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03039, пr. KltTB,
i просп.
ГолосiТвсьlси ii,

l 7_б

JIar-a ll ltlK
1-1aTa.ltiя

BiKTopiBrra
l[rrpcKгclp Сlitгl t

електронноi пошти Балаttсоутримувача, I]a
d i rekts ia_go los(a) knr d а. got,. tt а

у надсилаються офiчiйнi повiдомленням за цим

Об'ект оренди та склад майllа (лалi - Майrrо)

,t",trор*ачi' про об'скт оренли - Ileжl,tT.ltoBi прllмiulеllня ро],гаltlоrзаtti t] ililll.rl()i]O\Ir,бt,,rttttttt\

Ilepyxoуe майltо загаJIьною llJlolllelo 656,20 tiB. пt (пeplttttii lttlBcpx ]lll iljl1,1l(}l(r ll. l()llir'l(i

595,20 кв. ]\{ та пiлва;t ]ttl,a,,l1,1lolO l1,10Illel() бl,() ыtt.rr Iltl ll|)()cll.

ГолосiТвськопrу, l 00/2

Посttлання на cTopiIrKy в еJlсtiгроllltiй горговiir cltcIcvi. lrl яltiii POзпtitttctttl ill(|)()P\lilllil., lllJ\| t,,li l,, !,l)('ll ll:

вlлповIдно до оголошеtlllя llpo передач), Matitla в ореllду (в обсязi. перелба,lеtttl\l) IlytIlil,()\,t i5 lltll,tя,lr;r,

передачi в оренду дер)кав}Iоt,о i комунальttого Mai-ll]a. затвс,рл}ксl]оl,о пOc,I,allol](lto l(абilrс,гl N'l irlicrllitl Уtillili litl

вiл 3 червня 2020 р. N а8З (ОфiuiйнlrЁr вiсник УкраТtrи.2020 р.. N 5l. cl . 1-5tl5)(lra'lli - lIctplt-Ltrtt)..lr.,rr lltr-il. l.L 1il)I

на опублiковане вiдповiдно ло I-Iорялку iHtPopMarriйrre повiltоl\4лсttrrя 1 irrcDoprvlttttit<l tt1-1tl tlб't,ti-t' tlllr'it.,Lil. яlilil()
,.^л,,.-..,-,.,, l]<,,^,")л l],,,a,, l\\

р укладено без проведення ayKuioHy (в обсязi. перелбаченtlму I1yt{K-гoNI l l .-ý абО ]6 l ]1l1llr.1l r )

4.2

*'' оо пам'яток культурноТ спадшиllи, об'ектом культурноi спалtIlиlll]

,щойtrо виявлених об'ектiв 
,

1к}льтурllоi спалщини

5.1.

6

5 
Процедура, в результатi якоТ MaГlllo огриNIано IJ opell:l)'

(Д) 11ерсла.tа об't,ttl а ol)clI,цll tta itll;ttitltti

BapTicTb Майна

ьалаi,.оuа iuдuiunoru uip.i.i, .y*u |.p,,*.*lb), без llojlalKy tla,к)лatl}'Baplicrt,:

l]изllаllенi,l tra пiлсrавi t|lirruttcolrtlT 55l276.Jl r ltrr. (tt'яtcrll lI )l l lcr'l l r1.1I1.1 ,,lu),,l.r lIlit li

звi,гttостi Балаrrсоутрllмувача сiпtлесят rrticтt, грн. З l Kcltt.)

( 1,1астиttа стат,гi 8 Закону УкраТни
iд 3 жовтня 20l9 р. N l57-1X "I-lpo

С,грахова BapTicTb

.2. l iСума, порядку передбаченому сума (гриве}lь), без податку на додану BapTicTb:6000()00.0() rprt, ( ttl icTt,

(2) абзаLttlм третl.м. rlуIlкту l75 порялку мiльйонiв грr1.00 коп.)

6.1

(2)

6.2

ll I-\iльове призtiачеt]tlя Майtlа

:Не застосовусться

7.1 Майrrо MoiKe бут,и t]l1Kop1,1c,гalIe Operr;tapeпr ,]а lliльовlINl llpl|,}lIatle}|tlяNl tla розсу]t Ollctt.taplt.

(l)
l natlliK BlIKODllc гi,lllняа|

" 1зlllttllltttоr,ться. якlцо Nli,lйllо

перела€,гься в IlоголиIlн), ореttлу)

lo\l llll

", l i l l l I l l ( ) . l l t i 
.\

lla,lli)i, ill()

. t\ l:}ll. lil .,tii l l

j1Io,I1llc lil1,1

cIIl1,1

KoMylla,rrblte
п irlп ptlCN{cTB0

<Керукlча
Балаtrсоутриму lсомпаltiя з з2з75554

BaLl обслуговуваlllIя
)кllтлов()го tfrorr;t1,

голосiiвськоl,о



lсячна орендна плата, визначена

резул ьтатам и проведення

rO.r Z (двi) мiся,iiri uрёплпi nrar"
(l)

:, ,. """,,
, , Сума забезпечувального депозитуll ;

:1,1,
]

i||,
:

l 3 Згода на суборенлу

Банкiвськi реквiзити для сплати

Оренлна плата та iншi платеrкi

|ума, гривень, без податку на додану BapTicтb
дата lреквlзи,гl.i

:протокоJlу елеli,г|]о l l l I() l 1)

ayKrliotry lli,,r 09.02.202 l

Ns UA_PS_?021-01_a0_:
шiстдеят тисяч грн. 00 коп )

Розмiр авансового внеску ореrlдноТ rtлати

гриt]еl.|ь, бсз ttolta,t,Kv tIa ltojtall\ rrар-гiс,t r, l2() ('(rO,r_|)_l i]ll lцtl

(лвi) мiсячнi оренлi плати, але в будь-якому разi у розмiрi llc i\lelllllo]\l),.
iж розмiр мiнiммьноiзаробiтноТ плати станом на псрluе .lltclto пtiсяtlя. в

кому укладасться цей логовiр сума, гривеIlь, без пtlлатку tla ,цо/lаt|)/

а, гривень, без полатку }Ia долану варr,iс"гь l20 090.00_r,tlrr (с:кl

Строк логовору

Ilb надаts зголу lIa субореrrлу,зl-i/tttо з o1,0",l()lllcllllrlNI Ill)()

еда(lу маЙна в оренду:

р/р UД74322669000002600{J008{J5J5 rl'ГВtil] Л'л l (){)26/{)l c|ii.,rii

оловшого уtlравлilllrя llo пt. KllcBy ,га l(rrTBcr,riiii 116.,r:rc r i ,t'I'
кОшlадбаltк>>, lсод баltку 322669,
р/р UA 2l305299000002б0030lб708556 в Д'ГБ <llprrrзa,гClatllt>l,
код банку З05299 код €ДРПОУ 32375554

l2

:

l4
;оренлноi плати та iнших платежiв
;вlдповlдно до цього договору

, " Спiввi,,tношсння розполiл1 орендllоi'Баjlаtlсо) TpllM),Ba,|) l ()()(И,
l5

IlЛаТИ СТаНОМ На ДаТУ УКЛаДеННЯ :ВIДСОТКlВ СУМИ ОРеllДtIОl llJla'l'll
договору

Бкlлiкс'тч пt. Kttttra ()'Иl lli;Lctlttiili c\rttt
(.)ренJtt|оj'платlI

I[. Незплiнюванi чмовtl договор\,
l, Ilрелмеl llot,ol]opv

1.1. Оренлолавець iБалансоутрr.]м),вач передають, а Ореrrлар tlpttйMtac,y с-гроli()I]с l1_1lllIlc. ii()i)llc1\,l]illll1,1
МайНо, заЗначеtJе у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого с,гаIlовить суму. BIlзlIatIellv l, llу,llк,гi (r Yr,ltlrз.

1.2. Майно передасться в оренду для використання згiдно з пунктом 7 Умов.

2. YMoBlr шередачi ореllдоваl{ог0 Mai-ltla OpclI;ta1lltl

2,1. Оренлар всl,упас у строкове платне корl{сl,уваtlня I\4айtltlлt ), jtet{b гli,lttltlctrtttlll ;llitll ll1ltlilltlltlt,,I
перела,ti Майна.

5 Dокiв з ла-тlr llабrlаllllя ,tltlltloc,Ti ltltM логово]-lt,lпt
12.1

(l)
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Акт прrrймання-llерелаLli пiлписусться мiл< Opelr.lapc,br i Гiалаlrсоl,трl|\I\iваlIсNl o,,1ll(lllilt,ll\) l lti.tttttc;tttti,;it

цьоI-о договору.

2.2, 11ерелача Майна в оренду здiйснюсться за його страховою вар,гiстrо, визllаtlсl]оltl t, ltvltti,гi б.f Yпltlt;.

3. Орендна плата

3.1.оренлlrаплатастаtlоt]Ilтьсу]\.rу,визна(lе}Iуупчttктi 9Упttrв. lJapaxуBattIlяIlo.Itallivlll] ,1()Iilll) tr:t1lli,,,l,

на суму оренлноТ плати здiйсrlюеться у порядку, визначеному закоtlо/lаtJсl'вопt YKpai'rrrr.

Що склалу ореl{дllоТ плати не входять витрати на утримання орендованого Maiilta (Koпt\tttl-;tbtttt\ ll()c.rl)'l'.

послуГ з управлiння об'сктом нерухомостi, витраТ на утриманlля прибулиrrковоi'терrr,горii'r,а rricrtr, till'il. l1,1]()l()

користування, BapTicTb послуг з peMoI-ITу i технi.tt.tого обслуговування ill;lic,ttc1llttlttl tlб. lll_'tllitltlllt lil

внчтрiшньобудинкових мерех(, ремонту булiвлi, у l,ому числi: rrокрiвлi, фасалу, Bt.ttзi:l cпti,t"t я ttltttcl). а li,tli()ili

компеttсацiя BllTpaT Балаrrсоутри]\4уваtIа за корliстуваIllIя зel\1eJIbttott,l лi.ltяttt;оtо. ();lcrr.'ta1l ll(,t,t- Ili lllll'Iril ]|| l' 1

ocHoBi oKpel\4t.lx логоВорiв, укладеtlих iз Балансоу"r plr]\4YI}alllc]\1 l,а./alб() бсзtlсlсе1-1с,Ittt,tl t ll()clllllii,,l1,1llll\:l\lIl

комуIIальних llослуг в порядку. визIlаче}Iому гlунктом 6.5 цього доI,овору.

