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, оЬ.r,у.о"ування 32375554 гоr,jll.iu'.1'*,,п. лНаlа1.1iя Дlrрекlrlр
яtllтлового фонлу : п_б BiKlopiBHa

оцiальнiй мережi) Оренларя, на якому
публiкована iнформаuiя про Оренларя та його
iяльнiстьl

лреса ene*iponnbi norr, Балансоутр"rуruчu,

4.1 формаrriя про об'скт оренди -

маино

Балансова заJI ишкова BapTicTb,
на на пiдставi фiнаrrсовот
,i Балансоутримувача

частина перша cTaTTi 8 Закону

сума (гривень). без податку на jlo.laH)

BapTicTb: 8б45.99 гпн.
'(BiciM тисяч шiстсот сорок tl'я,гь r,prr 99
коп.)

Страхова вар,гiс гь

Статут

станом lla ос,гаlllIю .lаl\
мiсяця, шо перелувала латi
оприлюднення оголоtlIеtlliя
"3 l " грудня 2020 р,

(зазначити лату)

Об'скт оренди та склад майна (лалi - Майно)
lНежитлове примiщення, розташоване за алресою:
]вул. Вололимирська, 71-73, загальною плошею l9,0 кв. м

на cTopiHKy в електроннiй торговiй системi. на якiй розмiшено iнформаuirо про об'скr,оренлli
iдповiдно до оголошення про передачу майна в оренду (в обсязi, перелбаченому пунктом 55 Порялку

i в оренлу державного i комунального майна, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
iд 3 червня 2020 р. N 483 (офiчiйний вiсник УкраТни, 2020 р.. N 5l, ст. |585) (дzuli - Гlоряttок). або

на опублiковане вiдповiдно до Порялку iнформачiйне повiдомлення / iнформачiю про об'скr,

, якщо логовiр укладено без проведення аукцiону (в обсязi, передбаченому пунктом l | 5 або 26
орялку)

L00,| _UA_202,1 01 29-21 419
нформачiя про належнiсть Майна Не належить до памяток культчрноТ спалtrllltll.t

пам'яток культурноi спадщини,
виявлених об'сктiв
нот спадшини

Прочелура, в результатi якоI Майно отримано в оренду

(В) Проtовltсеtrt!я-7ч ре,]у.,lьпlоrпа.чu ttpoBeietlltlt о.уlццi1111.1,

Вар гiсть Май на

6.|
(2)

визначена в порядку, Ьума (гривень), без полатку на додану BapTicTb: 855 000.00 грн.
абзацом

м пункту l75
(застосовусться, якщо

нкова BapTicTb Майна не

'[_(iльове призначення Майна

(BiciMcoT п'ятдесят п'ять тисяч грн 00 коп.)

1

l

Майнtl може бутlr викорlrстане Ореlrларем лля розмilltення офiсу

3.3.1

]

6.2

].l ,,

(l)

8
Графiк використанI]я (заповнюсться, Не застосовуеться

:якщо майно переда€ться в

погодинну оренлу)



lсячна орендна плата, визначена за
татами проведення аукцiону

Оренлна плата та iншi платежi

ума.
pTicTb 8 550.00 гпн. (BiciM тlrсяч п'ятсог;);,;;уiЙ.rБ;;

л!tJд-l)S-202 l -0 1 _29_

реможцем аукuiону € особа, Що (зазначаеться сума пiсля визначення орендно]'плати за резуJlьтатами

(лвi) мiсячнi оренлi плати, але в буль-якому разi у розмiрi не
еншому, нiж розмiр мiнiмальноТ заробiтноТ плати станом на перше
исло мiсяця, в якому уклада€ться цей договiр сума. гривень, без

податку надоjlан),вартiсть l7 l00.00(сiпrlrадllя,rr, rrrсяч clu lpH ()0
,коп 

)

2 роки 364 днi з лати набрання чинностi чим договором

1ту _огол9 ш е у н я ay_Krrio ну
,Сума забезпечув€ц ьного депоз иту

l4

l5

ндар ма€ право здавати майно в суборенлу за письмовою зt,одоt()
ндодавця та може уклалати логовiр суборенли лl1lllе з особами. якi

oBl умови оренди
iлають вимогам cTaTTi 4 Закону

затверджено

bKi реквiзити для сплатtl Балансоутримувача
,т плати та iнших платежiв

до цього договору UД7132266900000260043008,135J5 в ТВБВ Л} l002б/0l фiлiТ
оловного управлillня по м. Кшсву r,а KltTBcbKil'i об.rrастi АТ

код банку 322669,
UA 2l305299000002б0030lб70855б в АТБ <Приватбанк>,
банку 305299 код €ДРПОУ 32375554

нсоутримувачу l00'Zo мiсttевог,о бrсlдiке,гч 0'И, вiдсоткiв c\,\,l lI

оренлнtli tl.1tа,гиплати станом на дату укладення
договору

дсоткiв суми оренлноi

ll. Незмiнюванi умови договор),
l. Прелмет договору

1.1. ОРенлОлаВецЬ iБалансоутримувач передають. а Оренлар приймас у строкове llлатне корисl,yваl]}|я
МаЙНО, ЗаЗНаЧене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого становить суму. визначену у пyrrKтi б Умов.

1.2. Майно передасться в оренду для використання згilно ] IlvHKToM 7 Умов.

2. YMoBlr перелачi орендованого Майна Ореllларю

2.1. Оренлар вступа€ у строкове платне користування Майном у день гliдписання акта
перелачi Майна.

Акт приймання-передачi пiлписусться мiж Оренларем i Балансоутримувачем o.ilнo.|acHo з

цього договору.

2.2. ПеРеЛача Майна в оренду здiйснюсться за його страховою BapTicTKl. Bll]HallL,ll()K,) r пrllктi (l,] \'rttlB,

прийман ня-

п ilп исан ня rl

плати

000058_2

l0 Розмiр авансового внеску орендllоI rt.ltати

tО.t7iдвil мiсячнi оренлнi плати. цей сума. гривень. без податк) на додан) BapTicTb l7 l00.0Q (сiмна:tltягь
(l) поговiр € договором типу 5.1(B), але тисflч сто гrrн 00 коrl )

о, ,ЁитратЙ "i yrp""u"", ор.плоri"о.о]*оrr,.п.уютьсЯ OpeH;rapeM в порядку. ,'.р.обifrffу',,',llктоr,l 6._Sy.z,., -tlчlаина та надання;!, Jпослуг Оgенларю
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3. Оренлна llлата

З.l. Оренлна плата становить суму, визначен),у пунктi 9 Умов. l{араху,ваrrrlя Ilодагк\, lIil ,,lo;tal|\ Ba1-1l icrr,
на суму орендноТ плати здiЙсню€ться у порядку. визначеному законолаl]с,гвом Украl'rrи.

Що склалу оренлноТ плати не входять витрати на утримання оренлованс,lго майtна (KoMvHzutbHtlx Iloc,Ily|.
послуг з управлiння об'сктом HepyxoMocTi, витрат на утримання прибулинковоТ територiТ та мiсць загального
користування, BapTicTb послуг з ремонту i технiчного обслуговування iнженерного обладнання та
внутрiшньобудинкових мереж, ремонту булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасалу, вивiз смiття тощо). а Taкoiк
компенсацiя витрат Балансоутримувача за користування земельною дiлянкою. Ореrrлар rtесе lti BtlTpalll tla
ocHoBi окремих договорiв. укладених iз Балансоутримувачем таlабо безtlосере;trrьо з Iloc,Iat|aJibtlllKil\1 ll
комунiцьних послуг в порядку. визначеному пунктом 6.5 цього договорч.

