
договIр орЕнди х, "И -2/--/'
нерухомого майнq цо нчшежить до комун.шьноТ власностi (нова релакчiя договору вiд l6.02.20l8 Ns l1-18

передачу майна територiальноТ громади MicTa Киева)
про

Найменування
населеного

щ,_чкту...

,Щата

код згiдно з
единим

державним
ре€стром

Сторони
; юридичних

Найменування , осiб,
iфiзичних осiб
i _ пlдпри€м-

, цtвt
, громалськ
, их формувань

,,.,,,,._.i.,.._.--,,__ _., __________,

орендодавець

голосiiъеька
par"loHHa

в MicTi KlreBi
державна

алмiнiстрачiя

373088l2

дреса елекцонtIоТ поштlt Орендодавlи, на яку
илаються офiчiйнi повi/(опrлення]\l за цим

з.2 Оренлар

n_//r,

rda_golos@kmda.gov.ua

MicTo КиiЪ

I

Адреса
мiсцезнаход-

ження

03039, м. Ки[в,
просп.

Голосi[вський,
42

2021 року

Прiзвище, iм'я,
по батьковi (за

наявностi)
особи, що
пiдписапа
договiр

Посада
особи, що
пiдписала
логовiр

*j
посилання на

документ,
який надас
повнова-
ження на

пiдписання
договору
(статут,

положення,

Заступ-
III|K

голови

|алмiнiстраuiТ> l

l, 
unoo оренлу,

lдержавного Tai

]комунмьного,
] майна> 

i

|розпорядженн 1

|_ ] i

i l олосllвськоl ,

l раионноl в l

I MicTi Киевi 
i

] наказ,

i довIренlсть

i .тощо)

-l--^---,.""

Закони
УкраТни

кПро MicueBi
лержавнi

лержавноТ... i

адмtнlс'фаЦll l

вiд 03.07.2020 i

NэЗl9(зi 
i

змlнами

Калугiн Олег
Юрiйович

л! со30б444
iвiд 30.12.1999

streletsman.dad@gma il.com

li
l*_* _ _--- i

I. Змiнюванi

l

2

J

3.1.

з.1.1

Фiзична особа
СтрiлецькIlГt

Олексir"l
Сергiл"lович

21282|6834

0l032, м. Ки[в,
вул.

]аксаганськогс
84/86 кв. ЛЬ 12

тел.
+380672204402

Фiзrt.lна особа
Стрiлечькltй

олексiй
Сергil'lович

l
]еса еJIектронноТ пошти Орендаря, на яку
,силаються офiчiйнi повiдопtленням за цим
овором

з.2.2
iцiйний веб-сайт (cTopiHKa чи профiль в

iiшrьнiй мережi) Орендаря, на якому
,блiкована iнформацiя про Оренларя та його
.-- --: ___ [



г-т Комунальне
пiдприсмство

<<Itеруюча
компанiя з

Бапансоутр иму l обслуговува н ня
32375554 ; Щиректор Статчт

вач житлового
фонду

голосiiъського
району

електронноТ пошти Балансоутримувача,
direktsia_golos@kmda.gov.ua

яку надсилаються офiuiл'rнi повiдомленням за

РР_|_е"цl.ор9нди Tq. с_ý_пад майу,а_ (далi - Майн9)

"Ф"рЙацir "ft;бЪ-; "Й;д; 
- ,Н.Й"rпоu" примiщення (окремо розташована булiвля) за адресою:

майно ,вул. Саксаганського, 84/8б загальною площею 22,30 кв. м
,ti

, л :Посилання на cTopiHкy в електроннiй торговiй системi, на якiй розмiщено iнформаuiю про Об'ект ОРеНДИ
a,Z вiдловiдно до оголошення про передачу майна в оренду (в обсязi, передбаченому пунктом 55 ПОрялкУ

перелачi в оренду державного i комунального майна. затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

iвiд 3 червня 202О р. N 483 (офirriйний вiсник УкраТни, 2020 р., N 5l, ст. 1585) (далi - Порялок), або

!no."nunn" на опублiковане вiдповiдно до Поря.пку iнформаuiйне повiдомлення / iнформацiю про об'сктi
jоренди, якщо договiр ук"ltалено без провелення аукчiону (в обсязi, передбаченоN{упунктом ll5або26
,Порядку)

] RGL00 1 _UA_2 02 1 0з29 -2339 4
. л Iнформачiя про ttалежнiсть , Не належll-r,ь до памяток культурноТ спаДЩИНИ
o'J МiИ"u до пам'яток культурIrоI 

,

]-i
]спадщини, щойно виявлених 

:

i _ l Процедура, в результатi якоi Майно отримано в оренду

l

5.1. ]

] BapTicTb Майна

l

03039, м. КиТв,
просп.

ГолосiТвськшй,
17-б

Латанюк
Наталiя

BiKTopiBHa

(2) Iвизначена на пiдставi фiнаrrсовот ý9ЩЭýдлд. lмiсяця, що передувала датl

lзвiтностi Балансоутримувача j(шiсть тисяч дев'ятсот дев'ять грн 38 коп.) |оприлюлнення оголошення l

[чu"r"uu перша статгi 8 Закоrlу i |"r8,_ifi:!i_?О_'лl,|,i I (зазначити лату)

, ! Страхова BapTicTb

o).rlёii1|, ,"i'i i"ё"i ; ;оp;;-r, -,ёу*iЫ GЁ;;;;r); б., полаr*у на додану BapTicTb: б90938.00 грн.

(2) 1перелбаченому абзацом (tuiстсот дев'янос,го тисяч дев'ятсот тридцять BiciM грн 00 коп.)

TpeTiM пункту l 75

,ГIорялку (застосовусться, я кщо

Ринкова BapTicTb Майна не

,,,,ip-цэ'вu:u{e-9-Ь.),,,,,,''.''...,.

" 
i I-{iльове прt,lзначення Майна

ТГ*-Ь;;;' ", **r;Б; ;;;;;;, *о n оо*" вають у багатоква p'l| рному

л Графiк використанll я 'Не зас,госовусться
Q - г--т'-'

' '(заповню€ться. якшо майно
передасться в погодинну оренлу),

L"_*l 1



Оренлна плата та iншi платежl

lсячна орендна плата, I

iСума, гривень, без податку на додану
l реквlзити

за результатами l1
електронного

роведення аукцlону uioHy l9.04.202l

;ф;;; 
"; уrрй;;;-*-*----l-";"е;Сrюi;; бrе;дrрaй в порялку, передбаченому пунктом 6.5

)ендованого Майна та надання iдоговору

Розмiр авансового внеску орендноТ плати

(лвi) мiсячнi оренлнi плати, lсyмa,гpивeнь,безпoДaткуНaДoДаНyBapтiсTЬ:Щ
логовiр € договором типу

.l(B), але переможцем аукчiону
особа, що була орендарем

Майна станом на дату

а забезпечув€цьного

,якому укладасться rrей логовiр сума, гривень, без податку на додану
,BapTicTb (б 000.00 (rшiсть тисяч грн 00 коп ) - мiнiмальна заробiтна
плата lla 01.04.202l)

