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логоворо\4

з.2.2Офi.,riй,lий 
веб-сайт (с,rорiнка tlп rlpo()ijlb I]

-""'- соцiальнiй Mepe;Ki) Оllеrrларя. tla яKo]!,lv

оllублiкована irrфсlрмаItiя прtl Ореtrларя 1,а йоl,о
ljllял ь н IcTb
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кв. "ф 7
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] Коrуuал"пе
пiдприсмство

: <Керуюча
i копtпанiя з

Бшансоутриму, обслуговуван ня
вач ' житлового

32375554

фонду
голосiiвського

району м.

kvзt ьтчонот спадullll I Ii
i

5

5.1.

d i rе ktsia_golosCa,] k m d а. gov. ua

об'скт оренлl1 та склад майна (дzuri - l\4aiitto)

Проuеttура. в резу;rьтаr i якоi Майtrо о-грtlNltll]о в ()pcll,:l}

(А) Ilсрс.rrача об'r,кта OPCHlll,| tta at,Kttiotti

03039, м. КиТв,
п росп.

ГолосiТвськrrй,
11 -б

Jlатанюlс
[lатал irl

BiKтopiBtla
,I|и peKTctp CTar,1,,l

4

lнtЬормrацiЯ про об'скт opell,rltl - llежlrr,лtlве llpttbtitttellllяl якс l)()Ilatll()Balle lIa Ilcplll()Ntt tlrltlcpci tla

J| .j

___:_____, .iй тппгпоiгl crrcT.pMi rIя якiй позмiшено iнформаЦiЮ llPO Об'СКТ
opiHKy ".n"*rpbrnin 

iорговiИ сисtемi, на якiй розмiшено iнформаuiю ltpo об'скт
a 
' 

,#Н;Т,;:of,]o.;; 
до оголошешня про передачу майна в оренду (Ь обсязi, передбачеltомУ пУНКТОМ 55

; ;;;;;;;;o"*,*"n,' '- на, затверДженого пос'ановою Кабillету
;tiорядку передачi в оренду державного i комунального маи

,MiHicTpiB УкраТнИ 
"iл 

З.rЁрu"" 2020 р. N 48З (OфirriliHlrit вiснИк YKpaTll1,1,2020 р,, N 5l, ст, l585) (ла"гli -

,порядок)' або посилання на опублiковане вiдповiдно ло Порялку iнформаrtiDiне повiлtlмлс1lllя /

,iнформаuiIО про об'скГ ореt!д}t, якlцо догоВiр уклаленО без провеленttя ayKlriolly (в обсязi,

передбаченому пуllктом l l5 або 26 Порялку)

RGL001_UA_20210225_89885 
C(cl,D\ tlct)\\O\lll\ l'ilN! яlок YK1-1ai'rltt. ttc r

r*фopraiii' про tлалея<нiсть I\4aiirra lle вклtо,tеtзtlй;tо /\ep;lraBl]()I,0 pc(cl,p\ tlcp\\O\lll\ lIilNl

до гtам'яток культурноТ спалш1.1ни. об't,ктом кчльтурllоl cгlti.ItlllI1llll

шоГ.lно виявлеllllх об'с,ктi в

4.з

Dal

6 l Бшtансова залишкова BapTicTb сl'ма (гривень)"6,1 Бшtансова залишкова BapTlcTb сума (гривень)" бсз tlt,l.,tarK\ lla 
"lo,ital]\ 

ва1-1 гiсrь: ll6,]J,56

|2.1 uu,r"uua"a на ttiлставi (lirrarrcoBoI IprI. (сорок cir,l ,гltся,t ll'ягсоl .'ll]а]tltяIь l,pll Ip}1,9() Korl,)

6 l 
BapTicTb майна

звiтностi Балансоутрtлмуваtl а

( l,tастина ста,гтi 8 Закону
Украiни вiд 3 жовтtlя 20l9 р. N
l57-1X "Про орсrlл1 :eprKaBttoto i

комунального майtна" (лалi -

Закон )

6.2

Cybra. поря;tку передба,tеttоплу

, (2)
, , l75lабзаtrом TpeTlM tlунк,г}

порядку

/{irя розм irлеtrня с),б'сктiв
:перукарень (перукарня).

Графi к Blt корис-гаt| ня

i(заповнюсться.якщоl\,lаl,"iltо Незасl,осовt"tться

переда(,ться в поt,оп,иl|ну opett,,ty)

Страхова BapTicTb

rb:l lбJJ56, ()() l llrr, ( rr llIlIc\va (грlll-}еIlь). бсi lltl.li.llK) lIil ,l(), litll) Bal]lIc,

rri;tbйtorl cTcl utiсr,лесят три l ttся,ti г}-lttсrа ll я I.1ссяl ttlicr, t prl, ()() Kott, )
6.2.|

1

,J'|

.8

l_[iльове призначенtIя Майна

госtlоларtоt]анtiя. Lцо ,lдir-tсrtюкl,t,ь ttобt toBe обс:tVlовл,ваt]l{я ltilcc"ilctlltя, |] t()Nl\ LllIc_llI

KrtcBa>

л _ , Алреса електронноТ поштI4 Бшlаttсоутрtrмувача,
j,J,l 

на яку надсилаються otpiuiйrri повiдомленням за

цим договором

1,аном tla

танню дату
Nllсяllя. llt()

tlcpc.lt) Ba-,tii jtа,гi

lp11.]llo] ttte t{ tlя

сtlt]я
2l

dйfu,*



Оренлна плата та iншi платежi

М iсячна орендна плата. вllз+iа''aПu ayru. t.ривеl|ь. бе.l llora гк1 lla .l().tall) Bapr ic l r,

_ за рез}льтатами tlровеленtlя
9,| ayKrtioHy 5005.00 (п,ять-гисяtl п'ять I.pH. 00 коlr )
(l,

l

ла,га iреквiзrrти
Ilpo],oKoJly елек,гронt-,lоI,о

al,Krtiolrt, вiл 22.0].202 l

N9 UA_PS-2021-02-
26-000046-1

ком пенсую,гься OpeH,ltaPeM lj пс)ря.цк\ " l tере.ilба,l,., t t()Nl \ I l\ t l к l tiпt (l, 5

договору.

l0 poзMip aBaнcoBol,o внеску op€il:lt|Ol tllliil'll

l0.12(двi)мiсячнiоренлнiплатисуМа.ГриВень.безltолатк)На.'l(}.lаll)варriсrьl00l0.()()rпlr(,rссl]ЦЦ!r].!
( l) l д998ть lрщ,QО коп)

,, Сума iuбё.п.чуu-,по.о д.позпту 2 (двi) мiсячtli орЬнлi ,]."u,"_.i|],,:-.],:::I::),,:::l.,,,::lll]l,'j::,y:]]:i,]:,;
l l '''"" 

rriж розмriр MittiMa-lbrloi заробiтrrоI ПJlaTI.l с'гаll()]\'| lla t|L'i)ll-lc tl l'lc.]l() N'llсяllя. IJ

якоNl}.уклалаt.,гься lrсГt .rot,tlBi|.-l c\iNla. I,plll}cltb. бс-t tttl ,taIK\ lla ]lL).,tal|\

варт|сть.
.уrо, .pur.nb, без tloltaTKy lIa ]lo.Iliill) Bapric-t,b J0 ()_]!|()0 щt! Lц]Ll.t!uцL]

тисяч тр_цдц!!t_шt! [ц]. QQ цQц)

Строк логовору

Ц.О oo.ouip ,lic ло " /l' ZIZ,"Z 2V_^.вкJIк)чtIо

lз Зго.rа на суборен,itу ()реt.t]tсlлавсttь lIa,:lill] -]t,(),lt\ tlil crf,tl1-1ql1.11 tt i_tttt, l ()I,()jl()IllclIl]я\l ltp()

передачу майна в opet{Jly,

, . Банкiвськi реквiзи-ги лля сПЛа'ГИ Ба,tаttсоr"гlэllN1\ Ba(Il]
la ореt,лноТ llлатll та iншttх ltла,tеяtiв

вiдповiдно оо u,o- 
*^i;;r"" " 

plp uПТЛЗzz99:iЧЧ99*9:i:'9:.1':::.,"*1,Р,::*,У#::j]|l"f',"
iono""o.o управлirrня по пl. КисвуT а KtrTBcbKiii обllасгi д"[

<Ощадбанк>>, код банку 322669,

р/р UA 2l305299000002б0030l6708556 в ДТБ <Прпватбанк>,

код банку 305299 кол ( ДРПоУ J237555,1

l2

|2.1
(3)

i 15

,

)

Спiввiлношення розподlлу lБалансоутримува,rу l 00(И,

вiлсоткiв суми opeH.ltloT ltла ttt

БKlJl;Kerl м. Кllt,ва ()'Иl BljlC(),I-KtB с\ MlI

орс tt]lt toT tt.,lа,гlt
оренлноТ пJlати станом на дату

укладення договору

Il. l |езмirrюВанi yMoBtl доl,оl]ор\

l. Прелмет доl,овору

1.1. Оренлолавець iБалансоутримувач [lередаlоть. а OpeH:tap прt,tймаr: V с,грокоt]е платtlе корllс,l,Yваt]rlя

майtно. зазнаLlене v пунктi 4 Умов. BapTicTb якого станови,rь суму. ВИЗНоЧеttr, у ltt,HKTi б Умов,

1.2. майно передасться в ореr|л\, 1Iля вllкор1,1с,гзнtlя ]t i.,tHtl t |l\lIK|(l\l 7 yrloB,

z/-cf
/.а ?'о2(
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2. Умови перелачi ореllдованого

2.1. Оренлар вступас у строкове платtlе корl,!ст\,l]аtlня

перелачi Майна.

Акт приймання-передачl
цього договору,

З.5. В день укладення
мiсяцiв, зазначену у пунктi l0
пунктi З,6 цього договору.

