
ДОгОВIР ОРЕtlДИ Х, Z14
нерухомогО майна, що нitлежитЬ до комунаJIЬноТ власностi (нова релакuiя договору вiд 05.02.20l8 Nl 06-18 про

передачу майна територiальноi' грома/lи rr.licTa Кисва)

I. Змiнюванi yMoB14 доr,овору (ла-li - Умови)
iнайменчвання;

llic.l,o KlriB

,,_J/,, *_fuBrZ ___ 202l року
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, , , Ад1,1еса електронноТ поштl4 Ореltлолавuя, на

''''',r*у налси-паються офiчiйнi гtовi;lопt;tенням за

цIl]\t /lоговOро]\l

л л .:Дор..i елеiтронirоТ поluти Орснлаllя. .la яку

''J' 
I,,,адсилаються t-ttРiuiйtti повi.долlленням за t_t1,IM

логовором
iп fo(a,tm ilt. uа



йний веб-сайт (cTopiHKa чи профiль в

ьнiй мережi) Оренларя, на якому
iнформачiя про Оренларя та його

ltомунальне
п iдп pllcutcтBo
<Керуюча 03039, м. KrriB.

Балаtlсочтрим 
' JIа гаtlкlк

).J 
уваЧ оОслуговуваllllя l олосllвськlll|, D:.--.,.лi_.._11 а ('lкluptrJнa

жllтJlового фонлу l7-б
голосiтвського

pal:roHy пr. KltcBa >

' на яку надсилаються офiчiйнi повiдомленням 
ull Ehl)la-E,Ull

за [.tим логовором
Ii Об'скт орендIl та склад майна (лалi - Майно)
нформачiя про об'ект оренди - ,Нежитлове примiщення загальною площек) l lo0 кв. м, яке

ухоме майно розтаtllоваllе ]а аllресою: вул. Дка,гtепriка Забо.ttо,l Hol,o. {б lla псрtllоutr
поверсI .

lнформачiя в електроннiй торговiй системi, на якiйt розмiшено iнформачiю про об'скт оренди вiлповi,trно до

iдповiдно ло Порялку iнформаuiйне повiдомлення / iнформачiю про об'скт оренли, якщо логовiр укJlаденo
провелення ayKuioHy (в обсязi, передбаченому пунктом l l 5 або 26 Порялку)

, кGL0_0t-uд_zOZtOзlffi
, . Iнфорьrаuiя про налеяtнiсть Майна Не належrtть ло памяток кyльтурноТ ctlaдllllrlttt

Z+. J
до пам'яток культурноl сllадlцинll.
щойно виявлених об'сктiв
кул ьтурноТ спадlцt,l н и

(Г) ПроловжеtllIя - без провелення ayKuioHy

логовiр е договором типу (Г) - продовження без провелення аукuiону.

ii"l,ит,I1,д9|9_в"9ру, яку_,i_дро9оджу€ться; логовiр оренди вiд 05.02.20l8 ЛЪ 06-18.

6. l Ринкова (очiночна) Bapтicr ь.

( l ) визначена на пiдставi lBiT1 про
lоцiнку Майна (частина tleTBepTa

cTaTTi 8 Заr<ону УкраТни вiл 3
)ковтня 20l9 р. N l57-IX "Про
оренду лер;кавного i

,комунального маЙ на" (Вiломостi
ВерховноТ Рали Украirrи. 2020 р..
N 4, ст. 25) (лалi - Закон)

,6.1.1i Оцiнювач,i
,l

i]

BapT,icтb Майна

с) \4а (l ривень). без пlltатку tIa -10Jatl) вар r icl r,: L2]_Q_Q_O_Д_Ц_щц.

(лвiстi двадцять ciM ,гисяч грн. 00 коп.)

[lП <Соната>

ltа,га oltitlktt
"30" всрссня 2020 р.
l'lal'a 'tal'BePiliKC Н tlЯ

Bllc новк}, ttpo Bap,t,icTb

Maiitta

i:

,6.1.1i Оцiнювач,i
,l

i]
]

]

,6 l 2] Рецеtlзент

" l7" лtiсr,опtt.rа 202(l р

оголошення про передачу майна в оренду (в обсязi. перелбаченому п)нктоv _ý5 Порядку ltсре.rtачi в орt'н.l}

державного iкомунального майна, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiл 3 червня 2020

Ь. П +ВЗ (Офiчiйний вiсник УкраТни, 2020 р,, N 5l, ст. l585) (дапi - Порялок)л або посилання на опублiковане

lшеllко Олена ().lel,iBlra дата рецензll
"02" листопа,rа 2020 р,

CTpaxclBa вар,гiсть



сума (гривень), без полатку на долану BapTicTb: 227000.00 грн.
(лвiстi лвадllять ciM ,гися,t грrr. 00 Ktlll.)

L(iльове призначення Майна

7.|
4)

jHa пiдставi Методики розрахунку
9. l ;оренлноТ плати за лержавне
(2) !майно, затвердженоТ Кабiнетом

iMiHicTpiB УкраТни (далi -

,Метолика)
,Виmати на чтDимання

9'2 орa"ооrаного'Майна та надання

к використання
заIIовI{ю€ться. якutо майно

я в погодинну оренлу)

. дата визначення ринковоiBaoTlcTb' вартос1 | Mallнa
тРиДЦЯТЬ,,з6,,вересня 2020 р.. шо с

лаl ою ви,tна,tенttя opetl.,lltoj'

плати за базовий rr,liсяltь

орен/lи

ком пенсуються Оренларем в порядк),. rlере,rба,rсному ttvH к-гомl 6, 5

договору.
lкомунал ьних посJIуг Оренларю

Розмiр aBatrcoвoI,o внеску ореttлноi' rIлати

,ifr 
' 

(^ri) йlёr.,"i оренлнi плати суrа, ip"r.nb, без подаiку на додану вартiСть;ZZZЩQQ=1аД,
/-лi -,,лл,,i --iл-i лiл" O['l кпп )

якому укладасться цей логовiр сума, гривень. без по;tатк), }la jlолан)'

Bap,l lcтb б000.00 l,pH (шiсть тисяt| грн 00 коп,)

] Строк договору
l,)
, a-

tз) ,

l ] Орендар мас право здавати Майно в суборенлу за письмовОк) згодоЮ

', lз , Згода на суборенл.уа :оренлолавЦя,

1Мiсячна орендна плата, визначена

!,олатковi умови оренди

|-le застосовусться

Оренлна плата,т,а iншi платежi

сума. гривень, без податку на додану

l l35.00 грн. (одна тисяча сто

'п'ять грн. 00 коп.)

(вказатri ус i лода]I9Lyч9ч_)
встановлен i pi ulен ня м уповноваrt(еt]ого оргаtl)
такого органу уповноважен иГл opl,aH

лата i номер рirrlення уtlовноважеt]оI,о оргаtI),

lo,bБаrагrсоутримувачу l С

вiдсоткiв суми ореttдtlоi
,пла,ги

l4

дата i вlrхiднlrйl ttolvtep

ловiлки Бапанссlутрlлмуваtlа.
rtереtбаченоi .tacTtt ttoto

lлос,г()к) cTaTтi l8 Закону,:

"28" жовтllя 2020 р.
л! 4Jl-J775

вiдповiдно ло рiшення

'Бtод>кету Mt. Kttt,Ba 0ol, вiдсоткiв суми
орендноТ пла,ги

,tlaTa i tloMep рirленtlя (наказу) Орен,ilолавttя

про прOдов;кенl|я логовору opeHjl1,1:

po}пoprl/lжetlHrl Bi:t "0J" береlня 202 l р.

Л!l l04

l оrо UДТЛЗZZоьsбооооzоооаз00843535 в'ГВБВ л} 10026/0l ф] .о управлiння по м. Кисву та КиТвськiй ОбЛаСТi АТ
iБaHKiBcbKi реквiзити для сплатИ Гlловllт 

е--.-,^-, а11...|
l5 ,ОренлноТ плати та iнших платеж|в 1rvЩ4лUдп\z/, пч,( uql,NJ Jl

, ,вiдповiдно до "r";';;;й р/р уА 
2l3,ч5.19^9^0999'.?я9:,i9]j',Ч1l1u.:,,оТБ кПрllваrбанк>'

кол баrlку 305299 кол (llPIlOY 32375554

lб

:Пл.-- -л-_,, arл.,l! по
, _s Да,га эаявtt Орсндаря про
l l продовження догоtsору о[]L,нлll.