29-

9.2

l0,l
(l) ,сiмдесят гDн 00 коп )

(зазначасться сума пiсля визначення оренлноТ плати за результатами
аукчiону)

;,,,,
.2 (двi) мiсячнi оренлi плати, але в буль-якому разi у розмiрi не меншому,
:нiж розмiр мiнiмальноi заробiтноТ плати станом на перше число мiсяця, в

Строк договору: 2 роки 364 днi з дати набрання чиttностi цим договороlll

Щеlt договiр дiс ло " /' Zфlp. включно

Бапансоутримувачу l 007о
вiдсоткiв суNlи оренлllоi платиlб

iввiдношення розполiлу
нднот плати станом на дату

]l-л кладення

ll. Незмiнюванi умови договору
l. Прелмет договору

1.1. Оренлолавець iБarralrcoyTpllмyBall передають, а Оренлар приймае у строкове платне корl,iсl,ування

майttо. зазначене у пyttKTi 4 Умоз, BapTicTb якогсl cT,aI]cB}lTb суму, визначену у пунктi б YMclB.

1.2. lvlariHo перелаеться в оренду дJlя в1.1користання згiдllо З ПУнктОМ 7 УМОВ.

2.'YпroBll перелач i орендова ноr,о Mal:tHa ОреrIла рlо

2.1. Оренлар всryпа€ у cTpol(oBe платне корllстування Майном у деt|ь пiдписаtlt,tя акта

перелачi Майна.
дк.г приймання-передачi пiлплtсуеться ьtiж Оренлареьr i Бшансоутримувачем одночасно з

цього договору.

прlлймання-

пiдписанням

9

9.1

,рн 00 коп)

l0

l1

l2

\2.1
(3)

13
}года на субореrtлу )ренлар ма€ право здавати майно в суборенлу за письl\tовою згодою

)ренлолавuя та може укладати логовiр суборенли лише з особами, якi
liдповiдаюr,ь вимогам cTaTTi 4 Закону

l4 Цодатковi умови оренди затверджено
,},,,,,

15
:l реквlзити для сплати
пJIа],и та iнших
вiдповiлttо до цього

Балансоутримувача

i' iii iзiiiiiвiоооооzооолзOoýазi5Ь ; т вь Ё* ль i 00rЗ/0 i ф й ii -
ов}tого управлiння по пl. Кисву та КиТвськiй областi АТ
цадбанк>, кол банку 322669,
UA 2l305299000002б0030lб70855б в АТБ <Прлlватбанк>,
банку 305299 код €ДРПОУ 32375554 i

i
i
i
i

i
i

1

i
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2.2. Перепача Майна в оренду здiйснюеться за його стаховою вартiстю, визначеною у пунктi 6.2 Умов.

3. Орендна плата

З.l. Орендна плата становить суму, визначену у rryнктi 9 Умов. Нарахування податку на додаIry BapTicTb

на суму орендноi гшати здiйсюосться у порядку, визначеному законодавством Украiни.

,Що сшlалУ орендноi IIJIати не входятЬ витати на утимання орешIованого ltайна (коttунальних посJryг,

посJIуг, yrrpu"ni"", об'сктом HepyxoMocTi, витрат на утриманш{ прибудинковоТ територiТ та мiсць загального

*орrъry"чrй, BapTicTb посJryг з ремонту i технiчного обслуговуванюl iнженерного обладнання та

вфтрiшньобудинкових *.р.*, ремонтУ булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасаду, вивiз смiття тощо), а також

*омпеrсацi" витрат Балансоутримувача за користування земельною дiлянкою. Оренлар несе цi витати на

ocHoBi окремих договорiв, укJIадених iз Бапансоутимувачем таlабо безпосерелньо з постачальниками

комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору.

з.2. (1) Орендна плата визначена за результатами аукцiону, орендна плата за сiчень-групень року, що

настае за роком, на який припадае перший мiсяць оренди визначаеться шляхом кориryвання орендноi плати за

перший 
"i."ц" 

оренди на рiчний iндекс iнфлячiТ року, на який припадае перший мiсяць оренди. Орендна плата

за сiчень-грудень третього року оренди i кожного наступного календарного року оренди визначаеться шляхом

*oprry"ur"" мiсячнот орендноi; плати, що сплачув€lлась у попередньому роцi, на рiчний iндекс iнфляuiт такого

року.

З.З. Оренлар сплачуе щомiсяця до 15 числа, поточного мiсяця оренди, так як оре}Iдар отримав майно в

оренду за результатами аукцiоrry (поговiр 5(В).

З.4. ОренлаР сплачуе орендIry плаry на пiдставi paxyHKiB Бшансоутримувача. Податок на додану BapTicTb

нараховуеться на загtшь*.у .у"у орiнпноi'-плати. Балансоутимувач надсилас Оренларю рахунок не пiзнiше Hix

за п'"r"iобочих днiв до дати.rлчiе*у. Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточного мiсяця оре}lди

Балансоутрr,шувач передае Оренларю акт виконаних робiт на наданнrl оренднlrх послуг разом iз податковою

накладною за умови реестрачii'Оренларя платником податку на додаrту BapTicTb.

з.5. В день укJIаденЕя цього договору або до цiсТ дати Орендар сплачус орендну плату за кiлькiсть

мiсяцiв, зазначену у гryнктi l0 Умов (авансовий внесок з оренднот плати), на пiдставi документiв, визначених у

rryнктi 3.6 цього договору.

3.б. Щей договiр укJIадено за результатами проведення aykuioHy, то пiдставою для сплати авансового

внеску з орендноТ IUIати е протоIiол про результати електронного аукчiону.

Орендодавець забов'язапиI-I звернутися до Орендаря iз вимогою про перегляд оренлноТ плати, якщо

змiни до Методикlл мають наслiдки 
-збььшення 

розмiру оренднот плати 3а цим договором, протягом 30

кzrлендарних днiв з моменry набранвя чинностi вiдповiдними змiнами.

З.7, ОренлНа плата, перерахована несвосчасно або не в повному обсязi, стяry€ться Оренлодавuем (в

частинi, належнiй л.р*ч""оппу бЬджету) таlабо Балансоутримувачем (в частинi, належнiй Бапансоутрш,rувачу),

Орендолавечь i БалансоУТIХчrУВач можуть за домовленiстю звернутися iз позовом про стягнення орендноТ

шIати та iнших платежiв ia ц"м договором, за якими у Оренларя е заборгованiсть, в iHTepecax вiдповiднот

сторони цього договору. Сторона, в iHTepecax якоТ подаеться позов, може компенсувати iншiй cTopoHi суловi i

iншi витрати, пов'язанi з поданнял| позову.

з.8. Оренлна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, стяryеться Балансоутримувачем,

з.9. На суму заборгованостi Оренларя iз сплати оренлнот плати нараховуеться пеня в розмiрi подвiйнот

облiковоi ставки Нацiонального банку на дату нарахування пенi вiд суми заборгованостi за кожний день

просточення перерахування орендноТ плати.

