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iцiйний веб-сайт (cTopiHKa чи профiль в

iальнiй мережi) Оренларя. на якому
опублiкована iнформачiя про Оренларя та його

дiяльнiсть|

KoMvHaLlbHe
пiдприсмство

<Керуюча
компанiя з

обслчr,овування э237555{
ж1,1тлового

фонлу
голосiтвського

району пt.

J|а,га lt KlK
Ната.rtiя 2lttрек,гор

li iKTo р iB rl а

Балансоутриму
вач

03039, м. КиТв,
просп.

голосiтвський.
17 -б

CTaTyr,

Kl,tcBa>r

ел.*rроппЬТ nori" Ыапапсоуrр"мувача,
d i rektsia_golos@kmda.gov. uа

яку надсилаються офiчiЙнi повiдомленням за

Об'скт оренди та склад майна (лалi - Майно)

;фр";цi; npo оО'с*, орё"д, - ,Нежитлове примiшення. яке ро],гашоваt|е на перulом} пrrверсi на

просп,, Науки,6t загальною плоlllею 63,80 кв. м
Посилання на cTopiHKy в електроннiй торговiir системi, на якiй розмiшено iнформаuiю про об'скт
rР€Н[и вiдповiдно до оголошення про передачу майlна в оренду (в обсязi, передбачеllому пунктом 55

IорялкУ передачi в оренду державного i комунального Mal"lHa, ,]атвердженого постаlIовою Кабiне,1,1,

УкраТнИ вiл 3 червнЯ 2020 р. N 483 (ОфiЧiйний вiснИк Украiнио 2020 р., N 5l, ст. l585) (ла"lti -

рядок), або посилання на опублiковане вiдповiдно ло Порялку iнформаuiйне повiдомлення /

чiю про об'скт оренди, якшlо договiр уклалено без провелення аукuiону (в обсяЗi,

HoNty пуllктопr l l 5 або 26 Ilорялку)

1_UA-20210125-4
кЛючениЙдoДеpжаBнoгopеСсTpуHеpухoМиxПаМяToкУкpаi.ни.rtеt

пам'яток кул ьтурноТ спадщин и, lоб' сктом кул ьтур ноi' с падши н и

виявлених об'сктiв

Проц"дурi, , p"iy"iiiri ,*ЬТ МiИ"о oip"ruro в оренду

(А) Перелача об'скта оренди на ayKrtioHi

а,i
(2)

Балансова зал иш кова BapTicTb
начена на пiдставi фiнансовоТ
:HocTi Балансоутримувача

lчастина cTaTTi 8 Закону
краТни вiд 3 жовтня 20 l9 р. N

157-IX "Про оренлу державного i

унаJIьного майна" (далi -

н)

порядку перелбаченому
rM TpeTiM пункту l75

BapTicTb Майна

сума ( гривень). без податку на ]одану BapTic l,b: J752J,90
,грн. (сорок ciM тисяч п'ятсот двадцять три грн. 90 коп.)

ном на

нню лату
мiсяця. що
перелувала латi

лне}J t|я

Страхова BapTicTb

,сума (гривень), без податку на додану BapTicTb:!!_!!lIQщQQ_ грд ( одиН

мiльйон сто десять тисяч сто грн. 00 коп.)

[-(iльове призначення Майна

використане Оренларем за цiльовим призначенням на розсуд Оренларя.

4.1
:

+.Z
i

dш



!Графiк використання
(заповнюсться, я кщо майно
]ПеРеДа€ТЬСЯ В ПОГОДИННУ ОРеНЛУ)

Не застосовусться

Оренлна плата та iншi платежi

да,га lреквl,]итt4
Ilротоколу електрон lloI,()

аl,кuiilну вiл l5.02.202 l

,Ne UA-PS-2021-01-
25-000042_1

ком пенсуються Оренларем
договору.

в порядку, перелбаченому пунктом 6.5

Розмiр авансового BllecKy opett,ttHoT гtлати

с) \4а. гривень. без lloLaTK) l{a Jo.lall) Bapl icTr, 22 202.00 r пн (.lва-tltя rb ,rBi

тисячi двiстi двi грн. 00 коп)

якому укладасться цей логовiр сума, гривень, без податку на.цолану

BapTicTb.
сума. гривень. без подаl к) lla .]одан) Bapr icr ь 22 202.0l) грн (двалця r ь :Bi
тисячi двiстi двi грн. 00 коп)

Строк логовору

5 rloKiB з датlt набDання чllltностi llrlM договоJrом

Оренлолавеrrь налав згоду tla субореrr,rу зl irttto з OI(),l()lIlc}|llяNl tlpO

Балансоутрrлмувачу l00ol, Бюл;кету' tvl. Кис,ва 0(Иl вi;tсо,гкiti с\ I\4 l1

,вiдсоткiв суми ореl-|дноi' плати оренлноТ плати

ll. Незмiнюванi умови договору

9.1
(l)

аукцlону

iсячна орендна плата! визначена

результатам и проведення
сума. гривень. без полатку на jlолаFIу BapTicTb

l l l01.00 (одинадцять Ttlcяll сl,о
одна грн. 00 коп )

12.1

(l)

на утримання
ного Майна та налання

их посдуг Оренларю

(лвi) мiсячнi оренднi плати

на суборенлу

я розполiлу
плати станом на дату

i

]

1 l5

договору

l. l. Оренлолавець i

майно, зuвначене у пунктi 4

l. Прелме,г лоI,оворy

БалансоутриNrувач передають. а Оренлар ttриilмас

Умов. BapTicTb якого становить суму. визначену у

\, строкове IlJIaTHe корис I,yBall1-1я

пунктi б YMclB.

dш

l2

<Ошадбанк>, код банку 322669,

р/р UA 2l305299000002б0030l6708556 в АТБ кПриватбанк>,
,кол банку 305299 код €ДРПОУ 32375554

L

i

,о БанкiвсьКi реквiзитИ для сплатИ . Бzulансо),трl{м),вача' ' орендноl плати та lнших платежIв
вiдповiдно до цього договору rJl:#J:;;:fi:xi:li,::T:ii1,"#';?:.:-#"'r'"';g|l,$'"''
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1.2. Майно переда€ться в оренду для використання згiдttо-] пункт,ом 7 Умов.

2. Умови перелачi орендованого Майна Оренларю

2.1. Оренлар вступа€ у строкове платне користуванНя Майном у день пiдписання акта приймаtttlя-

перелачi Майна.

дкт приймання-передачi пiллисусться мiж Оренларем i Балансоутримчвачем оДl|ОllаСНО ] ttiДttИСаНttЯЬt

цього договору.