поданоТ Оренлодавчtо:
"22" жовт,ня 2020 р.

iСпiввiлношення розподiлу
]оренлноТ плати станом на дату

укладення договору

( l) ,пунцli 6, l Умов
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Il. Незмiнюванi yMoBtl договорч

l. Прелмет договору

l.l. Оренпопавець i Балансоутримувач передii]i:."лЗз":::"::::ут","_,н"от#"",

" 
uo 

" 
о,', 

j. #ЖЁrffi ;, ; ?;;;;;;; 
" 
;; Ъ ; n о u ",, : щ l 

-_1 

], l,il,.T 
r., r.,:Ig'' б У М О В

;:fi;;lъ'"#;u..1; в оренду для використання згiдно з пунктом 7 умов,

2. Умови передачi орендованого Майна Оренларю

2.1.оренларВс.гуПасустроковепЛатнекорисТуВанНяМаЙном)леНЬгti.'ttlttсанняактаtlрtlймаtttiя.
перелачi Майна.

АктприЙмаНнЯ-переДаЧiпiлписустьсямiжоренларемiБалансоутрl4МувачеМолНочасНозltijtttttсаtlttяпt
цього договору.

2,2.ПерелачаМаЙнаВоренДузДiйснюстьсязайогострахоВоЮвартiст.rо.ВИ:]llаtlеНоюу'пунк.гiб.fУмов.

3. Оренлна плата

3.1. Оренлна плата становить суму, визначену у пунктi 9 Умов, Нарахуванrrя tloJtalK\ на,,lо,цан},rзарliсгь

НасУМуоренлноТплатизДiл-tснЮстЬсяуПоряДку'визнаЧеНоМуЗаконоJlавс.гвомУкраТtlи.

до складу оренднот плати не входя]ь витрати на утрlrмання ореttдованого майна (koпtyHa,,tbHt,tx послуI,

послуг з управлiння.об'ектом HepyxoMocTi, витрат на утриман}rя_прибулинковоI 
територiТ та Micrrb загальног()

користування, BapTlcTb послуг . p.ronif т ,.*"irno|l_, о9.пу|оrування iнженерtlого обладнанtrя ,та

внутрiшньобуо""*оri*-*.рЪ*, p.*on.y булiвлi, у To'ty числi: покрi",i,4,u,uлу, вивiз смliтrя тошо), а тако)фi

компенсацiя витрат Балансоут,римувача за користування земельною jtiлянкою, Оренлар tlece ll| I]l4,I,ра,ги на

ocHoBi окремих логоворiв, укладених rз Балансоутримувачем та/або безrlосереltнькr з гlOcl,at{aulbll1,1KaN4t,l

коNtунальниХ послуГ в порядку, визначеномУ пунктоМ 6,5 ttього логовору,

З.2, (2)Якшо оренлна плата визнаЧена на пiлсr,авi абзачу,греl,ього або ,lетвертоtо t|acTllt|ll ct,oMo'f сгатli

l 8 Закону. то:

орендНапЛаТаЗапершиЙмiсяцьореНДиВиЗначастЬсязурахYВанtlяМ.l.аки\ttсоб";tивtlс'геii:якttlоплt;к
датою визначення оренДноТ плати з.а базовий мiсяць 1rnr"uu.r"i'i,uionnu]1':..j]: j]ij-" 9,1 Умов) iлtlгtlкl

пiдписання акта приймання_перелачi минуло бiльш як одt,rн ttовнигl -,i(r:aill,:]n..i:::,",,то розмlр opel|]ll{Ol

плати за перший мiсяць оренди встановлюеться шляхом_ 
т:.ч:.:уоu"u, 

оренлноi п,lатl,t за базовий мiсяttь tta

iнлекс iнфляuiт у мiсячях. шо мt,tнули з дати визначення ореtlднот плаr,и за базовиil пtiсяtlь:

орендна плата за лругий i кожний наступниЙ мiся_rli оренли визна'асться tUляхом коригуваtlня opeHitHtri'

плати за поперелнiй *l",io на iндекс iнфлячiт за наступний мiсяць,

З.3.оренларсПЛаЧУСореlIдIlуплатущомiсяцЯДоl5числа,шOнасТасзапотоtIНИN'мiсяЦеморенJlи.

3.4. ОренлаР сплачу€ оренднУ плату на пiдставi paxyHKiB БалансоутрrrI\4увача, Податок lla jrоtаlt),варгiс,rь

нарахову€тЬся на загаqьну суму opeH.lHoi плати. Ба.itансоутримуваtl надсt,lJlас Ореrrларrо pilxy,tloK lte, ll1,1llllllc lll)K

за ll,ять робочих o"i;;;ouru nnura*y. I1ротягом п,яr,и робочrлх лнiв пiсля закiн,tсlltlя rlо_гоtl H()I,0 \,1lсяltя opell]lll

БалансоУтриМуВачПереДасоренларюактВl4конанихробiтнаналанllяо|f.'l.'l',."llОсЛ\Iразtlмittlt}]tаlt\()l]Ок)
накладною за умови рЪaarрul,iТ Оренларя платн14ком податк}, на додан), BapTlcl,b,

з.5. в день ук_паденllя uього догOвору або до цiсТ ДаТИ ОРеНЛаР'"']_1:li:.,:,Р'}{Л}lУ tljlaTY За Кi'ЦЬКiС'Гt'

мiсяцiв.3аЗllаЧенУупУrrктilOУlиов(авансовиЙВНесокзоренлноТплати)лнапiлс'гавiJtокумеttr.iв.вl'1Зllа'lеlltlх)'
пунктi 3,6 цьогО договору' 

lletl.,.я ()ренлолавLtя IlpO

з.6.1liдставоюдляспЛатиаВансоВоГоIIЛа.l.ежузо-р.енлноТплатиСрll
l]родовжсння попередньоl-о договор), ореllли без прсtве;lеtlня аукцlоlIу,

3.7. Якщо цейr д<lговiр укладено без ttровелеrrня аукuiонуl.логовори Trllly 5,1(Б)

орендноi п.пати ttiдlяга€ переt,ляду tia виlчlогу олнiсi iз cTopiH у разi змiни Меr,олики,

користуван ня

га 5.1(Г) Умов), роlмiр
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Оренлолавеl,tь зобов'язаний звернуr.ися.ло Оренларя iз вимоt,ою Ilpo IlереIllяд tlpeH,lttttti'tljtartt. яNttItl зьl itt tl

до МетодикИ мають наслiдком збiльшення розмiру оренлноi'tIJlати за 111,1M лоl,овором. IIроl,яI,оN,l З0 Kiutctrlaptttlx

днiв з моменту набрання чинностi вiдповiдttими змiнами,

оренлар N4оже звернутися до Оренлолавrrя з вимогою tlpo llерегJlяjl opeH;ttloT ltлагtt. якutо зьtitltt

до Методики мають пасr,iд*о, змiну розмiру оренлноТ плати }а tlllM договором. IlротягоN4 бу.tь-якtlt,t,l сl,рок)

пiсля набрання чинностi вiдповiдними змiнами,
Новий розмiр орендноi плати поtlинас застосовуватися ] перulого ч},lсJlа мlсяця. ltlo tIаста€ за лаt-| ок)

укла/tення стороltами додатксrвоi угоди Jo цього догоВору Uto.,lo lIрl|ве.,lеIIllя ро lMip1 tlPCH,tllOT llJIa lll \

вiдповiднiсть iз змiнагии, внесеltими до Методикli. Вiдмова Оренларя )/класти,Ilодаткову уl,ол) tllo,lto зСli:lьlttсttttя

оренднот плати з rarоr приведення if у вiлlrовiлtлiсть iз змiнами. Btlece1,1lll\ll].lltl MeTtl;tttKtt. с lti-lctaB,)K) f, lя

дострокового припинення цього доt,овору.

З.8. Оренлна плата, перерахована несво€часно або не в повному обсязi, стягу€ться Балансоутримувачем,

нарахову€ться пеня в розмiрi подвiйноi

, суми заборгованостi за кожний день
3.9. На суму заборгованостi Оренларя iз сплати орендноТ плати

облiковот ставки Нацiонального банку на дату нарахування пенi вiд

просточення перерахування оренднот плати.