З.2. ЯкшО орендна плата визна(lена за резчль,га-гамlt ayKLtiortv, opell;tt]il llJIalll ]il ti,tcltb-t,p_r-'tClll, |)()li\. lItt]

настас за роком. tla який припадас перший мiсяць орен]tи вllзнаtlасться lIlляхо\l KoplIl\lillllltя ()l)cl1.II|()| |I |:l Ill ;,.

перший мiсяt{ь оре}lди lla рiчний ittдекс iгrфляuiТ року, на лкиl.];i прlttlа/lас, ltcpttrttii NliсяItь opctljllI. ()1lctt.,tttit tt;tlt t,lt

за сi,lеlrь-гр},день трет,ього рокУ орL.r],1lI i кожного I{acTyIltlo1,o liaJietl,|lapIIot1) pOK)'ol]cIlilll I]tl,]llllrill( ll,crl ll1, 1'] '\()\]

коригуванtIя мiся.tноТ ореtlдIlоТ плати. шо сплаtlуt]аJIась у пollel)ejIll1,o\4), lltlLli. ttrr 1li,rrrrril irt,Lct;c itlt|l.tlt ttii 't ttt,L,ttl

року,
З.3. Ореrlлар сплаt|у€ ulомiсяця до l5 ,lисла. tIoTolllIoгo rtiсяtlя opcH.'tl'. так яIi ()|)cll.till] \)ll)l|\] l'1 \1.1,ill(l lJ

оренду за результатами аукцiону (логовiр 5(А).

3.4. ОренлаР сплачуе оренднУ плату на пiдставi paxyHKiB Бшаrlсоl,трrli\IуI]а(lа. Пrljtal,-lt, llil ,l().tillt\ tlltll tit,tL

нараховуеться }Ia загtLцьну сумУ орендноТ пJlати. Балансоуr,римувач tlадсllлас ОреllларIо pi,l\\,Il()K tlc ttitttitttt, tti;;

за п'ятЬ робочих днiв до дати пла,ге)ку. [-Iротягом ll'я,гtл робочих,ilгtitl ttiс.ltя litttitt,tcttttя ll()i()LI Il()l'(' \lit,}IIt)I ()l)cl1, 1ll

БапансоутримуваrI перела€ ОрендарIо акт вllконаних робiт lla наланllя Opcl];:tlill\ Il()c,l'\l l,.r t,rrt , ,l(lt.tli\()ljt)l,]

накJlадtIо}О за умови peecTpartiT Ореrrларя платtlt.lком податку на лодiltl\, вар гiстr,.

З.5. В ttettb уклаllення цього JtогOвору або ло rricT laTrr ()регrлар cl]jIalll},(, ollcl].lll\ l1.1ill\ t.r l;i,tr,,,,t tt,

мiсяцiв, заз}Iачену у пунктi l0 Умов (аваrlсовий B}lecOK з ореtl,,ttttli't]лати), lla пi.Itcl,aIli .,l()li\\lt,llIiI{. lJlIjl1,1|I!'llll\ \

пуtlктi j.6 t,tього договору.

З.(l. Яr<Iцо ltсй договiр )KJlaлet|o 
,}а 

рсз}JIьIаlа\l lI Ilp()ljc.tclllIя il_\titLitrrt). i,l rlr...,.,, ; ll\| r,| ,ll"
аваI{сового BtIecKY з орендноТ IlлатIl С про,гокоЛ lIpo резуJlьтати слсli,гроllllоIо il) Kttiotlr.

3.7. Оренлна плата, lIepepaxoBaHa несво€t|асно або rre l] llot]Ilot\ly обсязi. с,гяг\(, Il,ся lja;lttlcttr]l)ll\l_\, l]lllli,'\l,

Балансоутримувач мо)(е ]вернутися iз позовом до сулу гlро стягtlсtl}tя opcH.,Lbttli'Iljlilllllil itttttttx tt.titl,c;iiitl ,1li ttttti

договороN,l.

3.8. На суму заборГованост,i Оренларя iз спllати ореtIлllоТ IIJ]aTl.t liарахоп),с,гLс)I llcllj1 lj i.,l iiril,i lt.l-Ltriii lr.,j'

облiковоi ставки Нацiонального банку на дату нарахування пенi вiд cyмl1 заборгоrзаttосгi за tttlztItttй.,lcttt,

прострочення перерахування оренднот плати.

З.9, Налмiру сплаLIена сума орендНоТ плати, I]lo IIадiЙIIjл{t Ба.паtrсоl,трll\]чвltII\. tli,,l.,lяtас l] \,clilll()lt. lcll()\l\,

гlорядку:]арахуваннtо в paxylIoK майбутнiх платежiв, а у разi tleMo)lillltBoclilaKtlt,tl ]ilрllх\,вillillя.\"]lJ'я}li\ )

ло lIyllKT} j,5 цьогtr,'tоI,Oвору, tti..lлягаt зарах)lJаltlllо l} pil\\lloK ctI.1iltll ()l)clt_ltl()l l1.I.1ill j.i ; : i r,., 
"; 

.,,,,,

пiс,тtя гtiдtt исанIlя акта прlj йiма}I t|я- |lереда(l i Mat"t t ta.

З.l0. Припи}lення договору оренди не звiльttяс Ореrllаря вiд обов'язк), cll.]la1'ltllt ']llt-'ltr1-1|'trlt.ttIi,. tt, i.t

ореl]дноlо платою. якtllо така вllникJlа, у пoBtloMy 0бсязi, ураховvюllI.| пс}ll()'га t{t]\/cl'0"l'\' ( }.I ltltltttttt'c tI).

З.ll. Ореrrлар зобов'язаllttй tta lзttлtllt,у Opclr;ttl,,raBltrl lIpOlJ(),'il!llI lllil)'l ,lll)l l{Jilt\I()l)l) jj',l\\t t;it, ,.r tlll\'lt llIli,l1

ll.,lц,гс)liами i оt|lr-lрмля rrr aKтtt звiряttltя.
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4. Повернення Майна з ореltди i забезпечувальllllй деtlозlrт

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

звiльнити протягом,грьох робочих дttiв орендоваtlе Майrlо вi.ц tlалетtгlttх ()perl.,tapltl 1эc,lcii itItiI]cpllvl ll

його вiдповiдно ло акта поверt.lення з оренди орендоваtlого I\4айrrа в Toi\{y с,гаtti. в яltt-lпtч Maiitto ttcllcбl,tla.Lttl ttlt

момент перелачi його в оренду, з урахуванням нормальtlого фiзичного зносу, а якtttо Opet1,1apcпl бу;rtt Bl,tKotlatti

невiд'смнi полiпшення або провелсно капiтальttий peMoHr. -,го разоN,I iз такlllчtи ltt,l;liгttttcHtlяlttt,'Katlil,tt,ltt,tttlrt

ремонтом;

сIIлатити орендну плату, нараховану до дати, що переду€ датi поверненttя Майttа з opelljlll" llettto (,llt

наявtttlстi). сплатtl1,1I Бzurattcoyl,prrM),Ba(ly п.tatert<i ta .-lогоRоро\l ttpo Bi.,tttllto.-l\ltlllltlя lttttlr;1 1 l,;1. 1111lc()} |l)ll\I)IjilIlir
на утриl\4ання орендованого Mal"rHa та наданllя кому}lальllих послуг OpeH:raprcl. tlapa\oBatl\,,,to.Ila,|,ll. lIto llepc]t\,(,

датi повернення Майна з оренди,

вiлшколувати Балансоутримувачу збитки в разi погiрtllення сгаIrу або вгрltIll (tlr)Brttl't'ltбo,tttclK()|]()I)

орендованого Майна з вини Оренларя (i в межах сум, шо перевищуlоть суму страхового Bi.tttttKo.tvBattl1,1. яlillt()

воно поширIосться на випадки погiршення стану або втрати орендованоI-о Майrrlа), або в plrri .lcN]otI li,l,1i\ llll
iншого вилучення невiд'ем н их пол i пulettb/Kaпiтал ьttого ре]\{оl lту.

4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинення цього договору Балаrrсоут,рrlý,lуваtI зобtlв'яtttttttii
оглянути МаГлно iзафiксувати його поточний стан, а також стан розрахуrlкiв за LtllM логовором i ,ll,t ]ltltotj()l)()\1

про вiлшколування витрат Балансоутримувача на утриман}lя оренловаllого Майrrа l,а lla.Ilallllя K()Nlrlla-,l1,1ll1\

послуг Оренларю в aKTi повернсllня з ореIlдIl ореl{дованого Майна.

Балаrrсоутрrlмуtsач ск.jlалilс акт поверl{еIlt]я з opelIj1ll opel{jloBatlOгo Mailtra \ Ilr1,o\ t,llttt itIlt. lt,ttttr

прим iptt и ках i надас tl iдtl исан i Бrutансоуr,р им),вачем tlри м iptr lr к и Ореrrларltl,

Ореrrлар зобов'язаний :

пiдписати три пришriрники акта гIовернеl]tlя з оре}tди ореrlдоl}аtlого Marirta
наступного робочого дня з MoMet|Ty Тх отримання вiд Балансоутрilмуl-}а,|а
Балансоутримувачу лва пpttMiplrttKlt lliдпttcattttx Ореltларепл aKTiB разоrt i,l KjlI()lla\4ll
коли доступ до об'€кта ореllли забезtlечусться ключамlt);

звiльнити Майно одllоtlасно iз поверtlенням пiдписаних оренларем akTiB.

не
i

вiл

tli,зtlittlc lri;K ltllilt яt,tlrt

O]tl{()tIaclIO Ilot}epl|),1,1I

t16'r tttlt (l!)cl1,1ll {r 1l;1<i.

Не пiзrriше нiж на четвер,гий робочий день пiсля припинеllня договору ГiалаrrсоутрrlN,l),l]ач зобов'язаttttii
надати Оренлодавчю примiрник пiдписаного акта поверlIеtil{я з ореtlли ореIlдоваtlоI,о Nlайl1.1 аб(l ttttct,пttltttl

повiдопtити ОренлолавчIо про вiлмову Оренларя вiд пiдпrrсаtItlя акта таlабо створе1.1ltя l]cpL'lIllio.il ()pcrl.,Lltllcпl r

лоступi до орендованого Майна з метою його оглялу, l,а/або про HclloBepttclll1я tIiJlIlllclll{tl\ Opcll,|tapc\l
примiрникiв акта.