2,2. Перелача Майна в оренду здiйснtоt,ться за його страховою BapTicTro. Bll,]|]atlelt()K) 1 пунктi 6,2 Умов

3. Ореrtлна п.llа-l,а

Майна ()реttltарю

Maiitltlпt ) .,tclll, lIi.,ttlttcatttlя акта гtрийманttя-

пiдписусться мiж Оренларем i Балансоутримувачем одночасно з пlдписанням

Ореrr;tаря вiд обtlв'я tK\ сIlJlа,гl],Itl заборt tltralllc Ib Jil

ураховYюttll lletllo l,а ttcl,c,tOйKr, (за ttаяtзttосr t),

3.1. Оренлна пJIата станоВить суму. визllачену у lrvirKTi 9 YbrtlB. I|арахlt]аtНl]я tlO,'ll'tIKf' lta ДО]lаl{\,t]арllсIl,

на cyN4y оренлноi плаr,и злiйсtlк)сl,ься ч порядку. Brlз}lalletloN,ly зак()но,,lаl]с,tвtrlt YKpaTttrt,

що склалу оренлнот плати не вхо/lять ви,I,рат14 tla чтримаllttя ()pc'lljloBattoto Пtaiittlt (KoMtlHa:tbtttlx ll0c-:l\l',

noany., упрuuпiппr.об'сктом HepyxoMocTi. витрат на утриман[tя гtрt,lбr,лtrнковtli' герtt,t,tlрii'-r а Micrtb l1,1Iальtl()l,()

користування' вар'lстЬ послуt. з ремонту i техгti,tного 
. 

обс_пr l-tlB\ ваllllя itt;ttctteptttlto об',tа.,lllаtttlя Ia

Внliтрiшньобудинкових *aрa*. ремонту булiвлi, у тому чt,lслi: tloKpiB.lli. фаса.'t1,. вивiз смirrя 1,ollK)), а |,aKOi},

компенсаttiя витрат Балансоутримувача за користува1-1tlя ,]eN,rej|btttlKl .lli.ltяttкокl. ()рсrtлlr1l tlccc Iti l]llгра llI lia

ocHoBi окремих логоворiв, укJlадених iз Балtrtrсоу,r,риМ,ч-l]аL|сМ tа'або СlсзtIt)ссрс.,lllь() ] ll()cl,a,Ia-,l1,111,1KilNlll

коl\,Iуt{альниХ послуI. t] llорядку. визначеt]омУ Ilуt|к,гом 6.5 цьоr о доl,ов()р\,.

3.2. якщо орендна плата визнаtlена ]а ре]ульrатамll arKrLioHY. ()peHjttla lljlа'ГLl'}а ci'tcrlb-I'l'l}.[ct]b l]LrK\, llto

наста€ за роком, на якt.tй tlрt4Ilадас llерший мiсяць орснди вllзначасться шляхо]\r кор1,1I,Yваl-|l]я t,lpeH;tttoT Il]lагlI Ja

перший мiсяць оренди на рiчний iндекс iнфляuiТ року, на якиГi прl,ttlадас перllий мiсяttь оренлl1, Opetl,ttHa tl;tar-a

за сiчень-грУлень третьоГо року оренли i кожного наступrlого каJlенлар}tоГ() року оре1,1ди в1,I,]l]ill|iiс,IIrся tLlJlя\ом|

корIlгування мiсячноТ оренлноI плати, шlо сплаtlувilлась ч поперелtlьом\,рсlLti. tra pi,t ttиl"t irr.rcKc iнф',rяttil'r,ltкtltо

року.
3.3. Ореrrлар сплаLlус шtомiсяttя до l5.1t,lcJla. tIoTotlltO1,o мtiсяttя opcl1.1ll. l,ttK як opell.,tap o1,pllNlaI] \,la1,1ll() в

оренду за результатамti ayKltioHy (;rоговiр 5(А),

З.4. ОренлаР сплачу€ орснлl{У пJlаlу lta пiлставi paxvttKiB liautattctlvтpl|N,l},tsalla. lItl;tltToK ttll jlojli,ll]\ Balltictb

нарахову€,гься на зага.jIьну суму оренд}lоl rlлатtt. Бzutаtrсоуl,риNlувач llalic1,1Jla( ()pcrr,,tapro pit\\lloK ttc Lliзttilttc tlt;ti

за п,ять робочих днiв до ouru nnuaa*y. протягом п'яги poбo,ttlx;tHiB rliс.,lя закitt,tеlltlя IloT()tllt()lt'l Пt iСЯrlЯ ()l-]L-lI lll

Бzutансоутрrrмувач передас орендарtо акт в1.1конаних робir, на Hajtatlllя ()peti.1ttlll\ Il()СЛ) I' pa']()\t lJ tIo;litTK()B()t()

наклалною за умови ресстраuii Оренларя платником полатку на ]1о,гlаI|) варгiстr,,

llього догоВору, trбо ;to rricT :taTrr ()pctr,till] cIl]lal|\,( ()pctt,llt\ l1-1al\ }i,i Kljl1,1(lclb

Ушлов (aBattcoBt.li.i BttccoK з opett,ttttll llJla-I ll)" tta tti.,tc,t aBi .,ttlKrltctt-tiB. l]ll,tliilllclllt\ \

з.6. Якu*о чей логовiр укладено за резулы,атаN4и Ilрове]lсllня а\ Kltiott;. ,гtl гti-,lс,l'аr]оtо ]tJiя cll,]la гll

авансового внеску з оренднот плати е протокол про результати електронrlого aykllloIlv,

З.7. Оренлна плата. перерахована llесво€часно або не t} IlоRllоN,IY обсязi. стяI,v("гься liшaHccly,T,pttl\,lYBatlc\4,

Балансоутрlrмувач може звернутися iз позовом до сулу про сl,яl,неlltlЯ OPCtl;1tlt)i ll.,lа,ги та ittttlttr lt-пагс;кiв зlt ttttпl

договором,

З.8, На суму заборгованостi Оренларя i:з ctt,ltal,it opctr,tttroT lljla1 t] l|ара\ов\(l,ься llcll,| t] роtпliрi lltl-,LBiijlroI

облiковоi c.aBKt4 нацiонального банкч tla дату нарах},l}анtlя псtli Bi;t c\,пtr,l laбtlPl'()t]a}l()c'| i la Ktr;ltltttii -ЦСttЬ

простроtlен ня перерахуван ня opcHjll |от t lла гtt,

З.9. Налмiру сплаttена сума ореttдllоТ п.пати, щЬ налiйшr.па Баrrансоr грllNl\ваrl\. lti,t-пяt,ас,в }cI,attol]-lcllo\|\

порядку зарахуваннк), pu*y,ion маi:rбу,.нiх t1_1laTex<iB. а у,разi ttемо)кJllIt]осгi taKtlt() tapalx),Ba]l": 
l_ 1О:]:.,

припиненням орендних вiдносин - поверне}lнlо Ореrrларю, Супrа oner1-,rrro|111r,i.1,1; 
l,,1,11,1,""' 

а:]'tl,:l,.ll,:].lll,j],ll]l,

до пунк,гУ з.5 цьогО Jrоговор},. пiдлягаС,]арахуваl]нК,) в paxV}loK cIlJla,Itl opctt;LttoT llJIil-|'l,| ']il llcpllll N,llсяltt ()pel1,1ll

пiсля п iдп исан ня а кта прt,t й ман ня-tlерелач i Магt rra,

3. l0. 11рипиtlеllня лоI,оl]ору ореllли не звiJtьltя(,

оренлноlо llлаток). якtцо така Bl,ttlиKJla, у пolrllOM), обсязi,

',Z.*.rrbZpfuar
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3.1l. Оренлар зобов'язаний на вимогу ()реrrло,rав[tя гlровоlltlти звiряttttя Bla€M()p()tpart tlKiB ta L]pcli;ltlllNl ll

платеяiами i о(lормляти акти звiряння.

l. Ilоверllення MaiiHa ] opeIl,|lII i laбellte,t1,1ra.tbttttii ;lcIlo]ll,T

4.1. У разi прllпинення доI,овору Operr.l.ap зобов'я,заttий:

звiльнитИ протягоМ Tpbtlx робочих ,'lrtiB Opell;loBatie Майtttl Bi.1 ttartc;litlttx ()plert.,Lapro pc,tcii l lloBeplt\ I,11

його вiдповiдllо до акта llовернеlltIя з opetl]{l1 opetljloBaHot,o Майrlа t] l()Nl} ctatti. в якt)Nl\ N'laiilitl ttсрсбrва.I() l]a

моменl.перелачi йоl,о в opeHJr),. ] у[-)ах),ва}|l]ям l{Op\4a-lbIIot,o (liзtt,t tlot,c) }lloc\. а якllt() ()pclr,tapcпr бr,;ltt lttlKtlttittti

невiд'смнi полiпшення або провелено KaIlil,aлbllttii репlонr. - т() раз(l\t il ,t aKltbltt tttUI illttlcttltяпttt KlttliT.t. It,tlttrt

ремонтом;

сплатити орендну плату. нараховану до дати. що rlереJ{у(,латi IIоверtlегtня Маl"tгtа з оренди. rtettKl (за

наявностi). сплатитИ БалансоутрИN{увачУ плате)кi ]а договороМ ltpKl вiлtllкtlЛ),l]аlll|Я вlllра,Г lia-rraHcovT1-1ttý,lYt]atla

на утриманНя орендоваНого Майна та налання KoMytiaJlbHt.ix послуI,Орсн,lарtо. tlарах(,)ван\,ло ]lal,tl, lItO Ilepe.:lv(,

датi повернення Майна з оренли;

вiдшкодуватrr Балансоутримуваtl}, збиткrt в разi lrогiрll]еIl}lя стаtll, або в гра'гll ( ttoBtltli' aбtГtaC lKOtltlj')

орендованого Майна з вини Оренларя (i в MelKax счм. lllo Ilepct]1.1ltivlo,I,b cvN4\,cl,pa)((,)B()lO lti]llllKt)]l)Bllllllя. якllt()

воно поtllирюсться }{а Bllt|allкll поliрttrення cTaHv або BTpal,1.! орен,гlоllаtl()l,о Майrrа). абtt в pati tcbtt,ttTli;Kuttt

iншкrго вилучення невiд't,мних гto.1tilttt.leHbi каltil,альноlо pL,N,l()lll\.

4.2. 1-Iротягом трьох робочих днiв з моменту гlрljtltltlеlll|я ttbo0-0 rlOl'OBOP\ Iiалаrrсоr,грrlNl\I|аll ,ltlбtlB'яlltttttii

оглянути Майно i зафiксувати його rtоточний стан. а також cTatl роrрu\\ HKiB за tIlINl .t()l()Bt)P()\| I ]lt .tt)l()li()l)()\,l

про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утрtlмаlltlя Opctl.гlOBilltt-l1,o Майttlt l,a l1а]tаIlltя K()i\l\ llil.,lbllll\

llослуг Оренларrо в aKTi tlовернеlll]я t opel1.1l| ()pellл()t]allolrl MaЙltlt.