3.10. Налмiру сплачена сума оренднот плати, що надiйшла Балансоутримувачу, пiдлягас в установленому

порядку зарахуванню " 
pu*y"o* маИбутнiх платежiв, а у разi неможливостi т,акого зарахування у_зв'язку з

припиненЕям орендних 
"iднос"н 

- поверненню Оренларю. iy"u орa"дпоТ плати, сплаченоТ авансом вiдповiдно

до rryнкту з.5 цього договору, пiдлягае зарахуванню в рахунок сплатлl орендноТ плати за першi мiсяui оренли

пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Майна.
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З.1l. Припинення догоtsору оренди не звiльняе Оренларя вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за

орендною платою, якщо така виI{икла, у повному обсязi, ypu*o"yto", пеню та неустойку (за наявностi),

3.12. Оренпар зобов'язаний на вимогу Оренлолавчя проводити звiряння взаеморозрахункiв за орендними

платежами i оформляти акти звiряння.

4. Повернення Майна з оренди i забезпечувальний депозит

4.1. У разi прI{пинення договору Оренлар зобов'язаний:

звiльнити протягом трьох робочlrх днiв орендоване lчlайно вiд належних Оренларю речей i повернути його

вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi, в якому Майно перебувапо на

моменТ передачi його В оренду, a ypu*yru'""M нормirльного фiзичного зносу, а якщо Оренларем були виконанi

невiд'емнi noninre"n" ;6" fi;"йно капiтальrил-t ремонт, - то разом iз такими полiпшеннями/капiтальним

ремонтом;

сплатити орендну плату, нараховану до дат!t, що передуе датi повернення Майна з оренди, пеню (за

наявностi), сплатитИ БалансоутрИмувачУ платежi за договором про вiдшколування витрат Балансоутримувача

на утримання орендованого Майна та надання коrчrунulьних послуг Оренларю, нараховану до дати, що передуе

датi повернення Майна з оренди;

вiдшкодувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноТ або частково't)

орендованого Майна;;;;; бЁ"дар, (i в межах сум, що перевищують суму страхового вiдшкодування, якщо

воно поширюеться lla випадки погiршення aru"y uбо в'рати орендованого Майна), або в разi демонтажу чи

iншого вилуче ння невiд'емнtтх пол i пшень/кап iтал ьного ремонту,

4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинення цього договору Балансоутримувач зобов'язаний

оглянутИ МайнО i зафiксуваТи йогО поточниЙ стан, а також стан розрахункiв за цим договором i за договором

про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання ореrlдованого Майна та надання комун€ulьних

nbany. Ореrrларю в akTi повернення з оренди орендованого Майна,

Балансоутримувач склалае акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох оригiнальних

примiрниках i надае пiдписаrti Балансоутримуваtlем примiрпики Орендарю.

Оренлар зобов'язаний:

пiлписати три примiрrlllки акта повернення з оренди орендованого Майя1 не пiзнiше нiж протягом

наступt{огО робочогО днЯ з MoNIeHry Тх отриманнЯ вiд .БалансОутримувача 
i одночасно повернутI4

БаrrансоутрИмувачУ два примiрН"*" пiдп"Й"* bp.noup.M aKTiB разом-iз-клЮчами вiД об'скта ореlIди (у разi,

non" лоЁrуп дЬ об'екrа оренди забезпе,lусться ключами);

звiльнити Майно одночасно iз поверненняпt пiлписаних Оренларем aKTiB,

не пiзнiше нiж на четвертl.tй робочиiл лень пiсля припинення договору Балансоутримувач зобов'язанl,rй

надати Орендолавчtо примiрнr.rк пiдписаного акта повернеIlня з оренди орендованого Майна або письмово

повiдомити Орендолавчю про вiлмову Оренларя вiд пiдпtlсання_ акта таlабо с,tворення перешкод Ореttларем у

лоступi до орендованого Майна з метою'йЬго оглялу, таlабо про неповернення пiдписаних Оренларем

прпмiрникiв акта.

4.3. Майно вваrкаеться повернутим з оренди з моменту пiдписання Бшансоутримувачем та Оренларем

акта повернення з оренди оренлованого Майна,

4.4. якщо оренлар }Ie повертас майно пiсля отрипlання вiд Балансоутримув_ача ул:уll:::,:,:::х
поверне}lня з оренди орендованого Майна, Оренлар сплачус Балансоутримувачу неустойку у розмlрl полвlиI]оl

оренлнот плати за кожний день користування Майношt itiсля дати припинення цього договору,

4.5.ЗметоtоВИконаНняЗобоВ'язаliьоренларязациМдоГоВороМ'аТако)I(ЗадоГоВороМПро
вiдшкодуваrlня витат Балансоутрrrмувача на утримання орендова}iого Майна та надання комунальних послуг

Оренларrо до або в день 
'пiдпо,сuп", 

u"oro договору Оренлар сплачус на paxy}loк Орендодавuя

,чЪ..п."уu-ьнлtй депозит в розьriрi, визначеноN,rу у пунктi l 1 Умов,
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4.6. Балансоутримувач поверта€ забезпечувальний депозит Оренларю протягом п'яти робочих днiв пiсля

отимання вiд Балансоуфr"у"ч"u примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна, пiдписаного без

,uy"u*a"o, або здiйсrпос вирахуваннJI сум, визначених у пунктi 4.8 цього договору, у разi наявностi зауважень

Балансоутримувача або Оренлодавця.

4.7. Балансоутримувач з;шишае на власному рахунку забезпечувальний депозит у повному обсязi, якцо:

оренлар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди орендованого Майна у строк, визначений

цr" до.ь"ором, або створюе перешкоди у лоступi до орендованого Майна представникiв Балансоутримувача

або Оренпопавlц з метою скJIадення такого акта;

Оренлар не пiдписав в установленi строки договiр оренди Майна за результатами проведення аукuiону

на продовження цього договору ореttди, в якому орендар оголошений переможцем.