3.10. Налмiру сплачена сума орендноТ плати, що надiйшла

порядкУ зарахуваннЮ в рахунок майбутнiх платежiв, а у разi

припиненням орендних вiдносин - поверненню Оренларю, Сума

до пункту 3.5 цього договору, пiдлягас зарахуванню в рахунок
пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Майна,

Балансоутримувачу. пiдлягас в ycTaHoBJleHoMy

неможливостi такого зарахування у зв'язку з

, оренлнот плати, сп.rtаченоi авансом вiдповi;rно

сплати орендноТ плати за першi мiсяui оренли

3.1 l. Припинення договору оренди не звlльня€

орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязi,
Оренларя вiд обов'язку сплати,ги заборгtlваttiс t ь за

ураховуючи пеню та неустойку,(за наявностt),

3.12. Оренлар зобов'язаний на вимогу

платежами i оформляти акти звiряння.
оренлолавчя проводити звiряння взасморозрахункiв за ореtlлнимll

4. Поверlrення Майtlа з оренди iзабезпечувальниl"l депо]tlт

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

звiльнитлt протягом трьох робочих днiв'оренооuura Майно вiд належних Ореrrларк-l ре,rеГt iповернуr,и йtlгсl

вiдповiднО до акта поверненнЯ з оренди орендованого Mat-tHa в тому cTaHi. в якоьtr Майно перебува,,tо tta

момент перелачi його в оренлу, з урахуванням нормального фiзичноr,с) зtlосу. а якtltо оц_сrl_rlrпсм 
11l,a:].:]:i:,]i,,]:

невiд'емнi полiпrшення uбо ,rроraraно капiтаtльний ремонт, - то разом iз TaKltvttl llojlltlllleHttяMиiKaIllTaJlbHtlM

pellloHToM;

сплати'и оренлну плату, нараховану до дати. Utо tlереду€ датi tlовернеttня Mar"tHa,t оре}lдtl, ltettKl (,за

наявностi), сплатити Балаrrсоутрl.rмувачу платежi за договороN{ гrро вiлшкоlуваllttя вllтра-г [iалаrrсоу,трtiмvва,lа

на утримання орендOtsаного Майна та надання комунальних послуг Орен.Tарю. HapaxoBa}lv jlo llaTll, llto пере-ц),(,

датi поверttення Майна з оренди;

вiдшкодувати Балансоуr,риN,lувачу збитки в разi погiрtllення стану або в,граl,и (пtlвнот або часrковот)

орендованого Майна з вини ОрЪ"ruр, (i в межах сум, що перевишую.ь с),му с'раховоIо вillutкtl,цчваtltlя, якll1о

воно поширю€.гься на випадки погiршення стану або втрати орендованого Майrrа), абО В РаЗi ,'lcl\lOt| li"l7i'l11

iншогО вилученнЯ невiд'см н их полi пшень/кап iTa,ll ьного ремон,гч,

4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту прl.rпинення цього договору Балансоутримува,t зOбов'язанtrй

огляIIутИ МайнО iзафiксуваТи йогО пото,jний cTatI, а також стан розрахункiв за Ltим договором iза,ltогсlворtlм

про вiдшколуваIlня вит.рат Бсr-гrансоутримувача на утримання ореtlдоваI]ого Майна та надаttня Ko]\4),Hzulbt]ll\

послуг Оренларrо в akTi поверненtIя з оренди орендованого Майtrа,

БалансоутриN{увач складас акт поверtiенtlя ] ореllцli ореllдоваtlоl,о Майна \ lрь(l\ ol)lltil]a-lblllIx

примiрtlиках ii,адас пiдttисанi Балансоl,r,римувачем ltримiрttt,tки ()peHrtapttl.

Оренлар зобов'язан и t,"t :

t-liдпlлсати три прrrмiрнltки акта г|овернення з ()ренди ореtlдоваllоrо Майtrа tlc rtiзttitttе ttiitt ltроt,яl,сlм

наступногО робочогО днЯ з MoMetlтy Тх отриманllя вiд Бzulаtrсоутрltмуваtlе i tl]lночасttс,l ll()Bep}lYI1,1



БалансоутрИмувачУ лва примiрНики пiдписаних ОренлаРем aKTiB разом iЗ клюllамИ вiд об'скта ореIrди (у разi.

коли доступ до об'скта оренди забезпечу€ться ключами);

звiльнити майно одночасно iз поверненням пiдписаних оренларем akTiB.

не пiзнiше нiж на четвертий робочr,lй день пiсля припинення llоговору Балансоутримvвач,зобов'язанliiil
надати Оренлолавчю примiрник пiдписаного акта повернення,] оренди орендоваtlоIrr Майна або ttисьtvlсlвсl

повiдомити Оренлолавцю Ilpo вiлмову Оренларя вiд пiдllисагlня акта таrабо створL,нtlя IlepelllKOjt OperutapeM 1,

лоступi до орендованого Майна з метою його оглялу. та/або про неповернеltня rti]lписанl,tх Оренларем

примiрникiв акта.

4.3. Майно вважасться повернутим з оренди з моменIу пiдписання Бzurансоу,гримуваllе]vl та Operl;tapeMr

акта повернення з оренди орендованого Майна.

4.4. Якщо Оренлар не повертас Майно пiсля отримання вiл Баланссlу,трttмувача rlptrMiptlttKtB акта

повернення з оренди орендова}iоГо Майна, Оренлар сплачуС Ба_пансоу,три]\,lуваtI),ttеустойк\,у розlriрi tttl,цвiГrноТ

оренДноТпЛатиЗакожнийДенЬкористуВанняМайномпiсJlялаТИПриПИt{енllяцЬоl.оДоI.оВор).

4.5. З метою виконання зобов'язань Оренларя

вiдшколування витрат Балансоутримувача на утримання
Оренларю до або в день пiдписання цього договору

у п'яту чергу
про вiлшкодування
llослуг Оренларю;

за цим договором,
орендованого Майна та

а також за договором пр(]

надання комунальних послуl,

рахунок Балансоутримувача

забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi
Оренлар спла(Iу€ на

l l Умов.

Якщо цеЙ логовiР с договороМ типу 5.1 (В) абО 5.1 (г) Умов, ОреНдар сплач)/С рiзнtluю мiж cl,irltlttl

забезпечувального депозиту, сплаченого Оренларем ранiше за договором. шо продов]кv(ться. i crvtlk-,.

визначе;оЮ у пунктi ll Умов. OpeH,rrap сплачуС повну суму забезпечува.llьtlог0 дсllо31,1,1 \. якlllо: .гlоI()l}iр. lltt)

продовжус,гЬся, l]e передбачаВ обов'язкУ ОренларЯ сплатитИ забсзпечува.llьний деtlозит. або Ltей лоr,овiр r

договором' щО продовжустЬся за резуЛьтатам}4 провеленнЯ al,KuiorrY (loгoBi1l rиrlУ 5.1(B) Умов). a.rlc

переможцем ayKuioHy стала особа iнша, нiж Оренлар Майна. станом l]a /laTy оl,олошенl|я ay,KrlioH1 .

4.6. Балансоутримувач повертас забезпечувальнtлй депозttт Оренларю llротяl'оМ п'я ги роб<lЧИ>. jIttiB lliС.'tЯ

отримання примiрника акта повернення З оренди орендованого Майна. пiдпt,tсаtttlго бе,з заl,важень. абсl

здiйснюс вирахування сум, визначених у пунктi 4.8 Llього договор). 1 разi ttаявнtlстi JaVtiil)Iicllt,

Балансоутрlлмувача або Оренлолав чя.

4.7. Балансоутримуваrl залиttlа€ на власному рахунку забезпечувальнttй леrtозиТ )' Ilовtl()м\,t,бся,;i, якllt,-,l:

оренлар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди оренлованоl,о Майна у с,грок. вlt3гtачс,нttt"l

цим договором, або створюс перешкоди у лоступi до орендованого Майна представникiв l}алаrrссlуr,рliNлvваl|а

або орендолавця з I\4етою склалення ,гакоt,о акта;

оренлар не пiдписав в установлсtli cTpoKtt логовiр оренли Майна,tа рсз)льтаГаМll IlРОllе.lСНttЯ ilrltllitlltr

на продовження цього договору оренди, в якому Оренлар оголоtltеtttlй переможLtеNl.

4.8. Балансоутримувач не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочоt,сl .rlня J момеl|г\,от,рllN,lанtlя Bi,,t ()реll,tаря

примiрника акта повер}]ення З ореl]ди орендованоl-о Майна iз зауваи<енtlямlr (або ,}а нllявtlос Ii зllr tll,Kettt,

Орa"лолurчя) зараховус забезпечувальнийt деltозит в рах),нок Het]11KollaHиx зобов'я,lань Ореrrларя i ltelэelraxoBlt

забезпечувальttий депозит на погашення зобов'язаtrь Оренларя у такiйr черговостi:

у першу чергу погашаються зобов'яза1-1llя Оренларя iз сплаr,и rreHi (пункт ].9 ttього:rоt-овору):

у другу чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз спла,гt,t неусr-ойки (rlyHK,r,4,4 rlbo1,o lогtlвор1,):

у 'ретЮ 
tlергу I.]огаtuаються зобов'я:lання Оренларя iз сп.llатtt (lacTt1llt| trрL-t]-]llоi'llлатl|. яка Bi.1lltrBi;lll,_l ,ttl

пункт)/ lб Умов пiдляt,ас сп,lrатi бюджету MicTa Кпсва;.