Балансоу,трrлмува,r скJlадас акт tlовернеllilя з opeltjlи ()pe1l.ilOBall()l() Майrrа \ г}]l,()\ Opl1l lllil,,ll-,llll\

примiрtlикаХ iнадас tliлписанi Бzutаttсоч,грt,l|!,lчвачем ltpttMipttttKtt Operr,,tapKl.

Оренлар зобов'язан лtй :

пiдписати три примiрники aK,l-a поt]ернення з оренли оренлованоt,о Майttа tlc rli,зtlitllс, ttiж ltрtlгягtlьt

наступногО робочогО днЯ з l\loMe}lTy ТХ отр14l\4аннЯ вiД БалаtrсоутрItNl\ IJatla i tl]ltttlчacttt-l llOBeptl\/l t,l

Балансоу,трИмувачУ лва rrримiрНикl.t пi/iписаrrих OpeH,raPeM aKTiB разоп,r iЗ Kjlюl1.1N4ll tli.t tlб'rкrа Ol]cl|,:ll] () pari.

кол1,1 доступ до об'скта оренлlr забе,зllечуt,т,ься клю,tамtt):

звiльни,ги Майно оllночасно iз llоверtlеttняпt п iлltисаtttlх operr-rapclt itk l i в.

Не пiзнiше tliж на четвер,гий робочий день пiс.ltя припи}{еl]гlя,Ilоl-()вор) I;ii.;tattcorr'1-1ttпt\lзa,t lclСltlB'яtallttii

tlадати Оренлолавчю примiрtlик пiлписаного акта поверt|еtlt]я з opcHjlll opel]jtoBaHol,tl Майна абtl llttcbttt,llзtl

повiдомити Оренлолавчtо про вiдмову Оренларя вiд lliлlttiсанt]я акl,а l,а,/або c-Itj()pclll]я Ilcl]clllK() l ( )1rgti,1111lurt r

лоступi до орендованого МаЙна з метою йогt,l оглялу. таiабо tIpo t]еtl()всрttеttttя tti.,lllllcall1,1\ ()pcrlrallcbr

примiрникiв акта.

4,з. Майrно вl]ажасться IIовернутим з орендll t N4oMetlT\ tti.,tпttсаttня Ба.lrаttссlr,,-гlэtt]\l\ t]alle!l га ()1lcrr.,ta1-1cпl

акта повернення з оренлt4 орендоваl{оr,о Майна.

4.4, Якщо Оренлар не повертаС Майrrо пiсля отримання Bi,,t [iалаrзсоl,r,рilN,l\вача lllrll\4illt]lIKiB ilKla

поверненнЯ з оренди орендованоГо Mar:iHa, Оренлар сплачу€ Бапаirсоутрtrмvваtl\ rrеусгоilку у,розьriрi по:tвiйtlоj'

орендноi плати за кожний день корист}вання Майном пiс.llя дати tlрIlIIllнен}iя цього договору.

4.5. З метоЮ виконанl{Я зобов'язанЬ Ореrr,ларЯ за цлiМ lоговоро]\,1. t,l 1,aKO)i 3а j1()I,ol]Opo]\,l Il|]o

вiдшlкодування витраl.Балансоутрим\,вача на чтрtll\lаt.lня 0реtlлоt]а1.1оr,о Maiirra та llitjtанliя K()\,l\lIiljIbltи\ tlocj|\l

Оренларю ]lo або в ,це1,1ь lli]ltttlсання ltbOI,o JlOl"oBop\ Operl.ra1-1 cllJlall)( lla ptlx\ ll()K ()pett.ttl.tatlttя

забезпечувzutьниГl /lеttозиr в розмiрi. вliзtlаtlеном\,л,tt\нк,гi l l YllclB,

4.6. Балансоутримувач rlоверта(,забезIlеч),вillьttttГt дсttоiит ()peH,rapro IlpO'l яl'оNt tl'Я'Гtt РСlбО'lttХ,tttiB ttiС.tЯ

отриманllя вiл примiрrlика акта поверненllя з оренд[1 opeI{jloBatloltl Maiirra" lti]lltttcitttt,ttt бс, t tll_\ t}i.li|ictli,
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Балансоутримувача. або з,,riйсню( вирахування cvM. Bl.tзtlatlc}ttlx, rry,trK,r,i ,1,8 rtr,ot() ]Io|,Ot]()p},\ lrlr ti l]i-tЯtttttlсti

зауважен ь' Бала нсоутри му Ba,r а або ()ре ttitо,rавuя,

4'7.БалансоутриМуВачЗаЛиша€наВЛасноМурахункузабезltе.tувzutьttltГiilсltсl']llТ\'IlоВ}iоМr.'обся.li.якtttо:

оренлар вiдмовився Bitt гliлгtисаннЯ аКТа ПОВеРtlеННЯ З ОРеllДИ ОРеtlДОВаtlОt'О МаЙrtlа )'СГРОК' Bttltla'tcttttЙ

цим договором, або створlо€ переulкоди у лоступi до орендованого Майtlа прсдсl,авнllкiв liалансоутрl4^lуваt|а

або Оренлолавця з Meтoto складення такого акта:

Оренлар tle ltiдtlllcaB в )стаllовлеlti сгрокtl .lt,говiр opcl1.1ll Maйttlt til llc}\,11,111 1;1\t ll lllr(lI}c"tcllllя il\ Kt[i\)ll\

НапроДоВженняцЬоГологоВорчоренДлl',,пп*у'Орен;tарtlt.<lЛоtrtсttttйtlсрсNlоililtсl\1.

4.8. Балансоутрлlмувач rte пiзнitllе ttirK протягом гt'ятого робо,tого,гtня,] N"loNlL,l1,1 \,.'lpltNlllllllя lt1-1ttпliptttrKa

акта повернення з оренди орендованого Майна iз зауваiкенtlями (аrбо,}а tlаявtl()сli_,заl,ваi*ень Орегt,tо,rtавttя)

зарахову€ забезпечувальний лепоllи,t в рахунок na,r,..,nu,ruuu,* зtlбов'я,lаttь ()рсrr;lаря i ltcpcpaxoBl t

забезпечувалruuй депьз"т на погашенп,,обоr,rзапь орен,rаря у TaKii,r чсрl,оtjосгl:

у першУ черl.у погаu]аlотьсЯ зобов'язаннЯ ()реtrлtrlrЯ iз cltlta-гt,t ttetti (tt,tlK,l,,],8 rtborO,tОГОВОРi') (1 t,aKtlltlr

разi вiдповiдна cyi\ly ,забезпечувальtlоl.о леIlозl1,1,у рtlзttо:tiltяt,ться b,ri;,rt rticttctзttlt бкl,t;ttс гtlll i

Балансоутриму вачем)l

уДруГуЧерГупогашаютЬсязобов,язаttняоренларяiзсплатiltлеустоilкtr(tlr'tlк'г'1.;lttьtlt.о;ltlt.tlвсlру.):

у третю tlepI.y погашlаються зобов'язання Оренларя iз сtt-гtа,ги частлlн11 орсttдttt,l'i 
'l,jla,ttl, 

яка вi,цповi,lttltl jto

nyn*rli tiYMoB nion"u, сплатi до бrолжету м, Кисваl

у четверту чергу погашаюlь:я з_обов'язання Оренirаря iз crt.lta..tt tlac,I,ttI]l] tlpetl;rHoT ll,ila,Tl], яка B1,1tll()Bl_,1lt()

оо nynnry l5 Умов пiллягас сплатi Бшlансоутримува,lу:

УП,ятуtIерГуllоГаlllаЮТЬсязобов,я.заrtняОрегrларяiзсlt:tа-гtrБzutаttсоr'r.рrlNl\I]аtl)ttltаlс;tiiв]а,rtоl.оlt()р()\4
про вi.пLttкоДування витраТ Ба_lrансоу,r.римчвача lla утриманt'r ''Рa'','"ОU'lt,,rrl 

Майrrа га llа,lаllttя K()Nt,llalJlbtlll\

послуГ Оренларю: 
]. }a'.-tatl''\ Opc}l]t()t}atltoNl\

уtuосТучерГуПоГаtllаЮ.гЬсязобов,язаttttяорен;rаря'jкоN4tIе}lсilltiiсl'мtt]оtllкlt

у сьому чергу tlоl,ашаютt,ся зirбов'язаttttя Ореtrларя iз cttjtartt

рахунок погашення ,"u,* u,u,*онаltих OpeH;rapcbr зобов'я:rаtIь 
,}а 

lt1,1l\,1

Балансоу,гримува,r повертас Оренttарю суму забезtlе,tувальllоI,о

здiйснен ня вирах),ван ь, передбачен их llим пуtl ктом,

5. Полiпшення i ремонr, орендоваltого Mal"ltla

irtt,tlttx ttlta,гciItiB,la ttttM

.|lоговором.

. Lilt,oBcl1-1oпt або ь

jlcIlo,11,1,г\,. яка }zult]lllll]lacb rtiс;tя

5.1, Орен.лар ма€ право:

ЗаЗГоJlоtоБалансоутрr,rN{уI]аЧаIlроt]оjll|1.1tllото,lrlrlй.'11]абокаltiта:tt'ttttiiрсл'ltltrгN4аirtrlriвtlс.гrttаl.tt
замовltиком на BиI.oT()BJle""r' ,,,poa*anO-KOtll1.opllctlo[ локуллеtt,t,ацi'i rra Ill]()l}с]IеlltlЯ PCN-lOl|'l'),

здiйснювати невiд'смнi гtоltiпtrtенtlя МаГrна за наявtlосIi pitLrcrrrrя ()pclr,to]taBttя llp() }lалаtll{я,}I,(),Itt,l,

пр"йнrrого вiдповiдно ло Закону та lIорялку,

заЗГоДоЮореtlДоДавшя.наданоЮвiдltовiдllолоЗirкоttчтаIlоряrку.iо,'ittttра-]llроtяIо\lс'гр()li\Орсlt]lll
зарахувати частину витрат на проl]еде1-1llя капiтаlьного peMotl,|-l, , pu*y,,on ]Nlelt1-1lctlltя t,tpetl,ttto'f tt:lа,гt,t,

5.2. Ilорялок отр1.1мання Оренларем зt-оди ljалансоу'рlri\,lуваt|а i()pcrl;to,1taBllя lta llр()всlсttt|я Bi,tttt,tli,'ttlttx

вилiв робiт" napaoou.,J,.""'.yu*rb,,5,i цьоr.о лоl.овор),. IlоряJtок u:rp,,,,,""'' ()pcrl;tapcr''r lt'cl;ttt ()pett't()'ti-ll]ltЯ llll

зарахування ви.грат на провелеllri i::.y:u,l. 
u pu,yuo*:p:":ll]:, l,,"а,"] i\l\4OI}ll, lla як1,1\ зjtlitсttкlt_tься taKc

ЗарахУВаННя,атакоЖ.у*uuп,рu..якiшлоrкутьбутизараховаtli"вtt'зна.tак.tтьсяllоря,'tкошt.