З.2. (l) Оренлна плата визначена за результатами аукuiон,r. орt,ндна llлата за сi,tсtlь-t,ру.цень р()к),. lll()
наста€ за роком, на який припада€ перLuий мiсяць оренди визнача€ться шJlяхом корl]l,},вання оренднtli'IlJlатlI la
перший мiсяць оренди на рiчний iндекс iнфлячiТ року, на який прl.tпадас ltершtий мiсяць ореllд1,1. OpeH;tHa tl.rlaT,a

за сiчень-грудень третього року оренди i кожного наступного календарноI,о року орендll визнаtlа(,1,ься IllJlяхоNl
коригування мiсячноТ орендноj'плати. ulо сплаtlувалась у поперелtlьом\,роrti. на pi,rHиii iH,le кс iH(l.,tяllij'r,aKtlt,tl

року.

3.3. Оренлар сплачу€ щомiсяця до l5 числа, поточного мiсяLtя оренли, так як ореl]дар отриN4ав Maiitlcl tl

оренду за результатами аукцiону (логовiр 5(В).

3.4. Оренлар сплачу€ орендну плату на пiдставi paxyHKiB Бzurансоутримувача. Ilодаrок на лоJlаll\ вар l iс гl,

нарахову€ться на загальну суму орендноТ плати, Балансоутримувач надсилас Орен,tарю pa\\,lIt)K lle rliзнiltlе tli;K

за п'ять робочих днiв до дати платежу. Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточного viсяttя opeH]tl,l

Балансоутримувач передас Оренларю акт виконаних робiт на надання орендних llослуг разом iз гlоlатковоlо
накладною за умови ресстрачii Оренларя платником податку на додану BapTicTb.

3.5, В день укладення цього договору або до цiсТ дати Opetr;rap ctljlall),( ореtlдl]\ tljlal\ JJ Killblticгl,
мiсяцiв, зазначену у пунктi l0 Умов (авансовий внесок з орен;,lноi'платl.t). tta пi;tставi ]loK\Nlct{,| iB. Bttlttlt.tett tlr r

пунктi 3.6 цього договору.

3.6. Щей логовiр укладено за результатами проведення ayKttioH1 . lo lli,,tcгaltolo для ctIJlaTll al]iltlcoBoI,o
внеску з оренднот плати € протокол про результати електронного аукuiон1.

Оренлодавечь забов'язаний звернутися ло Оренларя iз вимоI.oю llpo llерег-пял оренлtltli'llJlal'll. яt\Ilt()

змiни до Методики мають наслiдки збiльLшення polvip1 opettLHoi llлаllI ia lll|\l .,l(}1,ot}()po\l. llр()lяI()\l .l()

кitJ,lендарних днiв з шlоменту набрання чинностi вiдповiдними змiнами.

3.7. Оренлна плата. перерахована llесво€часно або не в IloBHoMy сlбсязi. стяI,у(,l,ься ()pert,ito,,taBrterr (в

частинi, належнiй державному бюлжету) таlабо Балансоутримувачемl (в частtttti. нzulс;кrriЙ [ra:larrcoy'l'prrMvl]atl\ ).

Оренлолавеrrь i Балансо1 тримувач \4ожуть ,ia домовленiстю звсрн1 Iися il llot()B(}\4 llpo с,| яllIеlll|я tlpeH_tllrti

плати та iнших платежiв за цим договором, за якими у Оренларя с заборговаttiсr,ь, в iHTepecax вiлrlовiлноl'
сторони цього договору. Сторона, в iHTepecax якоТ подасться по]ов. мо}ке компенсувати iншiй cT'opoHi суловi i

iншi витрати. пов'язанi ] поданням позов}.

3.8. Оренлна плата, перерахована несво€часно або не в повному обсязiл стягу€ться Бшансочтримувачем.

З.9. На суму заборгованостi Оренларя i:l сI1.1tати оренлrrоi'п";lати нарахов,ч,,(ться псt|я в poзbli1'li lttlлBtйttll:lj'

облiковоТ ставки Нацiонального банку на дату нарахуваtJtlя lteHi вiл су,ми заборr,сlваttосr,i за Kcl;Ktllili,'tetlt,
прострочен ня перерахуван liя opel lдl]оТ плати.

3.10. Ha.uMipy сплачена сума орендноТ плати, що надiйшла Балансоутримувачу. пiдлягас в установленOму
порядку зарахуванню в рахунок майбутнiх платежiв, а у разi неможливостi такого зарахування у Зв'ЯЗкУ з

припиненням орендних вiдносин - поверненню Оренларю. Сума оренлноТ плати, сплаченоI авансом вiдtlовiлно

до Iryнкту 3.5 цього договору, пiдляга€ зарахуванню в рахунок сплати орендноi пла,ги за першi мiсяrli ореrr,'rи

пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Майна.

3.1l. Припинення договору оренди не звiльня€ Оренларя вiд обов'язку сплатити ЗаборгованiстЬ 3а

орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязi, ураховуючи пеню та неустойку (за наявностi).
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3.12. Оренлар зобов'язаний на вимогу Оренлолавця проводити звiряння BзacMopolpaxvHKiB за ()реlijlI-|иNl ll

платежами i оформляти акти звiряння.

4. Повернення Майна } оренди i забезпечува;tьнllГr леIl0]ll I,

припинення договору Оренлар зобов'язаний;

звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд належних Оренларю речей i повернути його

вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi. в якому Майно перебувало на

момент перепачi його в оренду, з урахуванням нормzцьного фiзичного зносу, а якщо Оренларем були виконанi
невiд'смнi полiпшення або провелено капiтальний ремонт, - то разом iз такими полiпшеннями/капiта_льним

ремонтом;

сплатити орендну плату, нараховану до дати, що переду€ латi повернення Майна з оренди, пеню (за

наявностi), с[латити Балансоутримувачу платежi за договором про вiлшколування витрат Балансоутримувача
на утримання орендованого Майна та надання комун;uIьних послуг Оренларю, нараховану до дати, що переду€

датi повернення Майна з оренди;

вiдшкодувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршенtlя стану або BTpaTl] (ltoBttoT абtl ,tacтKr.lBo't')

орендованого Майна з вини Оренларя (i в межах сум. що перевиlцуlоть суму страхового вi]ttttколrвання. якlllо
воно поширю€тьсЯ на випадки ttогiршення cTatty або втратИ орендоваtlоГо Майна). або в paii .leм()t|TaБ\ llll

iншого вилучення невiд'см них пол i п шен ь/кап iтал ьного ремонту.

4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинення 11ього договору Балансоу'гриNil)1ваt| ЗОбОВiя'tаtlttЙ

оглянути Майно iзафiксувати його поточний стан. а також cTall розрахункiв ]а llим лоl-овоlrом iзa tolot]op()\4

про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендоваllого Maгttta та t]адаtlllя коlllvl{альl|и\

послуг Оренларю в aKTi повернення з оренди орендованого Майна.

Балансоутримувач складае акт повернення з оренди орендованого Майна у трьо\ opttt,iHl.rbгtttx

прим iрниках i надас пiдписанi Балансоутримувачем при м ipH и ки Оренларю.