у четверту чергу погашlаються зобов'язання Оренларя iз сплати (lастиtIll оренлноi пjlатll. яка вiдttовiднсl

до пункту lб Умов пiдлягас сплатi Бапансоутримувачу;

погашаються зобов'язання Орен.ltаря iз сплати Балансоутримувачу плаr,ежiв за доl,оl]ором

витрат Балансоутримувача на утримання оре}lдова}lоl,о Майна та надання комунальних
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У ШОСТУ ЧеРГУ ПОгашаЮтЬся Зобов'язання Оренларя з компенсацii суми збиткiв, завданих орсндованому
Майну;

5. Полiпrrlення i ремонт орендованого MaiiHa

5, l, Оренлар ма€ право;
За ЗГОДОЮ Балансоутримувача проводити поточний таlабо капiтальний ремон,г Майна i висl,r, ltа,l,и

замовником на виготовлення проектно-кошторисноiдокументаuii'на провелення peMoHTv;

ЗДiйснЮВаТи невiд'смнi полiпшення Майна за наявllостi рiшення ореtt.цtlдавttя llp() tlадаtillя зI,()il].
пРиЙнятого вiдповiдно до Закону та Порялку перела.l i в оренду .l1ержавного та KoMvHalbHo1,o маtйltа
ЗаТВеРДЖеНОГО ПОстановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03.06.2020 Л9 48j кfiеякi п,lтання ореl.|,,tи
державного та комунzLп ьного майна>.

За ЗГОДОЮ Оренлолавllя, наданою вiдповiдно до Закону та Поря:tку, i одигt раз llротягом строку opetl,llll
ЗаРахУВати частину витрат на проведення капiтального ремонг) в paxyt]oK змеlllllе1-1ня opett;]ttoi'lt;taltt.

5.2. ПОРялОк отримання Оренларем зголи Балансоутриl\{увача i()ренлолавttя l]a rlрове.lL.lllIя tJi;lll(|lti,llllt\
вилiв робiт, передбачених пунктом 5.1 цьсlго договору. порялок отримаllня OpeH,ltapeM зrсl,rи Орен;l0.1аl]l[я l{a

ЗаРаХУВаННЯ ВиТРат На проведення цих робiт в рах},нок оренл}lоl'llлатlr iyyoBlJ. lIa яки\,зltit"tснюr,ться-гi1l(е
ЗарахvВання, а також сума витрат, якi можу,ть бути зарахованi. визьtачают,ься ГIоря;tком.

5.З. орендар Ма€ право на компенсаuiю BapTocTi здiйсгrених HtiM невijt'смttих по.lliпtltснь MaГltta у Ilоря.iк),
та на умовах, встановлених Порядком.

5.4. орендар ма€ право на компенсаuiю BapTocTi здiйснених HtlM tлевiд'смних полitlш;ень Майна Biit
ПеРеМОЖЦЯ аУкuiОнУ З приватиЗацii МаЙна, а якщо таким переможttем стас Оренлар. - то право lla,japaxvBallHя в

РаХУнОк кУпiвельноТ uiни суми BapTocTi здiйснених ним невiд'смних llo,riпtLlcllb \ llорялк\, l,а tta \,\4ol}il\.
ВСТаНОВЛеНИХ ЗаКОнОм Украi'ни вiд l8 сiчня 20 l8 р. N 2269-VlIl "Ilpo гlриваrltзаl_tiltl .lep;,hal]lloltl i Ktlbl)llaпbtl()lt)
майна" (Вiломостi ВерховноI Рали УкраТни.20 l8 р., N l2. сr.68)(дzuri- Закtltt tlpo ttptlrlaTи,lattiKl).

б. Режим викорлlстаllllя орендованого Mal:iHa

6. l, Оренлар зобов'язаний використов},вати оре}lдоване Майно вiлповiднсl llo при]1-1аtiення. визначеноl,о )
пунктi 7 Умов.

6.2. Оренлар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого Майна. заllобiгаr,ti йогtr
пОшкодЖенню iпсуванню, тримати МаЙно в порядку, передбаченому санiтарними нормами,га правl4jlами
пожежноТ безпеки, пiлтримувати орендоване МаЁлно в нiцежному cTaHi, не гiршому. нiж на MoML.tlт перелачi
йОго в оренлу, з урахуванням нормilльного фiзичного зносу, здiйснювати заходи протипожежноi'безпеки.

6.З. ореrlдар зобов'язан ий:

вiдповiдно до виl\4ог нор]\{ативно-правових aKTiB з пожежноj'безпеки розробляти Kobtlt.lteKcHi ]аходll ttlojlo
забезпеченIlя похtежноТ безпекtt об'сl<та оренди Майна:

У СЬОМУ чергУ погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати iнших платежiв
рахунок погацення iнших не виконаних Оренларем зобов'язань за цим договором.

Балансоутримувач поверта€ Оренларю суму забезпечувального депозитч,
здiЙсl{ення вирахувань, передбачених цим пунктом.

забез trеч увати лодер)I(аl] ня п роl,и по)(е)к tl их в и м о t,, c-r,a H;tapT i в.

приписiв i постанов оргаttiв дерп(авноI,о поже)(ного tlаг.ilя.I_1у l,а
Балансоу гри]\lувача:

у,гримувати у сгIравному cTaHi засоби протиrIоже)кl|ого захисту
iHBeHTap. не допускатл| Тх використання не за призllаченням;

за цим логовором абir в

яка ]аJlишиJIась гIiс"llя

нOрм. пpaBliJl. а,гак(,))( вllконiil]ня Bl.ii\lOl-

вимог вiдltовijtних слу,rкб (rri-itроз,'liлiв)

i зв'язку,, гlожежну TexHiKy. обJIаднання га

rlровод1lти вну,грiшнi 1lозслiдування вttпадкiв по}iеiк та по]tават1.I Балаrtсtl1,,l pllNl_\ t]зLl.\ Bl:ttltlBi.tlli
документи розсл iдуван ня.
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оренлар несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатачiт iнженерних мереж. пожежtчот безпеки

i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством,

6.4. Оренлар зобов'язаНий забезпечИти предстаВникам ОреНдодавцЯ та Балансоутрtrмувача дос],уll }la

об'скт оренл" у робочi лнi у робочий час (а у pu,.,i оrрпrання скарг на поруulення tlравиJl Tltttti або Ilроваjtженtlя

Оренларем дiйiностi у неробочий час, яка,uuдu. шкоди або незручносr,еГл власtlикам cy,Mil<tttlx ttpиMitllettb, -

,о у Оулr-r*ий iнший чЪс1 з метою здiйснення контролю за його використанlrяN,l та виконанням ()peH:tapeМ умов

цього договору. Про необхiднiсть отримання доступу до об'скта ореtlдr! Балансоутримувач або Ореtlдодавеt-tь

повiдс-lьtляС Оренларевi електронноЮ поштоЮ принайvнi за одиll робо,lrrЙ -reHb. Kpiv Btttta.lKiB, KOJlll ,locl) ll ,t()

об'скта оренди необхiдно отl]имат}l з метою запобiгання нанесеt]}{ю lUкоди об'скту ореl-Jдl,] чtr власtlостi TpeTix

осiб через виникнення загрози Г.tого пошкодження внаслiдок аварiйних ситуаuiй або внаслiдок насl,аlll-iя

пuоruuчъйu"х ситуаuiй,.гехногеlltlого та природного характеру. а,гако)к у разi отрt,tмання скарг на пор),lllеliltя

правил тишi або провадження Оренларем дiяльностi у неробочий (lас. яка зOвjlOс шкодll або ttезрr,,tttос,гей

unuanu*u,, сумiжних пр"мiщенi. У разi виникнення таких ситуаuiй С)регr.лар зtlбов'язанt,tГл l]i^llBaT1,1

невiдкладних заходiв для лiквiдацiт Тх наслiдкiв,

6.5. Протягом п'ятИ робочих днiв з дати укладення цього договору Бzutансоуr,риlvtувач зобов'я]аrltlii

надати Оренларю для пiдписання:

лва примiрники договору про вiлшкодування витрат Ба;rансоутримуваLIа на утримання орендованоI_о

Майна, витраТ за корllстуВання земелЬною дiлянкОю та надання комунiшьних послуг Оренларю, Ilроекти

логоворiв iз постачальникамИ комунальних послуг, якщо стосовно об'скта оренди такими постаtlаJIь}lикам1,1

комунtшьниХ послуI. вiлкритi oKpeMi особовi pu*yn*o' або якшО oKpeMi особовi рахунки бyли вiлкриr,i rrа

попереднього користуваttа Майнопл.

ОренлаР зобов'язаний протягоМ десятИ робочиХ лнiв З моментУ о,грима}lt|я lrpиMiprrrrKiB llol,()Bopy IlpO

вiдшколування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Магttrа та llадаltня koMyнaJlb}i|,1x Ilос,lyг

Оренларю;

пiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрник логовору: або

подати Балансоlzтримувачу обгрунтованi зауваження до суl\l в1]тра,l,. якi пiдJtягаlоть вi;ltllкtllt} ваtllll()

Оренларем за договором.

Оренлар зобов'язаниЙ протягом десяти робочих днiв з l\,loMcllT,y оl,риN.{аl]t|я Bi,lt Ба-:lансо\l-риNl\I]а,{а

вiдповiдi на сво[ зауваженtlя. яка мiстить документальнi пiлтвер,rжеtlt]я Btl],paT. якi tliлltяt,акrть LзiltttKtl;tyBaHtll()

оренларем' пiдписати i повернути Балансоутримувачу прим ipHrrk доt,овору.