4.j. Майно вваI(асться повернутим з оренди з MoMe1-1Ty lIiдписаlIliя liiuralrcovтpr,lNlvItallcN1 га ()реlr;tарслl

акl,а llовернен}lя з ореllди ореtIдоваIlого Mai"Illa.

4.4. Якrrtо Оренлар Ile I1oBepтac l\'lal"tlto пiс,пя отрипlаtlня вiл ljaлatlcovтpt.I\1\,Billlii tt1lllltillttttKitl;,tt;ttt
повернення з ореttди ореtlдоваI]ого ]\4айна. Ореrrлар cliJIaLly(, ljib,tattctl_\ t|_]ll\4\l}i,l,I\ ltc,tt,ttltiKr r po-1rlilli tttl.itriiitttll'

ореttлноТ пла,ги за кожний деtlь корt]стуt]ання Mal:itroM пiс.llя лат,tt IlptItlllllelll|я цьоl,о jtoI'()lt()p_\,,

4.5. З метою виконання зобов'язань Оренларя за lllJM договоро]\1. а TaKori ta,llo1,ol]()l)o]\l Ill)()

вiдшlко,ttуваttt{я витрат Балаrrсоутр1.Iмувача на утримання opetlдoBalto1,o MaiiHa ,га llа.,lаllllя K()Nl\tiit,lllIlIl\ ll()c,'I\ I'

ореrrларrо до або в день Iliдпl|сання цього логовору ореrrлар сtlлаl|),(, tla pa):\,lloli O1lctt,'Ltl.'Litttttit

забезпе,tувальttий леtlозиr, в розмiрi, визначеtlоtt,lу у пуrrктi l l Умов.

4.6, Балансоутримуваtl tlовертас забезпе.lувальнllt"л депозит Opcll/lap|tl IIро,гяI,о\l tt'яt't tt ptlбtl,ttlx .'ttliB ttiC,tlt

о,гримаtlIlя вiл Балансоутримувача примiрника акта поверненt{я з оре}lлtr орендоt]аного МайIlа. tli,'lttt,lcatlclt'o бс'r

зауваlIiень, або здiйснюе вирахування сум, визначених у пунктi 4,8 цього договору. у разi l]ilяtlIltlc']i tilvl]li'/liclll,

Балансоутрrлмувача або Оренлолавrtя.

4.7. Балансоутримувач заJIицlа€ на власному рахунку забезпечувальний депозит у повному обсязi, якtttо:
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оренлар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди ореt{доваllоI,о Майtiа у сгроli. tltt}IiiI,1cttltij

цим договоРом, абО створюе перешкодИ у лоступi до орендованого МаГtна предстilt]I]LlКiв liaлarrcoy,r,plll\IvllalIil

або Оренлолавця з метою складенl]я такого акта;

Оренлар не пiдписав в устаIlовлеНi строки логовiр opetlllIl Майltа за рез),J]ьтаl'!t]\,lll llll()l,L'.tcttttя ttt ttttit,ttr

tta проловх(еtlня llього договору trренли. в якоl\4у Ореrrлар оголоtttеttltй tlepeNlo)Kllel\l.

z[.8. Балансоутримуваll не пiзнitltе нiж rtро,гягом п'ятого робо,tого j[llя ] ]\l()\lel1,I,) ()llrlt\]itIllI}I lll]llNlillrtttt,li

акта поверt]ення з оре}lдl1 ореllдова}lого Майlна iз зауваrкенttями (або за l|аявtiосl,i зll1 ttaiticttt, ()1lсtl.,Lir.,tаt;tLя 
)

зараховус забезпечувальний депозит в рахунок Het]tlKoHa}ilix зобов'язаttt, Ореlr:tаря i llc}'lcllltrtlt,rr r

забезпечувальtlиl,"I депозt-lт на погаttlення зобов'язаtrь Оренларя у 
,гакiГl ,tергоtlсrстi:

у гlерlIlУ rIергу погаt[Iаlо,гьсЯ зобов'язаtlltЯ ОреrlларЯ iз cп.ltaTt,t ltetti (ttvttKt'],ll rtt,o1,o,rl()гоl]ор) )(1' tltlitlrlr

разi вiдповiдна суму забезпечуваJ|ьllого дегlозliту рсlзlIсllti.ltяс-гt,ся lti;,lt rttctlctlttlI rtlt1.1;t;r-,ttlrt l

Балансо1 TprrMyBa,teM ):

у другу чергу Ilогашаються зобов'язання Оренларя iз спла,ги неустоi;iки (rlyrrKr,4..1 tLt,crt,tl .rl()I,()Bol)\,)i

у третЮ чергу погаШаютьсЯ зобов'язаннЯ ОренларЯ iз сплатИ tIacTllltl,| opeH.ltltoi'tIJlaIll. яtсlt lli,,ltttltlI.ttlt,,L,l

пункту l5 Умов пiдлягас сплатi до бIод)кету м. Кисва;

у четвертУ чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз спllати (lас,гиIIи opcH]tlloi'lljlit,l,i!.,l lia tзi,,ttItlBi,,tttt,

до пункту l 5 Умов пiдлягас сплатi Балаt{соутримувачу;

у п'яту чергу погашаIоться зобов'язання Ореrrларя iз сгt.ltати Бzutаtlсоу,грrri\lуваrlY rt.ltllrclt<itl ]il -i()lt)l{(ll)t)\l

про вi:tшколуваIJня виl,рат Бrurансоуr,римувача на утр1,II\4аlltlя ореIlлоl]illtсlго Майttа -Га ltit]Lalltlя li()\l\ llil.,lbIll!\

rlослуг Оренларю:

у t,lIocTy черI,у погаtUаються зобов'язання Ореrlларя з компеllсаtliТ cy,rrrr lбtr,гкilз. Jltl],lillllIx t)l]ail.'t()lJi,lli()Nl\

МаГtнуl

у сьому (Iергу погаl]jаються зобов'язання Ореrrларя iз сплатlt iHtttlrx rtлаr,ежiв зit llljilJ,ll()I,()I]()llt,llt itбtl tl

рахунок погашенllя iнших не BllKol{aHI,|x Ореrrларепл зобов'язань за ttlJi\l ,гlогоl]ороNl,

Балансоутримувач повертас Оренларю суму забезllс.tува.llьIiоI,о ,llеllозl,|,l,,\. яliiL tll.1tllIll!.lilcl, ttit_tit

здiйснення вирахувань, передбачених цим пуllктом.

5. Полiпше1,1ня i peMollT оренловаlIого ]rtai:llla

5.1. Оренлар N,la€ право:

за згодоЮ Балаrrсоутрrlмувача пpoBolIt4Tll llo1,o,tttllГt та/або t<ltlIi,гa.rt,llrtй l)C\1OIll \'1ltiiltlt i tlttc t,r ttlt iti

заi\,lовIlикоМ на вtlготовлення проектt{о-коlllторисtiо]'докумснl,аrtiI на пpollcjlellt1,1 pc\1ol{,I \,

здiйсttювати невiд'смнi полitltuеtlня Майна за tlаявtlостi рiurсtlrrя ()pclr.,to.taBrtя lll)O lla,,tallllя JI,()_,lIl,

прийнятого вiдповiдно до Закону та Порялку.

за згодоЮ ОреrrлолавШя, наданоЮ вiдповiднО ло ЗаконУ та Г[орялк1,. i оttиtt pt13 lIро,гяl,о\,l cтpoliv ol]cil.,tll

зарахува,гИ частину виl,рат l{a проt-}сдеIlltя каltiта_пьltого pL-\l()tlI\ t} pil\\,lIOIi ,,\tctJllIcllllя ()l)cl1.1ll(ll l1.1iIlll,

5.2. 11орялок отримаtlня Оренларем згодлt БалагtсоутриNlува,lа i Ореrrло;tавllя lla l'rlrol}c lcttttlI tli tll\)lii,IllIl\

вилiв робiт, передбачених пуtlктом 5.1 цього договору. llорядок отрtlNlа}lt{я Opc,rl,,tapeпl зt,il.,ltt ()1lctt;t().,till}ltя llii

зарахування витрат на проведення цих робiт в рахунок оренлноТ плаr,и iy]\lOBl|. lla яt\l1х здiiiсrttоt't l,C' ItiliC

зарахування, а також сума витрат, якi можуть бутrr зарахованi. в14зна,lаються Гlоря.LtкоNl.

5.3. ОреrrлаР мас правО на компенсашirо BapTocTi злiГtсtlеttt.tХ ttltпl tteBi.rl'c,rtttt,tx tlO,titttttcrrr, iVlaiitrlr \ l1()l],l.Lli\

та на умовах, встановлених Порядком,

5.4. Оренлар ма€ право [Ia компенсацiю BapTocTi здiйсненлlх ним lleBiд'CN,lttltx rlo:tittlttcrtb ]\4aiilta Bi.,t

переможця ayKrrioHy з приватtlзацiТ Майна, а якшо таким перемо)кцеl\,l стас Орен/lар. - го lIpaB{) llll ,tapa\\ lJilIIlIя l]

paxyt{oK купiвельноi LlitIи суми BapTocTi здiйlсtlен1.1х ним ttевiд'спlнttх rtолiпtll('lll, \ llоря,,tк\, lit lla \ \l()llll\"
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встаllовленИх ЗаконоМ УкраIни вiд l8 сiчня 20l8 р. N 2269-VIIl "IIptl ltprtBltlttзitttiro.tcl]iliilltll()ltl i t,Orl)I1.1.tLlI(lll)

ь,tайна" (Bi.rtoMocTi BepxoBrroT Ралrr YKpaTrrrr,20l8 р,. N l2. ст.68) (лruri - Заксltt lt1-1о ttptttlit'rlгtltttittl),

6. РежIrм ви KopI,1cTa 1llIя 0peI|лoBiltltl1,o М а ii tra

6. l. Оренлар зобов'язаний використовувати орендоване Майtlо вiдгtовi/tttо Jto tllllt,]Ilal]cllllrl. lJll'jtlatlclI()l() \

пунктi 7 Умов.

