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ДОДАl'КОВА УГОДА Xn _/
про внесеI{ня змiн до договору ЛЪ 22-18 про передачу майна

територiirльноТ громади MicTa Кисва в оренду вiд l 1.04.20 l8

MicTo КиТв *_09'_ о? 202,"1piK

ГолосiiЪська pal'ioHHa в мiс,гi Кисвi лержавлlа адмiнiстрачiя (налалi - орЕндоДдвЕць), в особi
ЗаСТ)/ПНИКа ГОЛОВИ ГОЛОСiiВСЬКОТ РаЙонноТ в MicTi KlreBi лержавноТ адмiнiстраLtiТ Калугiна Олега Юрiйовича,
який дiс на пiдставi Закону УкраТни <Про MicueBi ,цержавнi алrrliнiстрашiТ>, Закону УкраТни кПро оренлу
державногО та комун€tЛьного майНаD, розпорЯдженнJl ГолосiТвськОТ райоtrноТ в MicTi Киевi державноТ
адмiltiстраttiТ вiд 03.07.2020 М 3l9 кПро тимчасовий розподi.ll обов'язкiв мiж головою, першим засryпником
голови, заступниками голови та керiвником апарату ГолосiiЪськоТ районноТ в MicTi Киевi адмiнiстрачiТ> (зi
змiнами), з однiет сторони, та Член НацiональноI Спiлкlt художникiв Украtни (налалi - орЕнддР), в особi
Корнitiчук Катерlrни Iванiвни що дiе на пiдставi Посвiдчення, з лругоТ сторони, а також Комунальне
пiдприемстВо кКеруюча компанiЯ з обслуговуВання ж[IтлоВого фонлУ ГолосiТвського району м. Киева> (налалi
- пIдприсмство-БдлднсоутРимувдч), в особi директора Латанюк НаталiТ Вiкторiвни, яка дiс на
пiдставi Статуту, що iменуються рщоN{ - Сторони, уклtши що ,Щодаткову угоДу про нижченаведене:

l. Викласти логовiр J\ъ 22-18 про передаltу rчtайна r,ериторiальноТ громали MicTa Киева в оренлу вiл
l1.04.20l8, якltй е невiд'емною частиIJоЮ uiсiЩолатковоТуголи (Щолаток), в новiй релакчiТ, на пiдставi
розпOрядження Голосiiвськоi районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрачiТ вiл 08.04.202 l Nч l79 кПро
BHeceHHJ| зпti1-1 до iстотllих уNlов договору оренди нежитлових гlримiщень комунальнот власностi вiд
l l .04.20 l 8 }lb 22- 1 8 на просп. HayKll, 22,>.

2. [(я Додаткова угода укJlадена в трьох орllгiна.льнltх rlримiрниках, кожен з яких ма€ одtIакову юридичну
силу, по олному дtя кожноТсторони.
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ДОГОВIР ОРЕНДИ Ns 22-18

нерухомого майна, цо нzrлежить до комунальнот власностi

I. Змitшованi - Умови

MicTo КиТв

< ll > квiтня 2018 рокч

03039, м. КиТв,
просп.

I'олосiТвський,
42

Калугiн Олег
Юрiйович

посилання на
,, який

надае повнова_
ження на

пiдписання
договору
(стаryт,

положення,
наказ,

ловiренiсть
тощо)

УкраТн
<Про MicrreBi

лержавнi
адмiнiстрацii>,
<Про оренлу

державного та
КОМУНUUIЬНОГО

майна>,

розпорядження
голосiтвськот

районноТ в

MicTi Кисвi
державноТ

алмiнiстрачiТ
l вiд 03.07.2020

Nч 3 19 (зi
змiнами)

посвiдчеllня
Члена

нашiона.llьноi
Спiлtси

художникiв
Украiни

rda_golos@kmda.gov. uа

Член
03084, м. Киiв, i НацiональноТ

вул. l Спiлки
(орогожицька11 художнtlкiв
lб, кв. Nч 12 i УкраТни

],ел. | Конiйчук
050-20S-57-S21 Катерина

i IBaHiBHa

Посада
особи,

шо
пiдписал
а договiр

Прiзвище, iм'я,
по батьковi (за

наявностi)
особи, що
пiдписала
логовiр

Апреса
мiсцезнаход-

жен}Ul

Код згiдно з

единим
державним
реестром

юридиt{них

осiб,

фiзичних
осiб -

пiдllрисм-
цiв i

Iро}tадськ
их

НайменуванняСторони

Заступ-
ник

голови
373088l2

голосiiвська
районна

в MicTi Киевi
державна

адмiнiстрацiя

Орендолавець

електронноТ пошти Орендодавшя, на яку

офiчiйнi повiдомленняllt за цим

Орен.аар i v*pui", izzotalsOco

електронноТ пошти Орендаря, на яку

офilliйнi повiдорtленням за цим

ки худсlжIlикiв
УкраIни

[ата

*****l



).2.,
)фiчiйний веб-сайт (cTopiHKa чи профiль в

:оцiа.llьнiй мережi) Оренларя, на якому
rпублiкована iнформачiя про Орендаря та його
лiяльнiстьl

з.3
Балансоутриму

вач

Комунальне
пiдприемство

<Керуюча
компанiя з

обслуговуваtlня
?liитлового фонду

голосiiвського
pal"loнy м. Киева >

32375554

03039, м. КиТв,
просп.

