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договlр орЕнди х, ,z/-J /-/
нерухомого майна,.що належить до комунальноi власностt

територlаuI ьноТ громали MicTa Кисва

I. Змiнюванi умови договору, (лалi - Умови)

MicTo KtlTB

голосiтвська
pal"roH на

в MicTi KlrcBi
державliа

алмiнiстрацlя

код згiдно з

Сдиним
державним

373088 l 2

Алреса
мiсцезнаход-

ження

03039. м. KtlTB,
просп.

Голос iiвськи l"r,

42

04 l 76.
м. KltiB, вул.
Електрикiв,
28, KiпtlraT,a

лi7
+380б78042465

l]
l

I

i

:

" -//"

рссстром
юридичtll,iх

осiб.

фiзичних осiб
, - пiлприсм-

цiв i

громадськ
их формуваttь

202l potc1,

Ilосtt;tанttя tla
jl()Kyl\1eH I.

якt,lй ttajlat,

Ilовнова-
IlпiзвиLце. iм'я. tlo"Р'j""'*'' . ' '- lloca;ta ]кснllя lla

оаl ьNOвl (3а

наявl{ос1 l) oco()ll. пi.tписала .tоговору
, (статут,

,логовiр : положеt|ня,
tlaKa3"

ito в ipe tl iс,rь
гоllt() )

Закtltlt,t

У краiн t,t

кГlро MicrreBi
лержав r r i

a;tM irr icTpa шiТ,l

. <<[lpo opelljlv
jlepxiaBltOI,()

'}а с,гч п-
Ka"lryt,ilr O;lel' n,,o
Юрiйовttч 

t o.,1ol]1l3.1. Оренлолавечь

rd a_golrls(a) k пt cla.gtlr . u:t

,га

к()\,l\ tlllJl ьl l()l,()

Mtittitlai,

ро,] l lоря,1),I(c ll

l],|

['ол ос iTBc ь коТ

pailorrHtli в

м icTi Klrt Bi

ltcp;KaB rlclT

а,цtr i н ic,t,pa rti r'

вiл ()j.07.]0]()
Nl]19(lI
зiltittitM tt

l]tt-t,rlt l
(']lttlttlI о

.leJ)i,liitl}ll('l ()

рс( c,l l)\
l()pll.,lll (| ll ll \

tlсiб-
tti.tItllItt пtttiB

lil
гpo}lailc1,Itll х

форлllBattь

Фiзичtlа
Лавренюк tlсоба_
Аtlатолil"t пiдпDиt.м

CTeпaHtrBtt,, au"

Аuпеaа електрон1-1оi пошти ()рен,T олавuя, на яку
j'|'l 

гruо.,,пuються о(liuiйнi повiдомленням за ц!tм

a.lav 12020@]u kr.net

; Наймеtlуванняl'
' l]аселеного

пчнкту
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1

Найменування
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1

l

1

1

,



" . .ОqiчП"й веб-сайт (cTopiHKa iи профiль в

J'''''соцiальнiй мережi) Оренларя, на якому
i ] z |__л-л,.л:,,,ьлл..л,,i- -лл Г)пснпяпя та]оtrублiкована iнформаrriя про Оренларя та його

.t
лlял ьн lcTb

Кошrуltальнс

l
Балансоутриму

пiдприсмство
<Керуюча
компаttiя з

обслуговування
житлового фонду

голосiтвського

32375554

03039, м. Киiв, Jlатаtlюк
просп' . ] Наталiя Щиректор Статчт

ГолосiТвськrt l"l, BiKTopiBHa
11-б

d i rektsia_golos(a) kпr d а. gov. uа

вач

pal"toнy м, KltcBa>

л л ,,Алреса електронноТ пошти Балансоутримувача, на
j,э,lяку 

надсилаються офiшiйнi повiдомленням за цим

]

]

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

"Й "б;;й;р;й; 
- ;Нежитлове пiдвальне :qlMirrrellHя 

lla вул. Васrtлькiвськiй, l l/l l

ii'ТJ#;'i:ЁfiНffi;;;;й;;Щ;;j;"-у"uп""о.о майна, затвердженого постаtlовою КабiНеТУ

MiHicTpiB YKpaTHlt uio J 
".p"n" 

2020 р, N 483 (Офiчiйний BicrrIri.l,:Tjl},?,l3l3*,]h,;;,lil} (да,rli-

;, ;;Jiffi ;;;;"" ;,;й;J;;;; ;йiи"о оо порялку iнформа чiй пе повiдомлен llя /

.,.л.,:л..., /_ лбпс,ri,,ii;;й;;#';;..,]й;;;;;;;;;fy*n 
uo." о без п ро веден н я ау КuiО Н У (В ОбСЯЗi'

ому пунктом ll5 або 26 Порялку)

шойно виявлених об'сктiв
кчльтчDноТ спадшини"J",-,J r"-, 

проrrелура. в результатi якот магrно отри\lано в ()pcH.l\

J_

(А) Перелача об'ск,га орендlI lta avKttiotti

Вартiс,гь Майна

,l"фоо*u,riЯ про об'скТ орaпл'- НежиТлове пiдваЛьне примittlеlIня lla вул, бact,lJIt'Klticl)Klll, l r/ r r

l l "'--' ': льною плошек) l 12,30 кв, м* ' , 
нерухоме мqйно ,u::

_ lПосилання на cTopiHKy в електроп",п ,ор.оuiй систепti, на якiй розмiшено iнформаuiю про об'скт
л,),- 

]оренди вlдповlдно до оголошення про передачу ,"'i:i " _"|:llr"!"_l1li]:::::1'Жl:*Ж',Ж,"#ff

Вартtс,гь Майна

6.1 Балансова залишкова BapTicTb сума (гривень), без по:атку на ,l()jlaI|\ lipl-:jl:
(Z) ,ru."uu"na на пiдставi фiнансовоТ :б4б97.69 гrlц, (шiстл,есят tIотири тисяt|l шllс,I,сот

' ' jзвiтносТi БалансоутРимувача дев'яносто ciM грн,69 коп,)

1 lчастина cTaTTi 8 Закону_Укр1,I" 
l

вiд 3 жовтня 20l9 р. N l 57-1X "Про :

'оренду державного i комунального

майна" (далi - Закон)

Страхова BapTicTb
:6.2 l

станом на

останню дату
мiсяця, шо
перелувала латi
оприjltодtlен }lя

оголошсtl llя

3l грудцд2Q?_Qр.

Не застосовусться



Оренлна плата та itttlli платеrкi

сума, гривень, без податку tla лолану Bapтicтb

]

l9050.00 (лев'ятнадцять l исяч tl'ят,lеся г

,00 коп )

да,га iреквtзttтtt
t'lDoloKo,1} е,lек tp()lIll\lI \)

а1 K,riu,,, Bir 09,02,]()] l
t'Ptt, 

цо l,JA-pS_202 1 -0 l -

20_000001-1

iri) Йilr.,"i оренлнi плiiи "yу1,:|a:.::lлU.,j""ii,ну)надолануцiсiм'тисяч сто гон,00 коп)

' ,баченому пунктом 6,5
,пойп."iуюrьс, Орепларем в порядку, переJ

договору.