2.2. Перелача Майна в оренду здiйснюсться за його страховою вартiстю. вll]начL,ttок) 1,пунктi 6,2 Умов,

3. Оренлна плата

З.l. Оренлна плата становить суму, визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування податк) на ]одан\,варr,iсть

на суму оренлноi плати здiйсню€ться у порядку, визначеному законодавством Украiни,

/{о склалу оренлнот плати не входять витрат}] на утримання орендованог0 майна (KoMyHil,,lbl]1,1x посл\,I,,

послуг, ynpu.ni"n, об'сктом HepyxoMocTi, витрат на утримання прибулиrlковоi"гериторiТ та Micrtb загаJlьt|оt,о

*op"aryru"nr, BapTicTb послуг з ремонту i технiчного . 
обсл1 t,овуванliя itt;KettePttol'o Об,Ла]lttаttНЯ '|'i1

внутрiшньобудинкових *aрa*. ремонту булiвлi, у томУ.tислi: пoKpiB.lri. (lacalty,. вивi,з смi,r,тя,гоltlо). а Тако}к

компенсацiя витрат Балансоутримувача за користування земельною дiлянкокl. opeH;rap несс цi l]итраl ll lla

ocHoBi окремих логоворiв, укладених iз Балансоутримувачем та/або безllосерслttьtl з lloс],ot|&;l1,1lllKil\,ttl

комунzuIьниХ послуГ ts порядку, визначеномУ пунктоМ 6,5 цього лоt,овору,

з.2. Якщо орендна плата визнаЧена за резуЛьтатамИ ayKrrioHy. opeHjll]a tlлата 3а ci,tcl-tb-l,p};tCllb P()t\\, lltO

наста€ за роком, на який припада€ перший мiсяць оренди визначасться IllJIяхом кор1,1гування OpeH]l|-I()i'll"IliIгll ]а

перший мiсяць оренди на рiчнии iндекс iнфлячii року. на яклtй прtrпалас, перltltrй мiсяttь орсtlли, OpeH,,tHa tlltaTa

за сiчень-грудень третього року оренди i кожного наступноt,о календарного року ореl{ли }iliзнаtlа(l,ься luJlя\оi\,l

коригування мiсячноi оренлнот плати, шо сплачувitлась у попередtlьому porti. на рi,rtrиЙ it-IJteKc iн(l;rяrtii"такоl,О

року.
3.3. Оренлар сплачу€ шомiсяця до l5 числа, поточного мiсяця оренди, так як орендар отримав маино в

орендУ за результаТами аукчiону (логовiр 5(А),

З.4. Оренлар сплачу€ орендну плату на пiдставi paxyHKiB Балансоутримувача. Податок на лолаll\ ваlr,гiс t ь

нарахову€ться на загальну суму орендноi llлати. Балансоуr,римуваll надс}rlrаt,оренларlо pax\,[lok не гtiзttitttе ttirtt

за п'ятЬ робочиХ днiв дО our" nnur"*y. ПротягоМ п'я,ги робочИх лнiв пiслЯ,закiнчеttнЯ tloTo(ll-|()lo пtiсяttя Opt,|,|,1ll

Балансоутримувач перелас OpeH,rapto акт в}.1коtlаних робiт lIa tlаjlаlIllя O[]L,l1.1ltlll\ lloc-ll\| p;.tttlbt ij ll().lltTK\|l]()K)

накладноЮ за умовИ ресстраuiТ Оренларя платt|иком l]одатку на лодан) BapTicTb.

з.5. в день укладення цього договору або до цiсТ лати Орегrлар сllлаЧу('ОРеll.Гttlv tLlаТ\ За KillbKicTb

мiсяцiв, зазначену у пунктi l0 Умов (авансовий внесок з оренлноi плати). на пiлсr,авi ,'tOKVMCHliB. Bl|]t{a,lelll|\ ),

пунктi З.6 цього договору.

3.6. Якцо шеЙ логовiр укладено за ре]ульl,аТаl\41.1 tlрове.,lL-tlt|я a\Kttiottt. то пi:tcTaBottl t.IIя tll.tll],ll

авансового внеску з оренлнот пJlати с протокол llpo резчльтатlJ електроllного аукцlонч,

З.7. Оренлна плата. перерахована несвосчасно або не в повномY обсязi. стяl-),с,tься liiutaHccly,TpliN,lyl]a,IcN,l,

Балансоутримувач може звернутися iз позовом до суду про стягнення оренлrttli'I]JlaTlI rа iьttLtих плате;кiв за ttt,tb,t

договором.

з.8. На суму заборгованостi Оренларя iз сплати оренлнот плати нараховусться пеня в розмiрi ttолвiгtнtlт

облiковот ставки Нацiонального банку на дату нарах.ування пенi вiл суми заборгованостi за ko*tHtrгl леttь

прострочення перерахування орендноТ плати,

З.9. Налмiру сплачена сума орендноТ плати, що надiйшла Ба;lансоутримува(lу. пiдлягас в ycтaHol]JleHoMy

порядку зарахуванню " pu*y"o* 
"аИбуr"iх 

платежiв, а у разi неможливостi такого 3арахування у зв'язку з

припиненням орендних 
"lд"о""" 

- поверненню Оренларю. iyru op"no"oT плати, сплаченоI авансом вiлповiдно

до пункry 3.5 цього договору, пiдлягас зарахуванню в рахунок сплати оренлноТ плати за перuli мiсяrti оренли

/
1

пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Майна,

о{,рГ,zаZ
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З.l0. Припинення договору оренди не звiльняс Оренларя

орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязi, ураховуючи

3.1l.оренларЗобоВ,яЗаНиЙнавимогУоренлолавЦЯпроВоДитизвiрянняВЗаСМороЗрахункiвЗаореНД}l},l|\4t,l
платежами i оформляти акти звiряння,

вiд обов'язку сплати,rи заборr,ованiс,гь

гlеню та неустойку (за наявносr,i),

за

4. Повернення Майна з орендll i забе,rпечува,llьнllгr депоlllт

4.1. У разi припинення договору Оренлар зобов'язанtrГ,t:

звiльнитИ протягоМ трьох робочих лнiв орендоtsане Майно вiл rrалс.lл11-:]::];liiо'речеii ill()t]срtl\,гll

йоговiдповiДноДоакТаПоВерненняЗоренДиор.пооuuпо.оМаГлнаВтоМУстанi.вякому'МайноttеребувtL,ttlttа
момент перелачi його в оренду,. ypu*yru"nr* lорr-оrого фiзичного,й.у. u якutо OpeH;rapeM були Bl,tKt,lttatti

невiд'емнi полiпшення або провелено капlтальний ремонт. - то разом iз такимtt полirlшеннямt.iкаrti,t,аltьнt,tп,l

ремонтом;

сплатити оренлну плату, нараховану до дати. шо перелус,tатi поверtrеtrня Майttа з оренjll], rtсttкl (за

наявностi)' сплатити Балансоутримувачу п.ltатежi за договороМ ttptl вi,,lutкt,lлvваltllя Blll,pal litr:tattco_",r,ptt},|\,tJit,Iii

наутриМаНнЯоренДоВаногоМайнатанаДаНнякоМунаЛЬНихПосЛуl.оренларю.НарахОВануДОjtаТl4.1tlоIlе[]е]l}(
латi повернення Майна з оренди;

вiдшкодувати Балансоутри]иувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноI або частковоТ)

орендованого Майна;;;;;ъръ;лар, 1i в межах сум, що перевишують суму страхового вi:tшколуваtlня, якtцо

воно поширю€ться на випадки погiршення стану або втрати орендованого Майна)" або в разi лемоIlтаж\, llll

iншого вилучення невiд'см н их пол i пшеньi капiтал ьного ремонту,

4.2. ltротягоМ трЬох робочих Днiв з моменТч приПиНеНtlя цЬоГо лоГоВорV liaлatIctlvTptrM\'Ba.t зоflов'язаttttii

оГЛЯнутиМаЙноiзафiксуватиЙогопоточrtийстан,атакожсТанрозраrl,rrкiвlu,ч]'п']lОlоВоро]\liза;ttltt]|]L)р()j\l
провiлшкоДУВаННявитратБалансоутриМчВаЧанаутриМаНняоренДоВаНоr.оМайtrаТаНалаtlНякОNrчllаJlЬ}|11\
послуг Оренларю в akTi повернення З оренди орендоваtlого Майна,

Балансоутримувач склада€ акт поверненt{я з орендll орендоваtlоl,о Майrrа \ l llbO\ tl1-1ttl itlit,tbttttl

прим iрниках i надас пiдписанi Балансоутримувачем прlrм ipH и ки Оренларю,

Оренлар зобов'язаний:

пiДписатитрипримiрникИактаПоВерненняЗореНДИорендоt]аноIоМайнаrlеltiзttitLlеttiжlttрогяl.сlп't
наступного робочого дня з моменту i*' orp",a"J, u,a 

_,l-аtlсоутримувuчu _1_ 
.'лноllасt|о lloвeptt}Ttl

БалансоутриМувачулвапримiрникипiДписанихоренларемактiвразомiзкЛЮltаМl'lвiлоб,с'ктаОреllлl'|(1,разt.
nonu ooaryn дЬ об'i*rа оренди забезпечусться ключами);

звiльнитиМаЙнооДНоЧасноiзповерненнямпiДписанихоренларемактiв.

не пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля прl.tIинення договору Ба,lансоvтрtlмуваtI зобов'язаtlltй

наДатиоренлолавuюпримiрникпiлпис-аноГоактаповернеtlня']орсtlДИореllJlОВаtlоl.оМirilнаабоllttсьь'tовtl
повiдомитИ ОренлолавUю прО вiдпловУ ОренларЯ вiд пiдriисаrrня акта,га/або с,|-ворснllя IlepclllKo,'l ()perl"tatr-lclt r

лоступi до орендованого Майна., *arоr"'иЬго оглялу.,гаlабо про tlеповернсlIttя гti.lllll,tcattlrx Ореrrларсьl

примiрникiв акта.

4.3. Майно вважасться повернутим з оренди з момен-гу пiдписання БzuIансоу,грltмувачем rа OpeH;rapelt

акта повернення з оренди орендованого Майна,

4.4.ЯкщооренларНепоВертасVlаЙнопiсляотриманнявiл[iалаrrсоr,трllN'l'.'t]аtlа'Ц']'lll'li:':-:l)li
поверненнЯ з орендИ оренлованоГо Майна. оi:;Ф:lli:l:::ir."у,грИмувачу ttеr,с,гоirку, ), pO]Nllpl tl(),ill]l1,1l]()l

оренлнот плати за кожний день користування Майном lliсля лати прип1,1ненllя tlbo|,o ]tого|]ор\,

4.5. З метою виконання зобов'язань Оренларя за -iy 
1"л,l?з,l}:

а також за договором про

надання комунzLльних послуг

Б;;fi-;; 
";;- 

"- д."о 
'пiдп"Ъч"п, 

1:.:: j:,:."_:",оJ"Оренлар 
сплачу€ на рахунок Оренлолавчя

и_4-1a/r

;^"*ii;;"u.i";"Й"оЪпо.", в розм ipi, визначеному у пунктi l l Умов,



4.6. Ба,rансоутримуваЧ поверта€ забезпечувальний деttозиr Оренларю_:р""::у.,'.','я llt робо,tttх lнiв tliс,tя

отримання вiл примiрника акта повернення з оренди оренлованоI-о Майна, tti,llttlcatlo1,o бе,l ,зачва,ttеttь

Балансоутримувача, або здiйсню€ вирахування сум" ви:]начених у lry,HKTi 4.8 rtьtlгtl доl,овор\.1 paзi tlаявtlосl,i

зауважень Балансоутримувача або Оренлолавчя,

Балансоутримувач залиша€ на власному рахунку забезпечувальttий деltозит ч IloBHoMy обсязi, якtLttl:

оренлар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди

ц"* доaьuором, або створю€ перешкоди у лоступi до орендованого

або Оренлолавшl з метою складення такого акта;

оренларнепiДписавВустаноВЛеНiстрокилоговiрореНДиМайнаЗарезуЛЬтаТаМиПроВеДенняаукчiонч
на продовження цього Договору оренди, в якому Оренлар оголошений перемох{цем,

4.8.БалансоУтрИМУВаЧнепiзнiшенiжпротягомп,ятогоробочогоДняЗМоМен])оТрllМаl.tttяtlриьtiрника
акта повернення з оренди орендованого Майна iз зауваженнямrr (або 3а |-lаявtiостi зауважеttь ()рсtt;tо,tавttя)

зарахову€ забезпечувальний депозит в рахунок невl"lконаних- ""б:i:]:::, 
Ореrrларя i ltepepaxclBl,t

забезпечувальний депозиl,на погашення зобов'язань Оренларя у такiгr черговостl:

упершУЧерГУпоГашаЮтЬсязобов,язанняореrlларяiзсплати...ii!:у'1l..:*.::,:."лоГоВор}')(у.гаком1'
разi вiдповiдна суму забезпе.rувального депозиту розподiлясться Mi;k MictteBttM бкlдiкетtlм i

Балансоутримувачем);

у другу чергу погашаються зобов,язання оренларя iз сплати неу,с,гойки (Iry,HKT 4,4 ttbi,l1,o iroгoBclpy,):

у третю чергу погашаються зобов,язання оренларя iз сгr"rагtt t|acTlIHll opertltttli'IlJta"l П, ЯКа BittllotЗi,lttttl ]to

nyn*ry: lj Умов пiдлягас сплатi до бюлжету м, Кисва;

у четверту чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини оренлноi плати, яка вiлповiдrrо

до пункту l5 Умов пiдлягас сплатi Балансоутримувачу;

Уп,яТуЧерГУПоГашаЮтЬсязобов.язанняоренларяiзсплатиБалансоутриМУВачуп.ltатежiв']а,LtОl.Оt}()ро|\l
провiлшколуВаННЯВИТратБалансоутриМуВачанаутриМаНняоренДованогоМаГлнагаНаДаl|някоN4уllаJlЬ}ll'l\
послуг Оренларю;

у шосту чергу погашаються зобов'язання Оренларя з KoMtleHcaLtiT суми збиткiв.-]авjlа}lих ope}|jloI]al,toM},

Майну;

у сьомУ чергу погаШаютьсЯ зобов'язаннЯ Оренларя iз сп.llати iнших lt.llalerltiB за llllM,,l()l0BO})()\l аб() 
'-,

рахуНокпоГашеННяlншихНевикоНанихоренларемзобов'язаньзаllиМjlоГоВороМ.

Балансоутримувач ПоВерта€ оренларю суМу забезпечувальt.tого tlеIlозИ'ГV' яка }а'rlишlllJ|асЬ гtiс-ltя

здiйснення вирахувань, перелбачених цим пунктом,

5. Полiпшення i ремонт орендованого Mar"iHa

5.1. Оренлар ма€ право:

заЗГоДоЮБалансоУтриМуВаЧаПроВодИТипоточниЙта/абокапiтальниЙреМонТМаЙrrаiвиступати
замовником на виготовлення проектно-кошториснот документачiт на провелення ремонту:

здiйснювати невiд'смнi rtолiпшення Майна за наявностi рiшення Оренlкlлавlrя llpo rlалаrtня,]I,од1,1,

прийнятого вiдповiдно ло Закону та Порялку,

за згодою Оренлолавшя, наданою вiдповiдно до

зарахувати частину витрат на проведення капiтального

орендованого Майна у строк. визначениГl

Майна представникiв Балансоутримувача

закону та Порялку, i один раз протягом строку оренли

ремонту в рахунок зменшення орендноl плати,

5.2. порялок отримання оренларем згоди Балансоутримувача i ОренлОЛаВЦЯ На ПРОВеДеННЯ ВiДПОВtДНИХ

вилiв робiт, перелба.rен"* nyn*rb* 5.i цього договору, порlдо_l(лотримання оренларем зголи оренлодавLtя l_|a

зарахування витрат ";';;Ъ;;;;; ";- 
poOilB п]|ч_::lл:::т::,,"::н":,#""lт;_j,i яких здiйсню€ться таке

2
рра /pl{
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5.З. Оренлар мас право на компенсачiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних tlолiпшень Майttа у порядк),

та на умовах, встановлених Порялком.