ГолосiТвський,
17-б

Латанюк
Наталiя

BiKTopiBHa

.Ц,иректо
р

Статут

3,3.1
Ддреса електронноТ пошти Балансоутримувача, на

{ку надсилаються офiчiйнi повiдомлеrlнrlм за цим
direktsia_golos@kmda.gov.ua

4
Об'ект оренди та скJIад майна (далi - Майно)

4.|
iнформачiя про об'скт оренди -

{ерухоме майно
[ежитлове примiщення загальною площею 53,б кв. м, за адресою:

росп. Науки, 22 (Загальна площа примiщення збiльшилась з

9,2 кв. м на 53,6 кв. м у зв'язку з переобмiром площi згiдно
ехнiчноТ iнвентаризачii).

4.2
П;;-;;; ;;-йьi;-r-;;;;-фffiiЙ iорговiй системi, на якiй розмiщено iнформаuiю про об'скт оренди

вiдповiдно до оголошення про передачу майна в оренду (в обсязi, передбаченому пунктом 55 Поря.lку

передачi в орендУ державногО i комунальнОго майна, затвердженОго постановОю Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiл З червня ZOZO р. N 483(Офiuiйний вiсник УкраТни, 202О р., N 5l, ст. 1585) (лалi - Порялок), абс

no."nu""" на опублiковане вiдповiдно до Порялку iнформачiйне повiдомлення / iнформаuiю про об'скr

оренди, 
"*що 

доЪо"iр уклалено без провелення аукшiону (в обсязi, перелбаченомугryнктом l15або2(

Порядку) RGL00 1-UA-202 1 04 13-77б23

4.з формачiя про належнiсть Майна
, пам'яток культурноТ спадщини,
эйно виявлених об'сктiв
льryрнот спадщини

Не належить до памяток культурно[ спадщини

t

5 прочелура, в результатi якот Майно отримано в оренду

5.1
риведе}lня строку лiт логовору ореliдtt у вiлповiлнiсть iз вlrзначеним Закоltопl мlнllllальнllNl

до п. l25 Поряпку.
6

BapTicTb Майна

6,1
(l)

)инкова (очiночна) BapTicTb.

]изначена на пiдставi звiry про

эчiнку Майна (частина четверта

;TaTTi 8 Закону УкраТни вiд 3 жовтня

Z0l9 р. N l57-1X "Про оренд)

цержавного i комунilльногс
uайна" (Вiдомостi ВерховноТ Ралл,

УкраТни, 2О20 р., N 4, ст, 25) (далi ,

3акон)

Й;(ББ;;ь), без податку lra додану вартiсть1!]ЩQ!ЩQQд,
.дев'ятсот десять тисяч грн. 00 коп.)

l

оцiнювач

дата оцlнки

"3l"грудня 20l7 р.
дата затвердження
висновку про BapTicTb

Майна
"l4" березня 2018 р.

ПП кСоНАТА>

Ф
rf,oh l-a2l



li.2,
(l)

Iщенко о.о.
лата реuензiТ
"2б" лютого 20l8 р.

Страхова BapTicTb

iiривень), без податку на додану вартiсть;Щ!QQO,;QQ;щ,
'ятсот десять тисяч грн. 00 коп.)

I-|,iльове призначення Майна

ня майстернi художника на площi, що не використову€ться для провадження

ицькоl
Не застосовусться

Оренлна плата та iншi платежi

гривень, без полатку на додану BapTlcTb

(одна тисяча сто сорок дев'
85 коп.)

;;Б;;;; бреnд"ffi ; ;;рrлпу, передбаченому пунктом 6,5

Розмiр авансового внеску орендноТ плати

(двi) мiсячнi орендtti плати уйгi;ивень, б.. *Й-уБ лолi"у BapTicTb: 2299.70 rон. (двi тисячi

9.1
(2)

забезпечувального депозиту

.KiBcbKi реквiзитлt для сплати
ндноТ плати та iнших платежiв

станом на да,гу укладення

12.I

"arо 
*i."цо, в якому укладасться цей договiр сума, tpllBeHb, без

CTpolc договору

lJ,el-t договiр дiс до "09" квiтня 2023 р, вклtочно

Балансоутримувача

цtадбанк>>, код банку 322669,
r UД 2l30529900000260030l6708556 в АТБ <Ilриватбанк>,