Розмiр авансового внеску орендноТ плати

BapTicTb 38l00.00 гпlt (тtэидцять

lffi;;;;"ы,"""'u,п "u""* 
tla tleptllc ч'спо мlсяtlя" в

l to а1\ п 
'] 

llY

;Hff.fiIJ;H;,;; ;;;;;i,p.у_r. гривень. без пtlllатKr" lia дOдан\,

:iH];""."b, без податку на додану варгiсть 38l00,00 l,Dн (rрrrдrtятr,

Йiм тисяч сто грн, 00 коп)

Строк л.оговору

орaпоооur.ць надав згоду на суборенлу згiдно з огоJlошенням llpo

Бюджету м. Кисва 0'И, вiдсоткiв суми

орендноi плати

ll. Незмiнюванi умови договору

l. Прелмет доtовору

1.1.оренполавеt.tьiБалансоутриМумЧпередаЮТЬ,аоренларприГtмасУ.l|чi::tlЛатнекорисl.УВаНtlя
майно, зазначене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого станоВить суму. визначену у tlvHKTl б У мов,

1.2. Майно переда€ться в оренду для в1,1користання згiдно з пунктом 7 Умов,

йiar,1"i орендна плата, визначеНа

за результатами проведення

l 9.1 :зукцiонУ

i (l)

Витрати на утримання
о 2 орaпоо,аного Майна та надання

lпередачу 
майна в оренду,

, БалансоутримуваЧа
iB | - _-: ,_-;_л;;r;;п;.,пiiппдзпllя4зSз5 в тВБl} lYl l0026/0l фiЛii

цp U A ?:9l1ч:l1,::,j:l1ý;J;i"".:"#;""#I;т"
:Головного управлlнн
kO*uoOu"">>, код банку 322669,

;rТ;; iiЪizsqоооOojьЪЪзо l 67 08556 в А't Б < 11 р 1,I ватба rt Kl>,

l'Jo Ou"*y 305299 код €ДРПОУ 32J7555{
:
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2. Умови перелачi орендованого Майна Ореllларю

2.1. Оренлар вступа€ у строкове платне користування Майном ),JleHb lti_lпttсангtя акта прt,tйманttя-

передачi Майна.

дкт приймання-передачi пiдписуеться мiж Оренларем i Балансоутримувачем одноtlасно з tliдписанtlям

цього договору.

2.2, Перелача Майна в оренду здiйсню€ться за його страховою вартiстю. визначеною у пунктi (1,2 Умов,

3. Оренлна плата

З.l. Оренлна плата станоВить суму, визначенУ у пунктi 9 Умов. Нараху,ваttrlя Ilодагк) на долаli\ вартiсгь

на сумУ орендноi плати здiйсню€ться у порядку, визначеному законодавс,гвом Укра[ни.

,що склалу орендноI плати не входять витрати на утримання ореt]дованого майгrа (кошtуttальttt]х llocJlyI.

послуг, ynpurni"", об'сктом HepyxoMocTi, витрат на утримання прlrбулинковоТ територiТ та мiсць 3аI,альноl,о

пор"Ъrу"uп"r, BapTicTb послуг з ремонту i технiчного. обслуl,овчваltня iHжeHc,ptlill,tt сrб"цаitнаttгtя l,а

внутрiшньобудинкових,aрa*, ремонтУ булiвлi, у тому числi: покрiвлi. фаса,,tу. BtlBiз смiття T,tlttto). а l,aKO){i

компенсацiя витрат Балансоутримувача за користування земеJlьtlою дi.ltянкою, Оренлар ttece lti Bl|TpallI tta

ocHoBi окремих договорiв, укладеtlлlх iз Балансоут,рrlмувачеМ-r,а/або безпtlсерелгtьо,з ПOcTatlfulbtlllKitN,ll,|

комунаJIьниХ послуГ в порядку, визначеномУ пунктоМ 6.5 цього договору.

з.2. Якцо орендна плата визначена за результатами ayKrrioHy. орендна плата 3а сiчень-гру:еtlь року, tцо

настас за роком, на якиЙ припадас першиЙ мiсяць оренди визначасться шляхом коригування оренlноТ пJIатl| ]а

першиЙn,,l.rцО орендИ на iiчниИ iндекС iнфлячii року, на який прtлпаДас перший мiсяttь оренди. Оренлttа гlла,га

за сiчень-грУдень третьоГо рокУ оренди i кожного наступного календарноГо рокУ оренди визllача(,ться UIля\оl\,|

*op".yuu""' мiсячноТ оренднот плати, шо сплачувалась у попередньоМу рошi. на рiчгrиГr irrлекс irl(lляttii,гаксll,сl

року.
3.3. Оренлар сплачус щомiсяця до |5,tисла. поточного мiсяця оренл1,1. так як орендаР ()TpliN,laB \4il1,1l{() В

оренду за результатами ayKuioHy (договiр 5(А).

З.4. ОренлаР сплачу€ оренднУ плату на пiдставi paxyHKiB Балансоутрllмувача. Iltl:taToK lla JloдaHv BapTic,l,b

нараховуеться на загаJlьну суму оренлнот плати. Балансоутримувач надсl4rrас Оренларlо paxyl,{ok не ltiзнiluе tliя<

за п'ять робочих днiв до our" nnura*y. Протягом п'ятtл робочих дtriB пiсля закittчення поточtIого r,liсяtlя t)pc,l|.ц1,1

Балансоутримувач передас Оренларю акт виконаних робiт на надання орендних llослуг разопl iз tlоtаlк()l](Jtо

накладною за умови реестрачiТ Оренларя платником податку на долану BapTicTb,

з.5. В день укладення цього договору або до цiсТ датrr Ореrrлар сплачу(,ореt|дtl\ tlJla] \ lll кi'jlькiсгь

мiсяцiв, зазнаtlенУ у пунктi l0 Умов (авансовий внесок з оренлноТ п.ltати). на пiлс,гавi дoKrMettriB, вI|]l|ачеltl|\ \,

пунктi 3.6 цього договору.

3.6. Якщо цей договiр укладено за результатами провелення аукцiон). то пiлставою :lJlя cllJla гll

авансовогО внескУ з орендноТ платll е протокол про результати електронного ayKuiolly,

З.7. Оренлна плата, перерахована несво€часно або не в повному обсязi. стягус,гься IiалансtlутримvвачеN4,

БалансоутрИмувач може r.aр"уi"a' iз позовоМ до судУ про стяг1-1енНя opeH,tttoi'llJlа]и та ittttltlx tulа,гсжiв,за ttиtvt

договором.

3.8.НасУмУзаборгованостiоренларяiзсплатиоренлноТпЛаТИ]
облiковот ставки Нацiонального банку на дату нарахування пенi вiд

прострочення перерахування оренднот плати.

нарахову€ться пеня в розмiрi полвiйноТ

суми заборгованостi за кожний день

З.9, НалмiрУ сплачена сума оренднот плати, шtо надiйLuла Балансоутрlll\l\,вач\. lli,utягаt в ycl,aH()l]JlcllOMv

порядку зарахуванню 
" 

pu*y"o* маИбутнiх платежiв, а у разi HelvloжJlttBocTi tакоlо ]арахуван1-Iя v зв'я]к), }

припиненням орендних uiдпоa,,t" - поверненню Оренларю. Сума оренrноi платtl. сгtЛаЧеНОТ at]aHсOM u'-1163i,'1tlt'l

ло пункту з.5 цього договору, пiдлягас зарахуванню в рахунок спjlатll орендrtt,li'плiгII t3 ttepttti п,tiсяlti opcrt;trr

п iсля п iдп исан ня акта прtl Г,t Matl ня- перелач i Май на,

З. l0. Ilрипинення договору оренди tle звiльняс Оренларя Birr обов'язку спJlаl,ит1,1 ]аборr,ованiсть за

орендноЮ платою, якщо така вI4никJlа, у повноNlУ обсязi. ураховуючl| пеню та trеусr,ойку (за наявностi),
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3.1 l. Оренлар зобов'язаttий на вимогу Оренлолавчя

платежами i оформляти акти звiряння,

проводити звiряння вза€морозрахункlв за орендними

,l. Поверненltя Mal-ttla ] ореllдtI i забезпеччваJlьнltй деllо]IlI,

у разi припинення договору Оренлар зобов'язаний:

звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване

його вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого
Майно вiд належних Оренларю речей i повернути

Майна в тому cTaHi, в якому Майно перебува,llо на

MoNreHT передачi його в оренду, з урахуванням нормаJlьного

невiд'смнi полiпшення або провелено капiтальний peMoHr,,
фiзичного зносу. а якLrtо Ореrlларем були Bt]Kol{atll

] rо puao* iз такими полiпшенняtчlиtкаlliтаllьtlип,t

ремонтом;

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

наявностi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договором про вiлшколування витрат Балансоутриl\4увача

