bi.'tMOBtt ПOCTilllaлLIlllltiB tli.ttrotзl,tlllI\ K{.)\l)lIi1, 11,1lll\ ll()C |\t rI;. I.r;ttI ir
Оренларепl договорl,t lla постаLIання,l,i]кtIх rlослуг проl,ягом одI]оl,о vIiсяtlя r n,un,b,, г),зl]срllсlitl,r ()1lсrr,tаря (зir
vi\loBli, що оренлар зtsерн)'вся лО TaKllx lloclatla_lb1,1llKiB tttlc.гtl,t ttc пiзнittlе rrixt rrро,lяl,оNl ().,tllt)ltl лtiсяttя ttiс.;lя
п i.f п и са н н яt а кта п р и Гл rl а н H rl - пе ре,ца ч i М а li н а).

Й,Рrfu**
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l1.10. 11po виявлеtlня обс,гавин, якi дають право Оренларю на прtlпt,lliеtltlя itогоt]Oр), Bi ttloBi,,lH,l .п() II\ lll(l\

l1.9 цього договору. OpeH,laP повинен rrовiдомити Оренлолавuю i Балаrrсоутримуваll\ iз ltaJltttltяпt triлtloBi,,Llttlr

доказiв протягоМ ..роо* 
роОЬчих днiв пiсля закiнчення cTpoKiB, перелбачег|их tIуtlк,гоlvt |1.9 ;roгoBopy. Якllttl

протягом з0 днiв з моменту отримання повiдомлення Оренларя заувах{еltня Оренларя rte бу-tуть lci]|i'li:
Op.noup надсилаС ОренлолавЧю i БалансОутримувачУ вимогУ про достроКове припинеIltjя ltьOго Jtot,oBopy I

вимогу про повернення забезпечуваJIьного депозиту i сплачених сум орендноi п.цати, Вимогlt Орсttлаlэя,

заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, uaruno"ner,"x цим пунктом договору, заловоленlltо tte пi,,tлягаtоть,

!,оговiр вважа€ться припиненим на десятий робочий деttь пiс.llя надiс.ltанrlя ()perr;taPclr OPct1,ltt,'tatЗttttl i

Балансоут.римувачУ вимоги про дострокове приrlинеt{ня цього l1оговору, KpiM випалкit], колlt Ореttдо,ltавеttь ttбil

Балансоутримувач надаВ Оренларю обгрунiованi зауваrкення Lllодо обсr,авtlгl, BItKлa-lctlll\ t,ttoBi.,ttlпt,ltctltll

Оренларя.'Спори щодО обгрунт,оваНостi t,tиХ за),вах(ень вrrрiLшl,ються сулом,

За вiлсутнОстi зауваlкень ОреtrлоЛавця та БалансоутрrЛмуваtIа, персдба,tеtlllх абзаttоrl лру1,1,1i\l It1,ol,()

пункту:
Балансоу,грlrмувач повертас

протягом десяти календарних lItiB
повернення Майна з орендлl;

частинУ оренлноТ плати, сгt;tа,tеноТ Opetlлapeitl,

вимоги Оренларя iпiдписанлIя Ореtлларем акта
Оренларю вiлповiлну
з моменту отримання

Баlансоутриrчtува.I поверта€ спла.lений Оренларепt забезпе,r),вzu,tьtttti:t .I1еllозll,| протяг()м ]lеся,гll

каJIендарних днiв з моменту о.гримання вимоги Оренларя iпiдписаttttlr Ореrlларем акта IlоверtIсtttlя lvlltiitllt ,l

оренди. Гlовернення оренлноТ nrurn, Luo була надмiру сIlлачсllit Оренларсtr tla ра\уtlок ljtutatlccly,l,pttl\1\,l}iltla

здit"tсttюеться у порядку, визначеному законодавством,

l 1.1 l, У разi припинення договору:

полiпшення орендованого майна, здiйсrlенi Ореrlларепл за paxy}IoK BJlactltlx КtlttIГiВ 111 1111'11l11r 1rciil,

вIjзначених у tlyHKTi 5.1 цього логовору, якi Moxtrta вiдокреtчtитtt Bi/l ореtrllоваttого Майttа. }lc зав.ltаlоtI ll йоrll

l]lкоди, с власнiстtо Ореrrларя, а полiilruенrtя, якi ttc tv,ur,,,,u tliлtlKpcп,ttt-ltt бсз tltKt1.1t tt ,Ll-rtя шtlti'itl;t, - Illt1,1ctttt tttt

територiа.llьноi громали м icT,a Кисва;