4.8. Балансоутримувач не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з моменту отриI\tання вiд Оренларя

примiрника акта повернення З оренди орa"ло"чпо.о Майна iз зауваженнями (або за наявностi зауважень

Орa"лолчuu") зараховуе забезпечуЪальний депозит в рахунок невиконаних зобов'язаlrь Оренларя i перераховус

,чЪaaп""у"-ьний депозит на погашення зобов'язань Орендаря у такiй черговостi:

у першу черry погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати пенi (пункт 3.9 цього логовору) (у такому

разi вiдповiдна суму забезпечувального депозиту розподiltясться мiж мiсцевим бюджетом i

Балансоутримувачем);

у друry черry погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати неустойки (пУНКТ 4.4 ЦЬОГО ДОГОВОРУ);

у тетю чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини оРеНДНОТ ПЛаТИ, ЯКа ВiДПОВiДНО ДО

пункту l б Умов пiдлягае сплатi до мiсцевого бюджету м, Киева;

у четверry черry погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати частини ОРеНДНОТ ПЛаТИ, ЯКа ВiДПОВiДНО

до пункц/ 16 УмоВ пiдлягае сп;lатi Баrrансоутримувачу;

у п'яry черry погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати Ба.гrансоутримувачу платежiв за договором

про вiлulколування BI,ITpaT Ба,талlсоутримувача на утриманIlя орендованого Майна та надання комун€lJIьних

послуг Оренларю;

у шосту черry погашаються зобов'язання Ореtlларя з компенсацiт суми збиткiв, завданих орендованому

Майну;

у сьому чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплатIл iнших платежiв за цим договоропl або в

рахунок погашення iнших не вlлконаних Орендареьt зобов'язаttь за цим договором,

Балансоутримувач повертае Оренларю суму забезпечувального депозиту, яка залIlшилась пiсля

здiйснення вирахувань, передбачених цим пунктом,

5. Полiпшення i peMolrT орендованого майна

5. l. Оренлар мас право:

за згодою Балансоутримувача проводлIти поточний таlабо капiтальний ремонт Майна i виступати

замовником на виготовлення проектно-кошториснот документацiт на провелення ремонту;

здii,rснювати невiд'емнi полiпшення Майна за наявностi рiшення Оренлодавuя про надання згоди,

прийнятого вiдповiдно ло Закону та Порядку передачi в 
. 
оренду державного та комун€цьного майна

затверджено.о no.rurouoro Кабiнету MiHic,ipiB УкраТни вiд 03.06.2020 Jф 483 к.Щеякi питання оренди

державного та комунiшьного майна> (далi - [Iорялок),

за згодою Оренлолавчя, наданою вiдповiдно ло Закону та Порядку, i один раз протягом строку оренди

зарахувати частиIJу витрат на проведення капiталыlого ремонту в рахунок зменшенtlя ор,"дlЧ 
]_1_т1;__лл,_..

5.2. ПорялоК orp""urr* ОрендареМ згоди БалаНсоутрлIмуваЧа i Оренполавця на проведення вlдповlдних

видiв робiт, передба.tених пунктом 5.1 цього логовору, порядок отримання Оренларем згоди Орендодавця на

зарахування B}rTpaT на проведеIIня IIих робiт в рах),нок орендноТ плати i умови, на яких здiйснюеться таке

зарахування, а також сума витрат, якl можуть бути зарахованi, влtзначаються Порядком,
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5.3. Оренлар ма€ право на компенсачiю BapTocTi здiйснених ним невiд'емних полiпшень Майна у порядку
та на р{овах, встановлених Порядком.

5.4. Орендар ма€ право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'емних полiпшень Майна вiдпереможIц аукцiону з приватизацii Майна, а якщо таким переможцем стае Орендар, - то право на зарахування в
рахунок купiвельнот цiни суми BapTocTi здiйснених HITM невiд'см""* noninra"i у nop"o1y та на умовах,встановлених Законом Украihи вiд l8 сiчня 20l8 р. N 2269-УIII "Про приватизацiю лЁр*ч""о.Ь i комунЬьного
майна" (Вiдомостi ВерховноТ Ради УкраТни, 20l8 р., N 12, ст. 68) (да.гIi - 

'Зч*о" 
npo привЬтизачiю).

6. Режим використання орендованого Майна

.6.1. Орендар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiдповiдно до lrризначенIUI, визначеного уrтунктi 7 Умов.

6.2, Орендар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати його
поцкодженшо i псуванtпо, тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарними нормами та правилами
пожежноТ безпеки, пiдФимувати орендоване Майно в належному cru"i, не гiрЬому, нiж на момент перелачi
його в оренду, з урахуванням нормального фiзичного зносу, здiйсrповати заходи протипожежноi безпеки.

6.3. Оренлар зобов'язаний:
вiдповiднО до вимоГ нормативно-правовиХ aKTiB З пожежноТ безпекИ розробляти комплекснi заходи щодо

забезпечення пожежноТ безпеки об'екта оренди Майна;

забезпечувати додержання протипожежних вимог,
приписiв i постанов органiв державного пожежного
Ба.пансоутримувача;

стандартlв, норм, правил, а також виконаннJl вимог
наглядУ та вимоГ вiдповiдних служб (пiлрозлiлiв)

уlримувати у справномУ cTaHi засоби протипожежного захисry i зв'язку, пожежну TexHiKy, обладнання та
iHBeHTap, не догryскати ii використанIш не за призначенням;

проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувачу вiдповiднi
докуN{енти розслiдування.

орендар несе вiдповiдальнiсть за дотимання правил експлуатацiт iнженерних мереж, ложежнот безпеки
i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.

6.4. Орендар зобов'язанлtй забезпечити представникам Орендодавця та БалансоутрIIмувача лосryп на
об'скт оренДи у робочi лнi у робочllй час (а у разi отримання скарг на порушенн" npuu"n r"tцi або провал*."",
Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдае цкоди або незруrностей власникам сумiжних пЬимiщень, -
то у буль-яКий iнший час) з метоЮ здiйсненнЯ контролЮ за ЙогО використаншIм та виконанням Оренларем умов
цього договору. Про необхiднiсть отриманюI доступу до об'екта оренди Балансоутрlтlяувач або Ор.пдодчuец"
п9вiдомляе Орендаревi електронноЮ поIцтоЮ принаймнi за одиН робочиЙ л"r", *ii" випалкiв, *on" до.rуп до
об'екта орендИ необхiднО отриматИ з метоЮ запобiгання нацесенню шкоди об'екф оренди чи власностi TpeTix
осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок аварiйншх a"rучuiи'або внаслiдок настання
надзвичайних ситуаuiй, техногенного та природного характеру, а також у разi отримання скарг на порушення
правиЛ тишi абО провадження Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдас шкоди аЪо незрfrностей
власникам сумiжних примitт\ень. У разi виникнення таких сиryачiй Орендар зобов'язаний вживати
невiдкладних заходiв д.пя лiквiдацiт ii наслiдкiв,

6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати укJIадення цього договору Балансоутримувач зобов'язаний
надати Оренларю дlя пiдписання:

лва примiрники договору про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого
майна та надання комунztльних послуг Орендарю. Проекти логоворiв lз посiачаr"""пч"" комун€lльних послуг,
якщо стосовно об'скта оренди такими постачzцьниками комунtшьних послуг вiдкритi oKpeMi особовi рахунки
або якщо oKpeMi особовi рахунки були вiлкритi на попередI{ього користувача Майном.
. Орендар зобов'язаний протягом десяти робочtтх днiв З моменту отримання примiрникiв договору про

вiдшкодуваНня BrIтpaT Балансоутримувача на утримаI{ня орендованого Майна ,u пuдi""" комунttльних послуг
Оренларю:

пiдписати i повернути Балансоутрлlмувачу rrримiрник логовору; або
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подати Балансоутршлувачу обrрунтованi зауваження до cylt{ витрат, якi пiдtягають вiдшкодуванню
орендарем за договором.

Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отимання вiд Балансоутримувача
вiдповiдi на своi зауваження, яка мiстить локуr"jкгальнi пiдтвердження витат, якi пiдtягают" вiлшколу"ч"r*
Орендарем' пiдписатИ i поверкутИ БшlансоутрИмувачУ примiрник договору.

оренлар вживае заходiв для укJIадення iз постачальниками комунalльних послуг договорiв на постачання
вiдповiдниХ комунальнИх посJryГ протягоМ мiсяцЯ з моментУ отриманнЯ проектiВ вiлповiдriих логоворiв вiд
Ба.пансоутримувача. Оренлар зобов'язаний надати ьалансойимувачу копiт договорiв, у-чл"r* i.
постачtUIьниками комун€шьних послуг,

7. Страхування об'екга оренди, вiдшкодування витрат на оцiнку Майна

7. l. Оренлар зобов'язаний:

протягом l0 календарних днiв з дня укладення цього Договору застрахувати Майно на суму його
страховоi BapTocTi, визначеноТ у rryнктi 6.2 Умов, на користь Балансоутримува"i зr-iдrо з Порядком, зфЬма вiл
пожежi' затоIUIеннrI' протиправню( дiй TpeTix осiб, стlо<iйного лиха, та протягом 10 каllенларних днiв з дня
укладення договорУ стахування (договорiв страхування) надати Балансоутримувачу та Оренлодавlло завiренi
н,шежним чином копiт договору страхування i документiв, якi пiдтверджуюi" сrr.rrаry страхового платежу
(страхових платежiв);

поновлювати щороку логовiр страхування так, щоб протягом строку дiТ цього договору Майно було
застрахованим, i надавати Балансоутримувачу та Оренлолавrцо копiт iавiрених належним чином договору
cTpaxyBaнH,l i локу,rентiв, якi пiдтверДХý/ють сплаry страхового платежу. Якщо договiр страхування укладенийна строк, що е iншим, нiж один pik, такий логовiр повинен бути поновлений пiсля за*iнче"r" строку, на який
BiH укладено.

Якщо строк дii договору оренди менший, нiж один piK, то логовiр cTpaxyBaн}Ul укладаеться на строк дiТ
договору оренди.

оплата послуг страховика здiйснюсться за рахунок Оренларя (страхувальника).

8. Суборенла

8.1. (l) ОрендаР N{ае право передати Майно в суборенлу, ЯКЩо Оренлар отримав Майно за результатаNrиаукцiону (у тому числi в результатi продовження договору оренди) i огьлошення про передачу майна в оренду
мiстило згоду орецдодавlи на суборенлу, про що з;вначаеться у пунктi l3 Умов. Цiльове призначення, за яким
Майно може бутлr використано вiдповiдно до договору суборенди, визначасться з урахуванням обмежень,
передýз.lgццх цим договором (за наявностi).

8.2. Ореrrлар може укладати логовiр суборенди лише з особами, якi вiдповiдають вимогам cTaTTi 4
Закону.

8.3. Орендар протягом трьох робочtтх днiв з дня укладення договору суборенли зобов'язаний надати
Орендодавшо iнформацiю про суборендаря та одлtн примiрник договору фор."л" для його оприлюдненнrI
орендодавцем в електроннiй торговiй системi.

9. Запевнешня cTopiH

9.1. Балансоутримувач i Орендодавець запевняють Орендаря, що:

9.1.1. KpiM випадкiв, коли про iнше зазначене в aKTi приймання-передачi, об'ект оренди е вiльним вiд
Tp_eTix осiб' всерединi об'екта немае майНа, нtUIежноГо TpeTiM особам' повний i безперешКодний доступ до
об'екта може буглt наданий Орендарю в день пiдписання акта приймання-передачi разом iз комшIектом йючiв
вiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi приймання-передачi;

9.1.2. iнформацiя про Майно, оприJIюднена в оголошеннi про передачу в оренду або iнформацiйному
повiдомленн7ilrформачiТ про об'скт оренди, якщо договiр уlоlалено 

-без 
провелення аукцiо'ну 1в обсязI,
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передбаченомупунктом l15абопунктом 26 Порялку), посилання на яке зiвначене у пунктi 4.2 Умов,
вiдповiдас дiйсностi, за винятком обставин, вiдображених в aKTi приймання-перелачi.

9.2. Орендар зобовязаний свосчасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежi

вiдповiдно до цього договору.

9.3. Одночасно або до дати укладення цього договору Оренлар повнiстю сплатив авансовиЙ внесок з

орендноТ плати в розмiрi, визначеному у гryнктi l0 Умов.

9.4. Одночасно або до укJIадення цього договору Орендар повнiстю сплатив забсзпе.tувмьниl"{ деПоЗит в

розмiрi, визначеному у гryнктi l l Умов.

10. .Щопатковi умови оренди

l0.1. Оренлар зобов'язаний виконувати обов'язки, покладенi на нього рiшенням уlrовноваженого органу
про встановлення додаткових умов оренди, визначених у rryнктi 14 Умов, за умоВи, Що посилання на TaKi

додатковi умови оренди було включено до оголошення про передачу майна в оренду, iнформаuiйного
повiдомлення про об'ект (гryнкт 4.2 Умов).

11. ВИповiдальнiсть iвирiшення спорiв за договором

l1.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за циNl логовором сторони несутЬ

вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором.

l1.2. Оренлодавець не вiдповiдас за зобов'яза}Iнями Оренларя. Оренлар не вiдповiдас за зобов'язаннями

Орен.чолавчя та БалансоутриI!Iувача, якщо iнше не передбачено цим договором. Оренлар вiдповiдае за свОiми

зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH е правонаступником, виключно власним маЙном. Стягнення За

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

ll.З. Спори, якi виникають за цим договором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхоМ переговорiв,

вирiшуються в судовому порядку.

12. Строк чинностi, умови змiни та припиненlIя договору

l2.1. (1) Ifей логовiр укладено на строк, визначений у пунктi 12 Умов. Перебiг строку договоРу
починасться з лня набрання чинностi цим договором. t{ей логовiр набирае чинностi в день його пiДпиСаННя

сторонами. Строк оренди за цим договором починаеться з дати пiдписання акта приймання-передачi i

закirгtуеться датою прлIпиненrtя цього договору.

12.2. YMoBlr цього договору зберiгають силу протягом всього строку дiТ цього логовору, В ToI\{y чиСЛi У

разi, коли пiсля його укJIадення законодавством встановлено правила, що погiршують становище ОРенЛаРЯ,

KpiM випадку, перелбаченого пунктом З.7 цього договору, а в частинi зобов'язань Оренларя шоло оренДнОТ

шIати - до виконання зобов'язань.

l2.З. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення строку його дiТ за взасмною згоДоЮ cTopiH

з урахуванням встановлених статтею lб Закону та Порядком умов та обмежень шляхом укладення логОвОРiВ
про вIlесення змiн i доповнень у письмовiйt формi, якi пiдписуються сторонами та с невiд'смними частинами

цього договору.

l2.4. Проловження цього договору злiйснюеться з урахуванням вимог, встановлеНИхсТа'гтеЮ l8
Закону та Порядком.