6,2. Оренлар зобов'я,]аIlий забезпечуваТtt ,збереittеttttя ореll,гt()ваt|tlI-о Nzlitiirrir. ,lallrlбi;atrr iit,tl,

поtIIкод)кенtlю i псуваНню, тримаl,Лr МайнО в гlорялку, ttерелба.rеrtОпt1 carrilaptlll\lll llol)Nla\llt la lIl)illtl1.1il\lil

по)l(ежtlоТ безгtеки, пiлтримуватtI орендоване МаЙно в tlалсх(ному cralli, ttc'r-i|.rllroпr1 . tti;t; ttlr \l()\iL'ill llCl)C.'|iilli

його в оренДу, з урахуванням tlормzuIЬгlого фiзичного зносу, здiйснюва,ги заход1.I t|pol,t1llo;ic)l(ttoT бc,lllctttt.

6.З. Оренлар зобов'язаний;

вiдповiдrtо ло виl\4ог норматив1lо-праI]ових aKTiB з по)l(е)кноj'безпеки рО3РОбЛЯТlI КОПlП-'lt't;Сtti Зil\tl,tlt Itttl L '

забезпе,Iенllrl по}кежtloT безtteки об'ск,га оренли ]\,1аiitlir:

забезпечува'ги ло/lержаlltlя Ilро,I11пожежниХ в1.1мог, с,гаtl]lартitJ. lIt)l)N|. IIравll.гl. ll lltliOili l:]ltl(()l{illllIя l]ll\l()]

приписiв i пос,гаttов органiв дер)liавного l]o)Ke)Ktlot,o tlагляjlу Tll t}Il\,l()l Bi]tltotзi-Ltrrtx с.,lr,;ltб (tri,tlltlt ti.tlllr

Балансоутр имувач а,

уl.римувати у справному cTatli засоби протипохtежrlоI,о захис-гу iЗв'язк1,, [lo)Ke)KIl\i,гexttitit,. clбllltjtttattttя,t,li

iнвен,гар. t]e j,lопускати Тх викорttстаltt]я l]e за прt,l:]наlIе1,Iняl\{:

проt]одtlти вrlутрiшнi розслiлуваr{}lя вrtпадкiв Ilo)Kc),l( l,а IIo]taBail,It I]ll.'tltttc,l_r l1.1il\|.', l],l'|)' lri.tlr,llli rtli

доку]!lент14 розсл iдуваIr ня.

Оренлар несе вiдповiдальнiстЬ за дотримаНня правиЛ ексt,Iлуаl,ацiТ ittrKcrteptttlx \tepcn(. tltl;tte;t;tttl'i (jclttctitt

i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.

6.4. Оренлар зобов'язаIrлtй забезгtс.tити llpcлcTaBIlllliaN1 Орсttло:lапtlя гlt I]a:ilLttc()\ tl]lt\IУllilLlil ,'i()C'l \'Ii ll1l

об'ект оренл.и у робочi лнi у робо.tий час (а у разi отримаlllIя скарг tIa поруll|сlll|я lll)alj'lJl IItttti ;,-',, ill)\li1.1 r i.-Ir ll
Ореttларем дiяльностi у неробочлtй час, яка завда€ шкоди або I]езручI-1осlсй власtIlIкппt cybti;lttlttx ttlltrrtitttctlb. -

то у будь-яКий iншиЙ час) з ме.гоЮ злiйсненнЯ контро,цЮ за liогО вt.lкор}lс"гаtILlям 1"а викоtlаltllяrt ()llctt.Ilill]c\t \\l()lr

цього договОру.ПрО tlеобхiднiстЬ отрима1-1нЯ доступу до об'€кта оренди Балаrlссlут,рr,lN,tvl]it(l абtl ()Ilctt-,{cl,tltrrctti,

повiдопл.ltяс Оренларевi елек-гроIlноЮ поUIтоЮ гtриtlаt'tмнi За оди}I робочий ;tellb. Kpirr,t tltltllt.,tKitl. h(r]tll lrr('l\ ll '1{)

об'скта opanr, необхiдlrо отриматt,| з метою запобiгання llанесе1,1ню t.tlкодlI об'ск,t,у ol)cliJllt tlll I3.,lilcli()cl i r1l,,rir

надзвиt{аiilIl.iх си,rуацiй. техIlогсllllого ,га прllролllого \арtlк,гср\, it гilti();li ) ].lt li ,,lPll\|,tllll'l al\lll)l l|'l ]li)l1'\ l]li'il]|,i

l]равиЛ т.ишi абО провадI{еllI]Я ОренлареМ лiяльrrостi у ttеробо,tttЙ час, якtl :]illl,]ltl(] IlIKO,,tli ilJ() llctl)t,rtrtrt tcti

uдua,rrnu' сумilttних примiutень. У разi в1.1tlикtlеIlt|я TaKlIx cr.lтyaLtiii ()pcrr:ta1l ,ltlilcltl'liзltttltii t},l;Iltia t't,

невiдкладних заходiв для лiквiдацiт Тх наслiдкiв.

6.5. Прот,ягом п'я.гt,l робочrлх лнiв з лати укла,цснI]я tlього договору Бa:tattctly,t 1-1ltltYtta,t }tlбtllt'lt llittttit

налати Ореrrларtо дJlя пiдпtlсаlltIя:

лва примiрrtики /lоговОру прО вiлшколуваr]ня в1,1,гра,Г Балансоl,r,рltN4\/l]аlItl 1la уl,})ll\liillllя ()г)cl1.1()llil1l()l(]

Майна та надаtttlя комуtIальtlих tlослуг Ореrrларrо. Г[роекти ilоговорiв iз пocTa.ta,tt,lIrlKa\llI l(()llvllil.1blllt\ ll()c,l\ l.

якщо стосоВно об'€кта оре}lлИ TaK!tMI] постачальнИками комуI]аль|]t]х пос"llУг tslдliрl1,I I[)lil]c\ll Oc()()()I]l l)a\\lllil1
або якщо okpeMi особовi рахунки були вiлкритi на поперелI]ього корисl,уваtlа Майtlом.

Ореrrлар зобов'язаt,lиl-] протягом десятtl робочt.tх лIIiв з l\1оl\,lс}lтV o,1,1]llirlatlllя tlpltirtilltrttt;itr.'l()l'()l]()l)) rllj,,

вiдI,,кодуванtlя виl,рат Балансоутримувача на утриN4ання орендоваllоl,о l\4aiilla l,a llil.Ililllllя KO\1\/lll1.I1,1lll\ ll()c I\ l

Оренларю:

пiдписатИ i гrовернути Балансоутримуваtl} прll м ipH и к ло говор;,: або

Ilолагl| Ба-rансоутриl\l}вач) обl'руlI,I oвaIli ,layBarKettttя _l() c)\l Blllpill. ltKi l,i.t.lllli,ll\lll, l,i,llllli(),l)l)illlli'(,

OpeH,,tapeпl за jlогоt]оро\,l,
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Оренлар зобов'язаний протягоI\4 десяти робочих цнiв з MoMellTy o,1-pl,tl\1i]llllя Bi,,t lia,llarrco}, 1,1)ll\l\ I]ilLlit

вiдповiдi на своТ заува)I(ення, яка мiсr,ить лопуraпruпrнi пiдтвердженtlя витрат. якi пiдllяr,аt,,llt, Ili.,tLtlttt,,t\ ltillllll()

Оренларем' пiдписатИ i повернутlЛ БалансоутрИмувачУ примiрник договору,

Оренлар вживас заходiв для укладення iз постачаль}II,1ка|\4ll KoMytlaJlLHllx 
''l!1')],_1i" 

\,]l(l|)iI] 
' : ''' l.] ,i'' l], 

,

вiдповiдних комунаJlьних послуГ протягоМ мiсяця з моментУ oTp1,1MaH1,1я проекr,iв Bi.цtloBiлtrrrX,iL()I()l]()l)llt l}l,'L

Балансоутримувача. Оренлар зобов'язаний l{алатli Балансоутримуваllу KorIir' .,tol,tltltllritt, \ K,,Iii,tcllll\ i l

постачiLл bHllKaM и комунал ьн их послуг.

7. Сr"рахуваltня об'скта орсtlдt,r, вiлlllколуваlltl11 вlt,гра г tta tlItitttty Nlaiilta

7. l . Оренлар зобов'язанtлй;

про'ягоМ l0 калеrrларних дttiв з дня укладенtlя ttbo1,o llo1,oBopY 3аlс,грах),вit,гlr Maiirrtl tta c),ltt, ijtlttr

с.граховоТ BapTocTi, ,"anuuanbTy пунктi 6.2 Умов, на користь Бa;larlcoyTpIrM),t]alIa зt iлtlо з lltlprlt_ilttlbt. ttrt<l,crllt tli,I

поженti. затоплеtlня, npor"npuu"nx дiй TpeTix осiб, сiихil-лrlого лlлха. та гl[]отяГ()N4 l() til.'lt'tt.'tlt1-1ttttr "'i|' ',,.''.','']

укJlалеtlt|Я JrоговорУ ar'pu*ynnt,,'t' (логоворiВ страхуваttнЯ) ttа,лати. Балttttсоl,,t,рtlмуt]аLl\, 
,га ()1lctr,,ttl;tltBItl() }iil]lp,lil

(cтpaxoBr.rx п,rатеlкiв);

поновлюватИ щороку договiр страхування так, щоб протягоМ cTpoKy:tii Ltьсlгсl .ito0,.,I]opv Mltiittil бr,:Irl

застрахованим, i надавати Балансоутрипlувачу та Орендодавцю KorriT ЗаВiРеttlrХ IlaLГlc7|il]llNl tllIIlo\l ]t()l'(]l]('lI)\

страхування iдокументiв, якi пiлтверджуlот,ь сплату страхового плате)ку. Якtцо договiр с1,1]а\villlllllя r,K,llll,tcItttti

на строк, що е iншим, HirK один piK, такий логовiр'повинен бути поrtов.llеttt,tй tliс.ltя зirкil1,1сlillя clp()Ii\, itlt яt(ltti

BiH укладено,

якщо строк лii логовору оренди меttший, нiж одигt piK, то логовiр сТРа\УI]аtlltЯ \'l(Jlil,L,l( li,!)l llil cll)t)li ti'i

Jrоговору оренди,

Оплата послуг с,граховика здiйсttюсться за рахунок Ореrtларя (страхувальнttка)

8. Сl,бореttла

s.l. (l) оренлар N,lac право передати майrtо в суборенл1,, якlItо Operr;tap ()l'l)Il\|iilJ Nltiiirril-iil l)c j\]ll, lil lit\IlI

аукшiону (у топлу чис.пi в РеЗу.,rьтатi продовже}{ня логовору ореrrлrr) it-lt,tl-,lotLtcttltя Itp() llcl)c-:tti,t) rlliiirt;r li ()llcll,t)

мiстило згоду орендооuuч, на субореrrлу, про що зазна(lаеться у rryrrKTi Ij Упlов, lIi:rr,oBc lIl)ll]ltii'lclIItЯ"lil 
'l 

l(ll\I

майно може бути використано вiдгrовiдно до договору су,боренли. в1,Iзtlа(lаСТЬСЯ З \/Ра\\'l]?ll.lllЯМ oiilltl;Iicitt',

передбачених цим договором (за наявностi),

8.2. Оренлар мо)ке укJlадати логовiр суборен:iи JlltUle J tlcclбltMtt. яtit lti.tttotli li,ll(ill, lJll\l{)llirt Ctli tt, l

Закону.