полiпшеннЯ Майtrа, зробленi Оренларем без згоди осiб, визttа,lених у пуttt<тi 5.1 |tbL)1-o лсlt oBopl,, яtii ttc

можна вiдокремttтИ без шкоди для Майна, с власнiстtо тери,горiальtlоi'громалtt пticra KtlcBa тa i'x варriс,гь

компенсацiт не пiдлягас.

l1.12. Майно ввд)I(аеться гlоверIlениМ OpeHito;tarlttrcli Бa,lartcrlr,-t pll\l\'Rillly l NI(lNlclll\ tti,tltltt,,ttlttlt

Балансоу.гримуваLIеl\1 та Оренларем акта повернен},lя з оренди ореllдоваllоl,о Matitta,

l2. Ilture

l2.1 Оренлар зобов'язаttltй письмово повiдомити itlшим сторонам логовор)'про,гяго]\4 lt'ятtt po(io,trtx ]tttill

з дати внесення змiн у його найменуваннi' мiсцезнаходженtлi' баtrкiвських реквiзитах ikotl-t,akT,Hl,tx Jlallltx,

ОрендолавеЧь або Бa-,raHcoyTpt,lMyBarl повiдомляе Ореrlларсвi гrро вiлrlовiЛtti lпlitltl llllcb\loB() itбtl tta il,|li)(c)

електронноТ пошти.

l2.2. Якцо чей логовiр lliллягас нотарiальному посвiлчеtlнlо, витрати lia таке rtосвijl,tеItttя rrcce Ореrt"Ltl1l,

l2.З. Якцо протягом строку лiТлоговору вiлбувасться зплiна Ореtrло.lавця або Бii.llatlcoyгpllN,I\/l]allil Mati;ta,

новr.rй оренлодавець або Балансоутр1,1мувач стаС CTOPO11OlO 1'аКОГО ДОГОВОРv lllJIЯХОN'| СКЛа']tСllllЯ illil'tl 1ll)o'jll\lll]\

cTopoHrt у логоворi орендll (далi - акт про заплiнr,сторсlrlrr; ta (loprlolo, tIrtl рtl,;роб:tltс,тt,ся ()pctl.:[()]titlJllu\|, ,/\, li] lll)\)

замirrу стороLlи пiлп".уa.ra' nnnap.oi,,iм iноъим С)рa,,лолпrr'ешt аrбо БAjtltltctlvlpllt{\BilLlc\l tlt в ttlil )t,ч' lLjlll

налсиластьсЯ iншl,tМ сторонаМ договорУ листоМ (цiнниМ з описом). Акт, llpo замiну clOpoHl,t скJIаJlасl,ься \,,l рьох

оригiнальнИх приrrtiрниКах. НовиЙ Орснлолавеrtь або БалаНсоутримуваtt зобов'язанt,tй (про],яl-сlм tl'я,гtt рtlбо,tttх

днiв вiд дати його I]адсиJlання оренларrо) опублiкуватlt зазначенt,tЙ аКТ В еЛеКr'РСlНttiЙ r'oPl'oBiЙ cttc'l'eПli'

Оренлодавечь або Балансоутр14мувач за цl4]\4 договором вважасl,ься заплitlегtllп,t з Mol\1eIlT),oTty,б:riK,r,BaIrllя ill(-I,ii

про замiну cTopiH в електроннiйl торговiй системi,

l2.4. У разi реорганiзачiТ Оренларя логовiр ореIlди зберiгас ,tlltrltic,гt, Jl,,lя вi;tгlоtзi.,1tl()l,о llpilBotlac,l \lllilllili

юридичноi особи - Оренларя.

й,/vZ--ы
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У разi вилiлу З юридичноi особи - Оренларя окремоi lори.tlи.ttlоi особи гlерехi.tl jto r,акоl'особtt tr1:

обов'язкiв, якi ви,гiкають iз цьоt,о доI,овору, мояtливий лllIuе за зголою Орендолавrtя.

Замiна сторо}Iи Оренларя набувас чинностi з дня внесеt]гlя змiн до tlього д()l,овор\.