Оренлар зобов'язаний:

пiдписати три примiрники акта повернення з оренди орендованого Майна tle гliзнirше нiж ltро,гягопt

наступногО робочогО дня з моменту Iх отримання вiд Балансоутримуваtlа i одночасно повернути

Балансоутримувачу лва примiрники пiдписаних Оренларем aKTiB разом iз ключам1,1 вiд об'скта оренДи (у разi.
коли доступ до об'скта оренди забезпечусться ключами):

звiльнити Майно одночасно iз поверненням пiдгtисаних OpeH.,tap,.,rr,t aKTiB.

не пiзнiше нiж на четвертt-tй робочий день пiсля гlрl.iпинення ltоговор\/ liir,rансоутримr,вач зобсlв'язаtlttfi

надати Оренлолавчю примiрник пiдписаного акта повернегlня,] ope1-1Jlи оре}lдованоl,о Mai,rHa абtl tltlcbbtoBo

повiдомитИ ОренлодавЧю прО вiлшrову Оренларя вiд пiдписання акl,а таiабо створеt]ttя персLUкOjl OpcH,,tapc,bl v

лоступi до орендованого Майна з метоЮ його оглядУ, таlабО про неповернення пiлttl]сани\ Ореrrларсrt

примiрникiв акта.

4.3. Майно вважа€ться повернутим з оренди ] MoMeHTv ltiдписання Бzurансо1,,грим\,ltаt|еN,l ,га ()pcrl,tapeltl

акта повернення з оренди орендованого Майна.

4.4, Якцо Оренлар не повертас Майно пiсля отримання вiд Балансоу,грllм\,t]аtlа ltptrbl ipttrtKiB aKta

повернення з оренди орендованого Майна. Оренлар спJlаt|у€ Балансоуr,римувачу неус,гойку у розмiрi llолвiйноl'

оренднот плати за кожний день користування Майном пiсля дати приllинення цьоl,о логовору.

4.5, З метоЮ виконаннЯ зобов'язанЬ ОренларЯ за l1иМ договором, а також 3а логовором ll}]O

вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунаJIьних пOсjlуг

Оренларю до або в день пiдписання цього договору OpeH,lap спJlачус tla pax),lloK ()реrr:rоlавttя

забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi I l Умов.

4,6. Балансоутримувач повертас забезпечувальний деtlозит ()ренларю Ilротя1,сlм tt'я гtt робсlчl,tх лlt ill ttiс;lя

отримання вiл Балансоутримувача примiрника акта повернення з оре}ljlи ореltлОВанОt'О Maiitra. ttiItttt,tcaHol'o бС'l
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зауважень, або здiйсню€ вирахуваНня сум, ви3начених у пунктi 4.8 цьоr,о ilоговору. r,pa,ti tlаявttrlсriзаrва;,ксl]ь
Балансоутримувача або Оре нлолавчя.

4.7. БалансоутримуваЧ з€циша€ на власному рахунку забезrlечуваtьtiий деltо,зtlт _у Ilовtl()N,l\,сlбся,li. якttt<l:

оренлар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з ореllли ореtlдоваtlоl-о Майна у с,грок, вt,.tзtlачеtttlй
ЦИМ д9рg99ром, або створю€ перешкоди у лоступi до оренлованого Майна rIредставникiв Балансоутриl\,1чваt|а
або орендодавця з MeTolo складення такого акта:

Орендар не пiдписав в установленi строки логовiр оренди Майна за результатами проведення аукчiону
на продовження цього договору оренди, в якому Оренлар оголошений переможцем.

4.8. Балансоутримувач не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з Mol\4eHTy отримання вiл Оренларя
примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна iз зауваженнями (або за наявностi заувакень
Оренлолавuя) зараховус забезпечувальний депозит в рахунок невиконаних зобов'язань Оренларя i перераховуt
забезпечувальний депозит на погашення зобов'язань Оренларя у такiй черговостi:

у першУ чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати пенi (пункr, j,9 Itьоlю:tоговору) (у rакtlьlу,
разi вiдповiдна суму забезпечувального депозиту розгtодiлясться м i;k м ictteBttM бкl]tiltет,с,lпл i

Балансоутримувачем),

у другу чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз спла,ги tlе\,сt,ойкtl (пчнкт;l.zl ltьогrl;tоговсlр1,).

у третю чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини орен;rноi'пJlати. яка вiдповi,,tнtl ,to
пункту lб Умов пiдлягас сплатi до мiсцевого бюлжету м. Кисва;

у четверту чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини орендноl'llлати, яка вiдltовiдно
до пункту lб Умов пiдлягас сплатi Балансоутримувачу;

у п|ятУ чергу погаШаютьсЯ зобов'язаннЯ ОренларЯ iз сп.гlатИ Балаtlсоутримувач}'rl.llатс,кiв за J()г(lltором
ПРО ВiЛШКОЛУВаННЯ ВИТРат Балансоутримувача на утримання орендоваtlого Майttа та l]ajlatlltя KoNlуllaJlbtll]\
послуг Оренларю:

у шостУ чергу погаШаютьсЯ зобов'язаtlнЯ ОреrrларЯ 3 KoMtleHcaltiT cyMr.r збиткiв. ]авда}|иХ ОрснлованоN,Iу
Майну;

у сьому чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сttлати iнших п.,lа.гежiв за LtI.lM jlol-oBoptlM або в

рахунок погашення iнших не виконаних Орендарем зобов'язань за 1-1им логовором,

Балансоутримувач повертас Оренларю суму забезпечу,вальttоl.о ,,]eIloзll г\,. яка JiUIl,tltlllr,li]cb tliс.ttя
здiЙснення вирахувань, перелбачених цим llyHKToM.

5. Полiпшення i peпroltT, орендоваt|ого plai-tHa

5.1. Оренлар ма€ право:

за згодою Балансоутримувача проводити поточний таlабо капiта"пьний ремонт Майна i виступати
замовником на виготовлення проектно-кошторисноi документачiт на прове;tен}lя ремонт),:

здiйснювати невiд'смнi полiпшення Майна за наявностi рiшення Оренлолавuя про на,цання
прийнятого вiдповiдно до Закону та Порялку перелачi в оренду державного та комун.Lпьноl-о
ЗаТВеРДЖеНОГО ПОСТаНОвОю Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03.06.2020 J\Ъ 48З к[еякi питання
державного та комунiLпьного майна) (далi - Порялок).

за Згодою орендодавця, Наданою вiдповiдно до Закону та Порялку, i один раз протягом строку оренли
зарахувати частину витрат на проведення капiтi}льного ремонту в рахунок зменшення оренлнот плати.

5.2. ПОРЯЛОК ОТРИМаННя Оренларем згоди Балансоутримувача i Оренлолавця на проведення вiдповi]lltих
вилiв робiт' передбачених пунктом 5.1 цього договору, порядок отримання Оренларем зго;tи Орен;к)даt]Ilя tla
зарахування витрат на проведення цих робiт в рахунок оренлнот плати i умови, на яких здiйснюсться таке
ЗаРаХУВаННЯ, а ТаКОЖ СУМа ВиТрат, якi можуть бути зарахованi, визначаються Порядком.

з I,о/l l4.

май на
оренди
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5.3. Оренлар мас право на компенсашiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних по.ltiпшень Майltа \ llоряjrк}
та на умовах, встановлених Порядком.