оренларВжиВабjзаходiвДЛЯу}iЛаденняiзпостачалЬникаМикоN{УНаJIЬьlих"::iуj...::'::.:li:Тл::::i;:::]l'
вiдповiдних комунаJlьних послуг протягом мiсяця з моменту оl,римання проектiв вiдllовtднtiх до|,оворlв l]ljt

Балансоутримувача. Оренлар зобов'язаний надати БалансоутриМува(I), копiт логоворiв, } KJlajlL-lll|\ iз

постачальникам и комунал ьних послуг,

7. страхування об,скта ореlIдlI. вiлutкол1 ваllllя l]lI гра г lla tlttiltK\' Maiilra

7. l. Оренлар зобов'язаний
протягом l0 каленларних днiв з дня укладеtlня цього договорv застрахува,гll Майttо на с\,м\, l1o1,o

ст,раховоТ BapTocTi, u"ruuuanbT у пунк,гi 6.2 Умов, на корис,гь Ба,rансоутримувача зl iдно з [lоря;rкtlм, зокрема Bi-,t

пожежi, затоплення, протиправних лiй TpeTix осiб, стихiйнOго лиха, та протяt,ом l() кzuпснлар,1,]) 
.,],i,:л..з,:',:"']

укладе}tнЯ договорУ ar|u*yuu"n' (логоворiв страхуванtlя) налати Iiа-паttсоут1-1имувач\, 
,га ()pctr;roлaBlLlo ,lat]lpetll

наJlежНиМЧиноМкопi.fДоговорчсl.рахУванrtяiлокументiв'якittiлr.верл;куtо'гьсПJlаТ},сТрахОВоI.оtlJlа].е)i\'
(страхових платежiв)]

поttовлювати u(ороку логовiр страхування r,aK. щоб протягоN4 строку.,lil'ttьtlго лоIоворv МаГrно бу.,rо

застраховаtlИм, i rIадаваТи БаtансоуТрч,п,|ruчУ та С)ренлоЛавцю Kotlil' '.Tip.j,:] 
:алсiкниN,I 

Чl,tГlОI\4 ]lOI'Ot]OP)'

страхування iлокументiв, якi пiлтверджуlоть сплату страхового платежу, Якшо доl,овiр страхування чкла]lен1,1l,"l

на строк, що е iншим, нiж один pik, такий логовiр'гrовинен бути поновленtrгt пiс.ля закiнчсlння с,гроку, tta який

BiH укладено.

Якщо строк лiТ логовору оренди меtIlllил-l. Hilп одиtl piK. Tcl ,rоговiр с,rра\уваllllя укJала(ться на с,грок 
"rii'

договору оренди.
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оплата послуг страховика здiйснюсться за рахунок Оренларя (страхувальнtlка),

8. Суборенла

s.l. (3) Оренлар ма€ право здавати Майно в суборенлу,]а письмовою ]гоjlок) Орсttдt,lлавttя,

8.2. Оренлар може y*nuuur' логовiр суборенли лиtllе ,] осilбами. якi вiдrrовiдаl()ть вимоl-ам с,гатr,i ,l

Закону.

8.З. Оренлар протягом.грьох робочих. днiв з дня укJlадення договору субореtlли зобов'язаний надати

ореrrлолавцю iнформачiю про суборенларя та один примiрник договору суборенли для його оприлlодtlеLl1-1я

орендолавuем в електроннiй торговiй системi,

9. Запевнення cTopill

9.1. Ба_пансоутримувач i Оренлолавець запевняlоть Ореtrларя, ttto:

9. 1.1. KpiM випадкiв, коли про iншtе зазначене в aKTi приГlмаtlгtя-lrере;tачi. об'с,к,г tlpeH.rttt c,Bi,llbttt,tM Bi,,t

TpeTix осiб' всерелинi об'скта немас майна. нале)t\ноIо TpeTiM оссlбам, пtlвниГr iбезlrерсшrко-tttttй,ltlсl\ll ,,l()

об'скта може бути наданий Оренларю в день пiдписання акта приймання-передаlIi разом il kovll,;lekltrrt клкl,tiв

вiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi приймання-переда,tii

9.1.2. iнформашiя про Майно, оприлюднена в оголошеннi про tlepe],ta(|),B оренлу або irrc|clpbrartiйHoMl1

повiдомленНi/iнформачiТ про об'скТ оренJlи. якшо догоt]iр 1,клалеrlо без rlровслеtlttя avKltiotry (в обсязi,

передбаченому пунктоМ tiS аоо пунктом 26 Порялку). посилаtlня на яке за,]наt|еtlе 1 ltvttKTi -l,] Упrов,

вiдповiдаС дiйсностi' за виняткоМ обс,гавин, вiлображенИх в aKTi ttpttйMallHя-tll'pe_ta'li,

9.2. Оренлар зобовязаний своечасно i в

вiдповiдно до цього договору.

повному обсязi спла.lуватLt оренлну плаl,у ,га ittrrri ltлаr,е;tti

9.3. одночасно або до дати укладення цього договору opeH,rap повнiстtо сПJ|аТllВ aBattcoBttй Bl{ec()l\ ]

оренлнот плати в розмiрi, визначеному у пунктi l 0 Умов,

9.4. одночасно або ло укJlадення tlbo1,o договору Ореrlлар ltoBHicrKl cIUlaT1,1B }aбc]tl,-'tttla-tbttttЙ -l(ll(lllll l]

розмiрi. визнаtlенс,му у пунктi l l Умов.

l0. Вiдповiдальнiсть i в1lрiшrеllня спорiв ]а логовором

l0.1. За невиконання або неналея{не виконанllя зобов'язаttь ,за tiим llоговором c,I,opoH1,1 ttcc\,,l,b

вiдповiдальнiсть згiдно iз закономt та договором,

l0.2. ОренлодавецЬ не вiдповiдас за зобов'язаннями Ореrrларя. Оренrар не Bi.tlttlBi;Lac за зобсlв'язаtll]я\,l 1,1

Оренлоlавчя та Балаttсоутрltмувача. якшtо iнше не перелбачено llljM,lto1-oBopoN4. Operllap Bi.,tпtrBi;tac,зa cBclTпttt

зобов'язаrtнями iза зобов'язаннями, за якими BiH с правонаступником. викJ]ючно вJlасним майном, Стягнеttня lat

цими зобов'язаннями не може бути звернеr{е tta орендоване MairHo,

l0.3. Спори, якi виникаЮть за циМ договорог,4 або в зв'язк} з ним. не вирiшенi UlJlяхо]\| переговорiв"

вирiшуються в судовому порядку.

l l. СтроК чltнttостi, yMoBrt змiltrt та прl|пl,tнеllllя логовOру

l 1.1. ( |) Цей договiР ),кладенО на сl,рок, I]tj?llatte},|tlt-l у пунктi l2 Умов, l lеребir с l,poK), доI,овOр\

Ilочинасться з дня набрання (l1.11,1HocT, ,,"r roaouopobr. IJ,eir,логовiр набираr llltt]l]()cli lз ]lt,ttь iitlttl tli]lltttcltHtlя

cTopoHaNlll. Строк оренди,}ll llll]\l _1оговоро\4 п(),llIllа(тЬСя i,tагtt tli.,ttlttcallltЯ aKlll tllrttiirlatlltя-trcpc,tl1,1t i

закi нчу,сться латою при пиtlе}lня цьOго договору,

l1.2. Умови цього договору зберiгають силу прO,гягом Bcbol,o сl-рок), .ltii'цboгr-l дог()l]()}]v. в r()му (| llcJli )

разi, коллt пiс.ltя його укладеt|}|я законодавс,l,вом встагlовJIено праl]иJtа. rшо гtогiрUl),юlь сганOв1,1lLlе Ореtt,lаря^

KpiM випадКу, перелба.,еного пунктОм j.7 цього доt,овору. а в.tастиtti ,]tlбсlв'язань Оренларя tLttllto tlpett,ttttli

плати - до виконання зобов'язань.

l l,j. зьriнrr i доповнення до договор) вносяlься .ll-t закiн,Iснt|я сlр()к) iiortl .rii' ta Bta( \l ll()K) tIo I()l() c|()l]ill

з урахуванНям встановЛених статтеЮ lб ЗаконУ r,a ПоряltкоМ ),мов та обмеiкенЬ IllJIяхо]\1 \,к,паjtсllltя .tolclBtlpiB
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ЯКi ПiЛПИСУютЬСя сторонами та € невiд'смними частинам

'u*о"r'r'utоПроловження 

цього договору здiйсню.'ьсЯ З чрахуваlJ}lяМ ви]\,lог. Bcl.atl.B.iIeHllx стаl,тею l

,Що заяви додuaaоa, з 
- "vvYJ lJ J@лбUк)'

lний без проведення -:l#; :)'iТ,'",::,:)Та{РеНДИ .Та рецензiя на Hbo1,o. якщоil::Ё;Ж,i",'-;i"""ТiН:J::уjr:;'i'-#*':.:Т:iJ,,;#ff 'проВедення аУкцiону, ,,iопр"."Jiй;.';;i;,"''"'' аOо ДоГоВ|р ореl]Ди. tцо rlроДоВжу€'ься.
ioBaM и, орган iзачiя м и. переitба,r ei, nм n . iu., r.,,.'