8.3. Оренлар протягом трьох робочих днlв з

оренлолавшю iнформашiю про суборенларя та один

оренлолавчем в електроннiй торговiй системi,

дня укладеIlllя догоtsор)l gуýl;рсltлlrltlбоll'я,lаItrtii ltil, tI,1, il

пришtiрttлtк доI,овору суборсttлlr л,llя йot,tl olil)lt-ill(),Ill1,1lIl)i

9. }atIclltlctttttl с t rlllitl

9.1, Бшансоутримувач i Оренлолавець запев1-1яlоть Орендаря, ttto:

9.1.1. крiпr вtлпадкiв. KoJl1.1 llpo iHute зазttачеtlе в aKTi llрлtйлл;lнllя-гrсрс;rа,ti. oб't,K,t,tllэctt.,tlt t tti,tt,ttitrl lri,i

TpeTix осiб. всерединi об'скта немас Maйttla, нале)кltого TperiM особаrt. повttttй i бcзtrcllcttrtici]ttttlii ,tilcl\ ll ,t()

об'ск,га п,tоже бути ttаланttй Оренларlо в llet{b пiдпltсання aKтa прt,tГлмаlltIя-tlсрt,л|ltl i pltltlrt i,t tttlrlIt,lctiгtl\l li"ll(),llll

вiд об'ск.r.а у кiлькостi. зазначенiйt в ак,ri rtрийпtаtttlя-ttt:рс.tlt,ti,

9.1.2, ir,rформачiя про Майlrо, оприлюдllеНа в оголоlrlсttlli про Ilерс.lачу В OPCll]l)'itбtl itrt|lo1lrtlIltiiill()\l\

повiдомлегttri/iнформачiТ про об'сКт оренди' якщо догоl]iр i,клаiе,,О бсз rtровсjrСtlttя ay,Kttiotty (rl ttiiclI li,

перелбачено*у nynnr,)* t i-s аоо ny"nro' 2б ПорялкУr, по.,,Jll,пя tIa яке зlзllz],lеtIС 1 rtvrrlt,t i {,2 )"rIt,tl,

вiдrlовiдас дiйьностi, за винятком обставлtн, вiлображенлtх в akli приймаttttя-rlередаtIl,

9,2. Оренлар зобовязаний cBoc,tactto i в повrtолrу, обсlrзi

вiдllовiдно до цього договору,

сlIлiltI),ва,гti opcIlj1Il) ll]lil,I\ -lil ittttti t;:titt."r,i
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9,3. Одночасrrо або до дати укладення llього договору Ореrrлар ttotзttic,l,ю crIJlal,tlB aBattcoBttП l]l]cc()Ii,t
оренлноi плати в розмiрi, визначеtlому у пунктi l0 Умов,

9.4. ОДttо,tасно або до укладеIlI{я ltього логоворч Ореrrла1l rttlBtiicтttr crt|,:lal,IlB,lttбc,згtc,tt,tta_;lt,tIltй _,latlr1,1iti l,

рсlзплiрi, визначеFlому у пунктi l l Умов.

l0. l]iлповiдальнiсть i BttpitllettHяl cllopiB за лог0l}орONt

l0.1. За невиконання або неtIалея(не виконання зобов'язаtlь за цим лоl-ot]Oроi\I cl,op()lll1 llcc\, l l,

вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором,

l0.2. Оренлодавець не вiдповiдас за зобов'язаннями Оренларя. Operl.rap tle Bi;tttorзi;tac, ]а,ltl(jtltl'я,зilllll)l\Iil
Ореrlлолавuя та БмаrIсоутримувача, якщо iнше не передбачено цим логоtsором. Operr.lap tli,ttItltii,Lllt lll ctltll'llrt
зобов'язаннями iза зобов'язаннями. за як1.1ми Bitl с правонас,гупl]1,1ко]\4, I]1.1клюlItl() BJli,tctIl,]\l rtaiilttlrl . ('iяtttcttttя llt

цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване ]\4айно,

|0.3. Спори. якi виtlикають ]а ltIl\4 логовором або в зв'язк) ] lllt\l. tlc Bltpitrtt,rti 1,1.1,I\(r\l lIt,Irц,l1r,1,11,i;,

вирitLlуються в cylloвoмy порядку.

l0.4. Стягнення заборговаtlостi з орендноТ llлатлt. псtti ,la }iеусгr_lпкtr 1}i.t Ililrltll()L ll). llLl](, 1.1,1,iulll1,. tli,,I

договором, MorKe злiйснк)ватися tta гtiлставi рirltенtlя сулу. Стяr,IIеttttя заборl,оваtttlс,гi ,l ()llIilIl1 t)l)Cl] lll()l l].lilll{
вitlповiдно до частини LuостоТ с,гаттi l7 Закону може здiйсrlюва1,1,|ся в бe,lctliprrrl\1v lI()l),l tli_\ It,t lii it l,,t,t
викоlIавчого напису rroTapiyca.

l l. Строк чltltltOстi, yMoBlr зшrilllt та пptrtlltllellltri /lol ol]()[)\,

l1.1. (l) Цей договiр ук.rrалено на строк, влIзIlачеtl1.1t'l у пуrrкт,i l2 YMorl. Jic1;,,t,ii .ll,.,l,.\ [\ll\|lj()i,).\

почина€ться з дня lIабрання tllIH1-IocTi цим договором. |{ей логовiр Haбtlpac,tt]IJttocтi |].Itr,ltl, йtlttl tli.,lttltcitttttli
сторонами. Строк оренди за цим договором поtIиiIа€ться з ла,|,ll tIiлltttcattttlt itttгl,t гtpttiiпttttlttя-ttellc,tli,t, ,

закiнчусться датою припlл}]ен}lя цього договору.

l1.2. Умови цього договору зберiгаlоть силу протягом всього с,гроку лiТ ttьсlго itoroRol)\. l} l,()\l\ tllI(,,lI \

раЗi. коJIи пiсля його ),кладеtItlя закоllодавствоl\4 tjc,l,aIlL)BJlCll0 llрillзltll.t. lll() IlOl illttt.tttlll, Clilll()l]iIrltc !)1lctt_L,t1l;i,

KpiM випалку, а в частиlti зобов'язаttь оренларя шодо opcllд|tot't1,1lat,lt - _to LtlllioIlailIlrt ,Jt)б\r|]',i ;il lil).

ll.З. Змiни iдоtlовttення /lo доI,овору t}liосяться до .JaKittlit,l]I|я cl,p()Kv iiolo,,til"]ii lj]it{ \IIl(tlt) ,i(! t(l]() ! |(,Il ,r

з урахуванням встановлених статтею lб Закону ],а Порядкоi\,l умов та об]\4е)Iiеllь lll.,lя\о]\l .\ ti.liI.1ullll:l l()ltllt\lItllj
про внесення змiн iдоповнень у письмовiЙ формi, якi пiдп1,1сую,гься стороlIами,l,а (,ttcBi,,t'cbl гtttпtIl lIacllllllI\lll
цього договору.

l 1.4, ГIролов)I(енllя цього договору злiйсrrrосl,ься з ypax),BalIllrl\] l]lt\l()l,. ljclillii)j], l!,Il]l\. (, jllll.,]l) llj
Закону r,a ГIоряltком.

Ореrrлар, який бажас l]родов)I(I4тtI цеГl договiр tta ttовлtй строк, пoB1,1Itctl llBcp}l\,],Itcb,rlil ()}lctl.,tt),i(lijlt)t jll l])ll
мiсяцi до закiн.tення строку лiт логовору iз заявою.

ffo заяви додаеться звiт про оцiliку об'сrtта орсI{лll l,a рсt[сtrзilt lIil Iil,t)I(). ,IIillt() ,[,,tt,llil, (ll)t,|| ||| i\l,
уклалений без провелення конкурсу (lи аукцiону, або логовiр ореl{/lll. tlto IIpo.1()I})li\,("I,|,c1l. бr в l li,ilt,lctlltii i]., l

проведення аукцiону з пiлприсмствами, установами. оргаttiзацiями, передба,lен1.1мI,t c,I,ilTl,elO l-i Зatitlttt.