5.4. Оренлар ма€ право на компенсацiю вар,rостi здiйснеrrих tlttM невi,l'<,мних tlc1.1titlttterrb Майна Bi_,t

пеРеМОжця аукuiону 3 приватизацii МаЙна. а якшо таким переможцем стас opeH:rap. -,го Ilраво на ]арах},t]lll]ня в

рахунок купiвельноТ чiни суми BapTocTi здiйснених ним невiд'tмнttх полirttttеllь \ Ilорялкч та tla \,N4оt]а\л

ВСТаНОВленихЗаконом Украiни вiд l8 сiчня 20l8 р. N 2269-VlII "IIpo прrrватизаtLitо _lL,р)hавн0I-() i KtlMtttallbrtcrto
майна" (Вiломостi ВерховноТ Рали УкраТни,20 l8 р., N l2, ст.68) (дапi - Закоtt ltpo прlrва-t,изаrriкl).

6. Режим вл|користання орендованоr,о Mat"ltla

6.1. Оренлар зобов'язанил''i використовувати орендоване Май}|о Bi.ltlloBi:tHo.to Ilpll]l-{at{etlllя. вllзtiачеll()l,о \,

пунктi 7 Умов.

6.2. Оренлар зобов'язаний забезпечувати збере}riення орендова}|оl,о Майна. заllобiгаr,t.t йtll,о
пошкодженню i псуванню, тримаl,и МаЙно в порялку, передбаченом1 caHiTapгlll]\,l и Hop]\,la|\411 та llравиJlаN,l и

ПожеЖноТ безпеки, пiдтримувати орендоване Майно в нaцежному станiл не гiршому. нiж на момент гtереlа,l i

його в оренду, з урахуванням нормального фiзичного зносу, здiйснювати захоли протипохiе)кноТ безrlски.

6.3. Оренлар зобов'язан и l.'r :

вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноj'безltеки розроб,,tя,ги KoMlt:tcKcHi ]аNодll lll(),l()
забезпечення пожежноТ безпеки об'скта оренди Майна;

забезпечуват1,1 додержання протипожежних вимог. стаttлартiв. llOpN|. IlpaBlt.,l. а гако;( l}1.1Kollalltlя Bl1\l()l

приписiв iпостанов органiв дер]кавноtо пожежноI,о tlагляд),тll вl|мог Bi.ltttlBi.ltltlx слl;кб 1lri.rрсlз.tilIiв)
Балансоутримувача;

утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну TexHiKy. обладнання та
iHBeHTap, не допускати iх використання не за призначенням]

проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувачу вiдгtовi:tнi
документи розсл iдування.

Оренлар несе вiдповiдirльнiсть за дотримання правил експлуаташiТ iнженерних мереж, tlожежноТ безпеки
i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.

6.4. OpeH.lap зобов'язаний забезпечити представникам Оренлолавчя та Балансоутримувача доступ на

об'ект оренди у робочi днi у робочий час (а у разi отримання скарг на порушення правил тишi або провадження
Оренларем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди або незручностей власникам сумiжних примiшень. -

то у будь-який iнший час) з метою здiйснення контролю за його використанням та виконанням Оренларем умов
цього договору. Про необхiднiсть отримання доступу до об'€кта оренди Балансоутримувач або Оренлолавеrrь
повiдомля€ Орен.чаревi електронною поштою принаймнi за один робочий день, KpiM випадкiв. коли лосl,уll ло
об'скта оренди необхiдно отримати з метою запобiгання нанесенню шкоди об'€кту оренди чи власностi TpeTix
осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок аварiйних ситуачiй або внаслiдок настання
надзвшIайних ситуацiй, техногенного та природного характеру, а також у разi отримання скарг на порушення
IIравил тишi або провадження Оренларем дiяльностi у неробочий час, яка завда€ шкоди або незручнос,гей
власникам сумiжних примiщень. У разi виникнення таких ситуачiй Оренлар зобов'язаний вживати
невiдкладних заходiв для лiквiдацiт Тх наслiдкiв.

6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати укладення цього договору Ба'lrattcoy,,r plllvlyBar| ttlбов'язаttt,lil
надати Оренларю для пiдписання:

лва примiрники договору про вiлшкодування витрат Балансоутримувача на у,гримання орендованого
Майна та надання комунtulьних послуг Оренларю. Проекти договорiв iз постачальниками комунальних посJIуг,

якщо стосовно об'екта оренди такими постач€Lпьниками комунzIльних послуг вiлкритi oKpeMi особовi рахунки
або якщо oKpeMi особовi рахунки були вiлкритi на поперелнього користувача Майном.

орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання примiрникiв договору про
вiдшкодуваннrl витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунаJIьtlих tlocjlyl,
Оренларю:

пiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрник лоl,овору: або
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ПОДаТИ БаЛаНСОУТРИМУВаЧУ ОбrРУНТОванi зауваження до сум витрат. якi пiдлягаtоть вiдшко:lуваtlllк)
оренларем за договором 

U.'lРцl! л^l lllлJlх

ОрендаР зобов'язаний протягоМ десятИ робочиХ днiв З момент\'отр1.1манllЯ Вi.Ц Бa_llattco\iT.pllMVBaLIi.tвiдповiдi на cBoi Зауваження, яка мiстить докуМентальнi пi;rтвсрлжен}lя t]1.1l,ра,г. якi пiд.цяl.акl.гь BiлLtlKtl.il\,BalliiK)Орендарем' пiдписатИ i повернутИ БалансоутрИмувачУ прим iрни к jlоговор},.

оренлар вжива€ заходiв для укладення iз поста,lальниками комунальних посл_\I логоворiв на постачаlIlIяВiДПОВiДНИХ КОМУН€tЛЬних послуг протягоN'.л,tiсяця , "оr;;;' ;r;;;;;;;";;;.#;';,;;овiдних логоворiв Bi:tБалансоутримувача' Орендар'зобов'язаний надати Ьuпu".оуrр"мувачУ копii' логоворiв, укJIаденllх iiпостачсLльниками комунiurьних послуг.

7. Страхування об'скта оренди, вiдпlкодуванllя BI,|TpaT на ottiHKv Maiilla
7. l. Оренлар зобов'язаний:

протягоМ l0 каленлаРних днiВ з дня уклаДення цьогО договорЧ зacTpax',Bal-tt MaГttto tla cy,l,t'n' Й<lt.rlcTpaxoBoTBapTocTi, визначеноj'у пунктi 6.2 Умов, на користЬ Ба.rtансоугрим}t]ача згiitно з [Iоряitкоr,t. зtlк1-1ема Bi,,tпожежi, затоплення, протиправних лiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та протягом l0 кzurенларrtl.tх ltttiB з,lняукладення договорУ страхування (логоворiв страхування) надати БалансоутримYвачч та ()ренltолавrtкl завiренiНuIЛеЖНИМ ЧИНОМ КОПii ДОГОВОРУ СТРаХУВання i локументiв. якi rlirTBep,r,K1 Klio .i,.,,o,, n, сl.раховоI.о lL]a,l crli''(страхових платежiв): 
lrll D L l l' l(l

поновлювати IIlороку,lоговiр страхуваннЯ,гак. tцоб протягоМ строкч ltil'rtього логовор\,Маiittо бr,.tсlЗасТраховаНИм' iнадавати БалансоутриМуВаЧу та орен;tолавцкl коrlii'завiрених l{аJlежliи]\,l ч11ll0N1 лоI-оl]оll,'страхування iдокументiв, якi пi.lтверджують сплату страхового IIлатежу, Якtцо договiр страхуваlJtlя чкладенtliiна строк, що с iншим, нiж один pik, такий логовiр-поrura' бути поновлений пiсля закiнчення строку. lla якttйBiH укладено.