. Пропуск cTpoкl п:/yння_заяви Оренларем с гtiдставою l1.1lязакlнченнЯ строку, на який його булО 

';;;;", 

вiдповiдно llo пунктч , 
при.Ilинення цьоI о ]lоговор_\, tla rli;tс-гавil43 l Iоря.tку,.

,"r""r3,|;#iТ#;d,.Хнж.не право Flа продовження цього договору. яке мо)ке бути реа,пiзоtsаtlо lI1.1]\l ч

ОПРИЛЮднення н2 пе6-ся ii.i l^-^-.

УТ:" б;;;;;;;","*:ffiffi:l:#1iЦiЦ,у,fi:з#"тlтЁнi#&ЁiJfi; 
r:;;,JJ*"жтшJ#j,,Ёl

е пiдставою для
продовження r".".jffтfr"rтl: #rxyJr# оо'оЪору ;;;r" за iнiцiативо, Ър.пrодавllя. а ,гак())( 

не

l L5. ЯКЦО iнше не Ilередýд.lgр9 цим qогпалп
ОСОбаМ Не с пiдстав";;;"";fi;:1;":'_,1"'ДОГОВОРОМ, trеРеХiЛ ПРаltа BJlactlocTi на опt:нп()р,IJр l\,,t_;.,._ .,__

нового власника о"'о, 
для змiни або прип'неuu, u""no.ri ци't договором, i Birr ;ilH,:i:;Tl1,1;ýi;Й;Й;";."*оijО'П'О'uПОГО МайНа (йОГО ПРаВОНаС'УП"u*а;, за винятком вLlгlаjlк}. привitтttзаuii opel{],1oBa||()I_o

l 1.6. !оговiр припиня€ться:

lL6, l з пiдстав, П€редýз.lgцrх частиною першою cTaTTi 24 Закону. i при ttbtlп,l\,:
l I.6. I.1. якLr

другий частини;;il"iý:li?:;r:Нi]]1";"i"Тr;:J;.,*,i"#;ff#il-i на якliй iioltl _v.K.tajlerro (аб,lаlt

дати закiнчення строку, tta який його бу,по ),кладено, Ha,,l1:TaBi рituенrtя Оренло,tlавLtя про вiлrrrову у
продовженнi цього
ви_значених uu"r"noroii,"#';rJ|Xoi;T:" З ПiДСТаВ, п.рЁоОu,,.""х статтею l9 jrHT'T'r:Hr' tЖji:З"т пропуску 

,. 
оренларе, .,оопr)П"Ч; "u;"ilТ;;l",Т:"""давщя лр9 

"о"""Т,Х?,1; i,,XiJT".lllil'i;
ПеРеДбаЧеНОГО ЧаСТИною третьою .rurri l ti зu*о"у (пункт , о, n"l'ri*rrio" 

tlРОДОВЖеIlНЯ цього oo.nuopy.

*3.r"^ !iIl.'#X-lH":.H:',XilJЖ"b'rJJШ' 'jj ff:;#r;:lj'" 
Ilepe'oжtleN4 alKrtioH,' tla rlродовiкеllнявимагаеться); r,"Аgу, - пq |Ilлс|аВl протокоJlУ ayKtlicltrv (рirлеrrня Ореt'до,lавtlя t,e

l1,6,1 ,2, якщо пiдставою припиНеннJ договору с обставини, lrерелбачеlti абзацамlr TpeTiM. че'вер,гим.iEiI"l};TilYXL.'i"'JIilпершоi Ётатт; i+ зuоо"у, 
'БЬrlо '."*.iro., поur,"l|е[iим з даги liастанllя BiдlloBi.,ttloi.Припиненllя,oо"о"ч"'Jr|:"Ч;?""ffJЁ:Тl}Нli#r''lОЪ'u'J Йпуменl,а. якиii свi.цчrrть про ttастанttя (laK-t,r.

l I.6.2 якцо Оренлар Ha]laB недостовiрну iнформачiкl

Ёж:51:i.;*!ffi"1;;?':l;b'T;;;;ж;'r:';},_,.;у"_qi:ffi:',;ifl,ffi:;"fl'J;,,:';,i"J:;l]]i ;j]нелостовiрну iнформацirо про себе таlабо свою дiяльнiсть. 
(cTopiHLri ,lи про(liлi в соцitr_пьнiй n'',.,р.ril

,Щоговiр вважа€ться припt.tненим з цiс..ОРеНДОДавц., nu.ru-oyi.* 
"о; ;;.;;J#ff'ffiffЁЖТОРОННЬОМУ порядк,v на з0 дснь пiс.llя надiс.ltання

ЗаЗНаЧеНОГо строку Орендар rraрпуra, оо.уоу з оскарженнrr.u*оi'О 
ДОГОВОРУ, KPiM Вllпалку, коJlи ,,onl,r.o,

"о рlшенtlя Оренлодавuя.
у такому Разi договiр вваiка€ться прl|пиненllм:

лtlt,овiр ()ренди
був ук:.Iалеrtий

i,S Закон_у.

б),
0е]



11
пiсля

';о*р"rо npo;ilIJН} ЁЖ.I;1il: : о", звернення Орендарем за таким пгакиМ ПоЗовом орендаря протягом ,ur,,u,,a"nro'ol]oM .Jlo сУлу. якutо сулом
або з дати набрання законноi.сили 

рiшrенням суду noo .,rr.]. ., .^"^: ^- 

ДВОМiСЯ'ttlСll.О cl.POK-v';

або з
вiдкликання #]: за,тишення .rr", 

""-**;" ":.:,'О 

ВiДМОВУ У ГlОЗОВi ОРеН'rаРЯ;

,;o"ou#iiJ,#l +Д;".#;М 
ПОЗОВУ беЗ РОЗГЛЯДУ, ПРИПинення провадження у справi або з да

такожзаuоо.Iо[;ffiЖi:Н##:':;;'ffi;i"Н:1x1.,Н.'"Ъ.,,J'Ш:JJ;';тl;l,.?jfi:i:; 
i,Jffi;;:,

l 1.6.з ( l ) якщо цей договiо

ffi""'J'r:T};.:::: :о 
Й "- "- Hu.n 

l|ПИСа Н и й бс t од 1 1.,,1

повинен.пru.j,п, u*. пр"иruп";_i::ПiДстави "";,;;;;';"Holo 
Пi,'tllИсання ак,

I и а кт та ; ;; ; ;;;; ; ;: * J il,н,дхi ; :,1;:: i,;-Н ЁJ. жъхi жНч#l*;н,;il
l 1.6.4. на Rилrлг!/ л_л,

в важасться "йi XYffil ?i:H:ifi Х], ]лl i,:,l,. передба че н tч.нил riдповi;;;;;;i- ПУtlКТОм l|,7 rtborrl

l 1.6.5. на вимогу ;",:,"";:::::" 
''r"".iДНо до абзацу,о..,,,.о nr,.;; ilfi::i;1,lilj,]i,,ll1 :torЮBiP

в в а жа ст ь с я 
" 

о ; i 
" 
fr;} :f.'JJ'J; ;. I Т :.:,,, п е р ел б а ч е н и х

'rеНИЛ ВiдпЬвЙ;;.ЗlКlОм t i,9 цьоl,о д
l 1.6.6. за згодою .,";, :;:,:":л ]"" 

ВtДПОВiДНО ЛО абЗацу друl ого ,,;;;;; ii'iЁ?,?i,,.1 ;:;l,il;r', 
,ito.oBip

оренди' Згодою cTopiH на пiдставi Договору Про Припине'ня з дати пiдttисаllllя ак]-а llовернсння i\4айrtа зl1.6.7. на
закоIlодавсТuоr.'u"rо.r будь-якоi.iз cTopiH цього договору за рitленням суду ] rriлст,ав. ltерелбачеttltх

l I.7. !оговiр може бути достроково припинений на вип
l 1.7, i. доl

заборгованiсr. r.,I!.". 
прост.роченн, .'".;', :;;;;;_,tОГУ 

ОРеНЛОДаВl(Я' ЯКtr(О ()Pett,lap:

lрендноi, ;r.r;Ъl;;fru,Сl]ЛаТl4 ОРеНДНоi' плаr
нiж платi ,, .о;no;;;,i|| "u "ПО* бiЛЬrШе r,рьilх мiсяttiв абtl c.\,i!taptia

l 1.7.2, BllKonllcTлDr/- лrлчrOl Ur"., #I"#ffi"L#:н:за цiлъовим призначеl
За заборонен;'u},Ё:', BlliHalleHjlv 