на утримання орендованого Майна та надання комунаJIьних послуг Оренларю, нараховану ло лати, шо tlерелч(,

датi повернення Майна з оренди;

вiлшколуватиБалансоУтриМуВаЧузбиткивразiпогiрulеннястануабоВl.ра.ги(rlовно[або.tаст.ковtrl.)
орендованого Майна;;;;;ъръ"лuр, 1i в межах сум. шо перевишують суму страхового вi,iltшкtl]tуванllя, якlllо

воно поширюсться на випадки погiршення aruпу uбо втрати оренilованого Майна), або в разi демоllта)hy tlи

iншогО вилучення невiд'см них пол i пшень/капiтал ьного peMoI-ITу,

4.2. Протягом трьох робочих днiв з btoMeHTy припинеНня цього договору Балансоут1-1имувач ]сlбов'язаtliti]t

оглянути Майно iзафiксувати його поточниЙ стан, а також стан розрах)нкiв за ttllM,,lo|,oBopoM i,la Jю1-0Bopol\l

про вiдшкодування ""rpu.г 
Балансоутримувача на утримання орендованоr,о МаГrна та на,lання KOlvlyHa,IlbHиx

nb.ny. Оренларю в akTi повернення з оренди орендованого Майна,

Балансоутримувач складас акт повернення з оренди орендоваl{оl-о Майна \ tl)ьо\ tlptttitta:lbltttx

прим iрниках i надае пiдписанi Балансоутримувачем прим iрники Орен,ttарю,

Оренлар зобов'язаний:

пiдписати три примiрники акта повернення з оренди орендоваtlог" М1::: не пiзнitL-tе нiж rlро,гягом

наступного робочого дня з моменту тк отримання ",]_,р-u",оутримувача _i 
одно,tасно пOвернYти

БалансоутрИмувачУ лва примiрНики пiдписаних ОренлаРем aKTiB разом iЗ кJlючами вiд об'скта ореl{лrl (у разi,

*оr" ооirуп дЬ об'iкrа оренди забезпечу€ться ключами)]

звiльнrtтИ МайнО олноllасно iз поверненням ttiдписаних Оренларем aKr iB,

не пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля припинення договору Балаtrсilу"ТРиN,l)1RаtI lОбОВ'Я'lаtlttii

НадатиоренДоДавшюпримiрникпiДписаноГоактапоВерненнЯзореНДИореНДоВа}lоl.tlМайнаабоtlttсьп'tовt.l
повiдомитИ ОрендодавЧю прО вiлмовУ Оренларя вiд пiдписання акта таiабо створення перешкол Оренларешl у,

лоступi до орендованого Майна.,.rоЬ-иЬго огляду, таlабо прО неповерненНя пiлt,ttlcaHtlx OpeH;tape't

примiрникiв акта.

4-З. Майно вважа€ться повернутим з оренди з момен,гy ttiдпtiсання Балаrrсоу,гри]\4ува(lе|\4,га Opctt;rapcvt

акта повернення з оренди орендованого Майна,

4.4. якшо оренлар не поверта€ майно пiсля отримання вiд Балансоут,риму:ача 1рл:::ll:,::1,:,т.11
повернення з ореl{ди орендованого Майна, Оренлар сплачус Балансоутримувачу,неустойку у розN{Iрl подвl1,1ноl

оренлнот плати за кожний день користування Майном пiсля дати припинення цього договору,

4.5. З метою виконання зобов'язань Оренларя за цим договором. а також за договором про

вiДшкодУваннЯВитраТБалансоУтриМуваЧанауТриМаНняореFlДоВаногоМайнатаt]аДаl]някоМу'наJlЬ}l11хtlосJI},Г
Оренларю до або-.'в- денr'пiопrauп,,, uro.n логовору OpeH;tap сtlлаrlу( l{a рах),нок ()реrtlоltаtlttя

,uъ.rпaчуr-ьний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов,

4.6. БалансОутримуваЧ повертае забезпечуваЛьttиГt депозит ()реtrлар.ю 
:РО",:У 

п'яти робочltх днiв lliс,tя

отриманнЯ вiл примiрНика акта поверненнЯ з орендИ орендоваt|оГо Майна, tliдltt,tcatlo1,o бе,з за\,ваrкень



Балансоутримувача' або здiйсню€ вирахування сум' визначених у пl,нктi J.8 цьtlгt'l ]огt]а,!l;\,l ]j -;J:- ,

зауважень' БаJlансоутримувача або Оренлолавuя,

4.7.БалансоУтриМуВачЗаJIишаснаВЛасноМурахуНкузабезпечувальнийДепозит\,повно\l\trflся]i.я":;.

оренлар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди орендованого Майна } строк, вll3наче}{i|;i

цИМДоГоВором,абосТворЮсПерешкоДиулоступiДоореНдоВаногоМаГrнаПреДсТаВникiвБмансоl'трll\l\ВаЧJ
або Оренлолавця з метою складення такого акта;

оренларнепiДписавВустаноВЛенiстрокиДоговiроренлll.МайrrаЗареЗулЬтаТаМИ[lроВеДеllняа\,кцlоН\
наПродовжеНняцЬоГоДоГоВоруоренДи.,,*о*уоренлароголошенийпереМожLlеМ.

4'8.БаrrансоУТрl,tМУВачнепiзнiшенlжпротяГоМп,ятогоробочогоJlНяЗМоМен-Г),оТри]\1анняпримiрнrlка
акта повернення з оренди орендованото Майна iз зауваженнями (або 3а наявностi_ заува;кень Орен;rо;rавrtя)

ЗарахоВу€забезпечувальниЙДепоЗИТлВрахУНокп.,u*о"uп"*зобов.язаньОреrutаряirlерераховуt
забезпечувальний депозит на погашенн, зобоu'язiнь Оренларя у такiй черговостl:

уПершучерl.упоГашаЮТЬсязобов,язанняоренларяiзсплатипенi(rlункт.].8цьоtоЛогоВору)(уr.акому
разi вiдповiдна суму забезпечувального депозиту розподiлясться м iж м ictteB1,iM бtолжетом i

Ь-uп.оуrр"мувачем);

уДрУГуЧерГуПоГашаютЬсязобов,язанняоренларяiзсплатtrнеус'гоiлки(tlYttкт4.4цьоr.о;rоговору'):

утретЮЧерГуПоГашаЮтЬсязобов.язанняоренларяiзсплатиtlастиниоренлltоillлаТи.якавiдrrовiлноlо
nyn*r/ r iY*o" nion"u, сплатi до бюд;кету м, Кисва;

уЧеТВерТУчерГУпоГашаЮТЬсязобов,язанняоренларяiзсплатиЧастиНl'|ореrrлноiIlЛат1,1.якаВlДIlоtsljttlО
оо ny"*ry l5 Умов nion"u, сплатi Балансоутримувачу;

у п'ятУ чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сп.ltати Бzutансоr,трttNl),вачу,tl,гtаt,ея<iв,}а "lоlоltOрONl

про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утриМаННr'lРlr'ООrОПОЙ'МuЙ'u 
Та I'taJlallHЯ КОМ\'НаЛЬНl'lХ

послуг Оренларю;

УшосТУЧерГуПогашаютЬсязобов,язанняоренларяЗкоМПеitсацiТсумизбиткiв.ЗаВлаНllхОре}ljlОВаl|оN1}
МаЙНУ; 

в -]а ltи1\4 Itt,lговором аflо в

усЬоМУЧерГуПоГашаЮТЬсязобов,язанняоренларяi,lсп.ltагиitttttиrпJtаrс;кtt
рахунок noaurann, i"r"* невиконаних оренларем зобов,язань за цим jlоговороN,l,

Балансоутримувач поверта€ Оренларю суму забезпечувального деllо,]tlтY, яка зzul}1tllиJlась tliс;tя

здiйснення вирахувань, перелбачених цим пунктом,

5, Полiпшення i ремонт орендоваlIого майrIа

5.1. Оренлар ма€ право:

ЗаЗГодоЮБшансоутриМуВачапроВоДитиlоточниi'-та/абокапiта.llьнийремtонr.Маiлнаiвttс,гt'Ilаlи
замовником на виготовлення проектно-*Ьr.ор",поТ документаuiТ rra прове;rенtlя реN{он,гу:

здiйснювати невiд'смнi полiпrшення МаГrна за наявностi рiLr_Iення Ореtrлtlлавrrя про нада}lня:]1,.,ди,

пр"Ипrrоrо вiдповiдно ло Закону та Порялку,

заЗГодоюоренлолавчЯ,НаДаноЮвiдповiДнолоЗаконуr.аПорялку.i"jll:.|-протяГоМстрокуореНjlи
зарахуватИ частt.нУ витраТ на проведенНя капiтальнОaо рa*оrrУ в рахунок,]менUlенltя 

орендttоТ tl,ita,lt,

5.2, порялок отримання оренларем зголи Балансо)трll\4уваЧа io1.1err.ro'taBltЯ На llР()ВС.lеllllЯ Bi-tllttBi'ttlrlx

видiв робiт. п.р.ооu,,Ёпuх пунктом 5.i цrо.о договору,."р;;;;Ъ;uY:r':,:"1..Т:.О.- 
ЗГОЛtl ()РеНllОJlаВllЯ tla

зарахування витрат на проведенп',]т* робiт в рахунок оренлноI плати iумови, lta якl,tх,зjiiг,tснкrс,гься гакс

зарахУВанНя,u,u*о*суМавИТрат.я*i*ожу,обутизарахованi.визttа.tаютьсяIlоряltком.

5.3'оренларМа€праВонакоМПеНсашiювартостiздiйсненихнимневiД.смt.tихполiпшtеньМаЙнауllоряjlк)
та на умовах, встановлених Порядком,
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5.4. Оренлар ма€ право на компенсаuiю BapTocTi здiйснеtrих tlим tлевiд'смнltх пt1.;titlllteHb Майrlа Bi.r

переможця аукшiону з приватизацiт Майна. а якщо таким переможцем стас ()ренлар. - то llpaBo tla ]арах\,вання в

pu*yno* купiвельноi чiни суми BapTocTi здiйснених ним невiд'смних rlолiгlшень ),поряДк),та на vмовах,

встановлених Законом Украiни вiд l8 сiчня 20 l8 р. N 2269-Vlll "Про приватизаltitо.гtерrкавного i копtvltальгtогt>

майна"(Вiломостi ВерховноТРалиУкраТни,20 l8p..N l2.ст,68)(далi -Законпроприватизаl-tiю),

6. Режим використання орендованого Mal-tHa

6.1. Оренлар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiltповiдно ilo приз1-1аt|еtlня. вl1,]наче}l()|,() }

пункr,i 7 Умов.

6.2. Оренлар зобов'язаниЙ забезпечувати збереження орендованоГо Майr-rа. заrlобiгаr,и йоt,о

пошкодженню iпсуванню, тримати Майно в порядку, передба,tеному санiтарними нормами та правl]лами

пожежноТ безпеки, пiлтримуваТи орендоваНе МайнО в нitлежномУ cTaHi. не гiршому, нiж на MoMetiT переrtачi

його в оренДу, a ypu*y"u*"r* 
"ор"-rного фiзичного зносу, здiйснювати заходи протипоже)кноТ безпеки,

6.3. Оренлар зобов'язан ий;

вiдповiдно до вимоГ нормативно-правових aKTiB з пожежноТ безпекtl розроб.rяти K()\lIl.]lL,Kclti ta\t)JIl lllt).lo

забезпечення пожежнот безпеки об'скта оренди Майна;

забезпечувати ,

приписiв i постанов
Балансоутримувача;

захисту i зв'язку. пожеiкl]у TexHiK1,. об"lаjlнанttя,га
утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного

iHBeHTap, не допускати Тх використання не за призначенням;

проводити внутрiшнi розслiлування випадкiв пожеж та

документи розсл iлуван ня.

оренлар несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатаuiт iHжeHepHtrx мереж. по;ке;кноj'безпекtl

i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством,

6.4. Оренлар зобов'язаНий забезпеЧити представникаМ ОренлолавЧя та БаланСоутримувача ]locT),Il tIa

об'скт оренЛ" у робочi лнi у робочИй час (а у разi отриМан}|я скарГ на поруLtIеtlt]я lIpaBt,lJl ,r,tlrui або прова,ц;+(еlIttя

Оре"ларе' дirпо"ос.i у неробочий час, яка завда€ шкоди або rrезру,rнOс1 ей власнltкам cvMi;Kttttx ttpltMitrtcHb,

то у булr-r*ий iншиГЛ час) i1\'tетоЮ здiйснення контролЮ за його використанllяlll га викоtlаttttям ()pctt.titpci\l \\,loB

чrо.о'оо.оrору.Про необхiднiсть отримання доступу до об'скта ореtlдl.| Ба.ltагrсоl,трrlМr''t]Дtl або ()реrrttэ:rавеttь

повiдомляс оренларевi електронною поштою принаймнi за один робочrrЙ,rеНЬ. KPiM ВttГlllДКiВ. КОЛl| .locl-vll ,'1О

об'екта оренди необхiдно отримати з метою запобiгання нанесенню l-t]кодl4 об'скт,у оренди чи B,Ttacttocтi тре,гiх

осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок аварiйнl,rх ситуаuiйr або внас;riдок llас,ган}lя

"uдrr"чЪй""х 
ситуачiй, техногенноГо та природного характеру. а,гако)1( у разi отримання cKapl, lla llорYlllенllя

правил тишi або провадження Оренларем дiяльностi у неробо,rtлГl t|ac. яка завjtа€ lllKo-lll або Help*ltttlcIcЙ

,nuan"*u* сумiжних примiщень. У разi виникl{ення таких сиr,у,аuiri ()perr.rap зобов'язаtlttii lз;t<ttBa,t,t,t

невiдкладних заходiв для лiквiлацiт iх наслiдкiв,

6.5. llротягом п'яти робочих днiв З дати укладення цього договор}' [i;t,laHcoyтplrMvBa,t зобtlв'я,заttltй

надати Оренларю для пiдписання:

лва примiрНики договоРу про вiлшКодування витрат Балансоуr,рлlмувача l]a },трllN,lанttя ореl]дованог()

Майrrа та наданнЯ комlzцдlrп"* послуГ Оренларю. Проек,ги логоворiв iз постача.ltьниками ком),на^пьt{tlх tlосл\/l,

якщо стосоВно об'скта орендИ такими постачzuIьниками комунальних посJtуг вiлкри,гi oKpeMi особовi рахунки

або якщо oKpeMi особовi рахунки були вiлкритi на поперелнього користува,lа Майном,

Оренлар зобов'язанtлй протягом десяти робочих днiв з N,roMeHTy о,tр1,1маtl1-1я ttprrbripbrttKiB,I(]lt)l]Ol)\ llpo

вiдшколування витраl.БалансоутриN'tувача на утримання орендованоt,о МаГ,tttа,га l|алаt]ilя KoNl)llil,,lbHиx посjl\,|,

Оренларю:

додержання протипожежних вимог. стандартiв, норм. пр.авил,. а також виконання вим()г

opiaHiB державного пожежного нагляду та вимог вiдповiдних служб (пiлрозлi,пiв)

подавати Балансtrутрtrм\,вач\ Bi,trtoBi;lHi

пiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрник логовору; або
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подати БалансоутримувачУ обГрунтованi зауваження до суМ витрат. якi пiлляl,аrоть BijllшKo.lvBal-{HK)

Оренларем за договором.