5.З. Оренлар Ntac право на компенсаrriю вартос-гi здiitсtrенrtх ttttlt rlcBi.,t'(btгtttx tttl,titttrterrb Mai,irra \ llоряjlк\,

та на умовах, встановлеlлих 11орялком,



5.4. Оренлар мас право на компенсаrriю BapTocTi здiйснених ним невiд'с:мнtrх полiпutень Майна вiд

переможця аукчiону з приватизацiт Майна, а якщо таким переможцем ста€ Орендар. - то IIраво }la 3арахvвання в

pu*yno* купiвельноТ чiни суми BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень у порядку та на умовах.

встановлених Законом УкраТни вiд L8 сiчня 20 l8 р, N 2269-VIIl "Про приватизаttirо лержавноl,о i комунальноtо

майна" (Вiломостi ВерховноТ Рали УкраТни,20l8 р., N l2, ст.68) (далi - Закон про приватизаuiю).

б. Режи м вl|кор],lс-га}l tlя opcH/lOBa Ho1,o М а il на

6. l. Оренлар зобов'язаний використовуват11 оре}lдоваrtе Майно BiltltoBi:ttlo.,lo Ilри]на(lеtll]я. виlttачс[lоl,о )

пунктi 7 Умов.

6.2' Оренлар зобов'язаний забезпечува,ги збереження орен!lованоГо Майна. заttсlбit,а-t,t,t йоt,tl

пошкоджеt]Ню iпсуванНю, триматИ МайнО в порядку. перелбачс,номl,санi,гарrIl|мlI Hop]\laM1,1 та прави.llаN{l,|

пожежнот безпеки, пiлтримувати орендоване Майно в належному cTaHi. не гiРrrrОМУ'. tti;tt tla M()ML'lll tl('lrc]tJlIi

його в оренду. з урахуванням нормального фiзи,tноI,о зl{осу. злiйсttюватtl ]ахолtl Ilp01,1lfl()),Ke7litltri'бetltcKlt.

6.З. Оренлар зобов'язаний:

вiдповiдно до в14мог нормат14вно-liраt]ових aKтiB з tlоlкежttоi безttекt.r рt,lзроб.;tя,l,и Kobttt.]tcKctti ta\()jlll llt()]t()

забезпечення пояtежнот безпекtл об'скта оренли Майtла:

забезпечуваТи долержан}lя протипоЖежl] t4x виlчlоt,. с,гаrutартi в.

припltсiв iпостанов органiв дер)I(ав1-1ого пожсжl{оl,о наглядч тд

Балансоутри мувача:
]к\. lIO/Ke/Kl]t, TcxttiKr. tlб-па.ttlаtitiя га

утримувати у справному cTaHi засоби l|ротипожеjкttс,lt,о захt,tстч i iв'я

iHBeHTap, t,le допускати iх використаtlt|я не за IIрl"lзнаllеlIltяN4:

гIроводити вtrутрiLшнi розс_rIiлуваttня вtlltалкiв ltolic/K та l]O;laBal,1.| Ба,'lаtlСОr''ГРttN,tvl-}аЧ\ Bi;tltorli,trri

документи розсл iдуваrr ня.

Оренлар несе вiдгlовiда-llьнiсть за дотримаНня llравиJl експлуаr,ашiТ iнrксгtерних N,lepe)li" tto;tteil<Hoi бc,lttcKtt

i санiтарних норм у прlлмiщеннях згiдно iз законодавством.

6.4. Оренлар зобов'язаниГ.r забсзrtечt.tтti IlредставНикам Ореrrлtlltаt]llя га Бa-titttctlr,,tpttN,l\,Iialla ,,t()c]\ ll lla

об,скт оренди у робочi лнiу робочrrii час (а у разi отрrrмаllllя cKapl lla llopYlllclIllЯ ll[)at]t|]l ttttlti ltirt' lIl]tIlti,l.tilictlllЯ

Оренларем дiяльностi у неробочий (lac. яка ]itB/la( tllко]lи абtl tteзpr.t tt()сlсй в. lllcllllKJrl cylt i;titlltx llpttMtilttctib.

то у буль-якrrГi iнший ,iac) з bleroKl зiliitснсtttrя Ko}ll,poJIlo за йоl,о l]1,1KOpllcl,a}lliяNl 
,га l]11к()}lаllltям ()pcrtlapc]\,l \,]\lt)l,t

чооaо-доrоuору.Про необхiднiсr-ь о,гримаllня JlOcT),lty до об'ск,га ()pcltjtll Бa;tatlctlr,,t,pttпtrBa,l або ()pcH.Ltl.titBcttt,

повiдомляс Оренларевi електронною llоluгою ttpttttaйirtIti ,а U_lllll 1эtlбtгtttй .tcttb. Kpirt ttttttlt.tKitt. lio. ll1 ,l()cl\ ll .l()

об'скта оренди необхiдно отриматl4 з метою заttобiгаtlttя lIatIecelltlю lIlKO,ittl об'скr,r Opcl|.ll| 'tll lt-'lilcllt)cliTllctlr

осiб через виникнен}{я загрози йоt.о пошtкод)t(ення внаслiдсlк аварiйrrrих ctrTl,artiii абrl Brlac_,lilL()K ttacl,al1l|,I

надзвичайнИх ситуаrtiir. техногенноГо,га природного характСру. а гако7к r pati t,llpll\latIl|я cKapl lla liор\,lItсllllя

правиЛ тиLшi абО провадх{еtll1я Оренларем лiяльttостi 1 trcpoГlo,rr,tй tlac. яка Jat]]la( ltlK() ltt ltritl ttctllyttltlt,tcii

,nuar,,',nun', сумi>ltttих ttptlMittleHb. У paзi B1.1t]l{Ktlell}|я TaK1.1\ crrr,1 аrLiй ()pcrl.,ta1.l -ttlбrlв'я latlttii ll;ltttBa t tl

невiдкладt-tих заходiв лля .lliKBittaltiI Тх наслi;rкiв.

6.5. Протягом t-l'я-ги робочttх днiв з jlати укJ|аленllя ltього ]l()I,oBopv IiшrattcovгprrMtl,Baч lсlбtlrl'язаttttй

надати Ореrrларю ]Ulя пiдttисання :

лва примiрr]лlки логовОру прО вiлшколуваНня t}и],ра1' Бшtаrrсоуr,рr.lN,tYt]ilча lla V,грllма}ltlя Opeli.[()I]atl()lo

Майна та надання комунальн14х IIослчГ Оренларrо. Ilроекти ,1161-i,l1зсlРiв it lttlct,a,tlt.lt,llllKJ\lи K()\l),tliUlъlll]\ ll()c"I\ l.

якlцо стосоВно об'с:кта ореtlдl.t так1.1i\4И tlocTa(|aJIbH|,lKaNl11 KON,l}llaJlbll1,1\ п()cjl\l't}l;lKPlIlloKpc\ll ()c()O()Bl pil\\lIlill

або якшо oKpeMi оссlбовi рахунl(и б1,,,rrr вiлкрrrгi tta llогlсрс,Jll]ьоlо KOpllcl,\,l]alIa Maйtttllt.

Оренлар зобов'язаний lIрOтягом jlсся1,1I робо.-ttlх JttliB l мtсlмс}|-г\, (),грl|маltltя lt1-1t,lbl t1-1ltttKiB .ttlt(|l]t)l)\ llP()

вiдшкодування Bl]TpaT Бzurансоу,rрrлN4уваrlа на YтриN4анtlя opeHjloBaltol,rl Mal:illa l'a llа;lаlIllя l(o\l\llajIbl|и\ II()c,ll\l-

Оренларю:

нор]\!. правиJl. а також вик()наtlня вимог
вимог вiдповiлних слу>кб (rrirpoздi",riB)

пiдписатИ i повернути Балансоутримувачу примiрник логовору: абсl



подати Балансоут,римувачу обгрунтованi зауваженttя д() cvN4 BllTpal..
Оренларем за договором.

Il lдля гаtоть вlлltl кодува}l }lK)

дня уклаilення договору суборенли зобов'язаttий налати
примiрник договору суборенли ,tля йоl,о оtlриJlюJtнення

оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отрllмання вiд Балансоутримуваtlа
вiдповiдi на свот зауваження. яка мiстить документЕцьнi пirтверлження витраl . якi пi.utяtаrоть Bi-rutkollyBallllk)
Оренларем, гtiдписати i повернути Балансоутримувачу п рим i рни к догоr]ору

Оренлар вживас захо,цiв лля укJlаде}lня iз tlocTa,tarlbHlIKilMll K()Mvl-|ajlbtll.|x lIoc.п\,I,:ttlloBtlpill llil tlOclllIli,lllllя
вiдповiдних комунальних послуг протяl,ом мiсяця ] MoMetl г\ t.,трllNlаt|llя lIpoct,l iB Bi,,trroBiлliltx .ttlt-riBclpiB Bi..t
Балансоутримувача. оренлар зобов'язаниl't }Jадатl.t Бa'ltattccly,TpltMуBatl\ Korrii' ,,lot.orlo1-1iB. , n,,o,,,a,l,,, i r

постачaшьниками комунальних послуг.