Якщо строк лii'ло.оuоо, оренди менший, нiж олин piK,
договору оренди.

оплата послуг страховика здiйснюсться за рахунок Оренларя (страхувальника).

8. Суборенла

8,1, (з) Оренлар ма€ право здавати Майно в суборенлу за письмовоlо зго,ilоtо Оренло;rавLtя.

8,2, Орендар може укладати логовiр суборенли лише З особами. якi вiдlrовiдають вимогам cTaTTi ,1Закону.

то договiр страхування укладасться на строк лiТ

дня укладення договору суборенли зобов'язаний tlадати
примiрник договору суборенли для йоr.о оllрtlлюднення

л 8.3. Оренлар протягом трьох робочих днiв з
оренлолавчю iнформаuiю про суборенларя та один
орендодавцем в електроннiй торiовiй сисiемi.

9. Запевнеll tlя cTopirt

9. l. Балансоутримувач i Оренлолавець запевняlоть Орендаря, що:

9, 1,1, KpiM випадкiв, коли про iнше зазначене в aKTi приймаtlня-перелачi. об'ск,г opeH:ttl с вiльttим Bi.,LTPеTix ОСiб, ВСеРеЛИНi Об'СКТа НеМаС МайНа, наJIежного TpeTiM особапл. гtовний iбезllсреutкttjlttltй.,ltlс,t.r,tt ,,loоб'скта може бути наданий Оренларю в денЬ пiдписання акта приймаtlня-|,lерслачi por,rr'i , no;rl .-,,'r,'; -.,;i,,вiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi приймання-перелзqj;

9, 1,2, iнформаuiя про Майно' оприлюднена в оголошеннi про передачу в opeHlly або iнформацiйномrчповiдомленНi/iнформаuiТ про об'скТ оренди, якщо договiр 1,клалено без rlрове:rення ayKuioHy,(B обсязi.передбаченому пунктом l l5 або пунктом 26 Порядку), посuL,аrпя на яке ,laзHatlelle ,l tlyttK.t.i .{.2 YMtlB.ВiДПОВiДаС ДiЙСНОСТi, За ВИНяТком обставин, вiлоОражеЙх в aKTi nIrиrunur-rtepella,ti.

л,-_лл,п-]л !ryнлар 
зобовязаний сво€часно i в повном1 обсязi сltла'lчва,ги ореllлtlу пJlаlу l.а itlttti t1.1tarC,Kiвlдповlдно до цього договору.
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9.3. Одночасно або до дати укладення цього договору Оренлар повнiстtо сгlJlатив авансовий Bl]ecoK l
оренлноТ плати в розмiрi. визначеному у пунктi |0 Умов.

9,4. Одночасно або до укладення цього договору OpeH,rap ttoBtticтK,l ctlJlaTllB зaбeзttc,tlBa.ltbttttii;tctlOJltl l]

розмiрi, визначеномуу пунктi I I Умов.

l0. Щолатковi умови оренди

l0.1. Оренлар зобов'язаний виконувати обов'язки. покладенi tla ljього рiLшенням чповt,lова}Itеl]оIо opl,all\/
про встановлення додаткових умов оренди. визначених у пуtrктi l4 Умов. ]а умови. llto tlосиjlанltя Ha,l,aKi
дОдатковi умови оренди було включено до оголошення про пере]rlаltl,ьtайна в opeti,Il\,. iH(lopir,lartiiirrtlr-rl
повiдомлення про об'скт (пункт 4.2 Умов).

l l. Вiдповiдальнiсть i вирiшення cllopiB ]а договоро]\l

l 1.1. За невиконання або ненiLпежне виконання зобов'язань за Llим логовороN,t стороLlи несуl,ь
вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором.

l1.2. орендодавець не вiдповiда€ за зобов'язаннями оренларя. оренлар не вi.,tповiдас за :зобов'язаtlllяN,l1.1

ОренДолавuя та Балансоутримувача, якщо iнше не перелбачено tlим логоворо]\l. Оренлар вiлповi,,tас,за cBoi'Mt.t

ЗобоВ'яЗаннями iза зобов'язаннями, за якими BiH с,правоtlаст\,пнllком. в1.1кJlюl| llo B.lacl|1.1Nl майttопt. Стяt,ttсltltя за

цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване Майно,

l1.3. Спори. якi виникаюlь ]а ци\4 договором або в зв'язк) з ним. не Bttpillletti ltlJlя\о\l ttepcloHopiB.
вирiшуються в судовому порядку.

l2. Строк чинностi, yмoBll змiни та припинення логовору

l2.1. (l) I_{ей логовiр укладено на строк, визначений у, пунктi |2 Умов. llеребir, строку доI,овор\
почина€ться з дня набрання чинностi цим договором, I_{ей логовiр набирас.lttнttостi B,,letlb Гtогtl пijtпt,tсаtttlя
СТОРОНаМИ. СТРОК ОРеНДи За цим договором поqина€,гься з ла-ги tti]lltисання aK,l it ltрttймангtя-tlсре.ltа,li i

закiнчусться датою припинення цього договору.

l2.2. Умови цього договору зберiгають силу протягом всього строку дil'цього договор),, в Iом\,чlrсrti 1,

разi, коли пiсля його укладення законодавством встановлено правила. шо погiрLuують стаtlовиrttе Ореtlларя.
KpiM випадку, перелбаченого пунктом 3.7 цього договору. а в частинi зобов'язань Оренларя шодо орс.ндноi'
плати - до виконання зобов'язань.

l2.3. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення с,гроку його;tiI за вза(мtlок) fI о.гtt)к) cTt)pI|{

з урахуванням встановлених статтею lб Закону та Порялком умов та обпtе;кеtlь llljlяхоNl }K]la.Ie1-1ltя |oIol,t()pit}

про внесення змiн iдоповнень у письмовiй формi, якi пiлписук-lгься cтopoHaMl] l,a (,невiд't,плнltмtl llасг1.1наN] 
1.1

цього договору.

l2.4. Проловження цього договору злiйсню€ться з урахуван}lям Btll\,lol,. t]сгановленl,.lх стаl,тек) l8
Закону та Порядком.

Оренлар, який бажас продовжити цей договiр на новий строк. повинен lверн)/,гись lo ()ренirо.rавця Ja lpl]
мiсяцi до закiнчення строку лii логовору iз заявою.

!о заяви дода€ться звiт про oLtiHKy об'скта оренди та реltен,liя на 1-1boltl. як|ltо:ttlговiр clpeH.ttr був
укладениЙ без проведення конкурсу чи аукuiону. або логовiр орендt1. що прод()в)fiу(,ться. б,ч,в y,K.lta;tcttrrii бс,l
проведення ayKuioHy з пiдпри€мствами, установами. органiзацiями. псрелба,|еtlими статтею l5 Закону,.

Пропуск строку подання заяви Орендарем е пiдставою дJIя припинення цього договору на пiдставi
закirтчення строку, на який його було укладено, вiдповiдно до пункту l43 Порялку.

Оренлар, який мас HaMip проловжити договiр оренли нерухомого майна, шо пiдлягас продовженню ,ja

результатами проведення аукцiону, забов'язаниЙ забезпечити доступ до об'(,кта оренди поr,енцiйних opeH,lapiB,

Оренлар ма€ переважне IlpaBo на продовження uього,,lоговор\,. якс м(,)же бl,тrl 1,1ca_lilol]aHo l]lt\l \

визначений в Порялку спосiб.