) ll,Виц прli]на,,;;;;r] ;',]]:l."t 
t,l l7, 1, (j )7. 1 . 1 uбrlиз[iаLIеilим у lrl,HKTi 12)7. i

.._: i1.7.З. без письNtового дозволу C)r

YJ;H;ffi';#l" _ 9o."rri "."оН""|: 
НДОДаВ ЦЯ Переда в 

".о 
о 
"y. йоl о, tac l и l t_r 

_rо oo.-o,op}i.lo.ip.","'!j;;:.: 
"'Jou;.fiii'.,,li J:iя,,,:il;,j,",i i ,-"X;:;JT;lr,,];l1":' ::''n''', .,,. n.oo 

"; 
i,i' r;oi"l, #:l',::.i:] "'"Р-!' i Л;1.'1л з|1,7,4,уклавлоговiр 

суборенлИ з особами, якi не вiдпоВiдаtоть вtt]чlогам стаr-гi .:l Закоlt,ч;i I.7.5. перешкоджас спiвробiтникаl]И КОРИСТа Н НЯПl Май на, в t{конанням уrо.,'Yл9?'НДОДаВЦя 
таlабс

rього договору; 
l БаЛаНСОУтрлlмувача

l1.7.6. вiдмо."""" :_:_,, л'l 
""'ltьогодоговору. 

-*tЧ!lwvJlРl,МУВаЧа ЗДiЙСНЮВаТи контроль за

ЦЬогодоговору-",-,ивсЯ внести змiни до tlього логовору у разi винr.lкнеtlня lli:'lС-Гttt]. tlс.редбачелtllх п_ункгtlм j.7
l 1.8. I-ipo ная

Пере.лбачени;;;;;::''ТЬ _ОЛНiС 
i' з ltiдстав

#j:*Ц?Цi**Ё;l:]"Цт:j$:;:ir;Шx',HЖJ?Ji;j"J:тi: 
я ог( в( ру,

;ж*':}т;fi ffi :тlfi*;t*#:п:;,,l*,,ftlri;:fr l;m;:Hi#i;Ё:i:ill"""i?,H;JHT

;,:i:fi K:;1#ltl"fr tl#-ittr,jfi +д,,f ilfiТЁнfi fi Iffi I#
л Якutо протягоlчl

$п;l,з п,. 
" 
#.; ; -H;T;;'ffi;'ШJili::, час1 оре r r-la р leУ листi ,u-r"a,,uoauar-,,,oaruuu 

tlрltпllнення 
-leBi ll1,1o ;rtlcToon;"a", 

_\ с_\ ll_\ t} iI()p) lllсllllя. (,

()говор). lIосилаllня ,;.,,,]:l]1.,,,,r;;,.;;;; ,'.)llcit 
lt',ialtt'lli, 1la,lcll-iil(

:l вltмогч ,,о" ,;;;;,;; 
B14rvloI') ОРен.tо:llавIlя.

я Ilор_чше}lllя. а "гако)l{



пос!iлання на обставини,
його усунення.

свiд,lагь lIpo lе. шо пор)шення трива( rtiс.rя закitt,tсllllя cTl)oK.\. tli.lBc_lel|()l ().l. lя

одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-rlерелачi Оренлар отима€ докази

"-'л:-т^:r"lл:Роу"чii про нього, зазначенiй в оголошеннi або iнформаuiйному

[оговiр вважа€ться припинениМ на п'ятий робочий дснЬ пiс.llя наjtiс,,tанtiя ()реttllодавLtем абr..lБалансоутримувачем Оренларю листа про дострокове припинен'я ltього r,tоговор1,, Operrлt).IlaBeltb llадсllла(.оренларю лист про дострокове припинення цього договору електронtlою IlоLuтою. а liikoik l]otIl1.oBliýlвiлправленням iз повiдомленням про вручеt|ня iописом onrooarn' за а/tресою victtctltaxo.t,kelrttя ()рен.tаря. itтакож за адресою орендованого Майна. !ата дострокового припинення llього договорч на l]l1мог),()реtrло,,tавrtя
встановлю€ться на пiдставi штемпеля поштового вiддiлеrrня ,ru uo,u-гor,rry вiлrtрав,.tеtiпi Op"no,rr,uu,,r,

l1,9. I]ей логовiР може бути досlроково припt.tнений на вимог),Оренларя. якrrtо:

l 1.9. l. протягом
icToTHoT невiдповiдностi
повiдомленн i/i нформаrriТ про об'скт оренди, якщо договiр уклалено без провелеrп, uy*uionr. k;t ; ;;;прttймання-перелач i; або

плати, сгtлаченоТ Оренларем,
i tliдписання Орендарем акта

l1,9,2, протяго1\,| двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта прttйманtlя-перелачi OpcHitap не MaTl.|Me Moж;lttBoc.t iвикористовувати об'скт або приступити до виконанtlЯ peMoHTHl]x робiт iIa об'сктi ,,ерез riлсrrнiс.гь tta об'r.кriможливостi пiдключення до комунальних послvг. або вiлмовtl Балаtlсrlуrр,,ппчuо.,,, \/K.tacTtl iз ()perr,lapcrr
логовiр про вiдшкодуваннЯ u"apu'Баrансоутримувача на чlр14]чlання ореllлоsаноI.о Mat-ttta,la tlajtatl}|якомунальних послуг Оренларкl. або вiдмови постаtlаJtьt{икiв вiдгrовi;tн1.1х KoMVl|fuIbIll]x IIосJI\ t. .l K.ltttc.t lt iзОреlrдарем договори на постачання Taкllx послуг прот.ягом одного мiсяttя з MoMe1-1T\ ]верtlення ()ренларя (за
УМОВИ, ЩО ОРеНЛаР ЗВеРНУВСЯ ДО Таких постачiLльникiв послуг не пiзнilllе nix; проrоr.о]vl о.цllог.., мiсяltя пiс,,tяпiдписання акта приймання-передачi Майна).

l1.10. Про виявлення обставин. якi дають право Орен,ларю на гiрипtllJеllня логоlJорч Bt]lltoBlJtttl ]ltl lI\llKt\i1,9 цього ДоГоВорУ, орендар ПоВинеtl повiДомити оренлолавitкl i Балансоr,,,грtlм\,ваtlu' i, ,,n;aour,r, tli.ltlrlBl.,lrtttx
ДОКаЗiВ ПРОТЯГОМ ТРЬОХ РОбОЧИХ ДГliВ lliСля закiнчення cTpoKiB. tlередба,tс:tll]х lIуllKl.oýt l1,9 .,ttlговtlрr,, ll KtrrrlпротяГоМ 30 днiв З МоМенТу оТриМанНя повiДомлення оренларя зачваже11llя Орен;rаря tte б_r:t.r,t.b ','cr ttctt i.ОренлаР надсилаС Оренлодавttю iБалансОутримувачУ вимогУ Про лос,грокоt]е прl]пиl]снllя цього.лtlt.овор.r,,iвимогу про повернення забезпечуваJlьного депо3ит) iсп.ltачених cyl\,1 орендноi'ltла-ги. Вимогrt Оренrаря.
заявленi пiсля закiнчення cTpokiB, встановлених цим пунктом догоtsору, заловоленtlкl не tliл;rягають.

!оговiР вважастьсЯ припинениМ на десятий робочий день пiсля надiсланrtя Оренлареr'r Оренло;rавltкl iБалансоутримувачу вимоги про дострокове llрипинеtlня цього догоtsору. KpiM випалкiв. Ko.1lll Opertлcl:taBcrtb абсlБалансоутрrlмувач надав Оренларю обгрунтованi зауважеtlня щодо oбcTaBl.ttt. BllKJ]ajteI]11x r ttclBi.llobt';tctttli
Оренларя. Спори щоло обгрунтованостi цих заува'кень вирitлуrогься cyjio'.

За вiдсутностi зауважень Орендодавця та Балансоутримувача, передбачених абзаttсlм лр),г1.1м t(bo1,o
пункту:

Балансоутримувач поверта€ Ореrrдарю вiлповiлну частину opeH,lHoi.
протягоМ десятИ календарнllх днiв з моменту отримання вимоги Ореrr;rаря
повернення Майна з оренди;

Балансоутримl,вач повертаС сп..ltаченlrй Оренларем забезпе,t\,ва,rьttий лспозl1 l про.гяl1)]\4 ]lсся.I lI
каJIендарних днiв з моменту отрt4мання вtlNrоги Оренларя iпiдlttlсаttня o1lcrr.rapcM акта l1овср}lсttttя Майttа l
оренДи, Повернення оренлноi'пЛатИ, Що була Ha.rMipy сгlлачена OpeH,rapcMl на pax,\/tl()K [jа_:lаttсоr,гриNl\,I]аllа
здiйснюсться у порялку, визначеному ru*оподuuaauоr.