5.4. Оренлар мас право на компенсачiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпltlень Маirна вiд

переможця аукчiону з приватизацiТ Майна, а якшо таким переможllем стас Оренлар. - т0 IlpaBO tla зарах),ваll}lя l]

рахунок купiвельноТ чiни суми BapTocTi здiйснених ним HeBiл'cMttttx полirlttlсllь ) Ilорялк\,та tla \,N,lol-}a\.

встановлених законом украiни вiд l8 сiчня 20l8 р. N 2269-VIlI "Гlро приватизаuiЮ Дt'Р;iаВНОtО i КОМ\НаЛЬН()Г()

майна'' (Вiдомостi ВерховноТ Рали УкраТни.20 l8 р,, N l2, ст. 68) (лалi - Закоrr про llptlBaTttlattiKl).

б. Режим використання орендоRаноl,о MaliHa

6.1. Оренлар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiдlrовiдно до при3на(|енltя. B1,1]l|atIetlol,() }

пунктi 7 Умов.

6,2. Оренлар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого Майна- запtlбiгаl tt йtltt:l

пошкодженНю i псуванНю, триматИ МайнО в порядку. передба.tеltом1, санiтарнИМlI l]opN,laMll ,га IlравиJIа\I 1,1

пожежноТ безпеки. пiлтримуваТи орендоваНе МайнО в належном),станi. rre гiрLItомl,. HiiK гtа Molllctll ltерс.,tз,li

його в оренду, з урахуванням нормального фiзичного зносу. здiйснюва,ги заходи tlротипожежноi безпеки,

6.3. Оренлар зобов'язаний:

вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноТбезпеки розробляти комп-,tекснi .]аходи tll()]lo

забезпечення пожежноТ безпеки об'скта оренди Майна;

забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартlв,

приписiв i постанов органiв державного пожежного нагляду та

Балансоутримувача;
утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисту

iHBeHTap, не допускати Тх використання не за призначенням;

норм, правил, а також виконання вимог
вимог вiдповiдних служб (пiлрозлi;riв)

i зв'язку. пожежну TexHiKy, обладнання та

проводити внутрiшнi розслiлування випадкiв пожеж та подавати Бмансоутримувачу вiлповiднi

документи розслiдування.

оренлар несе вiдповiдirльнiсть за дотимання правил експлуатачiт iнженерних мереж. пожежноi безпекlr

i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством,

6.4. OpeH.uap зобов'язаНий забезпеЧити представникаМ ОренлолавLrя 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 дiялiностi у неробочий час, яка завдас шкоди або незручностеЙ власникам сумiжних примiщень, -

.1о 
у Оул"-"*ий iнший чъс; i метою здiйснення контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов

ц"о.о-до.о"ору. про необхiднiсть отримання доступу до об'€кта оренди БалансоУТРиМУВаЧ абО ОРеНДОЛаВеuЬ

повiдомляс Оренларевi електронною поштою принаймнi за один робочиЙ лень, KpiM випадкiв, коли доступ до

об'екта оренд; необхiдно отримати з метою запобiгання нанесенню шкоди об'скту оренди чи в.пасностi TpeTix

осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок аварiйних ситуаrriй або внаслiдок настання

"чд."лъй""х 
ситуачiй, техногенного та природного характеру, а також у разi отримання скарг на порушення

правиЛ тишi або-провадження Оренларем дiяльностi у неробочиЙ час, яка завда€ шкоди або незручностеЙ

,nua"r*u" сумiжних примiщенi. У разi виникнення таких ситуаuiй Оренлар зобов'язаний вживати

невiдкладних заходiв для лiквiдацiт Тх наслiдкiв.

6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати укладення цього договору Балансоутримувач зобов'язаний

надати Оренларю для пiдписання:

пва примiрНики договоРу про вiлшКодування витраТ Балансоутримувача на утримання оренлованого

Майна та надання комунtшьних послуг Оренларю. Проекти логоворiв iз постачальниками KoMyHzulbHиX послуг,

якщо стосовно об'екта оренди такими постачaLльниками комунr}льних 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 витаТ БалансоутрИмувача на утриманНя орендоваНого МаЙна та надання комунальних послуг

Оренларю:

ам



(

8

пiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрник договоруi або

поДатиБалансоутриМуВаЧуобгрунтованiзауваженняДосчМВl|траТ.якilti,цлягаrотьвiлrrlкtlLrВаllНк)
Оренларем за договором.

Оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту оl,рllмаlLl}lя вiд Балаttсо),,грll|vlуt]аtlа

вiдповiдi на своi зауваження' яка мiстить oo*yra"runrHi пiлтверлженtlя витраТ. якi пiдltяl,ають вi,цutко:l\ваlttll()

оренларем, пiдписiти i повернути Балансоутримувачу прим i рн rt к доt,овору,

оренлар вжива€ заходiв для укладення iз постачальниками комунальних 
"::]уj.логоворiв " п:_,]::,:"л1,

вiдповiдниХ комунаJlьниХ послуГ протягоМ мiсяцЯ з моментУ отриманнЯ проектiВ вiдповiдних договорlв вlл

Балансоутримувача. Оренлар зобов'язаний надати Балансоутримувачу копii ,tоговорiв, уклалених lз

постачальникам и комунальних послуг,

7. Страхування об'ск,га ореllдl,|, вiлrпколуванlIя BlI tра,t на oltiHKv Mat:'ttta

7. l. Оренлар зобов'язаний:

протягом l0 каленларних днiв з дня укладення цього договору застрахувати МаГiно на суму йоl-о

"rpu*o"bT 
BapTocTi, ,"r"u"""bTy пунктi 6.2 Умов, на користь Балансоутримувача згiltно з Поря;tком, зокрема вl,гl

пожежi, затоплення, протиправних лiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та протягом l0 ка_rеtrларr,1х л:i:. 
],:l-t]:

укладення договору ariu*yru"", (логоuорiв страхування) надати. Балаttсочr,рttМ),ваtIу та Opetl,,ttljtaBltlo ,tatilpcIll

належним чином копiТ договору страхування' i локументiв. якi rri,rr,верлжують cIl,]lal,y, cTpaxOlj}o1,o IlJlа,гс7(}

(страхових платежiв);

поновлювати щороку логовiр страхування так, шоб протягом строку дit'ttьогil доI,оворv l\4aiillo булtl

застрахованим, i надавати Балансоутримувачу та Оренлолавшкl копiТ ,уiр,":l_:аJlежним (lиноIчI jlоговору

страхуваннЯ iлокументiВ, якi пiлтвеРджуютЬ сплатУ страховогО платежу, Якщо договiр ст,рахування укладенtrлi

на строк' що е iншим, нiж один рiк.'такиЙ логовiр"повинен бути поновлениЙ пiсля закiн,tення cTpoкv, на якtiй

BiH укладено.

ЯкщостроклiТлоговорУореНДименший,нiжодинрiк,то;tоговiрстрахуВаННяукJlаДаСТЬсяtrасr.рок;tiТ
договору оренди.