Пропуск строку подання заяви ореrlларсм с пiлставокl .-lJIя rlриlltlllсlll|я ltl,()lo ltll(,lt(lll\ l1.1 |li ,r t,,,,
закirt,tенrtя строку, tta якttГt його було уклалеllо, вiдповiдtrо до пуIlк,|,), 1.1З Ilсtряltlt1 .

l1.5, Якrrtо itltlle не перслбаtIеtlо цим догоl]ором, ttepexilr пpaItil l].гlilсllостi tllr tlpctr,l()Ballc ]\4iiiilltl ,t 
1-1g,l,j11

особам не с пiдставоtо для змiнrl або пр1.1пIillеt|llя ,tttttttocti t(l|]\1 /1O1,ol]opoM. i Birt збсllirlrt cI}()l(l lIilll}lit ]l, l1,1

Майна Оренларем.
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l 1.6. Щоговiр припиня€ться:

l1.6.1 з пiдстав, передбачених частиllою першою cTaTTi24 Закону, i прll ttbob,t1,:

l1.6.1.1. якщо пiдставою припи}{еIlня договору ( зaKitt,lcllttli ст,рок)/, ttli якltй йtlго \,t;,ttt.,tctttl (ltбllltL

лругиГr rlacTиllI.1 перtrlоi cTaTTi 24 Закоrrу). то логовiр вt]а)l(асться прип1.1неtI1,1NI з:

дати закiнчеt{ня строку, на якtлй Гtого було уl(Jlадено, на пiltсr,авi pitttetlttя ()1lctt-tt1.1,rtrri>i ,,1trl tti L\lrli,\ \

проловженнi цього договору, прl,ri;iгrя,гого з пiдстав, передбачеllllх стiiт,гею l9 Закоrli. tl N]c/I\il\ с lIr()Kil,.

визначених частиною п'ятою cTaTTi l8 Закоrrу; абtl рiшеttня ореllлолавця Ilpo IlpllIlllllctIllя ltb()I,() ,,l()tI)l]()p\ )

пiдстав пропуску ореrlларем строку на поданtlя заяв14 Ilpo lIpo/loI]r(etlIlrl lII)oI,o jl()l,()lt()l)).

перелбаченого частиною третьою cTaTTi l 8 Закону (пуrrкт l43 I'1оря:tку):

дати, визнаtlеноТ в абзачi тре,гьоl\4у llyHKl,y l5l llоряrrк1,. яlilltO llcpc]\l()7(|lc\1 il,vtiILit,ltt llil llIl(),tt,tlil,t,)ll{\|

цього догоl]ору стала особа iнша, triж оренлар, - на tti]tc,l,itBi ltрtlтокlэ.rtl,аl.кllitlrtr (pilttctrttlt (]l,.,tl,itr.[.ilji].)l ll!,

вимагасться),

l1.6. 1.2. якu{о пiдставоtо приtlиненtlя договору с обставлttlи, переitба.tеtti абзаtlалlll lpe!irl. ,tctIlt,1,111,.1.

сьомим, восьмим частини першоТ cTaTтi 24 Закону, логовiр вваliас,гься прllп1.1lIеllt|N,l 1} .I(|1'l ll !li.it,tltttttil tli.lllrrlli tttrr','

обставини rra пiдставi рiше}lня Оренлолавшя або на пiдсr,авi докуменl,а, якl.tй cBiл,tltT|, Ilpo ttac1,1ttlttя l|tll t;t,,

припинення юридичноТ особи або cMep,r,i фiзичrrоТ 0собll;

l 1.6.2 якшо Оренлар надав недостовiрну iнформаrrirо про право бl,t,и opett;tapcbr tзi,ltl.:ltli]iito _ltr

якttti о,грttлtаrr ]!1liirro lt ti1-1ctt.tr бi,;положень частиtl третьоi i четвертот cTaTTi 4 Закоrrу, а також якщо Орендар,
проведення аукцiону, надав тrабо оприлюднив на веб-саЙтi (cTopiHui

нелостовiрну iнформачiю про себе таlабо свою дiяльнiсть,

(It1 rtро()iлi tз ctlltia.tt,tliй rtcllc;rii)

оренлолавLtеNt JIис,l,а оренларю Ilpo дострокове прIlпllIlсl{llя цьоl() .1()|ol.t()lr\,. tlpirI tlltIllt-'Ltt\. l:1)-]ll I1i)i i)ll\)\i

заз}{аченого строку Ореrrлар звернувся до суду з оскар)l(енL{яl\,t l,aKoI,o рitttсtlltя ()pctl.цt'l.,tiitlltlt.

У такому разi договiр вважа€ться припинеllим:

пiсля закiн.lенllя двох мiсяцiв з д}rя зверt{ення орендарем за,l,аки]\4 гl()зоl]оl\t ]lo c_\jly,,ll\llt() c\'.'t()\l llt,

вiлкритопроваджеttLlяусправi за,l,акti]\4 llозовоl\4Орсrr.,rаllяпротяl,о\t la,llilIlt:Ilt)l(),tlJ(l1Iil.,,lIIli()I\)cli]()I!\:

або з да,ги набраtlня законноТ сили рiшенняNl суду про вiлмову у ltозовi Ореtrларя;

або з дати залишенI]я судом позову, без розt,ляду, припиIlеннЯ пpoBillt}l{ellIlrr 1, crlpaBi ilб() ,J -,lil iIl

вiдкликаtlня Орендарем позову.

JIист гrро дострокове Ilрl.tгltlнеlIIIя IlitдсlJлilс,t,l,сЯ IIа а,,1рес\' слскr,роtrttо'i l]()lll,t,ll Opclr_,tlr1llr i ll()ll]I\)1ji,,]

вiлправленняпл iз повiдомленllяl\4 про вруrIен1-1я iotlttcoM вклаJlL,нllя lat a/(l)L-c(lI() tticttt, lltltrtl,,l;l;cttttя ()1lt,ttiil1lli. ll

також за адресою орендованого Майна;

l1.6.3 (l) якщо цеЙ договiр пiдписаttий без одгrочасitого rti]tttttcatll]я al(l,a tllltliirliittttlt-tlC|lr'.'lil(li \'lltiirLlr.

.t{оговiр ввая(а€ться припиttе1,1им з цiсi пiдстави гtа п'ятий робочиГл деtlь ltiсltя пiлпttсаtlttя ltlloI,() jt()t1)lJ()il\. )llillt(l

с,гано]\{ на цеЙ день акТ приЙмання-переда.ti не пiдпtлсаний через BijlNtoBy Ореrrларя. lIl)O llLO |ja'talrcti_t ll)ll\I,\ l]iLll

повинен склас,г1,1 акт та tloBiдoblltTlt О;lсttлtlдавl[lо.

l1.6.4. на вимогУ Орецдодавttя з пiлс1ав, tlерелба,tеtltlх пyt]KToNr | 1.7 цьоrЮ ]ltlI'()lt()l]\. i tt1llt ttt,ilrtl .tt,t,ill,ti1l

вва)касl,ься прl4пиllенлll\4 в деIlьл визнаtIен}ll"I BiJtlloBiлtto до абзацу I,рстl,ого ltyllK'l'\/ l 1.8 rLr,ot'rl.L()|()l]()l)\.

l 1,6.5. на вимогУ ОренларЯ з пiлс,гав' llередбачеtlllх tlytlKTo|\4 l 1.9 ltbot,o лоI,оl]ор\,. i tl1-1lt ltt,orlr' .i()l()l]il)

вI]ажа€ться припl]liеним в день, визна(Iе}{ий вiдповiдгtо ло абзачу друl,ого lIytll(1,) l ]. l0 rtboгo .'ti)I'()l]Ol)\:

l1.6.6. за згодоЮ cTopiH на пiдставi договорУ про tlрl{пиtiеIIllя з даl,t,t lti,цttltcattttя ilIi,I а llotleplle ttttя \'lliiittlr ,l

ореt,lди;

l1,6.7. на вимогу буль-якоТ iз cTopiH цього доl,оворч Ja рiIuеlIl|я\4 c.\/t\ з tti.'tctillt. l1L,t)\',tбlltIL,llll\

законодавствоl\4.
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l1,7. l\or.oBip Morlte бути itocl,poKoBO пptttllrtlc.ttttЙ lla Bltl\roI,\,()pc'tt.,ltl.'taBtlrl. Яiitlt() ()1l!1r 1;111;

l 1,7.1. лопустив просl,рочеt{ня сплати opeH/IlJoi Ilлатtl t-la сl,рок бiл1,1I]е ,|,рьох пtiсяttitl аб() c_\,\lapliil

,lаборгованiс,гь з орендtlоi llлати бiльruа, ttix< п.ltата за три мiсяrti:

l1,7.2. без письмового дозволУ Оренлолавrtя передаВ Майrrо. його ,rac,lttlt\' )' liорllсl,\,I]аrltrя irrrttiii tlcclбi.

KpiM випадкiв, коли Оренлар перелав MaйrHo в субореrrлу lla пiлсl'авi IlytlKl')' tJ.l ttt,tltt' .lL)lrlI}()|l\ i Itlt'tlt'l

Cjperrлo.1aBrtto KottiKl договору суборсrr:tи лля I,-]ог0 oпplljllo.IllIcltl{я в c]lclil,potttriii,rtlprtltliii crtctcrri:

l 1.7.3. уклаВ логовiР суборенлИ з особами. якi tte вiлповiдаю,гь BllMoI,al\l с,гатr,i ,'[ Закоrr\.

l1.7.4. переШкоджае спiвробiтниКам ОренлоЛавця таlабО Бшаtrсоуr,рr.Iмува(lа з/tiijсtlltltlа,tll K()ll'l |1()Jll, }il

використанням Майна, вt,lконанням умов цього договору;

l1.8. Про наявIliстЬ однiсТ З пiдстаВ для ltострокового припIjl]еtlI-1rl /1огоllорr, ,l irriltiat,tttltt ()pctt.tt).'tiilJli)l.

передбачених пунктоМ l l .7 цього договору, Оренлолавеttь або Бa-rrattcoyтprrпlvBa,t tttlBi]ttlrt:tяt, ()1lcit.,titllctti tli

irrшiйстороrri логоворУлистом.Улистi повIlнеtl мiсти,гtlсЬоlIllсllорvlI|Сttttяiвttltоlr Il|)triitrI()\ч\llL'lIll)I llLll)t)l,

не MeHtII як l5 та tle бiльtU як З0 робо.rих днiв з датtl peccгparlii';tttcTa (5'сl,рок II'я,I,1l 1rtlбo,tttx.,ttlitl. яttttttl

поруlllення стосу€ться Ilростроченtlя сплати ореtlдI{оТ п-пати або переItIliо.Il)liаttня r,з,цiiiсlrсrtrli()рсtr.,tо,,tдlltLсll iiбtr

Балаr,rсоутрrлмува(lеl\,l коriтролlо за вllкор1,1станrrяпл l\4aiitra). JlrIс,г псрес1,1Jlа(,ться l]a a,Itl)cc\ С I(,lill]()llll(ll ll\)llllll

ОреrrларЯ i поttlrовиМ tliдправ.tIеttltяМ iз повi-ltlм.lсlttlяМ ltpO BpyllcllllЯ i tlllttcort ltli-1.1.[t'Illllr J.l .l Illt'tt,lrt

мiсttезtlахол}кеl]liя Ореrrларя. а також за алресою ореl]ловаtlого Майrrа.