орендар, яl<ил"l бажас продовжити чей логовiр на новий строк, повl{нен звернутись ло Оренлолавця за три

мiсяцi до закiнчення строку лiТ логовору iз заявою.

,Що заяви дода€ться звiт про ouiHKy об'екта оренди та речензiя на llього, якщо договiр оренlи був

укладений без проведення конкурсу .lи аукцiону, або логовiр ореl{ди, що продовжуеться, був укладений без

проведення аукuiону з пiдприемствами, установами, органiзацiями, передбаченtлми статтеЮ l5 ЗакОНУ,

Пропуск стоку подання заяви Орендарем е пiдставою дJIя прI.1пинення цього договорУ на пiДСТаВi

закiнчення строку, на який його було укJIадено, вiдповiдно до пункту l43 Порялку.
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Орендар, який маС HaMip продОвжлти логовiР оренди нерухомого майна, ЩО пiдлягае продовженню заРеЗУЛЬТаТаМИ ПРОВеДеННЯ аУКЦiОНУ, ЗабОВ'язаний,uОЪrпЪчЙ" oo.ryn до об,екта оренди потенцiйних орендарiв.

""r"""yJ;;i"f,#;J:1'"T#:e 
ПРаВО На ПРОДовження цього договору, яке може бути реа.лiзовано ним у

оприлюднення на веб-сайтi (сторiнцi чи профiлi в соцiа.пьнiй мережi) орендаря, який отримав в орендуМайнО без проведеНня аукцiону, ,,елос,о"iрПоТ i"6ор"чull-йЪ- 
"r-u пiдставоЮ лп" уппuл."ня дОГОВОРу оренди,е пiдставою Для доg,гр9кового прип}rнення договору оренди за iнiцiативоо Ър""rодавця, а також неПРОДоВження договору оренди на новий строк.

l2'5' Якшо iнше не переДбачено Цим дбр636ром, перехiд права власностi на оDенлоRяне hzlяйцп -л,ОСОбаМ Не С ПiДСТаВОЮ ДЛя змiни або припинення чиrносii цим дбр6збром, i BiH;?::#".i:LЧiiill';TНОВОГО ВЛаСНИКа ОРеНДОВаНОГО МайНа (йОГО ПРаВОНаСТУПника), за винятком випадку приватизацiт орендованогоМайна Орендарем.

1 2.6. Щоговiр припиштеться:

12,6,1 з пiдстав, передбачених частиною першою cTaTTi 24 Закону, i при цьому:

12,6,1,1, якщо пiдставоIо припинення договору с закiнчення строку, на який його уклалено (абзачлругий частини першоi статтi24 Закону), то договiр вважасться припиненим з:дати закiнчення строку, на який його було Укладено, na пlдсrаri рiше"н" орендодавця про вiдмову угIродовженНi цьогО договору, прийнятогО з 
-пiдстав, 

п.рЁоОч"aпих статтею l 9 Закону, в межах cTpoKiB,визначениХ частиноЮ п'ятоЮ cTaTTi l8 Закону; або рiшенн" орендодавIUl про припИнення цього договору зпiдстав прогryску орендарем строку на подання заяви про продовження цього договору,передбаченого частиною тетьою cTaTTi l ti Закону (гryнкт l+3 Порялку);
дати, визначенот В абзацi третьомупункту ljl Порядку, якtt(о переможцем аукцiону на продовженняЦЬОГО ДОГОВОРУ СТаЛа ОСОба iНШа, НiЖ ОРенлар, - на пiдiта"i npori*on;;;;;i;;; i!,r."n" орендодавця невимагаеться);

12,6,1,2, якщо пiдставою припинення договору е обставини, перелбаченi абзацами TpeTiM, четвертим,cboM'IM' ВосЬМиМ частини першоТ cTaTri24 ЗаконУ, лЬговiр u"*uar"a" припиненим з дати настання вiдповiдноiобставинИ на пiдставi рiшеннЯ Орендодавця абЬ на пiдЪтавi oony".nru, який свiдчить про настання фактуllрипинення ЮридичноТ особи або cMepTi фiзичrrоi особи;

12.6.2 якщо Орендар надав недостовiрну iнформачiю про право бути оренларем вiдповiдно доположень частин TpeTboIi четвертоТ cTaTTi 4 Закону, u iuno,n 
"*що 

Ьр.плuр, ойи orfiMaB Майно в оренду безпроведеltl{я аукцiону, 
.н?дав та,/або оприлюднив на веб-сайr,i 1cTbpiHui 

'u" 
npb{iri в соцiальнiй Mepexci)недостовiрну iнформацiю про себе та/або свою дiяльнiсть.

щоговiр Вважаеться припиненим з цiет пiдстави в односторонньому порядку на з0 день пiсля налiсланняОРеНДОДаВЦеМ ЛИСТа ОРеНдарю про дострокове припинення цього договору, KpiM випалку, коли протягомзазначеногО строкУ ОрендаР звернувсЯ до судУ з оскаржеI{Ням такого piran", Opa"ooo*u".

у такому разi догбgiр вважа€ться припиненим:

пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення Орендарем за таким позовом До Суду, якцlо судо1{ невiдкрито провадження у справi за таким позоuопi Ореlrларя npor".o" зазначеного двомiсячного строку;

або з датИ набраннЯ закоl.tноТ сlлли рiшtlнtrям судУ про вiдмову у позовi Орендаря;

або з дати з,ulllшення судом позову без розгляду, приIrинення провадх(еlrня у справi або з дативiдкликання орендарепt позову.

. Лист про дострокове припиIIення надсиласться на адресу електронноi поштI,1 Ореtlдаря i поштовимвlдправленням iз повiдомлеIlням про вручення i описом u*frй" за адресою мiсцезнаходження Орендаря, атакож за адресою орендованого Майна;

l2.6.3 (l) якщо цей логовiр пiдписаниl-t без одночасного пiдписання акта приймання-передачi Майна.ЩОГОВiР ВВаЖаеТЬСя прИпиненllМ з цiеТ пiдставлl на п'ятий робочий день пiсля пiдписЬння цього договору, якщо
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станоМ На цеЙ день акт приймання-передачi не пiдписаний через вiлмову Оренларя, про що Балансоутримувач
повинеН скJ]астИ акт та повiдОмити Орендодавцю.