Оплата послуг страховика здiйснюсться за рахунок Оренларя (страхчвальника),

8. Субореttла

s.l. (l) ОренлаР мас правО передатИ МайнО в суборенлУ, якшlО ОренлаР oTpllMaB I\4айно,]а ре3уJIьгаlа]\,l lI

аукчiону (у тому числi в реiультатi'продовження договору оренли) i оголошення про перела'lу Mailtta l] opcti,It)

мiстило згоду оренДодавця на суборенлу, про шо зазнача€ться у пунктi lj Умов. Ili'IlboBe IIр1,Iзtlаt|еtll|я.,til якl"ll\l

Майно може бути;;;;;;.r;"; uiопоыопо до договору суборенли, визначасться з },рах),ваtilrям обмежень,

перелбачених цим договором (за наявностi),

8.2.оренларМожеукЛаДаТилоговiрсуборенлиЛишеЗособами.якiвiлповiдаlоlЬtjllNlоI.амстаттi'1
Закону.

8.З.оренларПроТяГоМтрьохробочихднiвЗДНяукЛаДенняДоГоВорусуборен,лизобов'язанийttаitа-гt,t
оренлодавчю iнформаrriю про суборенларя та один примiрник договору суборенли для його опрllлlодненt|я

оренлолавчем в електроннiй торговiй системi,

9. Запевнеltня cTopitl

9. l. Балансоутримувач i Оренлолавець запевняють Орен,ларя, шо:

9.1.1.крiмвипадкiв.коЛипроiншезазначеневактitlриЙманttя-tlсрс'rа'li.
TpeTix осiб, всерел""i об'скта немас майна, належного TpeliM особам. повrlиЁr i

об'скта може бути наданий Оренларю в день пiдписання акта прийvання-ltере:а,ti

uи об'.*ru у кiлькостi, зазначенiй в aKTi приймання-перелачi:

оприлюднеНа в оголошеннi прО передачу в оренду або iнформашiйному

оренди, якщо договiр уклалено без провелення аукuiону (в обсязi,

об'ект оренли с вiльним вiл

безперешколний лоступ ло

разом iз комплектом ключiв

9.1.2. iнформачiя про Майно,

повiдомленнi/iнформачiТ про об'скт
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передбаченомупунктом ll5абопунктом 26 Порялку), посилання на яке зазначене у пунктi 4.2 Умов.ВiДПОВiДаС ДiЙСНОСТi, 3а винятком обставин. вiлображеЙ в aKTi приймання-перелачi.

. 9,2, Оренлар зобовязаний cBocl|acHo i в повном1 обсязi сttлач) ваl и орсн.lн) llла lv la iHltli t1.1la te;Kiвiдповiдно до цього договору.

9,3, одночасно або до дати укладення цього договору OpeH:rap повtliстtо cIIJIaTtlB aBaHcoBlttit Bl{ecoK JорендноТ плати в розмiрi. визначеному у пунктi l0 Умов.

9,4, одночасно або до укладення цього договору Оренлар повнiсlю cпJla.l.|B забезttе,t\,ва.llьниti леtlrlзлt.г в
розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов.

l0. Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв ]а /Iоговором

l 0. l, За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за
вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором.

цим договором сторони несуl-ь

l0.2. Оренлодавець не вiдповiдас за зобов'язаннями Оренларя.
орендодавця та Балансоутримувача, якщо iнше не передбачено цим
зобов'язаннЯми i за зобов'язаннями, за якими BiH е правонаступником,
цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване Майно.

l0.3. Спори, якi виникають за цим договором або в зв'язку
вирiшуються в судовому порядку.

Оренлар tle вiдповiдас за зобов'язаtiнями
договором. Оренлар вiдповiдас ]а cBoTMtt,t

, виключно власним майном. Стягнення за

] ним. rlc Bttpiructri ll|.lях()\| llc[)cl()liol)llJ.

l0,4, Стягнення заборгованостi з орендноТ плати. пенi та неустойкlr (за наявttостi). псрслбаЧеlll]\ lttlNiI
договором, може здiйсНюватисЯ на пiдставi рiшення сулу. Стягнеl-tня заборt,ованостi ] оплати о1-1еtlдttоi tl.,tar.tl
ВiДПОВiДНО ДО ЧаСТИНИ ШОСТОТ cTaTTi l7 Закону моЙ здiйснюватися в безспiрнtlм), Ilоряjlку lta rriлс.гавiвиконавчого напису HoTapiyca.

l l. СтроК чинностi, умовИ змiнrt та Ilр]lпllненllя до].оl]ору

|1,1, (l) Щей логовiР укладенО на строк, визначений у пунктi l2 Умов. IIеребir-стрOку дOlовор),почина€ться з дня набрання чинносТi цим договором. l{ей,rоговiр набирас'чинtttlстi I] jlcHb його lti;lttисаtttiя

!]З|1.1"l", 
СТРОК ОРеНДИ За ЦИМ ДОГОВОРОм почина€ться з лати пiдrlисанtlя акта tIрt.tймtаttня_tlере:Lачi i

закIнчустьсЯ датоЮ припинення цього договору.

l1,2, Умови цього договору зберiгають силу протягом всього строку лij'цьоr.о договор),. в-гом\,чис:ri 
1,разi, колИ пiсля йогО укладення законодавством встановлено правила, що погiршуюl.ь с.гановище Оренларя.

kpiM випалку, а в частинi зобов'язань Оренларя щодо оренднот плати - до виконаttгtя зобов'язаttь.

l1,3, ЗмiнИ iдоповненнЯ до договорУ вносятьсЯ до закiн.lенtiя строк\' l:iого .,tij'-]a B]a(]\,ltl()Io tl().IloR) cl(.}pillз урахуванНям встановЛених статтеЮ lб ЗаконУ та [-IорялкоМ умов та обме;кеttЬ lllJIя\о]\| ),к.Jlа.lе|lIlЯ .ltgl()lJOpi|]про внесення змiн iдоповнень у письмовiй формi, якi пiлписуюl,ься cтopoHaMtl та ( невi.,l'смttимtJ часги}|а1\l и
цього договору,

l 1,4, Проловження цього договору здiйснюсться з урахуванням вимоl,. tsстанов,llених ста.l,гек) l 8
Закону та Порядком.

Оренлар, який бажаС продовжитИ шей логовiР на новиЙ строк. пов1.1Нен звер}iчl,иСь.,tо Орсtl.,lо,{авltя за Ipl.|
мiсяцi до закiнчення строку дiт лор9rоо, iз заявою.

ДО ЗаЯВИ ДОДа€ТЬСЯ ЗВiТ ПРО ouiHKy об'скта оренди та реllензiя на tlboro. якrцс,l jtot.tlBip opeH:tt.r б,r,в
уклалений без провелення конкурсу чи ayKuioHy, аб'о логовiр ореrrли, |цо проjlов}к\,сться, бу,в \,кllаltениii бс;
проведення ayKuioHy з пiлприсмствами, установами, органiзацiями, передбачени*п .1urr.ц1 l 5 Заксlнl,,.

. Пропуск строкУ подання заяви Оренларем с пiдставою для припиllення цього договор) на lri:cTaBi
закiнчення строку, на який його було укладено, вiдповiдно до пункту l4З Порялку.

орендар мас переважне право на продовження
визначений в Порялку спосiб.