I 1.1 l. У разi прrtпинеIlня договору:

полiпшення орен/tованого Майна, здiйсненi Оренларем за рахунок власних коLrt.гiв за згодоrо осiб.
вllзначених у пунктi 5,1 цього договору, якi можна вiлокремитlt вiл,lрегr;tоrlаtlогt] ]\4айt{а. t]C зав.цаlочl.t йопtt,
шкоДи, с власнiстю оренларя. а полiпLt-tення. якi не можна tзiдокремttтlt без ttlKo.,1tt jl.rlя rlaйlta. u.,oa,,i.rn''
територiал ьноТ громали шr icTa Кисва;

полliпшення Майна. зробленi Оренларем без згоjlrл осiб. визна.lених у гlчtlкт,i 5.1 ttboltl ,loltlBtrpt. якi ttc.можна вiдокрепlитИ без шксlдtt д,qя Mal:iHa, с вllаснiстю,гериторiа'llьrrоl грома,rи Mic,t а Кlrсва-га i'x B:ip,l.ic-гr,
компенсацii не гtiдлягас.



1з

l1.12. Майно
Бапансоутр",у;;;;; ."'rёi,;Ъ} ;П':::: "' ОРеНДОДаВ цю/ Б

рнення з оренди 
"o."rНill?.'"'fl,}'r::"' 

] Mo'ellTY rtiдписання

|2. Iнше

l 2, l Оренлар зобов'язаний письмово повiдомити iнurим с3 Дати ВНесеНнЯ змiн у ио'.о 
"аи""увlннi. мiсце,,,u,;,;;;,JН#I.:il"-1?'-JН;i"I;"Н:i"i:_ ,;: 

;;;],,
орендодавець або Балан.оуrр"r,ruч'',iJriооrrr. оренларевi про вiдповiднi змiниелектронноiпошти. ,р!плdрýбl llpO вlдповlДнl змiни письмово або на а,tресч

l2,2, Якшо цей договiр пiд,пягас нотарiальному псlсвiлченtl}о. витрати lla таке гtосвiдчення несе OpeH,tap.
l2,3, Якщо протягом строку Лii'лорg"r, вiдбувасться змiна Оренлодавця або Бzurансочтр1.1мувача Майна.новий ОрендодавецЬ або Балансоу,р",у,uu ста€ стороIJою такого договор}'tJlляхоi\I скJIалеllнЯ акта про замiнчСТОРОНИ У аОГОВОРi ОРеНДИ (ДаЛi - i*' ПРЪ 'i':ll ',olЪ;"j ;u';;;;", шо розроб:lясться орен,..одавtlем. дкт rrpb

замlну сторони пiдписусться non,p,o"i, iновим Ор,"лолurчaY 
1бо 

Балаtrсо,чтримувачем r.a в r.сlй )ке дс.tiь
надсилаеться iншим

::г':::;l:;;й;ffi:fi:"#"iil:"JJ"il;нI":*:ж#ý"#],;:j;;тj*;#ilНТ:i;':i;:;,,:#нiднlв вlд дати його

r;*шl:;п:нн;:lжхr#;:Ш jll'#;#T;i**жll":Tffi Цiifu ru;;:i*'
l2'4' У Разi Реорганiзаuii'оренларя договiр оренди зберiгас чиltнiсть для вiдгrовiюриДичноi особи - оренларя. 

vуv!|лrl JUEP'l ас чиtlнIстЬ Для вiДгrовi;tllого правоtlас-гуlllJIlка

"u"r,rrliХ',il'rН'Н;_:lидичноj'особи 
- Оренларя окремо'i'Юридичноi'особи перехiд ло.гакоi.особи rrparl i

замiна .,"о;;ЬЪ:'";il;"#}:::1i;,Т""JlliiН;}:::i;;О,j|Ю ОПе',rО'uо,о,'-" "
Замiна оренларя iнша, нiж n.p.oou,,."u цllм пунктом. ,r. 

^,r;J:;:;:;';toП)tloP-'.
l2.5. ЦеЙ !оговiр укладено у трьох примiрниках. Ko)l(eH J яаЛЯ ОРеНЛаРЯ, Орендодавця i валаЙоirрп"уruчu ИХ Ма(] ollнaкoBy К)РltлцL1l1у cl]Jly. Ilo олtlом_\,

12,6, У разi якщо повiдомлення (лист) Оренлолавчя, Ба_rlансоутр1.1мувача l]аправ-ilе[lе ]а HaJle}litlOK)адресою (зазначеною
отримання у зв,язку , ;-ЦЁ;:iJ;ffo,iУЖJ;#f,';:,,i";;.:;:l ] tloc,'JlatlllяM rta вибут,, o.rn..u.n. 

',,.:

То вважасться. що адресат (оренлар) по.irirп."пй налеяt1_1им ч"uоJ|r''ООuЛеtlНЯ. 
Bi:l]vlOB)' Bi.t tl:tср;цанtiя. Iou(tl.

l3. l"|олаr.ки

l3,1 lo:aTKll ,]о цього !оговору с його невiд'смною i складовою 
'астиноIо..{О uЬОго .{оговор_r _fо_ilаються:

- Акт прltl"trrання-пере-]ачi орендованого майна (Додаток l);- Вlrкопiювання\l з поповер\ового плану (!олаток 2).

Вiл Оренларя:

Вiл Оренлолавчя:

Вiд Ба;lансо):трlr}l\



(нова

м, КиТв

Додаток l

Акт
прий манllя-перед2qi в ореItду llepyxoMo/o Mait lla, llto ttaJleж]lTb
до комунальноТ B.lIacHocTi територiальноТ грома/lи Micr.a KrtcBa

релакltiя акту приймаltIIя - передачi нежилого примilllенllя Bi/t 05.02.20ltl)

"_r-1/, ?3 202l р.

Товариство з обмеженоrо вiдповiдальнiстtо (ЕМ АЙ АЙ TI> - нада-пi - С)реllдар, (C]r.a.t.vT). rrtcl
знаходиться за адресоtо:03l50, м. КиТв, вул. Велика Василькiвська.72. в особi директора ['лухоти
володимира Володимировича з однiст сторони, та Комуtlальllе пiдlrрисмство <керчtоча копlIlанiя
з обслуговування житлового фонду Голосiiвського райоllу м. Кш{.ва>, ttала:l i

БалансоуТримува[t, коД за сдрпоУ з2з15554, що знаходИться за адресою: 0з0_-j9. шt. Киi'в. IIpocIl.
Голосil'вський, l'7-6, в особi директора Латаllюк Наталii Вiкторiвllи. яка jlic tla tlijlc,t aBi Сl.аtr,тlз
ЛРУГОТ СТОРОНи, склiLпи цеЙ Дкr-. про t{аведене ни)l(Llе:

l. На виконання договору оренди нерухомого майна
(далi - !оговiр оренди) Ба;rансоутримувач перелас, а
користування нерухоМе майно, що нzlJlе}l(ить до комунальноi'

Характеристи ка нерухомого майна нежитлове прим l t-tteH ня
1lr0 кв. м,

Поверх lпо
Загальна площа об'екта (кв. м) l1.0 кв. пr

Корисна площа об'скта (кв. м)

I-1азва об'скта

М iсцезнаходжен ня об'скта вул. Академiка Заболо

uiд u 3/, /-j 202l р. ft .//-Z-4
Орендар приймас в строкове гIлатtlе
власt,tостi. -

l

]
]

,]aI,aJ| 
ь tlOl() l |, l ()l l lL.l()

на llершому п9р_ерс1

ТЦ9_L9:_4ý _ _]

(далi - об'екТ оренди)' що перебУва€ на балансi Балансоу,гРиl\{чвача та на,I1ежить ло сферлr
управлiння ГолосiiвськоТ районноТ в MicTi Кисвi лерrкавноi'адмiнiстраltii'.

2. об'ект оренди с вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'скта ореl]ди HefuraC майttа, tlfuIе}I{ного
TpeTiM особам, повний iбезперешкодний доступ до об'скта оренди llз:ll&ет.ься Ореrtларttl в,iletlb
пiдписання цього акта приймання-передачi.

3. Характерисl,ика не)I(итлового примiшtення: примitltення роз].аLllованс на tlcplll()Mr гltiBcpci.
наявнi Bci iHx<eHepHi комунiкацii'.

4. Вказане примiщеtlня передасться ОреrrларЮ t] Зar:loBiJlblloM} clarri бсз бу.,1ь-якоr,сl tiб_ill-t.lttattttя.

5. I-{им Актом орендар засвiдчус, що отримав вiл Балансоу,Iри]\Iчt]ача tlсобхi,,lttий кtlмll,,tсtt,г
ключiв вiд об'скта у- кiлькостi tIlTyK.

БАЛАI{СОУТРИМУВАЧ орF]IIдАр

ТОВ (t]M дЙ дiio}tvHa-.IbHe пi-]прltсuство <<Керr,юча

l ',ýllт.lоВогоKort п {гов\,вання
1,I
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