12,6.4, на вимоry Орендодавrи з пiдстав, передбачених пунктом l2.7 цього договору, i при uьому договiр
вважаеться припиненим в день' визначений вiдповiдно до абзашу третього гryнкту 12.8 цього договору;

12.6,5. на вимогУ ОрендарЯ з пiдстав,.передбачениХ пунктоМ l2.9 цьогО договору, i при шьомУ логовiр
вважасться припиненим в день' визначений вiдповiдно ло абзачу другого lrункту l2. l 0 цього договору;

12.6.6. за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта повернення Майна з
оренди;

12.6,,7. на вимоry буль-якоТ iз cTopiH цього догоВору за рiшенням суду з пiдстав, передбачених
законодавством.

l2.7. ЩоговiР може бутИ достроковО припинениЙ на вимогу Оренлолавuя, якщо Орsндар:

12,7.1. допУстив просТочення сплати орендноТ плати на строк бiльше тьох мiсяцiв або сумарна
заборгованiсть з орендноТ платлt бiльша, Hiltc плата за три мiсяцi;

l2.7.2. використову€ Майно не за цiльовим призначенням, визначеним у пунктах (з)7,1, (З)7. 1.1 або
(4)7.1 Умов, або використову€ Майно за забороненим цiльовим призначенняNI, визначеним у пунктi (2)7.1
Упtов;

l2.7.з. без письмового дозвоJIу Орендодавця передав Майно, його частлrну у користування iнtпiй особi,
kpiM випадкiв, коли Орендар передав Майно в суборенду на пiдставi пункту B,t Ьо.о договору iнадав
орендодавщо копiю договору суборен ди мя його оприлюдненшl в еле*троrriй търговiй систепti;

l2.7.4. уклаВ договiР суборенлИ з особами, якi не вiдпоВiдаютЬ вимогам cTaTTi 4 Закону;

l2.7.5. перешкоджае спiвробiтникам Орендодавця таlабо Балансоутримувача здiйсrповати контроль за
використан}шм Майна, виконан[шм умов цього договору;

|2.7.6. вiдмовився вI{ести зtлtiни до цього договору у разi виникнення пiдстав, передбачених пунктом 3.7
цього договору.

l2.8. Про наявнiсть однiет з пiдстав дtя достокового припинення договору з iнiцiативи Орендодавця,
передбаченИх пунктоМ l2.7 цьогО договору, Орендодавець або Балан.оуrр""у"i" повiдом.ltяс Оренларевi та
iншiй cTopoHi договорУ листом, У лпстi пови}IеН мiститисЬ опис порушення-i вимоry про його у.у"Ъ"", в строк
не менШ як l5 та не бiльШ як 30 робоЧих днiВ з датИ реестрацii листа (У сrро* n;"r" робочих днiв, якщо
поруIценtш стосуеться простроченнrt сплати оренднот плати або перешкоджання у здiйсненнi Оренлодавцем або
БапансоутрИмувачеМ контролЮ за використанням Майна). Лист пересиласться на адресу електронноI пошти
орендаря i поштовим вiдправленням iз повiдомленIuIм Про вр}лrення i описом вкJIадення за адресою
мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

якщо протягом встановленопо у приписi часу Орендар не усунув порушення, Орендодавець надсила€
ОрендарЮ лист, У якомУ повiдомляе Орендаревi про достокове припиненшl договору на вимоry Орендодавця.
У листi зiвначасться пiдстава припIlнення договору, посилання на вимоry про усунеrшя порушення, а також
посиланнrI на обставllни, якi свiдчать про те, шо порушення тривае пiсля закiнчення строку, вiдведеного д.гlя
його усунення.

,щоговiр вважаеться припиненим .на п'ятий робочий День пiсля надiслання орендодавцем або
Балансоутрtlмувачем Орендарю лlIста про дострокове припинення цього договору. Орендодавець надсилас
Орендарю лIrст про дострокове припинення цьоf,о договору електонною поштою, а також поштовим
вiдправленНям iз повiдОмленпяМ про вруIrенНя i описом вкJIадеЕня за iлресою мiсцезнаходження Оренларя, а
також за адресою ореtцованого Майна. ,Щата лострокового припинення цього договору lla вимоry Орендодавця
встановлюеться на пiдставi штемпеля поштового вiддiлення на поштовомУ вiдправленнi Оренлолiвчя.

12.9. ЩеЙ логовiР може бутtt достроковО припинений на вимоry Орендаря, якщо:

l?-.9.1 . протягом одного рtiсяrи пiсля пiдписання акта прийманrrя-передачi Оренлар отримае докrtзи
icToTHoT невiдповiдностi об'екта оренди illформаlliТ про нього, зазначенiй в оголошеннi аоо iнформаuiйному
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повiдомленнi/iнформаuiТ про об'скт оренди, якщо договiр укладено без проведення аукчiону, або в aKTi
приймання-перелачi; або

12.9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-перелачi орендар не матиме можливостi
ВИКОРИСТОВувати об'ект або присryпити до виконання ремонтних робiт на об'сктi через вiдсутнiсть на об'ектi
МОЖЛИВОСтi пiдключення до комунальних посJryг, або вiдмови Балансоутримувача укJIасти iз Оренларем
ДОГОВiР про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надан}uI
комунальних послуг Орендарю, або вiдмови постачальникiв вiдповiдних комунальних послуг укласти iз
орендарем договори на постачання таких послуг протягом одного мiсяrи з моменту звернення орендаря (за
УмоВи, що оренлар зверЕувся до таких постачальникiв послуг не пiзнiше нiж протягом одного мiсяця пiсля
пiдписання акта приiтманюI-передачi Майна).

12.10. Про виrIвленЕя обставин, якi дають право Оренларю на припинення договору вiдповiдно до гryнкту
l2.9 цього договору, Орендар повинен повiдомити Орендодавцо i Бшансоутримувачу iз наданням вiдповiдних
дОкаЗiв протягом трьох робочих днiв пiсля закitпення cTpoKiB, передбачених Iryнктом l2.9 договору. Якщо
протягом 30 днiв з моменту отримання повiдомленttя орендаря зауваження орендаря не булуть ycyHeHi,
орендар надсиJIае орендодавrцо i Бапансоутримувачу вимоry про достокове припинення цього логовору i
вимоry про повернення забезпечувtlльного депозиту i сплачених сум орендноТ плати. Вимоги Орендаря,
заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановлених цим гtуIIктом договору, задоволенню не пiдlягають,

.Щоговiр вважаеться припиненим на десятий робочий день пiсля надiсланЕя Орендарем Оренлолавuю i
БалансоУтримувачу вимоги про дострокове припинення цього договору, KpiM випадкiв, коли Оренлолавечь або
Балансоутримувач надав Оренларю обгрунтованi зауваження щодо обставин, викладених у повiдомленнi
оренларя. Спори щоло обгрунтованостi цих зауважень вирiшуються судом.