цього договору. яке може бути реа_лiзовано ним у

d,йьь-ц
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l1.5. Якшо iнше не передбачено цим договором, перехiл права власностi на оренловане МаГtнtl-t ретirrособам не е пiДставоЮ ДЛя змiни або Припинення чинностi цим д61-9з9ром. i Birr зберiгас cBtlKl .t иttttiсть.-lj|я
новогО власника орендованоГо Майна (його правоНаступника), за вl]няткоl!1 виrIадк) ttpl.tBaTt.t зaLtii opCH;lOt]itt|oIo
Майна Оренларем.

l 1.6. [оговiр припиня€ться:

l 1.6,1 з пiдстав, перелбачених частиною першою cTaTTi 24 Закону, i при чьому:

l 1.6.1.1. Якщо пiдставою припинення договору с закiнчення строку, на який його укла.ltсно (абзаlt
лругий частини першоI cTaTTi24 Закону), то логовiр вважасться припиненим з:

дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рirлення Орен;tоirавrrя tlptl Bi;lbttlBl t
продовженнi цього догоВору. прийнЯтого З пiдстав, перелбачснttх стат1ею l 9 Закr.lн1. l] ]\4ежа\ с l-p()Kit].
ВИЗНаЧеНИХ ЧаСТИНОЮ П'ЯТОЮ cTaTTi |8 ЗаКОНУ; абО РiШеrrня оренлOлавltя про приllиllення цьоI.о доt.Oвор\ зПiДСТаВ ПРОПУСКУ ОРеНЛаРеМ СТРоку На подання заявl.t про продовжеllня |lього jto1.oBop),.
передбаченого частиною третьою cTaTTi l 8 Закону (пункт | 43 I'Iоря,rку,);

ДаТИ, ВИЗНаЧеНОТ В абЗаUi ТРе'ГЬОМУ ПУНКТУ l5l ПОря:rку. якшо переможцем ayKLtioH1, }la проjlt)в;лсtll{я
цього договору стzца особа iнша, нiж Оренлар, - на пiдставi протоко;rу ayKrtioH1, (рirtrенtrя Ореttlо,,tавuя tte
вимагасться);

I1,6, 1,2, якшо пiдставою припиНення договору с обставиttи. пере;tба,rенi абзаltапr tt греr,iм. tlelBcptl.!\,l.
сьомим, восьмим частини першоi'статтi 24 Закону, логовiр t]ва)tiасться 11pиll1.1tIetl1.1I\4 ] датlj l]астаtlttя Bi.1lloBirttttll
обставини на пiдставi рiшення Оренлолавшя або на пiдставi документа, якttй свiдчtl,гь про ttастаttня tРак.гч
припинення юриличноТ особи або cMepTi фiзичноi особи;

l 1,6,2 якцо Оренлар надав недостовiрну iнформаuiю про право бути оренларем вiдrrовiлно до
положень частин третьоТ i четвертоi cTaTTi 4 Закону, а також якщо Оренлар, який отримав Майно в оренлу без
проведення ayKrrioHy. надав таlабо оприлюднив на веб-сайтi (cTopirпri u, профiлi в соrtiа_пьнiЙ Mepeilii)
нелостовiрну iнформачiю про себе таlабо свою лiяльнiс,гь.

flоговiр вважасться пpllnIItleHll]\t з цiсТ пiдстави в од}|осторонньому порядку,на j0 лень rtiс.ltя ttалiс.,tаttltя
ОрендодавЦем листа ОренларЮ про достроКове припинення цьоl,О логовор),, KpiM Blrlra,,tKv. KoJl1.1 llpol.яloN4
зазначеного строку Орендар звернувся до суду з оскарженням такого рiшення Ореttло;lавttя.

у такому разi договiр вважа€ться припиненим:

пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення Оренларем за таким tlo,]oвoM ло су,цу. якпt() c},lloM t{c
вiлкрито провадження у справi за таким позовом Оренларя npoir.oьl }азllаченого.,lвопtiся.ttltlt() с.гр()к\;

або з дати набрання законноiсили рiшенням суду про вiлмову у позilвi ()реrr1rаря;

або з дати з;цишення судом позову без розгляду, припинення провадження у справi або з ла.глl
вiдкликання Оренларем позову.

лист про дострокове припинення надсилаеться
вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом
також за адресою ореtlдованого Майна;

на адресу електроннот пошти Оренларя i поштовим
вкладення за адресою мiсцезнаходження Орендаря. а

l1,6.3 (l) якщо ЦеЙ д9р9giр пiдписаний без одно,tасного пiлпtlсання акта ttриiiмаttня-trсре.tа,ri Майна.
ffоговiР вважастьсЯ припинениМ з цiсТ пiдстави на п'ятий робочий l'leHb пiсJlя пiдrlисаtlня ltb()I.11.1oIoB()p\,. якIlt()
станом на цеЙ день акт приймання-передачi tte пiдписаний через Bi,rMoBy Оренларя. про що Бia-larrcoy,Tpll]\lvt]atl
повинен скласти акт та повiдомити орендодавцю.

l1.6.4, на вимогУ ОренлодавUя з пiдстав, передбаченИх пчнктоМ l1.7 Ltbol,cl лоt.oвор\,. i при ttboп,ll ,ц()I.оt]il]
вважа€ться припиненим в день. визначений вiдповiдно ло абзаrtу l.peTbo1.o пYIlкl.\ l 1.8 ltbol() .]toIOBOp).

l1.6.5. на вимогу Оренларя з пiлстав. передбачених гIунктоl\,l l1.9 ttboгo jtоговор\,л i ltptt tlboMtr, ,Itol.()Bip
вважа€тьсЯприпинениМвдень.визначенийвiдtlовiднОдоабзацУ.гlруI.огОпункт\ lLIOrtыllrэ;tоI.()вор\.
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l1.6,6. за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення ] дати гti,,ltlисаttttя акта повернення Matitta з

оренди;

l 1.6.7. на вимогу буль-якоТ iз cTopiH цього договору за рiшенrrям с),л), з пiдстав. перелбаченt.tх

законодавством.

l1,7.,Щоговiр може бути достроково припинений на вимогу Оренлолавltя. якtltо Оренлар:

l1.7.1. доtryстив прострочення сплати оренлноТ плати на строк бiльше трьох мiсяцiв або сумарна
заборгованiсть з орендноТ плати бiльша. нiж плата за три мiсяui:

l1.7.2, без письмового дозволу Оренлолавчя передав Майно, його частину у користування irlLrriй особi.
KpiM випадкiв, коли Оренлар передав Майно в суборенлу на пiдставi пункту 8.| цього договору i надав

Оренлолавчю копiю договору суборенли для його оприлюднення в електроннiй торговiй системi;

1 1.7.З. уклав логовiр суборенли з особами, якi не вiдповiдають виNrогам cTaтTi 4 Закоrrу;

l 1.7.4, перешкоджас спiвробiтникам Оренлолавця таlабо Балансоутримуваtlа зtLiйснкlвати KoHTpoлb ,}а

використанням Майна, виконанням умов цього договору]

l1.8, Про наявнiсть однiсТ з пiдстав для дострокового llpl]lllltlcHllя ]loloBop\ } ittittial,гtrBtt Ореttлtl,ltавltя.