Якщо llротягом встановJ1еtlого у приllисi ,Iacy ореl]лар Il0 ycyH),l} порYltIеltltя. L)l)cl].lltl,;tilittlLll, llil;tCj1-1ll(

Оренларю лист, у якому повiдомляс ОреlIдарсвi про дострокоt]е I1рllIlиllеllllя jlo0,()B()p\ lla t}Il\lt)l,\,()1lctt.,ttl,,tittltlя,

у.llистi зазнача€ться пiдстава припинення договору, пос14лаIitlя на впмогY llpo \'с\ltСtIllЯ |l(tl]\/lIlClill)l. li llilit})l,

посllлання на обставини, якi свiдча,гь про тс. ulо поруlUеt,ltlя Tpllt]aC ltiсля закitt,tсtllIя с гI)(]ь\. lti,ltJ("lUll()l () _t i)l

його усунення.

Щоговiр вва)ка€1ьсЯ прI{пиIlеt{иМ на п'ятий робочий леtlЬ ttiс,tя tta]lic,ltatltlя ( )1-1ctt.tt-t.t;.ttrtLr-пl ttiitl

Балансоутриl\4увачеМ Оренларю листа про дострокове t]риtl14tIе}{tlЯ цього jt()0,с)Bopy. (l1lt,lr-it,'1.1l,clll, Ill1.Icl1,1i,l(

Оренларю лttст про дострокове припинеI-1ня цього договору елек,гронtlоIо IlollI1,0lo. а ,гаl,i())Ii lI()lllI()l}llNl

,iдпраuпaп"rм iз повiдомленням про вручення iописом t}кладеlttlя за адресоlо пtiсttсзtlахtljt;t<сttttя ()pctljtitl)я. il

тако)к за адресоЮ орецдованого Майна, f]aTa лострокового припинен}lя цього,цоt,овор)/ Ilil I]IlNloI,\, L)pctt.Lil,,Ll,itrtLlr

*arопоrпra]rься на пiдставi tt-tтемпеля поulтового вiдлiлегlttя tla пOul,1 ot]O]\ty,tзi;tllparl;lctttIi()1lcll.ttl,,tlttrtt>t ,

l1.9. I1сЙ лог.овiр може буги дос,гроково гlptlгtttttetltlil llil Bll\l()l\/ ()1rctl:Lltplt. яltttltl:

l 1.9.1, протягом олItого мiсяtlя пiсля пiдпttсаllня акгi,l tlрttйп,tаtttlя-гrсрс;tlt'li ()1lcrr.'litp ()l|lll\lll( .'l()liit jll

ic,r.oTHoI невiдповiдност.i об'скт.а орендИ iнформаLtiТ про llboI,o, зазttа,tеttiii в oгo.1IoIlleIIlri або irrt|iollrlattliirttlпtr

ltовiдомлеItнi/iн(lормаrriт про об'скт оренди. якl,цо логовiр уклалеllо без tlровслсttriя alt,ktti('rtlr". ltбtl lr ltt; t l

приймtаttня-перелач i; або

l1.9.2, протягом ]]вох мiсяrtiв ttiсля пiдгtисаlitlя aKl,a tlpttiiпtattttя-ttcpc,'ttt'ti Opcir,ltir1l lIc NIil lll\ll'\ltr7li, lllllrr(|,

вtlкорисl.овУва.iи об'ск-г або rrpl.rcTyпt]l,tj ло викоIlаtlltя peN{Olll llll\ робiг rrlr tlб'rti,t i ,tc}lc l tl,.Lcr i lii! l], l1.1 ,'tl't t, t r

мож.цивостi пiдключенttя до комуtlальних послуг, або вiлпловtl Балаttсоу1 pllNI\,Barla )'K:IilC l ll i t ( )1lctt-tltllcll

логовiр про вiлLr.rкодуваннЯ витраТ БалаrrсоутрlrNlуваtlа tla уl,рl]маI,|tlя opetllLol]alI()I,() ]Vlai'itllt 1,1l llil,,Ltillll,l

комуtlальнлlХ послуГ Оренларю, або вiдмови поста(lаль}i1,1кiв вiдповili}{I,1Х KoГ!,l),llir-lll,}l1,1X IlOCjI\ l, \ li-liic tll l]

Оренларем договори на постаLlання таких послуг протягом одt{ого мiсяttя з Mol\1etlTy ll]cl]l]clIl1,1 Оllсtl,,Lrtllя (,llt

умови, rло Оренлар звернувсЯ до таких noaraч-onirKiB послуг не пiзнiulе ttirtt протяt,оi\,l оitliOго bl iсяttя tIic-rlt

п iдгt исан ня акта при йм ан tlя-передач i М аГr rra).

l1.10. tIpo виявлення обставин, якi дають право Ореrrларtо на припlll{ення /loI,oBOp\ tзi'llttllli,lHtl 't() Il\ llLl\

l1,9 Ltього договору. Оренлар noBllHell повiдоми"ги Ореttлодавlttо i Бrulattcor,гpllNt\Blt,l1 ir tli]-IalIl1,I\l tli.ttttlrti_tltttl

доказiв протягоМ ,рrо* робЬчих дttiв пiсля закittчеttttя cTpoKiB. ltсрелбачеrlllх tl),tlli,|,ON1 l1.9 ]Ltlt,t,ltttlllr, )lttttttl

проl.яго]\,l з0 лнiв з Mol\4e}ITy оl.римаl{ня повiдt-lмлення Ореrrларя ,Jа\,ва)iL-lIllя ( )pctt,,rll1-1lt rrc бr,.tl,t,l, r cyttt,tri,

operrlap Ha,IlcllJlaC ореrrлодавrtrо i I>алансоутрliмуваtlу ви\lоlу Ilp() jtocTPoK()l]e Il|]l1Illlllctlltt] ltll()Io ,irlttltttlllr i

Bll\4()I) llpo llоttернсltttя забс}llсll)l]iI,1ьll()lо -lcll(),tlll) i ctt.Ilt,tclittl c\\l \ll]('II tll\li tt tlttt,, lJtlrt,,r ll (ll)rll "ll ",
заявлеtli tliс,ltя закittчення cTpoKiB, встаltовлених tlliM пуtIк,го\l jlol,oвopy, зa"tol]()]l(,lltlto rtc tti Llýl Iill()ll,,

/\оговiр вt}ажас,гься припllt{сlIl.]lv tta JlесятIiГt робсr,tttй;tеttt, tliс,ltя ttalticltatttlя ()pett-,Lll1-1cbl ()llctt.Ltl,tltttttttl i

Балаrлсоутримувачу вимогl] про дострокове tlрl]пиrlенtlя ltього JlO1,oBopy, tipibt виtlll,,Lt<iI}. K()jlll ()pctt.,tt;.:Llttlcttt, ltбtl
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Балансоутримувач надав Оренларю обгрунтованi зауваження щодо обставиьr, вliкладсI]ll\ 1 tltlBi.'turt.;tcrrtrr

Оренларя. Спори щоло обгрунтоваttостi llих заувах(еtlь вttllirlrукlтl,ся сvло\4.

За вiлсутностi зауважень Оренлодавця та Балансоутримувача, передбачеl{}tх аб,]аlltlпл jlpyl'l|]\4 lll)ol()

пу н кту;

Балансоутрлrмувач поверта€ Оренларю вiлповiлну
протягом десяти календарнt{х днiв з моменту отриl\4анtlя

поверl]еllня MaГttta з ореllди;

часl,ilну оренлttt,li' tUIa,Il|. cII-1Ia,tcttil'i' ()pctt tttllclr.
l]l,tl\loI,1l Орен;rtrря i ltijlltttcitttttlt ()1lctt_Lltllcrt lit,tli

Бшансоутримувач повертас сплачеtlиЙ Оренларем забезпе,lуt]а.rlьtlиЙ ]tell()}llI lll)()lrl()\l .tcL''l lll
кirлендарних лнiв з моменту отрлlмання вимоги Оренларя iпiдпtlсаttttя Орсн:tареlrt alil,a IIol}cpIlcltrtlt N']ailrla,l

оренди. ПоверненнЯ оренлноТ плати, шо була нальliрУ спJIаtlеllа Opcrutapebl lIa pa\\,lloli lilt-;tattco1,11-1tl\lvliilllii

здiйснюсться у порядку, визначеtlому законодавством.

l 1.1 l. У разi прllпинеIlllя договору:

полiпшенttя орендованоГо Майна, здiйсненi Оренларем за paxylIOl{ BJIiiclll1х ttoltttirr Jil ]I().L()l() \)Cii).

визнаrtе}lих у пунктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремtлти вiд ореtutоваttого Майltа. ttc,latз.Litttl,ttt iitlrtr

шкоди, с власнiстtо Орендаря, а полiпшення, якi не можна вiдокремити бсз tltKoдtt -ц.ця пtttiittrt. - ll.'lilclIit, ll,)

територiал ьноТ громали м icTa Киева;

tlо.ltiгtttlеttня Майна, зробленi Ореrrларем без згодrl осiб. вtlзгtа,rе}il1\ \,tlvHttT'i 5.1 tlL,'tt) rl()|()l{l)ll\.'r l;i ",
Ntожна вiдоцремtлr,и без tuкоди лля Майна, с власнiсtttl tcpttttlllia.:lbttoi't,ptlпtit.,Ltt rricril litlttta tit l'х t;itllticil,
ком пенсацiт tte пiltлягас.

l1.12. Майtrо вважаеться повернениМ ОренлолавLtlо/ Бzutatlcoy,T,prrNlvBi,lt|)' ,l Nl()\lctl !\ tli.illtt,,,,ttttt,i

Бzurаrлсоутримувачем r,а Ореrrларем акта поl]ернення з оренли орендоваlIоГо МаЙttа,

l2, Illrlre

l2.1 Оренлар зобов'язаниГt письмово повiдомt{rч.t iltLut,tMl cTopollai\l .t()t()в()г)\ llp()L,l lt)\i l, L]L ,).,,цt,111'. 
',;,

з латИ t]Ilесеt{tlя змiн у його ttaйmtetlyBaHHi' мiсцезнахоДя<енtti' баttкiвських 1эctttзi,ttlтar i tttlttt.tt, ttittr [illllI\.