за вiдсутностi зауважень оренлолавшt та Ба.пансоутримувача, передбачених абзацом другим цього
пункту:

Балансоутримувач повертае Орендарю вiлповiдну частину оренлноТ плати, сплаченоТ Орендарем,
протягом десяти кЕшендарних днiв з моменry отимання вимоги оренларя i пiдписання оренларем акта
повернення Майна з оренди;

Бапансоутримувач повертае сплачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом десяти
календарних днiв з моменту отиманшI вимоги орендаря i пiдписання оренларем акта повернення Майна з
оренди. Повернення оренлноТ IuIати, що була налмiру сплачена Оренларем на рахунок БалансоутрЙмувача
здiйсtпоеться у порядку, визначеному законодавством.

l2.1 l. У разi припинення договору:

полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Оренларем за рахунок власних коштiв за згодою осiб,
визначених у гryнктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiд орендованого Майна, не завдаючи йому
шкоди, е власнiстю Оренларя, а полiпшення, якi не можна вiдокремити без шкоди для маЙна, - власнiстю
територiальноТ громади MicTa Киева;

полiпшення Майна, зробленi Орендарем без згоди осiб, визначених у rryнктi 5.1 цього договору, якi не
можна вiдокремити без шкоди .Iця Майна, с власнiстю територiальноТ громади MicTa Киева та ii BapTicTb
компенсацiт не пiдлягае.

l2.|2. Майно вважаеться поверненIлм Орендодавrцо/ Балансоутримувачу з моменту пiдписання
Бапансоутримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.

l3. Iнше

lЗ.l Оренлар зобов'язаний письмово повiдомити iншим сторонам договору протягом п'яти робо,rих днiв
з дати внесення змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i контактних даних.
Орендодавець або Балансоутимувач повiдомляс Оренларевi про вiлповiлнi змiни письN,lово або на алресу
електронноТ поlлти.

l3.2. Якщо чей логовiр пiдлягае нотарiа.пьному посвiдченню, витрати на таке посвiдчення несе Орендар.

l3.3. Якщо протягом строку лiт логовору вiдбуваеться змiна оренлодавцrI або Бшансоутримувача Майна,
новий орендодавеIIь або Балансоутримувач ста€ сторо}lою такого договору шляхом скJIадення акта про замiну
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сторонИ у договорi орендИ (далi - акт прО замiнУ сторони) за формою, що розробляеться Оренлодавцем. Акт про
замiну сторони пiдписуеться попереднiм i новим Оренлолавuем або Балансоутримувачем та в той же день
надсила€ться iншим сторонам договору листом (чiнним з описом). Дкт про замiну сторони склада€ться у трьох
оригiнальних примiрниках. Новиl"л Орендолавець або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти робочих
днiв вiд дати Його надсилання Оренларю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй системi.
орендодавець або Бщrансоутримувач за цим договором вважа€ться замiненим з моменту опублiкування акта
про замiну cTopiH в електроннiй торговiй системi.

lз.4. У разi реорганiзашiт Оренларя логовiр оренди зберiгас чиннiсть для вiдповiдного правонаступника
юридичноТ особи - Оренларя.

У разi вилiлу з юридичноТ особи - Ореrrларя окрепrоТ юриличноТ особи перехiд до такоi особи прав i
обов'язкiв, якi витiкають iз цього логовору, можливийt лише за згодою Орендодавця.

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

Замiна Оренларя iнша, нiж передбачена l

l3.5. Щей Щоговiр уlшадено у тьох приr
Л.ПЯ ОРеНдаря, Орендодавця i Ба.пансоутимува|

13.6. У разi якщо повiдомлення (лии
адресою (зазначеною у логоворi) i повернеl
отимання у зв'язку з закiнченllям TepMiHy збс
то вважасться, що адресат (Оренлар) повiдомле

l4.1 .Щолатки до цього .Г{оговору е його н
,Що чього ,Щоговору додаються:
- Акт приймання-передачi орендованого
- Викопiюванням з поповерхового плану
- Протоко електронного аукчiону IJA-PI

Вiд Орндаря:

ви оренлодавця:

ý,ý
л{l

е,3

Вiд БалансоутримуRача:



Додаток l

прrrйманпя-передачi 
" 

оо.rоffiухомого майна, що належшть
до KoMyHaJIbHoi власностi терпторiальноТ громади MicTa Киева

(пова редакцiя акту пршймапня - передачi пежплого примiщення вiд 1б.02.2018)

м. КиТв о /tr"__/,Г_2021 р.

Фiзичllа особа Стрiлецький Олексiй Сергiйович , надалi - Орендар, iдентифiкацiйний код
2|28216834, що знаходиться за адресою: 0l0ЗЗ, м. КиТв, вул. Саксаганського, 84/86, кв. j\Ъ l2 з однiеI
сторони, та Комунальне пiдпри€мство <<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду
Голосiiвського райопу м. Кпева>>, нада.пi - Балансоутримувач, код за еДРПОУ 32375554, що
знаходиться за адресою: 030З9, м. КиiЪ, просп. ГолосiIвський, 17-б , в особi директора Латанюк
НаталiТ Вiкторiвни, яка дiе на пiдставi Статуry з лругоi сторони, скJI€lли цей Акт, про наведене
нижче:

l. На виконання договору оренди нерухомого майна ,iln1'/, /.Г 202l р. Xs &/ -а/--
(далi - ,Щоговiр оренди) Балансоутримувач передае, а Орендар приймае в строкове платне
корисryвання нерухоме майно, що належить до комунальноТ власностi, -

Характеристика нерухомого lrtайна
нежитлове примlщення загальною площею
22130 кв. м,

Поверх Окремо розташована будiвля
Загальна площа об'скта (кв, м) 22.30 кв. м

Корисна площа об'екта (кв. м) 22.30 кв. м

назва об'екта
нежитлове примiщення (окремо розташована
будiвля)

М iсцезнаходження об'екта
вул. Саксаганського, 84/86

(далi - Об'ект оренди), що перебувае на балансi Балансоугримувача та належить до сфери

управлiння ГолосiТвськоТ районноТ в MicTi Киевi лержавtlоТ адмiнiстрачiТ.

2. Об'ект ореrIди е вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi Об'екта оренди немае майна, нuшежного
TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ до Об'екта оренди FIадаеться Орендарю в день
пiдписання цього акта приймання-передачi.

3. Характеристика нежитлового приlrtiщення: нежитлове примiщення (окремо розташована
булiвля), наявнi Bci iнженернi комунiкачii.

4, Вказане примiщення передаеться Оренларю в задовiльному cTaHi без будь-якого обладнання.

5. I]им Акгом Орендар засвiд.lус, що отримав вiд Балансоутримувача необхiдний комплект
ключiв вiд Об'екга у кiлькостi_ штук.

БАЛАНСОУТРИМУВАII орЕндАр

Фiзичllа особа
0l032, м. КиТв, вул, Саксаганського, 84i86

риспtство <<Керую.lа
пя,днтлового



Яgrfuлак п L
/.

,/'

QZ.t й'ta- _ (.aaazz.a*
{' r, U*ф tr, r a-ral.r/П й-р-/

foе &Па"аа 1 а4-/,-2-fu4,Ф/.{) f/r,

Б
J7ta.aia-{azul;J-

r1-+ъ-z7-_

'4 t /с4, о44_

/ ErB
И--tza*a

''4/ а [,,Z+ rZZSr,r-rt-O

%-,16.; Q,*фYhйr/
(_

а/)rc72zi lna2

h,a-