10

Оприлюлнення на веб-сайтi (cTopiHLti чи профi,rri в соцizutьнiij пrережi) ореllitаря. якttii tlTpltbtalt l] ()pct1,1\
Майно без провелення аукчiону, нелостовiрноТ iнформаuii'. шо cTaJa ltiдставокl дjlя )кJlа]lеt]tJя jlot.oвop!,Opell.,tll.
с пiдставою для дострокового припинення договору оренди за iнiцiативокl operr;rojtaBllя. а Takoik tic
продовження договору оренди на новий строк.

12.5. Якцо iнше не перелбачено цим договором, перехiл права власностi на оренловане Майно TpeTibr
особам не с пiдставою для змiни або припинення чинностi цим договором, i BiH зберiгас cBokl чиннiсть дJlя
нового власника орендованого Майна (його правонаступника), за винятком в}lпадку приватизаuii'Oреli,ltованоl,()
Майна Оренларем.

l 2.6. [оговiр припиня€ться :

|2.6.1 З ПiДСтаВ, перелбачених частиною першою cTaTTi 24 Закон1. i прtt uьопtr :

l2.6.1.1. ЯКЩО пiДставоtо припинення договору ( закiн.tегtttя сl,року. tla якt,tй йсlгсl 1,K.rta.Lctttl (абзаrt
лругий частини першоТ cTaTTi 24 Закону), то логовiр вважа(ться припиненим з:

ДаТИ ЗаКiНЧенНя строку, на який Його було укладено, на пiдставi рiшенrrя Оренлtt;tавuя llpo Bi]tпltlB) ,n

продовженнi цього Договору, прийнятого з пiдстав, перелбаченихстаттею l9 Закtlttr. в Nlt/hal\ сгрокiв.
ВИЗНаЧеНИХ ЧаСТИНОЮ п'ятоЮ cTaTTi l8 Закону: або рiшення орендодавltя про llprlll1.IlIelll]я llbot,() jlоговор_\, i
ПiДСТаВ ПРОпуСку Оренларем строку на подання заявtl про Ilpo,iloвiкellHя ltbo1,tl ,ltoI,oBop).
перелбаченого частиною третьою cTaTTi l8 Закону (пункт l43 Ilорялку);

ДаТи, виЗнаttеноТ в абзаui третьому пункту l5l Поря,rку. якlttо переN.lожllсм al,Kltiorrr t{ll гlр().l(lв/|iL.l||Iя
ЦЬОГО ДОГОВОРУ СТаЛа ОСОба iнша, нiж Оренлар, - на пiдставi протоколу аукчiогrу,(рiшення Ореtt.ltолавttя нс
вимагасться);

12.6,1 .2. ЯКЩО пiдСтаВоЮ припинення договору с обставини. пере_]ба,rенi абзацамtt гретirl. l|егвсрlll\l.
СЬОМИМ, ВОСЬМИМ чаСтини першоТстаттi 24 Закону. логовiр вважа€ться приllиненим з да,г1,1 t{астання Bi,llttclBijttlol'
ОбСТаВини на Пiдставi рiшення Оренлолавчя або на пiдставi документа. якltй свiлчить про настаttttя фактr
припинення юридичноi особи або cMepTi фiзичноi'особи:

l2.6.2 якщО Оренлар Ha/laB недостовiрну iнформачiкl про право бл,ги opeH.,tapeM Bi]ltloBi_lHtr _ltl
ПОЛОЖенЬ Частин третьоТ i четвертоТ cTaTTi 4 Закону, а тако)к якtttо OpeH:tap. якtlй о,гримав Майно в opetr;tv без
ПРОВеДеННЯ аУкuiону, надав таlабо оприлюднив на веб-сайтi (cTopirrrti чrr профiлi в соrtiil-пьнiit Mepc;Ki)
недостовiрну iнформачiю про себе таlабо свою дiяльнiсть.

щоговiр вважа€ться припиненим з цiсl'пiдстави в односторонньоNlу порядкч на ]0;reHb rliсля на;liс:tанttя
Оренлолавuем листа Оренларю про дострокове припинення цього договор\. KpiM вигtа,,lкy. к()лl.| tlроl,яt,оNl
ЗаЗначеного строку Оренлар звернувся до суду з оскарженням такого рittrення Орен]tоrtавttя.

У такому разi логовiр вважасться припиненим:

пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення Оренларем за таким tlозовом до суду. якIltо cуllo]\,l }]е

вiлкрито провадження у справi за таким позовом Оренларя протягом зазначеного двомiсячного строку:

або з дати набрання законноiсили рiшенням суду про вiлмову у позовi Оренларя;

або з дати зtulлlшення судом позову без розгляду. припи1-1е}lI{я провадження 1 cllpaBi airo з.,tатtt
вiдкл икання Оренларем позову.

Лист про дострокове припинення надсиласться на адресу електронноl' пошти Оренларя i пошr,овим
вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а

також за адресою орендованого Майна;

l2.6.З (l) якщо цей логовiр пiдписаний без одночасного пiдписаtlllя акта прийманtlя-tlере,llа.ti Mailrta.

[оговiр вважасться припиненим з цiсТ пiдстави на п'ятий робочий деtlь гriс.ltя tti,1llttcalttlя llьOго,lоI,оI]ор\. якlllо
станом на цеЙ день акт приЙмання-передачi не пiдписаниЙ через вiдмову Орен,rаря. llpo llto Бa-гtattctlvTpil]\,lvI]all
повинен скласти акт та повiдомити Оренлодавцю.

l2.6.4. на вимогу Оренлолавuя з пiдстав, перелбачених пунктом l2.7 цьоl,о jlоговор\,. irlptt ltl,tlпt_t ,ttl1-oBIp

вважасться припиненим в день, визначений вiдповiдно до абзацу 1,peTbol,o пу}rк-гу l2.8 rrього логовору:
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I2.6.5. На ВИМОГУ ОРеНЛаРя з пiДСтав, перелбаченllх I1у}|к-tом l2.9 rtboгo.1oI,ol]ol]\," irt1-1tt ltt,obl1 .,ttll.tlBip
вважа€ться припиненим в день. визначений вiдtrовiдно до абзаuу другого пункту l ]. l 0 цього договорч:

12.6.6.за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з датll пiдпttсання акта повс.рнення Майttа,з
оренди;

l2.6.7. на вимогу буль-якоТ iз cTopiH цього договор) за рitllеttням crlr l tli.,tcraB. tlcpc.rбa,teltttx
законодавством.

l2.7. Д'оговiр може бути достроково припинений на вимогу ()рен,rолавltя. якIllо OpeH;rap:

l2.7.1. допУстив простРоченнЯ сплатИ оренлноТ плати на строк бiльше трьох мiсяцiв або сумарна
заборгованiсть з орендноТ плати бiльша, нiж плата за три мiсячi;

l2.7.2. використовУс МайнО не за цiльоВим призначенням, tsизначеним У пчнктах (з)7.1. (])7.|.l або
(4)7.1 Умов, або використовус Майно за забороненим цiльовим призначенням. ви,]наtlеним у пу,нкгi (2)7.1
Умов;