оренлолавечь або Балансоутрtlмува(t tttlвiдомляс Оренларевi про вiлповiltli Зпrirlи l]lIcl,\l()i}() lttltl ttii il,'lI)c(',

електронноТ пошти.

l2.2. Якrцо шей договiр пiдлягае нотарiальному посвiлченнtо. витраl,и l]a таке посвijl,tеlltrя ttесс, ()pctt]ltt1l,

l2.З. Якшо протягом строку лiТлоговору вiдбувасться змirrа operr;to,ItaIi1-1я lбtl irl,t,tltttr:i,] ]l)ll\l\'l"ill" 1,11,1ilL;i.

новlrй ОренЛодавецЬ або БалансОутримуваЧ стас стороI.{Ою такогО договорУ llIляхоi\l cK-li1.1Cllllr] itK jil {ll)t) ,.i\till\

cTopoH1.1 у логоворi орендИ (лалi - акт гIрО заrчriнУ сторони) за (lo1:lMoto' Llto рtlзроб:lirс,ться ()1lctr.t()jta1,1tc\,t. ,4ttl rl11,1

замiну сторони пiдписус,гься tlопереднiм iHoBltM Ореtlдолавrtеп,t або Балаrtсоi;r,рli\,lvl}аllс]\l'l'tl l]'l()ii ]lic.tclll,
llалсилас.гьсЯ iнrtlиМ сторонаМ логоворУ листоМ (цiнtrиМ з опrtсопл). AKт tl1-1<l запtittl'с,I,ороlItl cIi"la,,tii("! l,ся \ l])L()\

ориt.iна,tьнlЛх приплiрниКах. Ilовl.rЙ Ореttлолавеttь або Ба.цаrlсоутl)llмува(t зсlбOв'я,tпtttrii (rrlltlIяl,()|\l li'rl ltt 1lrliiil,ttt,,

лнiв вiд ла1и iiого ItадсиJIаllllя Opcrr,lapro) оrtl,б;tiltl,rlа,t ll lll]ltit,lctItlii lrl;l l] !.It'l,tllil,tttiii iirllr.l11111 !I1! i,'\ ,,

орегtдодавеtlь або Балаt]соутримувач за ц1.1]\4 логовоl]о]\,l вва)Iiас,гьсrl tltпl iItctttltl '] \1\)\lc1|l'\ ()]l\б lil;ltЗiiltrltt :lt,llt

про зашrirrу cTopiH в електронlliЙ r,орговiГл системi.

12.4, У разi реорганiзаrriТ Ореrrларя логовiр opellдll зберiгас ,tlitttticl t, л-'lя tli_ltttotli:tlI()l() lll)lli'olli,lc I'\ lllllll,,ll

юрt,lдl.rч Ho'i' особи - Ореrrларя,

У разi вилiлу з Iopt|/1l]rIIlot'occlбrr _ Орсrr,tirllя oKllcrttli'Irl1-1tt,,ltt,ttttli'tic(lбtl ttclr,-,xi.'L t,, tllii()l ()i_()illl lr,ii], ,

обов'язкiв, якi вttтiкають iз цього договору, Mort<.lttiBtlй лl]ltlе за,]I'ол(rl() (Jllt,t,,,ttl ,tltllttя,

Замittа с],оронИ ОренларЯ набува€ чtlIlностi з дtlя вtIесеНttя змilt до ttьOго логовор\,

замiна оренларя iHLtta, нiж передбачена цим п},нкl-ом, lie допускасться.

l2,_5. llей /{оговiр yl(Jlajlt,Ilo у -грьох пpltMilэtlttKax. li()rlil_,lI ,l яlill\ \li1(,O]llIill,'()lt\. lopll'll!'IIl\, cll'i\. ilt) () l]l,\i.

л-lr я оре нltаря. оре нло;rав ця i Бzulа l-icoy,|,p и l\ly ва tl а.
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l2.6. У РаЗi ЯКlttО ПОВiдо]\{Jlенriя (лист) Орен.ltолавrrя, Балаttсоутрtll\,l},ваt|а lIaIll)llI]JIellc ]а lliI.1cilill()l()
адресоtо (зазначеноtо у договорi) iповернеrtо поtIIтою у зв'язку,] посилаtllIяпt lla tlttбr,-гlя ll]tl)ccllit. ll(,

отрl.{l\{анl]я у зв'язку з закil1.1енням TepMirty зберir,ання поIII,гового вiлгlравлеt|Ilя. Biit\lOBY Bi,,t tl,tcl-1ittзttt1,1. I(lllll]
ТО Вttаil(аС'ГьсЯ, Що адресат (Оренлар) гtовiлом;tегtltГl Ha.lteitttlttbt rl1.1ilt)\I.

l3. Дола,rкlr

lЗ.1 ,Щолатки до цього .Щоговору е його невiд'смною
,Щ,о ttього ,Щоговору додаються:
- Акт приймання-передачi орендованого майна (Додаток
- Викопiюванням з поповерхового плану (Додаток 2);

затверджений протокол елеlсгронного аукчiону Лл

Вiл Оренларя:

Вiд ОрендодавlIя:

lJi.ц Бал:rllсо\,l,рtr }lvB:llt1l :

частиноlо.

l
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.][il, Llt l tllt l

Акг
llрlrйпtitllня-псрсдцi111i в орсIlлу llcpyxoNtol"cl M:tiilltl, rtl() rI11.1crlill1,1)

llo KoMylIaJlbIIoT власнос,тi ,геритtlрi:r"rtьllоi l-poпlailtl ]ltic,[a Iillt,Bit

" -ly' ,_еИИ"02l р.

Фiзична особа Нiколаев PoMall Олександрович, надалi - Оренлар, (гtactlopт l,р()l\4аjtя}lиltа
УкраIни MH2'l8644), що знаходиться за адресою 6l024, XapKiBcbKa область, м. Xapt<iB, By.lI. lIytrlKiHcbKa.
96, кв. Jф 8 з однiеТ сторони, та Комунальне пiдприсмство <d(еруюча компаltiя з oбcllyt,oByl}llllllrl
житлового фонду Голосiiвського раЙону м. Киева>>, надалi - БалаllсоутримувtlII, Kol1 за С/lРГlО}'
з2з'75554, що знаходиться за адресою: 0з039, м, КиТв, просп. ГолосiТвський, \7-6, в особi /1ирскт,орil
Латанюк НаталiТ'Вiкторiвни, яка дiе на lli/tc,t,aBi С,гату-гу з лругоТ c,1,opotll{. clijlit,ll,, tl,cii Дtt,t . rtlltl
наведене нижче:

l. На викона}lня доI-овору оренди нерухомого майна uh rй*, ,а€а,а()2l р, Xr\Z.!-./,,/
(далi -. /]оговiр оренди) Бrulаttсоу,гриN{увач Ilереда€. а Орсrrдар llриtiпtаt l] c,|,p()Iiolic
корис,гуваtlня Hepyxo]\Ie майttrо. lцо llалс)(ить,rllо KoMyIliUtbHol'B.llactltlcri.

l

l l le)l(l|,tJlOBe Il l)и Nl l l lteI l llя,}аI,1t, I 1,I l()l() [1.Il( )i i [,.:lt )

А<к ]n -. л"
Х a;lltlt,t ерt.lсl,и ка нерухоl\4ого май t ta

656"20 кв. м
11oBepx l поверх - 595,20 кв. м, пiдва;r -'- б 1.0 кв. лl

Загаrьна llлошlа об'екта (кв. м) Hl}. ill

Корисtlа llлоu{а сrб'скта (кв. м) кв. ]r|

назва сlб'сttта tлеrкиr,ловi гtрим iш(енtля

М iсцсзttаходя(енllя об'скта пDосп. Го.lIосiТвськrl ii. l
(далi * об'ск,l, оренли), ulo перебувас на ба-qаtlсi Бzulансоутрt1]\lуваtlа lа Iti|.l(;'|iItll, ,t() c,i,.,l,,r

чправлittttя I'o,rlocil'BcbttoТ pal"tottttoi в MicTi I(lre Bi лерлtавttоТ адл,tiнiст,раrtii'.

2. ()б'tкг ol)cl1.1lI r, вiлt,ltиrl Bi_t грсliх {'lcil'l. i,LUpU.trrrli ()б', 11 1,1 tl,)l,||.il: jl,\lil, ,,l.,;ilt.,, tll ll,,r, :.,.,

тperiM сlсобам, trовttиЙ i бе:згrерсшксlдtttлЙ дос,гуIl до ()б'ск,rll t)pcll.r(tl llil/ti(( l;,,;lr ()1l,"t:,i:iijii, i,. l1..ji,

ll iдtl исаtt ня 1.I,ьог() altTa при й пtatt t tя-передач i.

3. Характеристика нежитлового гtриь,rittlеtl}lя: t]е)I(и,г;tовi приплitIlеIlня [lit,зrtit,lcrti lliI llci)lll()\l^,
поверсi та в пiдва_lri, в наявнос,гi ilrrKetreptti Koпlyttil<atliT (e.llcKr,l>orlclcl,tlt|aIll|,I" I]().lt()Il()cI,illlaiIil1,1.

теIlлопостачаttня ).

4. Вказанi примiщення передаються Оренларю в заловiльнOму cтaHi без бу,,itь-якоl,сl clб.;ta,,lllitttttlt

5. I_!им Ак,гом Орендар
ключiв вiд об'екта у кiлькостi

засвiдчус:, шlо отримав вiд Ба.llаtlсо),|,рt{]\l\/t]ача trctlбxi.,lttllii tttlllti,:tctt-l

lllTyK.

БллА ItCoyTPI4M увАч

Iio ur tl ал 1,1Ie rl i.l rl р llt,uct во <Kepvlo.1 а

Ilя ?кIIт.llового

Ol'Ilitl/{Al'

б l02.1. х rr. XaprtiB,Ko\l lla
u. KrrcBa> вул.

Фiзll

,96, Krl. "ф 8

м. Киiв