7. Страхування об'€кта орсндli, вiдtlrколчваlIltя l]Ittp:l-1 lta tltlittK} Maiirra

7. l, Оренлар зобов'язаttий:

протягоМ l0 каленларних litliB ] jlня укJlаленllя llього jlO1,oBOp_v ]acl,pa\\ ва,гrl Майttо lla с\,\]\ iior о
страховот BapTocTi. ви]}lаченот у пуtrктi 6.2 Умов. на корис,гь БiLltattcot грlINl\ l}allil tI i.lH() t IIоря:tкilьt. зtlкlэслtа Bi,t
пожежi, затоплення, протl..lправних лiй TpeTix осiб. стихii:lл{ого Jlllxa. та Ilротяl.оl\,| l0 Ka,rcrrrupttttx ]tttiB з.ttlя
укладення договору страхування (логоворiв сl,рахvвання) tla:laз,rr Бa.itattcovr pttNr),Ba(l\, та ()1rctl:to_taBttttt завilrсtti
нале}книМ члlном копii'договору ст,рахчва1-1ня iлокумеttr.iв. якi гti.-ll.верд)i}lогь ctIJIaIy cIpaxOBoI.() I1Jlil,IciK),
(страхових платежiв);

llоновJIювати Urороку логовiр сграхчваtlня так. tltоб про,гяго]\,| строк\,.цil'ttt,сtr.tl ,rtolol]ol)\,Maiirrtl бr,:tсl
застраховаllltм. i ttадаватtl БалаtlсоЧтр1.1мчвачч ,га ()pctt,ito,1taBllKl Kcltlii' taBipcttttx l]aI,1c.ililllIM Ll llll()\l .l()l()l:t()p\
страхчвання iлокумеttтiв. якi пiлlвср.,lхi\tоIь cIlJlaTy cl-paxoBoI-o Il-ilаtсжч. ЯIкtttсl _.LtlttlBip сграхr,ваtltlя t,K-ta,Lcttttil
на строк. ulо с itlLllим. нiж одltгt 1-1iк.,rакий,ittlt,овiр lIOB1.1lleH бчтll ttotttlB.ilcltt.tii triсltя,tакit1,1сttllя clpOli\" lta який
BiH ук;tалено.

Якщо строК лii логоворУ орендИ менший. нiж одиН piK. тО .rto1-oBiP стра\_\ l}illlt|я .\ кjlа.гlас,гься tta cTptlK .,tii'

договору оренди.

Оплата послуг страховика здiйснюсться за рахунок Оренларя (страхувальника)

[l, Счбореrlltа

8.i. (l) ОРеНЛаР МаС Право передати Майно в суборенлу, якlltо OpeHttap oTplil\1al] Майrtо,}а рез\,,]lь,га]а\4l.t
aykuiotly (у тому числi в результатi продовження договору оренли) iоголоtltснttя про llepeлa.t},M;tl'iHa lj ореtlл)
мiстило згоду оренДодавцЯ на суборенлу, про що зазнача€ться у llyHKTi l3 Умов, I(iльовс tlрllзllаt|еlItlя. ]а яким
майно може бути використано вiдповiдно до логовору суборенли. t]l]знаl|астl,ся з ),рахува}lllям rlбmtelttettb.
перелбачених цим договором (за наявностi).

8.2. ОРенлар може укладати логовiр суборенли лише з особами, якi вiлrrовiдак)ть B1.lMol,aM cTaтTi 4
Закону.

8.3. Оренлар протягом трьох робо.tt.tх ]lHiB з
Оренлолавuю iнtРормачiю гlро суборенларя ,га одljн
Оренлолавчем в електрон н i й торговi й ctlcTeM i.

9. Запевнеltllя cTopilr

9. l. Балансоутримувач i Оренлолавець заIlевt{яlо,гь ()рен.,tаря. rrttl:

9. l.|. KPiM ВtrltаДкiв. KoJl14 llpo ittLшс зазttачеttе в aKl,i ltрttймаttttя-гtерс.tа,ti. tlб'l Kt tl[rr.tl.Ilt t Bi.lt,ttttrt tri.t
TPeTix ОСiб. всерелиtti об'с,кr,а tteMtac Maiitta. tlfule;.t(HoI,o lilcTibt особам. lloBl]1.1l.-1 iбeзtlcpelLtKo;tlltlii ,ittlc-t,rtt .rtl
Об'СКТа МОже бУти наданl.tй Орснларю в ле}lь пiдписаttня aKтa llpitйMalillя-rlepe.,lalli pa,roM il комtl,,tск,гtlм K.ltttl,tiB
вiд об'скr,а у кiлькостi, зазна,tенiй в ак,гi приГлманtlя-ltереда,ti;

9. 1.2, iНфОРмаuiя про Майно. оIlрилIOлtiеttа в оголоlllенtli ltptl rIcpc,latly в opet].ll\/ або irr(itlplrttlIiйlloNt\
ПОВiЛОМЛенtti/iнформаLrii' про об'скт оре}lли. якlло .lo1-ol]ip 1 клалено без ttрtlвс_tсння avKltioгtr, (в tliiся,li.
ПеРе:tбаченОМу lly}lKToM l 1-5 або пуlIктом 26 ГIорялк1,). посltлаtltlя l]il яке за ]tlalletl(, r tlr tlK,t,i -l,] Yr,roB.
вiдпОвiдас'дiГrсrrосr'i",}а BllllяTKOlvl обсI,авl.|l|. вiлобра;кеttllх в aK,t,i ltpttiiMitltttя-tlcpc;tit,ri.
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9.2, Оренлар зобовязаний свосчасно iB повному обсязi сIlлач),ва,Iи opclljttl} lljlaI,\ та ittllli п.llаlс,кi

вiдповiдно до цього договору.

9.з. одночасно або до даl,и укладення Ltьог0,11оговсtрl,()рсrl.Lар ttt,BtticIl() cl1.1laTl!lJ ilBillIc()BllЙ Hllcc()li ]

оренднот плати в розплiрi, визttаtlеtlому 1 пl,нк,гi l0 Умов,

9.4. олночасно або до укJlалення tlього jlоговору Ореrrлар ttoBHicTKl ctl.JlaTljB забе,lltсчvllti:tьtlttй /letto,]tt,l,B

розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов.

l0. Вiдповiдальlliсть i впрiшlеltlrя сгlорiв ]а логовором

l0. l. За невиконаннЯ абО ненаJIежtlе виконаннЯ зобов'язаttь за ltи]\1 .,tогоt]оро\,l c],opotll] ttccyl,b

вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором.

l0.2, ОренлодавеLlЬ нс вiдповiлас за зобов'язанням11 Оренларя. Opcrr.,iap rlc Bi.,ttltlBi-lat, lа зtlбtlв'яlаtlltямl1

Оренлолавчя та Балансоутрим),вача. якшо iнше tle перелбачено цllМ.Ilоl,оt]ором. Opcrr;rap Bi;ttloBi,,tat, tit cBol'пttt

зобов'язаннями iза зобов'язаннями.3а якими BiH с llравонастугlнllком. BtlKjlK)tlllO Bjlac}lrlM п,tаГ,tttсlм. С,t,яl,tlсtlttя-lа

цими зобов'язаннями не може бути звернене }ta орендоване Майtrо.

l0.З. Спори, якi виникаIоть за

Blrpi шуtоться в судовоN,lу порядку.
цt4м логовором або в-]t]'я,]к! з HllM. ttc tltlpirtlctti ll1.1я\()Nl tlсl)сг()tjорlt].

l0.4. Стягнення заборгованостi з opetrlHoT llлаlи. llctli lа ttcycTcliiKtt (за ttаявtttlсri). rtcllt,_tбi,lllcllll\ ltll\l

логовороl\,t, може здiйсttюватися на пiлставi рiшеtrня cy;ry. (ir,яr,rrсtlltя taflopl()tJal|0cгi t ()tl.titllI ()l)cll,tt]()l l1,1ilIll

вiдповiдно до частинt4 tuocToi cTaTTi l7 Закону може злiйсrlк)вtl,|,ися в бсзсtliрttоvlr, llоря]lку, ttа Lti.,tcTaBi

виконавtlого напису HoTapiyca,

l t. Строк чltlttlостi, yMoBl.r зпtitllt та llpllгlll}tcll1lя дOt,оl]орY

l1.1. (l) Цей догоВiр уклаленО на строк. визttа,tений у пу,rrктi l2 Умов. IlсребiГ cTl]OK), .,tOt,oBOp)

по(lина€ться з лня набрапп, uruuoari цим логовором. l[ей лоrовiр trабирас,tиl]ttосl,i в -lcl]b ittrto lli]tlIltclttltlя

сlоронами, Строк o1.1ettдll за ltи\4 лоtоR()ро\4 tlоttиl|а( lьсЯ t ,laTlt tli.,Ittttt,ltttltЯ ltKtlt tllrltiirt;,tltttя-ttcl,c,,tlt,ti i

закi н.lуt,ться датою l Iриti 14 нен ня цьог0 jloI,oBopY.

l1.2. умови ttього договору зберiгаrоть cllJly llротяt,о]\4 I]cbOl,() сгр()к\ ;liT ttЫlr() jt()l()B()I)\. l] |()\lut rtc,ti )

разi, коли пiс;tя його укладеllня законодавстtsом t]cTatloBJletlo l1раl]ила. ttto гttll,iptl|\1(),l ь cl,allL)Blltrtc ()рс-tl.,tаllя,

kpiM випалку, а в частliнi зобов'язань Оренларя tцоло орендltот llлати - jlo t]иконаtltlя ]trбов'я taltb,

ll.з. змiни iдоповненttя до договору вносяться до ]aKirt,retlHя строк\ iitll'tl .'ti'r'la Rla(Mt|()l() ]ttr.'toKl cttrPil]

з урахуванням встановлеFlих статтею lб Закону r,а [lорялкс,lм ),NroB та tlбl,tc;t<ettb ll|-llяxoNl \K-lii-1cllltя ,[i)l()tt()I)it]

npo ,riaaaппя змiн i доповнеrtь у lrисьмовiй tPopMi. якi rti,llttttcytt)lbcя c1-opoltaN411 
,ta t гtcBi-t't мrttиNl ll l]acI,1l[|a]\ll,|

цього договору,

l 1.4. llроловження цього договорч злit:lснюсr,ься з ),рахчванtlя]\4 t]l]NlOl . ltc,l,all()B-:leHl,tx cTa1,1,cl() l tJ

Закону та Порядком.