Замiна Оренларя iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допускасться.

l2.5. L{ей ,Щоговiр укладено у трьох примiрttиках, кожеIl з яклIх мас о/1IIакову юрил1.1lltlу cltJly, IIо tl.1lI

лля Оренларя, Оре ttлода в ця i Ба_qансоутрим увач а,

l2.6. У разi якrrtо повiдомлення (лист) Орендодавця, Балансоуl,рI.1м_увtt(lа IlaI]pal]JlcIlc з.l lllt_lcrli
адресоIо (зазначеною у логоворi) iповернено поштоIо у зв'язку з посlJла[lIIяпt tla вl,tбутl,я ajlpccarti.
ОТрИМаннЯ У Зв'яЗку з закiнченням TepMiHy зберiгання поштового вiдправленtlя, вiдплову BiJl одериtаttttя.,t,t
то вважа€ться, що адресат (Оренлар) повiдомлений налеrкним чином.

l3. Додаткrt

l4.1 !,олаr,ки до цього /{оговору € його невiд'смнокl iскладовою L|ас,гt.ltlоIо,

/{о rtього Щоговору додаIоться:
- Акт прийtиання-переда.ti ореttловаtlого плайtlа (Лодаток l );
- Викопiюванняl\,l з поповерхового пJIаIIу (Додаток 2).

Пi:пltсll cTopiH

tщ)'а-Га?uа/(_

2-



/Iо;tаr,rэr< l

Акт
приймаllня-передачi в оренду tIерухомого пtайllа, lцо IraJ|e}KlrTb
до комуIIалыlоТ власностi ,гершторiальllоi гропrадlr MicTa KlleBa

м. КиТв <// , rzafaa 202l р.

наролний депутат Укратни Юрченко олексанлр Миколайович, tlадzuti - opeH/lap,
посвiдчення народtlого депутата УкраТни NЬ 4l2, що знаходиться за адре(.)ою: 0l008, rvr. Киr'в,
ВУЛ. М. ГРУшевського, 5 з однiсТ сторони, та Комунальне пiдприсмство <<Керую.lа компанiя з
ОбСЛУГОвування житлового фонду ГолосiТвсьlсого райоllу м. Кисва>>, надалi - Балаllсоутримувач,
код за еДРПОУ З2375554, що знаходиться за адресоlо: 03039, м. КиIв, просп. ГолосiТtlськиiа, l'/-6 , в
ОСОбi директора Ла'ганюк НаталiТ BiKTopiBHи, яка дiе на пiдставi Статуту з лругоi'с,гороtlи, склаJlи
цей Акт, про наведене нижче:

l. На виконання договору оренди нерухомого майна вiд к )) 202l р. Лл
(далi - .Щоговiр оренди) Балансоутримувач переда€, а Орендар приймае
корисryвання нерухоме майно, що н€шежить до комунальноТ влаоностi, -

в строкове tlJlilTHc

Характеристика нерухомого майна
нежитлове примlщення загаJIьноlо tIлоще}()
48,05 кв. м,

Поверх пiдвал
Загальна плоtl{а об'скта (кв. м) 4[1,05 кв. irl

Корисна площа об'скта (кв. пr) 48о05 Kll. пt

Назва об'с:кта не}кl4,гJlове прим i ш{ен ttя

М iсцезнаходження об'скта п росп. Го"цосiТвськlr 1-1. l 7-б.

(Да.lli - Об'Ск'г Оренди). що перебувае на балансi Балаrlсоу,гриNlувача та на":lе)Iiитl, ;to ct|leplr

уllравлitlня [-олосiiвськоl' раЙонноТ в MicTi Кисвi :tepltaBHoT aлMittic-r paLlii',

2. Об'еК'Г ОРеtIди с вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi Об'скт,а opelIl11,1 lle]\Ia(] пtaiitta, lli1.11с)Iill()г()
Tpe"t'iM ОСобам, повнийt iбезперешкодний дост5zц до Об'екта оренди llа,tlас,гься Opell:tapro I].r{etlb
пiдписання цього а[(та приймання-переда.ti.

3. Харак,геристика tIежитJIового примiщення: нежи,глове гIримiщення розlчiiulеttе в гti]tBa.lti,
наявнi Bci iня<енернi комунiкацiТ.

4. Вказане примiщення переда€,гься Оренлirрtо в задовi:lьtlому cтarri без буль-яttого сlб;lttдtttttlttя.

5. I_{им Актом Оренлар
ключiв вiд Об'екта у кiлькос,гi

Б.\"l.\ I l COyl,Ptl N{ уI}Ач

засвiдчус, що отримав вiд Балансоу,гримувача необхi/_tttий rсомIrtлекr,

штук.

()рlatlдАр

l I:r po:rll ll i'l,,lc п},l,а,г }'HllaTll llKottvHa.tbHe п <<Керчюча



плАн
примiщень громадського призначення, вбудованих в житловий будинок

нежитловi примiщення

вулиця (провулок площа) пр-Ё iолосiiЬЬькиИ буд.Ше 17-Б

MicTo (селище, село) м. Киiв

Маштаб 1:1?00

Пiдвал лi]"."А"

xvll
70.8

н= 2.50

цlJI
25.4 а

Ё

2,в2 г

lX
16.ajar: иа2