ОренлаР зобов'язаний протягоМ десяти робочих днiв з моменту отримання вiл Балансоутримувача

вiдповiдi на свот зауваження, яка мiстить документальнi пiлтверлження витрат, якi пiдлягають вiдшколуванню

Оренларем' пiдписатИ i повернутИ БалансоутрИмувачУ примiрник договору,

орендар вжива€ заходiв для укладення iз постачальниками комунальtlих послуг;tоговорiв на постаtlанl]я

вiдповiдних комунttльних послуг протягом мiсяця з моменту отримаll}]я прсtск,гiв вi.,tltовiдних]tоговорiв Birt

Балансоутримувача. Оренлар зобов'язаний надати Балансоутримувачу KorriT .lot,oBtlpiB. yKJlajlctt1,1x iз

постачальниками комунальних послуг.

7. Страхування об'€кта орендш, вiдшколуванltя в],rтрат на ouiHKy Maйlta

7. l. орендар зобов'язаний:

протягом l0 каленларних днiв з дня укладення цього договору застрах),ватli Майrно на супt\ Гtcll,cl

arpu*orbTBapTocTi.,"rnuu."bTy пунктi 6.2 Умов, на користЬ Балансоутримувача згiltно з [lоря:rкошl. зокрема Bi.T

пожежi, затоплення, npor"npuun"x лiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та tIротяl,ом l0 Ktrrlc,rr-rapHltx jtttiB з:tня

укладеннЯ договорУ .rpu*y"unn' (логоворiв страхування) надати Балансоуr,римува(|у та ()pcllлoraBtLto laBipetli

нiLпежним чином копiТ договору страхування iлокументiв. якi пiлтверлrкують спJlату с,граховоI,о llлате)I{\

(страхових платежiв);

поновлювати щороку логовiр страхування так, шоб протягом строку дiТ цього договору Майно буlrо

застрахованим, i надавати Балансоутримувачу та Оренлолавцю копiт завiрених належним чином договору

arpu*y"un"' iлокументiВ, якi пiлтвеРджуютЬ сплату страхового rlлатежу. Якшо договiр страхvвання уклалеtll,tй

"u 
arpo*, що € iншим, нiж один piK, такий логовiр повинен бутtr поrtов,llений пiсля ,lакiнчеttня cтpoKv. lla якltL"l

BiH уклалено,

Якщо строк лii'логовору оренди менший. нiж один piK. то логовiр стра\уttаl|ня _vкла/tа( lься rrn строк ,,tii'

договору орендt4.

оплата послуг страховика здiйснюеться за рахунок Оренларя (страхувальника).

8. Суборенла

8.1. (l) ОренлаР NtaC правО передатИ МайнО в суборенлУ. якtцО Оренлар отрt{маr] Maiitto ]а ре]\,,rlьгi-l-|,аl\41,1

aykuioHy (у тому числi В результатi продовження договору ореrlлr,r) iоголошення llpo переда'|у майllа t] opeHjlv

мiстило згоду оренДодавця на суборенлу, про що зазнача€ться у пунктi l3 Умов. l|.i.lrboBe Ilризl|ачення. 3а яким

Майно1aо*е буr" 
""nop"aruno 

вiдповiдно до договору суборенли, визна(lасться з урахуванням обмежень.

передбачених цим договором (за наявностi).

8.2. Оренлар може укладати логовiр суборенли лише з особами, якi вiдповiдаlоть t]имогам cTaTTi zl

Закону.

8.З. Оренлар протягом трьох робо.tих днiв ] дня укладення доI,оворv суборен:tи,tсlбов'язаttий надаr,ll

оренлолавшю iнформачiю про суборенларя та один примiрник доl,овору су'борен,'tи ДЛЯ ЙОl'О ()llРllЛlt)]tllСНllЯ

Оренлолавчем в електроннiй торговiй системi.

9. Заllевненllя с,горirt

9.1. Балансоутр}lмувач i ОренлолавеlIь запевняють Орендаря, utо:

9.1.1. KpiM випадкiв, коли про iнше зазначене в aKTi приймання-перела.t i. об'ск,г o;-lcH,ltti с Bi;tbttI,tb,l Bi,t

TpeTix осiб, всерелинi об'скта немас майна. наJlея(ного TpeTiM особамt. повний iбезllерсrlколний lосr,уtt дil

об'скта може бути наданий Оренларю в день пiдписання акт,а пригtманtlя-tlереjlаt| i 1rазом iз комlt,ltскгtlм k,lttr1,1iB

вiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi приймання-передачi:

9.1.2. iнфоРмачiя прО Майно, оIIрl{люднеНа в оголоtl:еннi прО передачУ в оренлУ або iнформаuiйrlсlму

повiдомленнi/iнформачiТ про об'скт орендll, якщо договiр уклалено без проведення аукцiону (в обсязi,

передбаченомупунктом ll5абопунктом 26 Порялку), посилаtлня на яке зазнаllене у пунктi 4,2 Умов,

вiдповiдас дiйсностi, за винятком обставин, вiлображених в aKTi приймання-перела,ri.
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9.2. Оренлар зобовязанийt cBoc.lacHo i в повному обсязi сплаtlувати орендн}, пла1\, та ittшi tlл;lтеrtti

вiдповiдно до цього договору.

9.з. одночасно або до дати укладення цього логовору OpeH:rap tloBHicTtcl ctlJlaTиB аваtlСОВИЙ tsllecoK']

оренлнот плати в розмiрi, визначеному у пунктi l0 Умов,

9.4. одночасно або до укладення цього договору Оренлар повнiстю спJlатив забезltечува.'Itьний jtспкlзti,г в

розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов.

l0. Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за договором

l0.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сl,орони Hecyl,b

вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором.

l0.2. ОренлодавецЬ не вiдповiдас за зобов'язаннями Оренларя. Оренлар не вiлповiдаt"за зобов'я,заt]l]ям1,1

оренлолавчя та Балансоутримувача. якшо iнше не передбачено цllм /]оговором. operr-lap вiitпсlвiлаt за cBoj':r,t tl

зобов'язаннями iза зобов'язаннями. за якими BiH с правонаступником. виключно t].l|ас}|и]\{ майtt0шl. Ст,ягltенtlя,]il

цими зобов'язаннями tle може бути звернене на орендоване Майrrо,

l0.З. Спори. якi виникають за цим договором або в зв'язк) з ним. не вирiшеrri Ulля\оl\l llсреговорiв,

вирiшуються в судовому порядку.

10.4. Стягнення заборгованостi з оренлноТ плати, пенi та неустtlйкtl (:за наявttостi1. rrерс,:rбачсlll|\ ltltM

договором, може здiйснюватися на пiдставi рiшення сулу. Стягнення заборговаttосr,i з ollJla],1l t_lpett-lHoi't].1tarи

вiдповiдно до частини шостот cTaTTi l7 Закону може здiйсt|юватися в безспiрномr llоряltк\ tla lli,LclaBi

виконавчого напису HoTapiyca.

l l. СтроК чlлнностi, yMoBl{ змitlлt т,а припllнеllня лоr,овору

11.1. (1) I-|ей логовiР укладенО на строк' визначениЙ у пунктi l2 Умов. ПеребiГ строку договор}

почина€тьсЯ з лня набра"", й"поari цим договором. I{ей логовiр набирас чинностi в день його пiлгtисання

сторонами. Строк оренди за цим договором починасться з дати пiлttисання акта прttйvання-персла,ri i

закiнчусться датою припинення цього договору.

l1.2. Умови цього договору зберiгають силу протягом всього с,гроку дil'Ltього jttlГtrВоР}. в l()Nl) ,| llcJli )'

разi, коли пiсля його укладенllя законодавством встановлено правила. uto lrогiрLllукrlь cтatloBиllle Оренларя,

KpiM випалку, а в частинi зобов'язань Оренларя шодо орендноТ плати - до виконання зобов'я:зань.

l1.3. змiни iдоповнення до договору вносяться до закittченllя строк}'ЙогО Дir"'u 
'3ДбЦllttltО 

ЗГ()tОК) cIOpi|1

з урахуванНям встановЛених статтеЮ lб ЗаконУ та ПорялкоМ умов та обмеженЬ ltljlяхоМ укладенtlя договtlрiв

npo uпaaa"пя змiн iдоповtlень у письмовiй формi, якi пiлписуються сторонами та € tIевiд'смttимt,t t|ас,гl]нами

цього договору.

l 1.4. Ilроловження цього договорУ здiйснюс,r,ься з урахYванняМ вt{мог. t]cTaHoBJlcllljx сl,аl"геI() l 8

Закону та Порядком.