Оренлар. який бажаС продов)к14тИ l-tей логовiР на новлtй строк. lloB1,Illetl звср1,1v1,1|сь;ttl ()реtlд()Jlаt]ltя,]а 1,1)ll

мiсяцi до закiнчення строку лiт логовору iз заявою,

flo заяви доласться звi.г llpo оцirtкч об'скта ореtlлlI ,га 
рсttсrtзiя ttJ tlb()I()" якtlt() ltoltrBi1"l tl1-1ctt.,ttt бr,в

ук-lrадений без провелеtlня KotlKypcy ,tи ayKttioHl. aбcl;tclгollip opcH]1l,t. llt() llp()jt()F}}K\(,t ься. irrB rKlta.,lcttrrii бсr

,,роaaоa,,,,,, uy*uinuy, з пiлrlрlлt.мс,гвами. ),cTatloBa]vlи, орr,аttiзаLtiямltt. tte рс,,lба,tсtlllN,ll1 с Ia1,1eltl l 5 3aKorr1 ,

lIропуск строку полання,lаяви Ореrtларе\l ( lii.lсlав()к).t.lя llplIllllIlcllltя lIb()l().t()I(|lt()l)\ ltlt tti,tcllttri

закiн.Iення строку, на якt.tй йоl,о було уклалено, вiдгrовiдно jlo п),tlк,tv 1-1З Ilоря;tку,

Оренлар ма(, перева}кне право tla продовlr(е1-1ня цьоI,о jloI,ot]op\. яке Nl();Ac бr l rr рса_ ri ,(|tti,ltl(l llllNl )

визначений в Порялку спосiб.

l 1.5. Якurо iнше не перелбачено цим договором, перехiл

особам не е пiдставою дJlя змiни або припинення чинностi цим

Maйrro,r,peтiMr
чиttttiсl,ь ,,Utя

й
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нового власника орендованого Майна (його правонаступttика). ,]а ви'ятком l]tiIla]tK), прtлваrизацii.ореll.лOt]аtlоl.оМайна Оренларем.

l 1.6, !оговiр |lрипинясться:

I1,6, l З пiдстав. перелбаченИх частLl}lоtО lleplrloЮ с,гаттi 24 Закоtt,r,. i tlpt.t ttboпlv,:

I 1,6, L l, якшо пiдставою припинення договору с закiн,lеtlttя с,l,рок_ч. tta якltй його \,K,,la.lctto (абзаltлругий часТини першlоi'статтi 24 Закону). то договiр u.i^uurra, ,,pr,r,un.,,ur, -r,

дати закiнчення строку, lta якиЙ його булО yKJla/(eHO. tta tti;tс,гавi рittrеннЯ ()рсti;tсl:tавl(я tlptl Bi,lMttlBr 
''

ПРОДОВЖеННi ЦЬОГО ДОГОВОр_v. гlрийнятого з пiлстав. гlерелба,tсгtttх сl.il,гlеlо I9 закt :
ВИЗНаЧеНИХ ЧаСТИНОЮ П'Я'ГОЮ СТаТ'Гi l8 ЗаКОtrУ: абО рirrrенrrя о|.,,rurоо,rя llpo ,,n,,,,,,,,l,T,1,, 'i,Jli,- 

ll,,l1,1,,l]I'';пiдстаВ пропускУ ОренлареМ 
"pnny" uu IlодаlillЯ ]аявl.| lIp0 I]р().:lоl];,liсlltlЯ I(b()l,() ,ll()l.()B()p\.перелбаченого частиною третьо}о сr,атr,i I8 Закону (пункт 1.13 llсlря,lrку,).

дати, визl{аченоi. в абзачi тре,гьому пункту
цього договору стала особа iнша. нiяt OpeH:tap, -
вимагасться);

l5l Порядку, якщо переможцем
на пiдставi протоколу ayKuioHy

aykltloHy на продовження
(рituенrrя Оренлодавuя tle

б1 ltt rlpctt.tltllcv tti lltttBt.lttrl _ttl
якttй tl,грtlмав Майtiсl в tlpcri.,lt бсl

lL6,1,2, якшо tliдставою Ilрt,lпt,lНення договОру c,oбcTaBrlttt.t. tletrle.,lбit,terti абзаrlаr,t tt ,грс.t.irt. чсIвсргll\,1.СЬОМИМ' ВОСЬМИМ t|аСТИllИ ПеРШrОi'СТа'ГТi 24 ЗаКОНУ', ,lol'oBiP ВI-}а}ка(,ться Ilp1,1lIlllleIll,\I ] ."lаl.п llасгаtttlя lзi;lrloBi,,ttltli.обставtlни на пiдставi..рirrr,'rlня ор.uооruuuя або на lriдставi ,-,,,n.,r,.,,,,.,,. якttii cBi.,t,ltt,: 'i;l:]'illl]:.,],',,i'j"]]1',']l]'ПРИПИнеtltJя tорltдлtчнотособlл або смер.гi (liзичноi.особи: 
\,r'lIl|'l, n^llll UlJ1.1'lll-T'b Ilp() tiасгаttltя (laKtr

I i,6,2 якщо Оренлар }iала^в llелостовiрн1, irlфорrrrаuirо I]p0 llрав()

ж :}хх,"; ".#т, р"..l,:: j :T,:tl".l.TaTT i 4 з а *о 
"у, 

; ы; ; ;;;; Ь;" ;ffi ,vPl плоl

;Ж:ffi,H".,*:l1r"l,,Tiii :1?6:,_оприлюдн 
и в на веб-са йтi (cTopi н ui ,ttt ltpcl(li".ti в coltia-,tbttiii rlcpc;Ki)нелостовiрну iнформачiю про себе та]абiсвою дiяльнiсть,

{ОГОВiР ВВаЖа€ТЬСЯ ПРl,JПИНен1,1М з rtit.T пiдставl] в 0,rllloc,гopolllJbo]\,l\:1.1()ря/tк,\. llzt _l0.,tcttb rIiс.ltя tttl,,tic,lattttrtОренлолавuем лtJста Оренliарю ,.,ро ,oa.,p,rnoBe прl,iI]иliсllllя ltboI() лоl.овор\. Kpil,t Btttla.,tK\. K()_,ltl lll]()]яl()\lЗаЗНаLIеноГо сТроку Оренлар зВернУВсЯ До cYjlY 3 оскаржеtII]яllt-гакоltl pitllcttttя ()pcl','.o]titBllя,

у такому разi логовiр вважасться приIltlненим:

пiсля закiнчеНня ДВох rvriсяцiв З дtlя Зtsер}lення Оренларем за TaKlJ]\' позовоl\1 lK) с)/.1у. як|цо c\,/lol\t нсвiдкрито провадженIlя у справi за таким позовом Ореrlларя ,,роrrrоn.,, заз}lаlIеного двсtп,tiся,tнсll.о с.грок),i
абО З ДаТИ НабРанНя закоttноi.силtл pirrteгtttяM суду про вiлмсlвr r,, гlозtlвi ()рсrr.,tаря.

,,r*r,nllirjd;J|;;J'JTjffi'r,l"' tlo,o'v без розгля;t-\,. tlpl1llllllct|llя tlроt,ал)'iсllIlя \,crtpaHi абtl i _lalll

. Лист про дострокове припl{ненl{я надсиласться lja адрес}/ e.rteKTpoHttoi. II()lll1.1J ()рсrr.,tаря i lttllttlrlBltпt
iП:'JТШ:Т# Ш:ПНfi::;t :i:.:РУllеtlllЯ 

i ОПИСОПt nnnu,*""'' за а.Ilресою r,tiсttсзtIахtl:t;ttсrtttя ()1lсtt.,lаря. а

l i.6.3 ( l ) якшrо UеЙ доl.ggiр tliдписаний без о;lночасного
!ОГОВiР ВВаЖа.'ься tlрипlJtJениl\4 з цiсI пiдставtl на п,ятий onoo,,"o"J,Jll:Tl;i lI.|],,::;i;;-'ililjЯ-llcРc,latii 

Майrrа.

ilXiН"":-;:HT,TJYJ;JJ;;Ё;::H.:;J],".jJ,,,i',,.p.,,',i.,MoBr op.,rr.rt,;,. ;,;J,lii|iil;i.i,J]jl']',i,l,л1,1]lil]

|1.6.4. на вимогу Орендодавttя з пiдстав. передба,tеttих tl)/IlKтoN4 l1.7 uьоr.о jlогово

ii;, l ll?,j,j?,.]rl1, 
tОГ<lВiР

l1,6,5, на вl,rмогУ ОрендарЯ з tliдстав..пере[баченt'l.\ пчtlктоМ l1.9 tlbtl1,o,ilOl.()l]op\,. i ltptt ltboп.tr, ..ror.oBi1-1вВажа€ТЬся припиНеtI11М В ДеНЬ' визна'lенttй вiдповiдно 
'о 

uOru''Y .'р\ l'()Iю llvtlK1-\ l l . l0 rtb<ll.tl ]toI.()l}o|]_\:

l1.6.6. за згодоtо cTopiH на пi:tставi лоl.овору про l]риtll..ltlеF|llя ].lla1 tt tti.,llttlcattltя акl.а ll()всрliсttrlя Mailtta tоренд}l;
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l 1.6.7. на вимогу буль-якоТ iз cTopiH цього договору la pilLtcttrlяM cr.,tr з гti:tcTttB. tlере]tбачеtlи\
законодавствоllt.

l1.7. Щоговiр може бути достроково припинений на вимогу ОренлолавLtя" якll{о Opettltap

l 1.7.1. лопустив простроLlеlltlя сплатll opettlttttli' Ilлати tlа строк бi.ttьtllс ,грьоN rliсяrtiв або cl'Maprra

заборгованiсть з орендноi плати бiльrла, нiж плата за три мiсяLti:

l1.7.2. без письмового дозволу Оренлолавчя передав Майно, його частину у користування iншiй особi.
KpiM випалкiв, коли Оренлар передав Майно в счборенлу на пiдставi пункту 8.1 цього договору i ttалав

Оренлолавчю копiю договору суборенли для його оприлюднення в електроннiй торговiй сисr'емi;

l 1.7.3. уклав логовiр суборенли з особами. якi tte Bi.,tltclBi]taK,,,t,b l]tl\,l0гам cra,r"r,i "l ЗaKtlttr:

l 1,7.4. перешкод)ка€ спiвробiтникам ореrr.лолавця та,/або Бa,tattcol,r,prtNlуBilllt] з.,Liilсt,lt<lватtl K0ll't'pO.гlll tit

використан tлям Майна, в и конан tlям умов tlього логовору;

l1.8. Про наявнiсть однiсТ з пiдстав для лострокового Ilp1.1lIllllellllя ,l()1,ot]o1lr з ilrIrtiaгt.rBt.t ()pcH,ttljlilBltя.