12.,l ,з.6ез письмового дозволу Оренлолавчя передав Майно. його частину у користування iншiй особi.
kpiM випалкiв, коли Оренлар передав Майно в суборенлу на пiдставi пункту 8. l цього договору i надав
оренлолавuю копiю договору суборенли для його оприлюднення в електроннiй торговiй системi;

l2.7,4. уклав логовiр суборенли з особами, якi не вiдповiдають вимогам cTaTTi 4 Закону;

l2.7.5. ПеРеШКОДЖа€ Спiвробiтникам Оренлолавця таlабо Балансоутримувача здiйснювати контроль ]а
використаннJIм Майна, виконанням умов цього договору]

l2.7.6. вiдмовився внести змiни до цього договору у разi виникнення пiдстав, передбачених пунктом З,7
цього договору.

l2.8. Про наявнiсть однiет з пiдстав для дострокового припинення договору з iнiчiативи Орендодавця,
передбаченИх гtунктоМ l2.7 цього договору, Оренлолавечь або Балансоутримувач повiдомляс Оренларевi та
iншiй cTopoHi договору листом. У листi повинен мiститись опис порушення i вимогу про його усунення в строк
не менш як 15 та не бiльш як З0 робочих днiв з дати реестрачiт листа (у строк п'яти робочих днiв, якщо
порушеннrl стосу€ться прострочення сплати оренлнот плати або перешкоджання у злiйсненнi Оренлодавцем або
БалансоутримувачеМ контролю за використанням Майна). Лист пересила€ться на адресу електронноi'пошти
оренларя i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення i оtlисом вкладення la алресою
мiсцезнаходження Оренларя, а також за адресою орендованого Майна.

якщо протягом Встановленого у приписi часу оренлар не усунув порушення, оренлолавеuь надсилас
Орендарю лист, у якому повiдомляе Оренларевi про дострокове припинення договору на вимогу Оренлолавuя.
у листi зазначаеться пiдстава припинення договору, посилання на вимогу про усунення порушення, а також
посилання на обставини, якi свiдчать про те, що порушення трива€ пiсля закiнчення строку, вiдведеного для
його усунення.

.щоговiр вважа€ться припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiслання Оренлодавшем або
БалансоутримувачеМ Оренларю листа про достокове припинення цього догоВору. Оренлодавець надсилас
Оренларю лист про дострокове припинення цього договору електронною поштою, а також поlIJтовим
вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а
також за адресою орендованого Майна. .Щата лострокового припинення цього договору на вимогу Орендолавчя
встановлю€ться на пiдставi штемпеля поштового вiддiлення на поштовому вiлправленнi Оренлолавчя.

l2.9. IJей Договiр може бути достроково припинений на вимогу оренларя, якшtо:

l2.9.1. ПРОТЯГОМ оДНого мiсяця пiсля tliлписання акта прt,tймання-гtереда,ti ()peH,rap о,грl]I\4а(,llока]l.|
icToTHoT НеВiДпОвiДностi об'скта оренди iнформаuiТ про l{bo1,o. зазна.tеttiй в tlгoJlolIle|]}ri або irrфорirtаlLiйtirlьll
ПОВiДОМЛеННi/iНфОРмаuiТ про об'скт оренди. якшо договiр укла;tено без провс.,tсllня а\ KttioHv. абсl в ак,гi
приймання-перелач i; або

12,9.2. пРОтяГом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-rlере,rачiОрен:tар не N.,tатиl\4е моiклtlвосr,i
ВИКОРИСТОВУВати Об'€кт або приступt|ти до виконання ремонтних робiт на об'сктi через BircvтtticTb tta об'с,кl,i
МОЖЛИВОСТi ПiДклЮчення до комуl]альних Ilослуг. або вiдмови Ба,цаttсоутримува(lа ),K.llacT1.1 iз Operr.rtaperr
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договiр про вiдшкодування витрат Балансоутримувача }ia утри]\,lанllя орен.гlованого Майна та tlа.Ilаllня
комунiLпьних послуг Оренларю. або вiдмови постаtltLльникiв Bi:пoBi.tHll\ KO\l) llaJlbIII|\ lloc.,l} l _r K.,lac ttt i l
Оренларем договори на постачання таких послуг протягом одного мiсяця з моменту звернен}|я Оренларя (за
умови, що Орендар звернувся до таких постачtlльникiв послуг не пiзнiше нiж протягом одного мiсяця гliсllя
пiдписання акта приймання-передачi Майна).

l2.10. Про виявленнЯ обставин' якi дають право Оренларю на tlрипиtlеl]ня;lоговор) Bi.tпoBi.lllo jto lI\llKT\
l2.9 цього договору, Оренлар повинен повiломити Оренлолавuкl i Бапансоутри]!1\,t]аllv iз ttа]lаrtttяьt tli,,tlttlBi;ttt ttx
доказiв протягом трьох робочtrх днiв пiсля закittчення cTpoKiB. ttсре.,tбачеtlllх tlуllK0,11N,l l2.9.,ttlrllBopr, Якttttl
протягоМ 30 днiВ з моментУ отриманнЯ повiдомленНя ОренларЯ за),важенtiя Оренларя rre бу,лl,ть ,r,,cy,Hcrii.
орендар Надсила€ оренлолавuю iБалансоутримувачу вимог),про дострокове Ilр1.1пlJllенt]я цього:оrоворr i

ВИМОГУ ПРО ПОВеРнення забезпечувального депозит),i сплачених сум орендноj'плагtl. Вимоги Оренларя.
заявленi пiсля закiнчення cTpokiB, встановлених цим пунктом договорy, задоволенl-tю не пiд.llяrають.

.ЩоговiР вважа€ться припиненим на десятий робочий лень пiсля надiс.llання Operr;tapeM OpeH,ro,,taBttto i

БаЛаНСОУТРиМУВаЧу вимоги про дострокове припинення llього jlo1,oBOpy. KpiM Brlrla.,tKiB. колll ()pett;to.,taBc.rtb абtl
БаЛанСОутриМувач надав Оренларю обгрунтованi зау ва,кення ulоло обсr,авt.ttt, викJIа/lснltх _r tltlBi]tt,lbt.,tctttli
Оренларя. Спори щодо обrрунтованостi цих за}важень вирiLul,ються cyjloM.

За ВiЛСутностi зауважень Оренлолавця та Балансоутримувача. переjtбачеl]tjх абзацом лругим цьоt,tl
пункту:

БаЛанСОУтриМУвач повертас Оренларю вiдповiдну частину оренлноТ плати, сп.ltаченоТ Оренларем,
протягом десяти к€шендарних днiв з моменту отримання вимоги оренларя i пiдписання оренларем акта
поверненнJl Майна з оренди;

БалансоУтримувач поверта€ сплачений Оренларем забезпечувальний дегlозит протягом деся,гtI
кzlЛенДарних днiв з моменту отримання вимоги Оренларя iпiдписання Оренларем акта Ilовернення Майна з
оренди. Повернення оренднот плати, що була налмiру сплачена оренларем на рахунок Балансоутримувача
здiйсню€ться у порядку, визначеному законодавством.

l2.1 l. У разi припинення договору:

полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Оренларем,]а рахунок вJlасних KotltTiB за зго]tоtо осiб.
ВиЗначених у пунктi _5.1 цього договору. якi можна вiдокремt.tти Birr opetr.,toBattot,o Майна. tte з;tвлаtочlt йtlпtl
шкоди, с власнiстю оренларя, а полiпшення, якi не можна вiлокремити без шкс,l;tи л;lя майllа. - B,lacttic,t,Kl
територiал ьноi громали м icTa Кисва]

ПоЛiпшення Майна, зробленi Оренларем беззгоди осiб, визначених у пунктi 5.1 цьогодоговору, якi не
МОжна вiДокремити без шкоди для Майна, с власнiстю територiапьноi громали MicTa Кисва та Тх BapTicTb
компенсацiт не пiдляга€.