оренлар, який бажас продовжити чей логовiр tta новий строк. повrlнен звернутись до Ореtlдолавtlя ]а I,ри

мiсяцi до закiнчення строку лiт логовору iз заявою.

f{o заявИ додастьсЯ звiт прО ouiHKY об'скта оренди та рецензiя на нього. якшо договiр оренли був

уклалений без провелення конкурсу чи aykuioHy, або логовiр оренди, що продовr(усться, був укла,lений без

nporaoann' uynuionY з пiдприсмствами, установами, органiзацiями. гtередбаченимtr стаl,тек) l 5 Закону,

Пропуск строку полання заяви OpeH-lape\1 С пiдсrавокl .fJlя llpllllllllelIllя lIb()l() .loItltlOp\ tttt tti,tc tlrBi

закiнчення строку, на який його було укладено. вiдповiдно до п),нк,гу l 43 Порялку,

Оренлар ма€ переважне право на продовження цього логовору, яке може бутir реапiзоваI|о 1,11,1l\4 \,

визначений в Порялку спосiб.

l1.5. Якщо iнше не перелбачено цим договором. перехiл права власностi на tlpctr:tlBattc Mafitttt tpctilt

особам не с пiдставою для змiни або припинення чинностi цим договором. iBirr зберir,аr,свокl ,tиtlltiсIь,1,1я
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нового власника оренлованого Майна (його правонаступника). за винятком випадку приватизаuiт орендованого

Майна Оренларем,

l 1.6, Щоговiр припинясться:

l 1.6.1 з пiдстав, передбачених частиною першою cTaTTi 24 Закону, i при ttboMy:

l1.6'1.1.якшопiДставоюприпиНенняДогоВорусзакiнченrtясТроку.наякttt'-tЙогоуклалено(абзаlt
другий частини першоТ cTaTTi ZЦ Закону), то логовiр вважа€ться припиненим ]:

датизакiнченНясТроку,наякийЙогобулоукЛаДено.напiдставiрiu-rенняоренлолавrrяпровi.lмовv.у
продовженнi uro.o оо.оъору. пр"иняrо.о"r'пiоЙаВ, ПеРеЛбаЧеНИХСТаТТеЮ l9 ЗаКОНУ' В МеЖаХ С'ГРОКlВ'

визначенихчu.r""оrriilr-rЪБ.rur.i tB Закону; або рiшення ореНДоДаВця про ПрипИнення цЬого доГоtsору'l

пiДставПроПускУоренларемстрокупаподанняЗаяВиllроПроДоВжеНняцЬоГоДоГовору.
передбачено.о "u.r""o"J;;;;;", 

cTaTTi l 8 зu*опу (пункт l 43 порялку);

Дати,ВиЗнаЧеноiвабзаrriтре'гьоМуПуНкту'']I:l:ТJ..,*,'оtlереМожIlеl\'|аукrtiilнунаtlролоВжеlltlя
цього догоВору aruпu-Ьaооu i"ru,'нiж ОренлаР, - на пiдставi протоколу; аукшiону (рiLrlення ()ренло,ltавtLя ttc

вимагасться);

l1.6'1.2.якЩопiДстаВоЮприПиненняДоГоВорУсобставини,перелбаченiабзацамитретiм,чеТВер.ГИМ.
сьомим, восьмим частини першот craTri zц iailny, ЛЬiОriР ВВаЖаСТЬСЯ ПРИПИНеНИМ З ДаТИ НаСТаННЯ ВlДПОВlДНОl

обставини на пiдставi рiшення ор."лолuй';;;; пiдЪтавi ;;-;;;;", ЯКИЙ СВiДЧИТЬ ПРО НаСТаННЯ фаКТУ

припинення ,р"о"*пЪТ особи або cMepTi фiзичноТ особи;

l 1.6.2 якцо оренлар наДаВ неДостовiрну iнформаuirо про право бу'ти ореНдарсМ вiдttовi'tнtT ]Kl

положенЬ частиН третьоi iчетвертоТ cTaTTi 4 Закону, а також ,*rо bp.uuap. який отр.и\4ав Майно в Ope}|]ly ое-]

проведення uу*цiо"у, "uдuu 
,i/uбо onpunoo""u на веб-сай., 

"tibPlrr'i '''" 
"Po'Pini 

В СtlttizutЬНiЙ MePe;Ki)

недостовiрну iHqopJaui,o про себе таlабо свою дiяльнiсть,

,ц,оговiр вважа€ться приIIиtlеним з цiст пiдстави в одноСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ-На ]0 ДеНЬ ПiСЛЯ tlаЛiС;lаttrtЯ

орендолавuем листа оренларю про дострокове припине"ur--urО.О ДОГОВОРУ' KPiM ВИПаЛКУ' КО-|lИ lIРО'ЯI'Оlll

зазначеного строку Оренлар звернувся оо фоу з оскарженням такого рiшення Оренло,лавuя,

У такому разi логовiр вважа€ться припиненим:

пiсля закiнченtlя двох мiсяцiв з дня звернення Орендарем за таким позоl]ом 
"lо 

су,l),, якtll() cyjloM нс

вiДкритоПроВаДженНяусправiзатакиМПоЗоВоМоренларяПроТяГоМЗаЗнаЧеноГОДвомiсячгtогосТроку;

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

абозДатиЗаJIишеНнясудоМпоЗовубезроЗГЛяДу,приПИНеНняпроВаДжеlIНяусправiабозJtатrt
вiдкликання Оренларем позову,

лист про дострокове припинення надсила€ться на адресу електроннот 1"лl", 
орен;tаря i tlot_tlTclBiIM

вiдправленням iз повйомленням про врученl]я iописом r*пuо."п' за a,lpecot. мiсttезнахt,lджеttня Оренларя, а

також за адресою орендованого Майна]

l1.6.3 (l) якщо цей логовiр пiдписаний без одно.lасного пiдпtrсання акта ttриймаttня-tlере;iачi Майна,

,щоговiр вважаеться припиненим, uiaT пiоБuu" nu п'rr"И pooo.r"li Оa"Ь ltiСЛЯ tliДГtt'tСаННЯ ЦЬОГО ЛОГОВОРУ' ЯКtltО

станом на цей день акт приймання_п.р.йчi n. пiдписаний u.p.,, ,inl\4o,y оренларя, про tllo Балаttссlутрt,tмtYва,t

повинеtl скласти акт та повiдомити Оренлодавцю,

l1.6.4'наВиМоГуоренлоДавчязпiдс'тав,перелбаченихпу}lкl.оМl1.7цьоголоГоВорч.irlриtiьоtчtчдоr.овiр
вважасться припиненим в лень. ,"aпuчa'п'iЙ Jonouiono лО абЗа',rУ ТРеТЬОГО IIYHKTY l l'8 rtbo'o ЛОГОВОР)';

l1.6.5.навиМоГуоренларязпiдстав,переДбаченrлх-пУнкТоМl1.9rtьоr.одоГОворУ.iприr'tьому;,tогtlвiр
вважаеться припинени]\4 в день, u"."uuii"olionbuiono ДО uбЗuЦУ ДРУГОГО ПУНКТУ l l ' l 0 ЦЬОГО ДОГОВОРУ;

l1.6.6.заЗГоДоlосторiннапiдставiДоГоВоруПроПрИПИНенняЗдатипiлписанняакТаПоверненняМаiiназ
оренди;
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l1.6.1 . на вимогу буль-якоТ iз cTopiH цього договору за рirшенням
законодавством.