передбаченtлх пунктом l1.7 цього договору, Оренлолавеrtь або Бb-ralicо)llllINl\Ba,l lttrвiлtlь,l,'lя(' ()pcll.'tapcBi Ia

iншiйсторонi логоворулистом. Улистi lloBlilleli мiстигltсьопllс ll()р)lllсlll|я iBtlrltll r tlptl Йtll(}\c\llclllIя Bcllr()K
не менш як l5 та не бiJlьul як 30 робо.tих лttiв ,] даl ll peccTpartiT JlllcTa (\ сl,рок ll'я-гll ptlбo,tttx .'lltiB. якtlttl

порушення стосу€ться простроченt{я сплат1.1 opeH;tHoT платrt абtl llepelllKoilitiattrtя l"з,tiiicttcHtli()[rc-tt-'ttl'lltBttcrl atltl

БалансоутрИмувачеМ контролlО за викор1.1сТанням Майtrrа). JIисl'llерссllJ]а(, Iься lla ajlpcc\ с"Iскг1-1оtttlrli'll()llllll

Оренларя i пошrовttrt вi.]правлеrtrtяrt iз ttoBirtov_tcttltяM lIpo tll)_\ llсlIllя i trlttlctlrl вк. lа.tсllltя {il il,tl'\cc()K)

мiсцезнаходження Ореrrларя. а також за адресою орендованоt-о Mai;itta,

Якщо протягом встановлеtlого у приписi часу Оренлар не ycyriyB t]оруllIе1,1ня. Орснлсr,'tавеLtь }la]icli.]'ltl(

Оренларю лист, у якому повiдомляс Оренларевi про дострокове прllll1.1llення,,lоговOр}, lla B1,1N,lol,),()pett,,ttl"tatзttя.

у листi зазнача€ться пiдстава припllнення договору, пOсилаtitiя lla вимогу про vсуllеlltlя Ilopvlllellllя. at-гitko)l\

посliЛаНня на обстаВИ}lи, якi свiлчаГЬ llPo Тс, ulo Порvluення гpttBal ltiс,tя t;tKitl,tctlttя сIг()к\, lti ll-}c,lcll()lt) t,tя

його усунення.

!,оговiр вважасться гlрlJпl1llеl]им tla tl'ятtлГ.t робо.tl.tй ,,lL,lll, ttiс;tя tlJ-tic;llttttlя ()pcHlo.,taBttcпr або

Балансоутримувачем Оренларю Jlиста rlpo лострокоl}с, ltp1,1tlljtlclltiя ltbo1,o jloгoBtlpr,. ()petr,lci,IlaBcll,b l]ajtcllJIa(

Оренларю лист про дострокове гlрипи1,1еllня Ltього /1оговор), слекl,роlltl()}{) ll()Illl0lo. а l,ilKo)( ll()Illl,()ltllivl

вiлправленнЯм iз повiдоМленняМ rlpo вр),tсння iOписо\l tsкjlа-tеl|нЯ ta lt,tlrcc()K) rt icllctlll-txtr,t;Kcltttя ()llclt.lilllя. il

також за адресою орендованого Майна. f]aTa лострокового llр1,1llиllеliня l[ьогсl;lоI,оt]()}]\, llа tJllN,l()lr ()рсrr,,tо,tавttя

встановлю€ться на пiдсr-авi штемпеля поl-tlтовоl,о вiддi,llсltttя lla Il()tl1lOtt()N,lr Bi:tttlraBrtclrtti ()pctt.,Lr.1.IaBttя.

l1,9. Цей логовiр може бу,ги лостроково ttрtлпиненt.tйl lla вl1]\{оl'\'С)реti.'tаря. якttlо:

lI.9. l. rrротягом о.цного мiсяця гtiсля пi,,rписаtlня аh,та ltpt.tГtп,tattttя-ltepe]lil,ii ()pcH.lLap огрl]Nlа( .1l()KilJl,|

icToTHoT невiдповiднОстi об'ск,га ореl,|дtl iнформаr,riI про нього, зазttа,lеttiй в ()гoJi()uleIl}ri або rrrфoprtatliiiHtlшt1

повiдомленнi/iнформачiт про об'скr' оренди, якlllо договiр укlrалеttо бсз tlрtrве;tеttня tlykttit,ltl1,. або в aki i

приймання-перелач i; або

l1.9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта прийманttя-перелачi Оренлар lte MaTltMe пttliK;ltlBocti

використовувати об'скТ або приступити до виконанt{я peMot]1,}lljx робi,г rra об't,к,гi (lерсз Bi.,tc)"l'tticтb ttit сlб'с,к,l,r

можливостi пiдключенtля до комуllальнllх llослуt,, або вi,цмсlвti Ба.ltаtlсоу,три]\]чtjiit|а )/кластll iз OPerrltaPeMr

логовiр про вiлtLlксlлуванtlя вllтра,г Баrансоуr,риl\,lуваtlа tla чlриNlаl]ltя ()petl]tOBalt()Irl Maiitta lil lIA.,lill]llя

комунальниХ llocJl)l С)рсrrларrо. абtl Bi;tпtoBtl llOclalIa_lbllIIltiH Bi.ttttlBi.t,,,,х цtl\l}lliLlLlllt\ ll()c.l}| 1K.,lucttt ir

Оренларем логовори tla посl,ачанllя TaKllx посJlуI, Ilроl,ягом оlltlого мiсяtLя t Nt()Ilc}l г\ tвср}lсlltlя ()рсrl.,Lаря (зtl

умови. ulo Орендар звсрнуl_}ся до таких lloclatIaJlbltиKiB tloc:lr t ttc tliзtttlrrc tti;tt llр,r|я|()\| ().llt()lt' rtiсЯttЯ tlic. lЯ

пiдписання акта приймання-передачi Майна).

l 1.10. Про виявJlення обставин, якi дають IlpaBo Ореilларю l-ta tlрtlIlиl|еlItlя ,цоl,()вор\ Bi.,Iltt,Bi.tttt'.'l() ll\ llt\I\

l1,9 цього договорч. Оренлар tloBиHetl повiломllт1.1 Ореrt,lолавltю i Бa,ratrcorTpllN,l\t]atl\ il lIlt.'lаttttяпt tti lllrrBi.tttttr.

доказiв протягоlчl трьох робоttих jlгtiB пiс.пя закittчення cтptlKiB. tle llc.lirlt,tctllt\ ll\ lIt\l()N| l I.9 .,ttl1-oBopr. Яl Ktrttl

протягом 30 днiв з N4oMeHl,y оl,р1.Iманtlя ltовiдом-llеtlttя Орсrr.rаря ,lavl]a;Kcl{liя ()1lсrl;tаря ttc бr.tr,гt, r cl,tlctti.

OpeH.rraP надслtла1. Оренлолавitю iБа,паtrсОутримувач} вимоl,}'tlро ]lосгроКоl}е tlpllIltlllcllllя ltl,()l().,ltlttltзtlpr i

Bt]MoI,y про повернеl|ня ]абезпечуваJlьноl,о депоtll г) i сtlла.lс,ttltх с) Nt (}pcllдl]tti ll.ta ttt. [Jttr,tогt,t ()рсrr,tаря.

заявленi пiс.llя закiнчеrtня cTpoKiB, встаtlовлеllих цtll\,1 llyHKTON4;'l()Iot]Op\,л,]a./tollOJlcl]ttKl ttc tti;1,1яtattlTb,

/ / l/ .s,/

-йrИftп';r
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l[o1.oBip вважа€ться приIlllненl]м на десятий робо,tlrгr jiettb ltiс.llя Hailic,tattrtЯ ()pelr,rapctl ()l-rcH'ttl tltBttKl i

Балансоутримувачу вимоги llpo дос.грокове rlрипllненllя ltЬОГО jlОГОВОР). KPiM Btttta'rKit]' KOJIll ()Pett;ttl;taBcttb aotl

БалансоутримуваLl надав оренларю 9бгрун 
iouar,i зауваЖеНrt' 'uor'i''- 

ОбСТаВt'ttt' BllKjlaЛClltlx )' Il()t]l'lt()\tjlettlll

Оренл,аря. Спорrr шоло обгрунтованостi цих зауважень вирiшtу,tоться cy,JloN,l,

за вiлсутностi заувахсень Оренлолавця та Балансоутримуваtlа" tlередба,tсttttх аб,заttсlм,llрt,l,иl\,l llbo1,o

пункту:

Балансоу'гримуrзачпоВерТаСоренларювiлповiлнуЧасТиtlуt.lрсtt]tttоil',lil]]'.сtl:tа.tсtttlТ()рсtt,tа1-1спt.
tlротягоМ деся.гИ *o.,,auoupu"" лrtiв З *o*auay о,гр}lNlаtlня ',,',,',n,," 

Орсrr;tаря i rli,,lttttcattrtя ()pctl;tapcbl ак la

повернення Майна з ореl,tllи;

БалансоутримУвачпоВертассплачениГлjпенлаlе1,,-,]1б..,'..,у*альtttrйtдеllО'l1,1ТIlрогяГоN4деся.Гl1
каJlендарних днiв з моменту отримаl]ня вимогt4 Орен;rаря iпiдписаrtня OpeH,raper,r акта tlоl]срllсtttlя I\4aittta l

оренди. ПоверненнЯ'"р."оi"i nnuru. *о Oynu налмiрУ сплачена ОренлареМ на paxytIoK БшtаttсоуrрllNlуваtlа

здiйснюсться у порялку, визнаtlеному закоtlодавством,

l 1.1 l. У разi припине1,1ня договору:

гtолit-tшення орендованоГо Майна. здiйсненi Ореrlларсм ]а ра\\ tloK I},li,lctll|\ 
. 
коtttгiв Ja }t,o,.ol() oclo,

ВизнаL|еttихУпунктi.5..lttьогоДоI.овору.'п-i*.,лuuвiЛокремt-lтtt.-вiltорсl,-t.,,lэl1()l()МаiirrалIlСllt|};tаlоtlltl|()\1\
uIколи. с власнiстrо орен;rаря. а полltllllеtlttя. якi tle lv,loi,t(}ia oilronPen','''' '' бС'] tttКС'l.'lИ -'UtЯ btai'ltti1^ - t]Jtalc}|lcl К)

територiальrlоi громади MicTa Кисва;