12.|2, Майно вважаеться поверненим Оренлолавчю/ Балансоутримуваt|у з моменту пiдписання
Балансоутримувачем та Оренларем акта повернення з оренди орендованого Майна.

l3. !нше

l3.1 Оренлар зобов'язаний письмово повiдомити iншим сторонам договору liротяI,ом lt'я,гt.t робо,tих,'lнiв
з дати внесення змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходженнi, банкiвськttх реквiзитах i koHlakTHttr.llaHll\.
Орендодавечь або Балансоутримувач повiдомляс Оренларевi про вiлповiлtti ,змitttl письмово абсl tta алрсс)
електронноТ пошти,

l3.2. Якшrо цей договiр пiдлягас нотарiальному посвiлченню, витрати на таке посвiдчення несе Оренлар.

l3.3. Якшо протягом строку лiТ логовору вiлбувасться змiна Оренлодавця або Балансоутримувача Майна.
новиЙ Оренлодавець або Балансоутримувач ста€ стороною такого договору шляхом складення акта про замiну
сторони у логоворi оренди (далi - акт про замiну сторони) за формою, що розроблясться Орендодавцем. Акт про
замiну сторони пiдпису€ться поперелнiм i новим Оренлолавчем або Балансоутримувачем та в той я(е день
надсилаеться iншим сторонам договору листом (Ltiнним з описом). Акт про замiну сторони склада€ться у трьох
оригiнальних примiрниках. Новий Оренлолавечь або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти робочих
днiв вiд дати його надсилання Оренларю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй системi.
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Оренлолавець або Балансоутримувач 3а цим договором вважа€ться замiненим,] ]\,lомеl],tч,оrl\,бlliк\,ваttня ilKl.itпро замiну cTopiH в електроннiй торговiй системi.

I3.4. У разi реорганiзачiТ Оренларя логовiр оренди зберiгаt ,tиннiс tb л.ttяюридичнот особи - оренларя.

У разi вилiлУ з юридичнОi'особИ - ОренларЯ окремоi'кlри;lичноТ особи перехiд,lсl таксli'осtrбll ttpaBобов'язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий лише за зt.одою Оренло,лавttя,

замiна сторони Оренларя набувас чинностi з дня внесення змiн до цього договору.

замiна Оренларя iнша, Hirk передбачена цим пунктом, не допускасться.

l3,5, I]еЙ Щоговiр укладено у трьох примiрниках, кожен з яких мас однакоВу юриличнч силу. гiо одllо]\l\лля Оренларя, Оренлодавця i Балансоутримувача.

l3,6, У разi якшо повiдомлення (лист) Орен/tоlавttя. БацансочтриN,lчваtiа llaIIpaB-rIeHe -}а l]aJle;'ill()loадресою (зазначеною у логоворi) i повернено поluтою у зв'язку з посилаllням на вибчття алресата. tieотриманнЯ у зв'язку з закiн,tенням TepMiHy зберiгання noriouo.o вiлправлення. Bi,tMoBy вiл олерrканt|я. тоutо"то вважа€ться, що адресат (оренлар) повiдомлений належним чиilом.

l 4. f,одатки

l4,1 Додатки до цього !оговору с його невiд'смнокl iсклаловсlкl t|ac11.1lloto.
flo чього Щоговору додаються;
- Акт прийМання-передачi орендованого майна (!олаток l );- Викопiюванням з поповерхового плану (!олаток 2).
- Протоко електронного аукчiону UA-PS-202 1-01-29_000058-2.

-.-f,+\\ 
ПiДПИСи cTopiH

Вiл Орнларя:

Вiл Оренrrо.rавuя:

правонаступ ни ка

Вiд
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Акт
приймання-перелачi в орендУ нерухомо/о майна, lll0 tlаJ,lежить
до комупальнот власностi територiальнот громади Micra kltcBa

(нова редакцiя акту приI"rманIlя - п"р.дччi n"*u,ro.n llpиMirIleHllя вiд t8.12.20tз)

м. КиТв
"Z" *q-,a202lp.

Приватне пiдприсмство <ВIКIН'Г>>, нацалi - Оренлар, коД за е!РIIОУ l9479590, щознаходиться за адресою: 03040, м. Киiв, просп. ГолосiТвський,94l|, в особi директора Пшеслiнського
Щмитра МиколайОвича, якиЙ дiс на пiдставi Статуту з однiеТ сторони, та Комунальllепiдприсмство <<Керуюча компанiя з обслуговування й"rrr_оrо.о фонду ГолосiТвського районуМ. КИеВаr>, НаДаЛi - Балансоутримувач, под .u СДРПОУ З23-1555i, що знаходиться за адресою:030з9, м, КиТв, просп. ГолосiТвський, l'..-6, в особi директора Латанюк НаталiТ l}iKTopiBrrи. яка дiсна пiдставi Статуту з другоТ сторони, скл.Lли цей дкт, про наведене ни)l(че:

l, На виконаНня ДоГоВорУ оренди нерухомого майна вiл к2 > fusё 202l р, ход*4(далi - !оговiр оренди) Балансоутримувач передас, а Op"ffi ftffi в cTpo*ot]e IlJ]а.гtJекористування нерухоМе майно, що нчLлежить до комунirльноi.власностi. -

Характеристика нерухомого май на
нежитлове примirцення
(окремо розташована булiвля) загzulьlIою пjIоIцеtо
l9,0 кв. м. .

окремо розтаt]] о ва L"Ъ;;;
l9,0 кв. м

l9,0 кв. м

Поверх

Загальна площа об'скта (кв. м)

Корисна площа об'скта (кв. м)

назва об'скта нежитлове примiщення (окремо розташована
будiвля)

м iсцезнаходжен ня об'скта
цул. Вололими рська, 71-73

(далi - об'скТ оренди), що перебУвас на балаrlсi Бa.;tatlcor"t римчваtlа та tlаJlсiltи-гl, -tti сtРсри
управлiння ГолосiТвськоТ районноТ в MicTi Кисвi дериtавноi.адмiнi.-.рu,r,Т.

. 2, об'скт орендИ с. вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'скта оренllи t]eMaC майна. l]iUle,,I(HOIO
TpeTiM особам, повний iбезперешкодний доступ до Об'ск.га оренllи tlаllасl.ься Ореrrларк.l B.Ilel]bпiдписання цього акта приймання-передач i,

3, Характеристика нежитловоГо примiщення: нежиТJlове IIриМittlеtlttя розл,tiLrlеtlс в lti,llBa.lli.
наявнi Bci iнженернi комунiкацiТ,

4. Вказане примiщення передасться Орендарю в задовiльному стаrriбез буrlь-якс.tl.сl tlб:ltt,lttаtlttя.

5, I{им Актом орендар засвiдчУс, Що отримав вiд Бtr,,rансоутримува,lа необхiJlний кtlьtп,lс.к,г
ключiв вiд Об'екта у кiлькостi _ штук.

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ орЕн_lдр

ПJrltBaTHe пi_lltpttr rlcl во ,,BIKtIl'[-,,дiдпрltспtство
BYBaIltlя

<<Керчюча
',liIlт.IоВого

Ком

lio
03040. м. КиТв. просп. Го_]qg.!!9l
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