суду з пiдстав, перелбачених

l1,7. Щоговiр може бути достроково припинений на вимогу Оренлодавrtя, якtttо OpeH.lap;

l1.7.1. лопУстив простРоченнЯ сплати оренлноТ плати }la строк бiльше трьох мiсяцiв або сушrарна
заборгованiсть з орендноi плати бiльша. нiж плата за три мiсяui;

l1.7.2. без письмового дозволу Оренлолавuя передав Майно. йоt,о частllну v користчвання itlruii'i особi.
KpiM випадкiв, коли Оренлар передав Майно в суборенлу на пiдставi uy,,*ry b,l ,,onro доIовOру i на.цав
ОренлолавUю копiЮ договорУ суборенлИ для йогО оприлюднеНня в електроннiй торговiй сис.геплi;

l 1.7.З. уклав логовiр суборенли з особами, якi не вiдповiдають вимогам cTaTTi 4 Закону;

l1,7,4. перешкоджа€ спiвробiтникам Оренлодавця таlабо Балансоутримувача здiйснюватl.r контроль за
використанням Майна, виконанням умов цього договору;

l1,8, Про наявнiсть однiсТ з пiдстав ДЛЯ лбglр9цового llриllиtlеIIllя /lolOBop,r з iHirtia,гttBtl ()pctt;ttljlaI]ltя"
передбаченИх пунктоМ lI.7 цьогО договору, Оренлодавеltь абО Баurансоуr,рИмчвач rlовi;tом.,lяс OperrrtapeBi r.a
iншiй cTopoHi логовору листом. У листi повинен мiститись опис гlор),uJеttня i вttмогу llро Гlt,lго vсуIlенl]я в с1рок
не менш як l5 та не бiльш як 30 робочих днiв ] дати peccTpartiT листа (v arpoi n;rr.u робо,tих лнiв. якtltс-l
порушення стосу€ться прострочення сплати оренлноi'плати або переlJ]коджання у,злiйснеrlнi Орендtlдавцепл абtl
БалансоутримувачеМ контролЮ за викорисТанням Майна). Лист пересиластЬся lla адрес) elteKTpoцHoi'tl()lllTt|
оренларя iпоштовим вiдгlравленням iз повiдомленням про вручення iописом t]кла.лення за алресок)
мiсцезнаходження Оренларя, а також за адресою орендованого Mal'tHa.

Якщо протягом встаноВленого у приписi часу Оренлар не усунуВ IlоруtUе}ll]я, Ореrtло,tавеlLЬ tIa/lCllJla(
ОренларЮ лист, У якому повiдомляс Оренларевi про дострокове приtll41-Iенllя лоI,оворч lla t]и\,|оl,у ()реtultl:ltавttя.
У листi зазнаtIасться пiдстава припинення договору, посилаtJtlя на вимогу про чсунеl]l{я lIOpyllletltlя. а l.aKO)I(
ПОСИЛаННЯ На ОбСТаВИНИ, ЯКi СВiДЧаТЬ ПРО Т€, Що ПОрУшення трива€ rliсля закiнчення cTpoli},. вiдведеtlого д.ttя
його усунення.

щоговiр вважас,гься припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiс;tаttня Оренлодавt,tем або
БаЛаНСОУТРИМУВаЧеМ ОРеНЛаРrО ЛиСта про дострокове IlрипиненFlя цього договору. Орснлодавеtlь наjlсила(
Орендарю лист про дострокове припинення цього договору еJlектронною пoll,',,ol.. а,гако)i IlOll1.I.0B11]\l
вiдправленнЯм iз повiдоМленняМ про врученНя iописоМ u*r,uдauuО la адрес()к) МiСцезttахсl.rtжснttя ()реrr,tаlРЯ. а
також за адресою оренлованого Майна. Щата лострокового tlрипинення tlього /tоговор\,tIа l]иN.{оI.\ ()реtt,tо;lавttя
встановлюсться на пiдставi штемпеля поштового вiддi.llення на поttll.овому вi;tправ;lеt,ui Opa,rou;luo,tr.

l1.9. l_{ей логовiр може бути достроково припинений на вl]l\4огу Орен:tаря. якtuо:

l 1.9.1. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта ttрийманtlя-гtсрела,li Орсrrлар о,гр1.1N{а(. .цокiiзll
icToTHoT невiдповiдностi об'скта оренди iнформаuiТ про нього. зазt-Iа.tснiй , u.oлn,,,.,,,li або irlфорлtаlliйtlо,lr,
повiдомленнi/iнформаuiТ про об'скт оренди. якшо доl-овiр 1 к;rалено без прове;tенllя а} KttioHy, або в ак ii
приймання-перелач i ; або

l1.9.2. проl,ягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-гrерелачiОреrrлар tle ма,гиме MOittlttlBOC.1.i
використовувати об'скт або приступити до виконання ремонтних робiт на rlб'сктi через вiлсуr.нiсть на об'ск,гi
можливостi пiдключення до комунальних послуг, або вiдмови Балансоутр}lмувача ук.ласти iз Ореrlларем
логовiр про вiлшкодування витрат Балансоутримувача на у,гримання оренлованого Майrlа та наJtаllFlя
комунальних послу|' Оренларю. або вiдмови постача],lьникiв вiдповiднllх ко\,|унаJlьних IlocJl) I r K.;lac.t tr it
Орендарем договори на постачанtlя таких послуг протягом одного мiсяця.lvrоrЬr.1,]верненtlя Ореrl,itаря (за
УМОВИ, ЩО ОРеНЛаР ЗВеРНУВСЯ ДО ТакиХ постачtLльникiв послуг не пiзнiше нiж протягом одtlого мiсяttя ttiс;lя
пiдписання акта приймання-передачi Майна).

l1.10. ПрО виявленнЯ обставин, якi даютЬ право ОренЛарю на пр1.1пtlllення jlоl,оворч вiдrrовiлttо до п),llк.r\
l 1.9 ЦЬОГО ДОГОВОРу, ОРенлар tIовинен повiдомити Оренлолавltк-t i БzulaHcoyтpljN,l,\,Batlv i.r'no,,,o,,nrn, Bi.lIltoBi,,ltttlx
ДСlКаЗiВ ПРОТЯГОМ ТРЬОХ РОбО'rих лнiв пiсля закiн.tення cTpoKiB, персдба,tеt,u, i,",,o,,.o, l|.9 ;1оr-9цбрч. якrl{tl
протягоМ З0 днiВ з моментУ отриманнЯ повiдомленНя ОренларЯ зачва)кснtlЯ Орен;tаtrlя tlc бчл1,l.ь 1cl,HcHi.ОРеНЛаР НаДСИЛа€ ОРеНЛОЛаВuЮ iБа"ltансоутримувачу вимогу про досl,рокове Ilрипll}lсllllя цы)l-о дtlltlвор1 i

в}l]l1огу про повернення забезпечувiU|ьного депо]llту i сп.llачс,них cyl\l opL.lljllltti' пла l,tt. Вt.tрlогt.l Оренларя.
заявленi пiсля закirt.rенttя cTpoKiB, встаllовлеtIих цIlм пунктом лоtовOр\,. заловоJlеlltlю не ttiл.rIяlаrоlь.



1,2

.Щоговiр вважасться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання OpeH,rapeM Орен,ло;rавuю i

Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього договору. KpiM випалкiв. коли Оренлолавеuь або
Балансоутримувач надав Оренларю обгрунтованi зауваження шодо обставtttt. викладенllх r tloBi_toMлetttli
Оренларя. Спори щоло обгрунтованостi цих зауважень вирiшуються судом.