полiпшеtlня маглна. зробленi ор9rlларем без згоди осiб. вtIЗtlа'tСНll\ \ ttrtlKti 5'l ttbol'r'l 
"tOl'oBt)P\'' 

ЯКl llc

можна вiдокремити";;;;;ъ^" для Маина. с власttiстю герлl,горizutьrtоТ грома,rи Micla KlttBa,r,a ix варttсгt,

компенсацiт не пiдлягас,

l1.12. майrlо вl]ажа(.ться п()BeplleHllM opettдo,ttaBttttl" Бa,tatlcor'lPt''l\1\l]atl\ J N'lo\lcllt'\' lll"tllltcaltl]Я

БалансоутриМУВаЧеМтаоренлареМакТапоu.р".,",']ореНДt4ореl]лОt}аllОI.оМайttа.

l2. lllшte

l2.1 Оренлар зобов'язаний письмово повiдомити iншим сторона.М доI,овору'l1рlr"п, tt'ятlt робо,tltх jrrtiB

з дати внесення змiн у його найменуваннi' мiсцезнаходженнi. бarrkiBcon"x рсквiзитах i kot.,I,atkTtlttx,rtatlltx,

Орендолавеuь або Ба;rаНсоутримуваrt повiдомляС Оренларевi 
'npn 

оiлпп,,lднi lMtitttr lll]cbN,loBO або tla lijlpcc\

слектронноТ поluти,

l2.2. ЯкшО uей;tсlговiР пiдлягаt нотарiальноп,лу ttt,lсвiдчеtttllо- в1,1,гра,гl1 rIa таке lttlсtзi-,l,tеrlrtя lrесс ()pctt,,lap,

l2.3. Якшо Ilротягом строку лiТ.л,огtlвору вiдбувасться змirlа ()pctr;to]tilt]ltя абсl [izurattco!,-гpиl\4)tla,ta Maittttt,

новий Оренлодавець або Балансоутримувач aiua arоро"Ою TaKo1,o ]tогOворv llljlяхоN4 скла"tсt]l]Я ак],а Ilpo зaпrittr

сторони у логоворi оренди (лалi - .-, "о" 
;;rl;;.rЙ*,"l ,ru О"р*-.'r,о_ ро,rрпб,,," гься ()pcrt:tt)jtilBllcl\l, Дtt,l tlptl

замiну сторони tliдписусться попереднiм i ноЪим Ореtl;tОДаВuеШt абО Бtl-ПаrtСtl1 ГРl1]\1Уt]аtlСlll 
'r а В toi'i 

'{L' ':tctlb

надсила€ться iгtшttм сторонам доI.овору листом (rriнгrиь,l з оttисопl). Дкr,rrро зап,tittr c,гOpOllll скJlа,tа(,гься ) 
,tpbo\

оригiнальних примiрниках. лlовий,орaпr,Ьоuuaui або Балансоr]rРr'*r.О" ЗОбОВ'ЯlаtrИit (tlРОr'Яt'tlМ l1'Яlll l)O()ottll\

днiв вiд дати його надсиJlанllя Opaur*prl огrублiкуваr.,. ,uruо.,.uпй ак,т tз c,teK'Гpotlttiit lорговiй cllclcN,ll,

оренлолавеLtь а.бо Бzurаtlсоуl.р14мува" :: lr1-,]:io.opon', вва;+(а(,-гься taMtittetllll,t } \1(}N'lcll'I\ Сlttrб:riКrВаltttЯ itКГlI

про зап,riну cToplH в електроннiй торговiГr clicTeMl,

l2.4. У разi реорганiзаuiI Оренларя лоl.овiр ореllд1,1 зберiгас чtlttнiсtь:lltя tli-,tпoBi]tttot,t,l llpaBOt{acl,YIlll1,1Ka

юридичноТ особи - ОреturаРя, 
,,,,л^,, l

У разi вилiлу з tоридичноТ особи - Оренларя окремоТ tорид1.1.tно'i оссlби гrерехil;rtl ,гакоТ tlсоби ttраtз t

обов'язкiв, якi витiкаrоть iз ttього договору" мЬж.lrr.,вий лиtllе за,ll,олою Ореtl;ttl]tавttя,

ЗамiнастороtlиОреrrларяttаб\васчtttttlс.lсl.iзjltlяВtlесеltrlяlьtittjtоltЬ()l()]t()l()вор)'

Замiнаореrl;rаряiнtпа.нiNiгrерелба.Iенаl.tllN4llчtlкlОl\1.tlедоll\'ска(..tl'ся

ф
Ьr

pz-a ?rarr
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l2.5. Цей |{оговiр уклалено ),,грьох trриплiрrrиках. ко),hеl],} як}]\ \,la(,o,rlllaKot]\ l()pl,|.,lllt|ll\ c1.1.1]\. Il() ().1tIl(}\l)

л.lrя Оре нларя, Оре нлолав ця i Бir-rla trсtt},три м ),Batl а.

l2.6, У разi якшо повiдомленtrя (лист) Оренлолавttя. Б;utансоутрllN4чI]аL|it tlaпpaB,rIel]e ]а IlaJle)+(l]()K)

адресою (зазначеноtо у логоворi) iповернено поu]тою у зв'язку з t]осllJlаIIllяп,t tla вttбуття адресата. tlc

отримання у зв'язку з закiнчеtlням TepMiHy зберiганrrя поштового вiлltравлеttня. Bi;rMoBy Bi..I оlерiкаrtгlя. 1,ollto"

то вважа€ться, що адресат (Оренлар) повiдом;tенltй належним tltiHoM.

l3. llола,гкlr

lj.l Додатки до Ltього .Щоr,овilру с йогtl невiд't,мнtlк-l i cK.lla,tloBtlttl чiicTllll()I().

f{o чього l]оговору додаються:
- Акт приймання-передачi оренловаttого rtайна (Лодаток
- Викопiюванням з поповерхового п,lан\ (Додаток 2):

- затверджений протокол електронного аr,кuiону, Ns UA-PS-2021-02-26-000046-1.

Bi.rr Ореllдаряl:

Вiл Opcll:tollaBltrl:

Вiд Балаlrсоу,l,рtt 1!lyl}a tla:

П i r п rtсл_с,г9рlЦ



/Io.,la,r,tlK l

дкт
приймаtlнrl-псре/lачi lr ореllлY lrep},xo]rtot-o пtaiill:t, lll() }la",lc-,l{lf.Ibjlo Ko]rtyllaJlblloT B;IactrocTi ...epl,tr.opia,,lblloT 

r-PO}til;ltll llic.la Kllt.lltl

u Z.y'-, s/rz*: 202l р.

r;ын;;;!i ,}""i:flrл1,,1l:": З:{:":1]:лпuоy]i - Ореllдар, (llacllopT грома,rlянина
]',:lH; :У,J#зi:}*: :::iзф :;Б;, ;;;j,:;^?;,,: ,-Y,,l?:i:l,,l]]il!l'J, ',Ё:у?:;;i:
il"#JЖlý""'ffi;;"J:'i;#lx:,::";I;l,iT:,i::::;;'";H;',T:i,}]"i]l'i;i1*:J;]iT;]
,l"*HT:;".T"::JJj,J х;,I;.::";:rт: ,_;T;й;;;;#;:'l,:;':J'a'j,T;,6}':::;;:,t":il;iff#ъ:н;,i*т.т; оj,9,з; 

:;*::{д':";".;;i".i#}i."i)".-''"'1:*\#:lЖ ;;il;
rffiJ:, 

BiKTopiBlrll. яка дiс на пiд.,'-uul ё;;,r;;:;i^J,1;,,",i;l ;;;1;'Т:Х.':,?,1,'lil:il:

l , На викоllання доl,овору орендИ Hepyxo'O',. майна Bi,t u,/y'-' й:rrrr02 l р. х,, ,U-,?-/(далi - !оговiр орен:tи) Баriап.оуl.римуtsа.-| tlepc:la(]. а Operr,,tap tt1ll.tliпtat t] cl p()K()tJc l1_1a lllcкорисl,уван ня нерухоме майно. шtо нrLле)кить,цо Ko]\lytla.,l bHol' B, ltlc t lclcr.i.

нижче:

Характеристи ка нерухомого майна

91зд"u площа об'скта (кв. м)
Корисна площа об'скта (кв. м)
I-Iазва об'€кта

м iсцезнаходження об'скта

нежи,гjlове t t ри bl i t tlctl ttrl зzl I zl,,l bt]()t() l 1,Il Ol l lcl()
i 5,60 кв. 1,1,

l5.6 кв. м

15,60 кв. м

tl.её!]дggццдLl lце tl н я

,л. 
Ц_е;цдaЛцlз!'_в_с ц ца, 8 J,

, rta балаlrсi [ia;tattcor,.r ри\,lvI]аllа .I.a llа.Iс)liи.гl, ..l()
Кис,вi ,,tcpiKa вttcl)' а,,1rt i t t ic.r раr ui'.

вiд Балансо\,l,рим\,t]аtlа ttесlбхi.цttий KO]vlIl,ilcKl

ра JIaTaHKlK

сфсри
(ДаЛi - Об'скт оренди), що перебувас

управл iння ГолосiТвськоi районноl.'в MlcTi

2, об'скт оре}Iди. с. вi,гlьним вiд TpeTix осiб. всере;tинi Об'скr-а орсll,]lи llcNla(. r,laйtta. tla-llciliti()l,()TpeTiM особам' повний iбезперешtкоrrr,rий;llостVIl ,о ()б'.п,'о ()ре}1.IlИ llа..lа(,lЬСя ()pert.,lallttl t],(cllbп iдп исання lIього акта llри йпtаrllя-переда ч i.

3.. Характеристика t{c)I(и-I.JloBOI-o r lрим iutсll}lя : l Iс,,liиl -lIповерсi та'в пiдвzuri, в наявносгi irrжcrreprri ou,,u,,ino,,|]"l.:Ш:li,Il:,.fi,}:";l]],J.l,Jll]],,li:]l;l
тегIлопостачання ).

4, Вказанi примiщеttttя передаю-гься Орендарю в за.цсlвiJ]ьlJо]\r),стаtti без б,'п',liь-якоt.tl обла.,lttаttttя.

5. L{им Актом Оренllар засвiдчус. tцо отримаIr
клtочiв вiд об'скта ч кiлькостi ",r,rnn.

БЛЛАIIСОУТРИМУВАЧ ()I,F.llJдр

м, Киi'в

кв. ýl
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