передбачених пунктом l1.7 цього доr,овору, Орендолавеrtь або Бa-,tatico),l,pllNl)Ba.t ttовiдtlмtляt Opctt,,tapeBi -га

iншiй cTopoHi логовор1 листом. У лисri повинен viститltсь опис lIор\lIlеtlttя i виvоtr llptr йоttl \сч||сl|ня l-} cl|)()K

не менш як l5 та не бiльш як 30 робо.tих днiв l дати ресстрачii'лисr,а (,r сl,рок ll'яти рсlбо,rt.lх.цtriв. якllttl
порушення стосусться прострочення сплати оренлноi плати або перешкоджання у злiйсненrri Operr,loлaBtteM або

Балансоутримувачем контролю за використанням Майна). Лист пересилаеться на алрес\ e.lteKrpr-lHtloi'IlolllIll
Оренларя i поштовим вiлправленням iз повiдомленням llpo вр) llеtlня i ()lIисоv вкJlа.lеl{l|я til l1.1pcc()l()

мiсцезнаходження Оренларя, а також за адресою орендованого Майна.

Якщо протягом встановленого у приписi часу Оренлар не yc),H},t} порчlllеtll]я. ()pett,,tt,t,,taBettl, l{it.Ilclt.Ilit(

оренларю лllст, у якому повiломляс оренларевi про лострокове пр1.1lll]tlеttl]я логовор\,tlil B1.1Nlol,\,Opctt.ittl;t;tBLtя.

У листi зазначасться пiдстава приtlинення договору, посилання на вимог),про усуt{еl{ня поруttlеt]tlя. а TaKo}!i

посилання на обставини. якi свiдчать про те. шо порушення тривас пiсля закiн,lеlIllя сгрок1 . вiлвеле|l()ltl _1-1я

його усунення.

Щоговiр вважа€ться припиненим на п'ятий робочий деtlь пiсля надiс-llанt-tя OpeHjtollaBtleп.t або

Балансоутримувачем Оренларю листа про дострокове припинення tlього логовору. Operr,,to.ilaBeltb tiajlcl]jla(

Оренларю лист про дострокове припинення Ilього логовор),електроlltlок] l]olltTol(). а TaK())li llollI1'()t]liNl

вiдправленням iз повiдомленням про вручення iописом вклалL,ння за а_,lрссOю rt iсttезttахоjl;ксttня ()реrr,царя. а

також за адресою ореtlдованого Майна. Щата лострокового припинення ttього Jlоговор), t{a Bl1|\1ol,y ()реttдолавttrl

встановлю€ться на пiдставi штемпеля поштового вiлдiлення на пошl,овому вirправ.lrеrlнi ореtlло;tавttя.

l1.9. I]ей логовiр може бути достроково припинений на виN,lогу Оренларя. якLrrо:

l 1.9,l, протягом одного мiсяця пiсля пi.rписання акта прийtчtаttня-rlере,'tа,ri Оренлар oтpllMa( .iloKil'}ll

icToTHoT невiдповiдностi об'скта оренди iнформачiТ про нього. зазначенil',1 в ()гoJlottleHlri або iHфopMtattiйttollr,

повiдомленнi/iнформаLriТ про об't,кт орендl|. якшо доl,овiр уклалено без провс,tення ayKlticlHy," або tl aKt'i

приймання-перелач i ; або

l1.9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-гrерелачi OpeH;tap не матиме моNtлtrвостi

використовувати об'скт або приступити до виконання ремонтних робiт на об'сктi ,rерез вiлсутнiсть на об'ск'гi

можливостi пiдключення до комунzuIьних послуг, або вiдмови Балансоутримувача укласти iз Оренларем

логовiр про вiлшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна'tа надаlttlя

комунальних послуг Оренларю, або вiдмови постач;цьникiв вiдповiлних KoM\l-|aJlbHllx послуг 1K:lacrtt iз

Оренларем договори на постачання таких послуг протягом одного мiсяttя ] момент\,звернсttня Орен.чаря (за

умови, що Орендар звернувся до таких постачаrlьникiв послуг не пiзнiLtlе Hiit< гtрсlтягt'lN4 о.гtllогt) rt iсяrtя ltiс,rtя

пiдписання акта приймання-передачi Майна).

l1.10, Про виявлення обставин. якi дають право ()рен:lарю на припljнсння /toI'oBop\ Bi]tlt,-lBi:ttlt,.ll() ll\llкГ\
l1.9 цього договору, Оренлар повине}l повiдомитti Оренлолавltю i Бzurансоу,триlчl),ваliv iз tlа]lаttttяьt tlijlгltlBijltlttr

доказiв протягоМ трьох робочих днiв 1-1iсля закiнчення cTpoKiB, пере,tбаченllх IlyHKToM ||.9 ,,tогсlво}-l)'. ЯI Krrttl

протягом 30 днiв з моменту отримання ltовiломлення Оренларя зауваження Орен,rаря не бr-tr lt, rc_l tlctli.
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оренлар наДсиЛа€ оренлолавuю iБалансоуТрИМvВачу вимогч tIро лострокоl]е IlрIlIlиt]сl]l]я ItboIo.,ttlttlBop_r iвимогУ про повернення ]абезпе.,уa-rrоaО деllозитУ i сl,ла.tен'иХ с} ]\l t)peH_tH1-1i. tt_.la ltl. l]ttrtot tl ( )рсtt_tulrя.заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановленИх цим пунктом договорV"за.цоволен}lю не пijUlяt.ають.

[оговiР вважастьсЯ припинениМ на десятиЙ робочий день пiсля надiс.ltання Оренларем Оренлолавшю iБалансоутрИмувачУ вимогИ про дострокове припинення цього договору, KpiM випалкiв, коли Орендодавеuь абоБалансоутримувач надав_ Оренларю обгрунтованi зауваження шодо обставин. викла_]енltх у lloBi_ttlM;leHttiОрендаря, Спори щоло обгрунтованостi uu* .uyru*.Hb вирiшlуються сулом.

За вiлсутностi зауважень Оренлолавltя та Балансоу,гримуваtlа. переjlба,tеltttх абзаttс-lьl .:ip,\ 1-1.1\,l l1b()loпункту:

Балансоутримувач поверта€
протягом десяти календарних днiв
повернення Майна з оренди;

Оренларю вiдповiдну частину оренлноТ
з моменту отримання вимоги Оренларя

плати, сплаченоТ Оренларем.
i пiдписання Оренларем акта

Балансоутримувач повертас сплачениЙ Оренларем забе,]пе,tчвitльtll.tЙ jlепоlи.г IlрOтяl-о1\1 ,1есяl l1кirлендарних днiв з моменту отримання вимог.и Орен;tаря iltiдпttсанttя opetrlaplcпr акта Il()всl]tlсttttя Nlal-rtta,lоренди, Повернення оренлноi, плати, що була налмiру'сп,lачена Оренларем t]a рахунок Бiulattccl,'r.ptt'v'allaЗДiйСНЮсТься у порядку, визначеному законодавством.

l l. l l. У разi припинення договору:

полiпшення орендованого Майна, зп.iйсненi Оренларем за рахунок власних koLuTiB за зголоrо осiб.визначених у пунктi |,l u,o.o договору, якi можна вiлокремити вiл орен.лованого Майна. не завдаlочl.t йo'tr,шкоди, с власнiстю Оренларя, а полiпшення, якi не n,,o*"u вiдокремити без Ltlколи ,"r'ru'ru.-'--;r;;,;;;;;;територiальноТ громали м icTa Кисва;

осiб, виз_начених у пунктi 5.1 цього логовору. якi не
територiальноТ громали MicTa Кисва та i.x Bapr.icTb

полiпшення Майна, зробленi Оренларем без згоди
можна вiдокремити без шкоди для Майна, с власнiстю
компенсацiт не пiдлягас.