За вiлсутностi зауважень Оренлолавця та Балансоутримува(lа, перелбачеtlих абзаrLом другl1м |lього
пункту:

Ба_лансоу'гримувач повертас Оренларю вiлповi-лну частиll) tlреttлttоi' п-rtа ги. cllJIa,tetlol' ()реtlларемt"
протягом десяти кале}lдарних днiв з моменту отрима}Iня вимог14 Орен,rаря iпiдпttсанttя Operl.,rapeп,l ак,га
повернення Майна з орендиl

Балансоутримувач поверта€ сплачений Оренларем забезпечувальний депозит протягом десяти
кilлендарних днiв з моменту отримання вимоги Оренларя i пiдписання Оренларем акта повернення МаЙна з

оренди. Повернення оренднот плати, що була налмiру сплачена оренларем на рахунок Балансоутримувача
здiйсню€ться у порядку, визначеному законодавством.

l 1.1 l. У разi припинення договору:

полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Оренларем за рахунок власtIих KotlTiB за згодою осiб.
визначених у пунктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiд орендованого Mat:iHa, не завдаIочи йtому
шкоди, е власнiстю Оренларя, а полiпшення, якi не мо)кна вiлокремити без шкоди для маЙна, - власнiсткl
територiальноТ громали м icTa Кисва;

полiпшення Майна, зробленi Оренларем без згоди осiб. визгtа.tенllх v гtyнкt,i 5.1 цl,t.ltr лt)Iовор\. якi нс
можна вiдокремити без шкоди лля Майна. с в;lаснiстю територiапьнtli грсlмали Mic,t,a KtttBa та i'х Bap,ricтb
компенсацii не пiдлягас.

11.12. Майно вважа€ться поверненим Оренлолавчю/ Балансоутримувачу з моменту пiдписання
Балансоутримувачем та Оренларем акта повернення з оренди орендованого Майна.

l2. lнше

l2.1 Оренлар зобов'язаниГl письмово повiдомити iншим cтopotiaM jlo1,oBopy tlротягом п'яти робо,tr.lх ltttiB
з дати внесення змiн у його найменуваннi, мiсtlезнаходrl<еннi. баttкiвських реквiзитах i Kt,lHtaKll]ll\ ]lalllt\.
Оренлолавечь або Балансоутримувач повiломляс OpeH:tapeBi про вiлповiлнi змirlrr 1,1исьмово абtr н? a,,tpec),

електроннот пошти,

12,2. Якцо цей договiр пiдляга€ нотарiальному посвiлченню, витрати на таке посвiдчеtlня несе Оренлар

l2.3. Якщо протягом строку лiт логовору вiлбуваеться змiна оренлодавця або Балансоутримувача Майна,
новий орендодавець або Балансоутримувач ста€ стороною такого договору шляхом складення акта гlро замiгtv
сторони у логоворi оренди (далi - акт про замiну сторони) за формою, що розроблясться Оренлодавцем. Акт прtl
замiну сторони пiдписусться попереднiм i новим Оренлолавчем або Балансоутримчвачем та в той же лень
надсиласться iншим сторонам договору листом (чiнним з описом). Акт про замiну сторони склалас,гься у трьох
оригiн€lльних примiрниках. Новий Оренлолавечь або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти рtlбочих
днiв вiд дати його надсилання Оренларю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй системi.
Оренлолавечь або Балансоутримувач за цим договором вважа€ться замiненим з моменту опублiкування акта
про замiну cTopiH в електроннi1-1 торговiй системi.

\2.4.У разi реорганiзачiТ Оренларя логовiр оренди зберiгас чltннiсть д;tя вiдltовiдного п}]aвotlilcTylIl]ljKa
юриличноТ особи - Оренларя.

У разi вилiлу з юридичноТ особи - Оренларя окремоТ юридичноТ особи перехiд до такоi особи rrpaB i

обов'язкiв, якi витiкають iз цього договору. можливий лише за згодою Оренло,tавчя.

Замiна сторони Оренларя набувае чинностi з дня внесення змiн до ltього доt,овору.

Замiна Оренларя iHrпa, нiж передбачена цим пунктом, не допуска€ться.
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l2.5. Цей Щоговiр укладено у трьох примiрниках, кожен з якl4х ма€ одl]аковч юридичну силу, по одllом},
лля Оре нларя, Оренлолав ця i Балансоутримувача.

12.6, У разi якщо повiдомлення (лист) Оренлолавчя, Балансоутримувача направле}lе за наJ]ежнок)
адресоЮ (зазначеною у логоворi) i повернено поштою у зв'язку з посиланням на вtlбуття адресата. нс
ОТРИМанНя у зв'язкУ з закiнченням TepMiHy зберiгання поштового вiлправлення. вiлмову Biit tlдер>l<анt]я. Tol]to.
то вважа€ться, що адресат (OpeHlap) повiдомлений належним чином.

l3. Дода,гки

l3.1 Щолатки до цього 7]оговору с його невiд'смною i складовою частиною.
!о чього .Щоговор1 .]о.]аються:
- Акт приймання-пере_]ачi орендованого майна (Додаток l );
- Викопiювання}l з поповерхового плану (Щолаток 2);

- затверджений протоко_r е_lектронного аукцiону м Uд-Р5-2021-01-20-000001-1.

Вiд Орендаря:

вiл Оренлодавця:



м. Киiв

Акт
приймаllня-передачi в оренду нерухомого
до комунальноТ власностi територiальноТ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

Додаток l

Mali lla, lllo tlаJlежиl.ь
гроNlа/lи MicTa KrlcBa

tlle tl tI я

орЕFIдАр

Фiзllчна особа - пiдприсtчlечь
28. KibrHaTa ЛЪ 7

'%,z"Zэоzt v

вiд ц 3/ 
" 
hцё202 l р, Ng 2-Z-/

Uрендар Др{ймас в строкове платI{е
власностi. -

u3/

Фiзична особа - пiдприсЖмець ЛавРенюк АнаТолiй СтепановиЧ * надалi Орендар, (Витягз Сдиного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадськихформувань), що заре€стрований за адресою:04l'/6, м. Киiв, вул, Електрекiв,28. KiMHaTa 7 з олнiсi.СТОРОНИ' Та КОМУНаЛЬНе ПiДПРИСМСТВО <Керуюча компаlliя з об"rrу.оuуuuп"" житлового фондуГолосiiвського райоlrУ м, Кисва)), надалi -"Бur,ч".оуrр"мувач, код за сдрпоу j2375554. utознаходиться за адресою: 03039, м, Киi.в, просп. Голосiiвський, l7-б. в особi'директора JlaTaHKlKНаталiТ Вiкторiвни, яка дi€ на пiдставi iruryry . оруrоТ 
"rорони, 

скл€Ulи цей Ак-г, про наведененижче:

l. На виконання договору оренди нерухомого майна(далi - .Щоговiр оренди) ЬалансЬутримуваЧ передас, акористування нерухоме майно, що належить до комунальноi.

Неrкит.ltове п iдuалiпБ Б;; irц
плоtцею

лzl9зд.д_._
пiлu* ttZ,зо ооn,''-_-_.------
112,3 кв. м _
ll2,3 кв. м
Неж итл о ве п iд чg19дgJцоцЙ

вул. Васи"пькiвськао l1ll l
(далi - Об'скт оренди), що перебувае на

уп равл i н ня Голос iTBcbKo l' районноТ'в MlcTi Киев i

балансi Балансоу,гРимувача .га нiulс)I(и.гь ;to сфери
дерхtавноТ алм i н icT.parlii'.

2, об'скт оренди. с. вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'скта ореl{ди lle'ac майttа. }laJle)IiIJ()l.()TPe'iM особам, повний i безперешкодний досту' оо об'.пru оренди t{а1,1асIься орендаркl в rlctll,пiдписання цього акта прийплання-перелачi.

3. Характеристика нежитловоГо примiщеНня: не)I(итЛове riримittlеtlltя розмilцеtlе t] lliдва,rli. внаявностi iнженернi комуrriкацii'(електропостачаtltlя. вологlос-гаlчаtl}Jя. l.егlJlоrtосl.а,tаltttя).
4, Вказанi примiщення передаюТься Орендарю в задовiльllоl\1)/ cTaHi без бу,itь-яксlг.l сlб.,tадtlаtlttя.

5, L{им Актом Орендар засвiдчуе. що отримав вiд Ба_лаr{со}I1-1]иlllYва,ла 
'еобхi,ilttий Ktlrttt.teKtключiв вiд об'скта у кiлькостi ш,Ivк,

Kortr,пa"rbHe пi,lll pltcirtcTBo <Керr,ю,lа
Kort пан iя з обс,rr.го в},ва н н я ./KllT"-lo во го в,r,л. Е;екгрикiв.
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