l1.12. Майно вважаеться
Балансоутримувачем та Орендарем

поверненим Оренлолавчю/ Бzulансоутримуtsач\' з MolvlellTy ltilrплtсанttя
акта повернення з оренли орендованоl.о Майна.

l2. lнruе

l2, 1 Оренлар зобов'язаниЙ письмово повiдомити iншtrм сторонаМ доI,оворч l]ротягоN,l rt'яти poбo.1t.lx;ttriBз дати внесення змiн У його найменуваннi. мiсцезнаходженнi. баltкiвських рст;вiзитах i KoHr.aKTHtlx ]:lalltl\,оренлолавеuь або Балансоутримувач повiдомляс Оренларевi про вiлповiлнi змiни п1.1сьмово або на адрес,\,електронноТ пошти.

l2,2, Якцо uей логовiр пiдлягас нотарiальному посвiлченнtо, витрати на таке посвiдчення несе Орендар.

l2,3, Якщо протягом строку лiiлоговору вiлбувасться змiна Оренлодавця або Бzutансоу,грl4мувача Майна.новий Оренлодавець або Балансоутримувач стас стороною такого договору ulляхом складення акl.а tlpo labriH.,сторонИ у логоворi орендИ (далi - акт прО замiнУ сторони) за формок,l. шtо розроб.,tЯсться ()рсн.,1олавllем. ДKr.tt1-1r.lзамiнУ сторони пiдписусться поперелнiм illовим Оренлолавчем або Бa,ltaHcoy,r.prlM),l]atic\4,r.a в Toii )Ke,itellbнадсила€ться iншим сторонам договору JIистом (цiнним з опltсом). Дкт rrpo замirlу сторони скJlаjlасться у трьо\оригiнальнИх примiрниКах. НовиЙ ОренлолавеUь або БаланСоутримуваЧ зобов'язiний (протягом п'яти робс1,1lrхДНiВ ВiД ДаТИ ЙОГО НаДСИЛаННЯ ОРеНЛаРю) опублiкуват".uruuч.п,пt-l акт в е.llек.гроннil-t,горrювiй ctlc.t.eпti.Орендодавеuь або Балансоутримувач за цим договором вважасться замiненим rпn,rra,,ry,orryб.lriKvBaHtJя ак.гiiпро замiну cTopiH в електроннiй торговiй системi.

12,4, У РаЗi РеОРГаНiЗаuiТ ОРеНЛаРЯ логовiр орёнли зберiгас чиннiсть д,,tя BiлltclBi;lll()I.o lIpaBotlacTu'll1,11KaюриличноТ особи - Оренларя.

У разi вилiлУ з юридичнОТ особи - Оренларя окремоi'юриличноi'особи гlерехi.lt лсl такоl'особrl lrрав iобов'язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий лише за ]годою Орендолавuя.

Замiна сторонИ ОренларЯ набуваС чинностi ] дня tsнесення зMiH .]о цього ]lol овору.

/r_/"u d
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замiна Оренларя iнша, нiж перелбачена цим пунктом. tle доIIускасться.

l2,5, [{ей !оговiр укладено у трьох примiрниках, кожен з яких мас однаков),юриличtlу сllлу. I1o о]lномYпrrя Оренларя, Орендодавця i Бмансоутримувача.

12,6, У разi якщо повiдомлення (лист) Оренлолавчя, Ба_лансоутримувача направлеtlе за наJIе)кнок)адресою (зазначеною у логоворi) i повернено поштою у зв'язку з посиланням на вибуття aj:lpecaTa. неотримання у 3в'язкУ з закiнченням TepMiHr зберiгання noraoro.o 
"irnporran"r. uiлмоо1 Bi: о;tсржання. l()lll().то вважасться. що адресат (оренлар) повiдолtленttt-l наlежним tlиtlом.

l3. Додатки

l3.1 !олатки до цього [оговору € l'.lого невi:'слtною i складовою частиною.
.Що чього Щоговору додаються:
- Акт прийМання-передачi орендованого \lat-lHa (Що.латок I);
- Викопiюванням з поповерхового п-]ан\,(До_rаток 2):
- затверджений протокол електронного а1 кцi UA- 202l -)ý

l

вц Орендаря:

Вц Орендодавця:



м. КиТв

Акт
приймання-передачi в оренду HepyxoMor.o
до комунальноТ власностi територiальноТ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

Комунальне пцпрнслlство <<Керчюча

l(одаток l

майпа, lцо належи].ь
громади MicTa Кисва

" ,// " /3 202l р.

вiдч//" Z-1 202l р, Х"2/-2-/

ТимошенКо ПавлО ОлександРович В особi фiзиЧна особа пiдприсмець - Орендар, (Витягз Сдиного державного ресстру Юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських
формувань), Що знаходиться за адресою:0420l , М. Киi'в, гlросп. Рокоссовського Марluала. l0,кв, М 57 з однiет сторони, та Комунальне пiдпри€мство <<керуюча корlпанiя з обслуговування
]1из_о_в_ого фонду ГолосiТвського району м. Кисва>, надалi - Балансоутримувач. Koll за сдрпоу32375554, Що знаходиТься за аДресою: озбзq, м. Киiв, "р;;. ГолосiТвсьК "i, ti-a, в особi дирек'ораЛатанюК НаталiТ ВiкторiвнИ, яка дiС на пiдставi СrатутУ З другоi' сторони. ск,lzulи цей Акт. гlрсlнаведене нижче:

l. На виконання договору оренди нерухомого майна
(далi - !оговiр оренди) БалансоутримуваЧ передас, а
користування нерухоме майно, що нrulежить до koMyHа.ltbHoi

Орендар гtриймас
власнос,гi. -

в с I,p(,)K()l]c IIjlaTllr,

Характеристика нерухомого майна Нежитлове примiЩення ЗаГiLЛЬноЮ пr,о,цaa --
63.80 кв. м.

l поверх - 63,80 кв. м
63,80 кв. м _

63,80 кв. м _цqццr ;l

просп. Науки,6l

Поверх

Загальна площа об'скта (кв. м)

Корисна площа об'екта (кв. м)

назва об'скта

м iсцезнаходжен ня об'скта

(далi - об'екТ оренди)' що перебУвас на балансi БалансоутРимувача ,rа наJlе)I(ить ло сфери
управлiння ГолосiТвськоi'районноl'в MicTi Кисвi державноj.а,.lмiнi.rрu,,ii.

. 2, об'скт оренди с. вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'ск,га орен/lи нема(. ь-tайttа. tlaJlc)lil|..,t()TpeTiM особам, повний iбезпереurкодirий достуП дi Об'.кта ореtllци llалас'ься ()рсrrдарttl l],,lclIbпiдписання цього акта приймання-передач i.

3, Характеристика нежитлового примiщення: нежитловi примiulення poзMilltetli на Ilep1.1IO]\,l.u'поверсi та в пiдвалi, в наявностi iнженернi комунiкацiI (елъктропо.ru.,uuпr. водоrlостачанllятеплопостачання).

4. Вказанi примiщення передаються Орендарю в задовiльному cTaHi без будь-якого облаjlнагtttя.

5, I_{им Актом Орендар засвiлчvс, що отримав вiд Балансо),гримувача необхijlrлий Kr.lb,ttl,,teKTключiв вiд об'скта у кiлькостi ш.гчк.

орЕндАр

Фiзllчна особа пi-lпрltсrtець
просп. Рокоссовськогообglчговr,ва н lr я -,ýпт.]ового

вського pal"roн!, rt. Кшсваr,
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