305299 код €ДРПОУ 32375554
имува,lу l007o MicTa Киева 07о вiдсоткiв суми

платиiB cyпlrt оренлноТ

. (3)

i--,-
15

:

,16

iдltовiдно до цього договору

iввiдltоtllенtlя розполiлу ореtrлноТ

Il. }]езмiнtованi умови договору

Предпtет догоRору

1.1, Ореrrлолавець i Балансоутримувач передають. а Оренлар приймае у строкове платне користування

майно, зазначене у пунктi 4 Умов, вЪртiсть якого станоВить cyNly, влIзначенУ у пунктi б Умов,

ЬД--4 Ф'
/а О ?- t-ot s

яка лорiвлтюе визначенiй у

iK використання (заповнюеться,

кщо майно передаеться в

iсячна орендна плата, визнаIiена
Методики розрахунку
Т плати за державне майно,

Кабiнетом MiHicTpiB

на утриманнJI орендованого
на та надання ком),нuцьних

1.2. Майно передасться в оренду для вIIкористанIIя згiдно з пунктом 7 Умов,

4

l 0.

:l
l



2.1. Оренлар
перелачi MaI"lHa.

Умови передачi орендованого Майна Оренларю

вступае у строкове Iшатне користування Майном У День пiдписання акта приймання,

Акт приiшання-передачi
цього договору.

пiдписусться мiж Оренларем i Балансоутримувачем одночасно з пiдписанням

2.2. Перепача Майна в оренду здiйсшоеться за iiого страховою вартiстю, вltзначеною у гryнктi 6,2 Умов,

Орендна плата

З.l. Оренлна плата станоВить суму, визначену у гryнктi 9 Умов. Нарахування податку на додану BapTicTb

на суму орендноТ плати здiйсtпоеться у порядку, визначеному законодавством Украiни.

що склапу оренлнот плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг,

послуг a ynpu"ni"o об'ектом нерцомостi, витрат на утримання прибулинковот територiт та мiсць загального

*op"ary"u""", BapTicTb послуг з ремонту i технiчного 
_ 
обслуговування iнженерного обладнання та

вфтрiшньобудинкових 
"aр"*, ремонту булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасаду, вивiз смiття тощо), а також

*о"пеrсацi" витат Балансоутримувача за корисryвання земельною дiлянкою. Оренпар несе цi витрати на

ocHoBi окремих договорiв, укJIадених iз Балансоутримувачем таlабо безпосерелньо з постачtшьниками

комунальних послуг в I1орядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору.

з.2, Якщо орендна плата визначена на пiдставi абзачу третього або четвертого частини сьомот cTaTTi l8

Закону, то:

орендна плата за перший мiсяць оренди вI{значаеться з урахуванням таких особливостей: якщо мiж

датоЮ визначення ор.rл"оi'пдати за базовий мiсяць (визначений вiдповiдно до гtункry 9,1 Умов) i датою

пiдписаннЯ акта приймання-передаЧi минулО бiльш яК один повниЙ календарний мiсяць, то розмiр орендноi

плати за перший 
"iс"ц" 

оренди встановлюеться шляхом кориryваннJl орендноТ плати за базовий мiсяць на

iндекс iнфлячiт у мiсяцях, що минули з дати визначення орендноТ плати за базовий мiсяttь;

орендна Iшата за другиЙ i кожниЙ насryпний мiсяцi оренди визначасться шляхом кориryваншl оренлноТ

-ur" ,u поперелнiй мiсяць на iндекс iнфлячiт за насryпний мiсяць.

з.з. Оренлар сплачу€ орендну плаry щомiсяця до l5 числа, що ltacтae за поточним мiсяцем оренди,

З,4. ОренлаР сплачу€ оренднУ плату на пiдставi paxyHKiB Ба.пансоутрИмувача. Податок на додану BapTicTb

нараховуеться на загальlry суму оренднот плати. Балансоутримувач надсилае Оренларю рахунок не пiзнiше нiж

за'п'ять робочих днiв до дати *uie*y. Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточного мiсяця оренди

Балансоутримувач передас Оренпарю акт влlконаних робiт на надання орендних послуг разом iз податковою

накладноЮ за умовИ рЪесrрачii'Оренпаря платником податку на додану BapTicTb,

3.5. В день укJIаденIul цього договору або до цiет дати Оренлар сплачуе орендну плату за кiлькiсть

мiсяцiв, зазначену у ,ryH*Ti l0 Умов (авансоЙИ внесок з оренлноТ плати), на пiдставi документiв, визначених у

гryнктi 3.б цього договору.

з.6. Пiдставою для сплати авансового платежу з орендноТ плати с рiшення Оренлодавuя, прийняте

вiдповiдно до гryнктiв l21, |2З,l25 Порялку,

з.7. орендодавець зобов'язаний звернутися ло Оренларя iз вимогою про перегляо "ryу.l"Ту:::^i.-ч"
змiни до Методики мають наслiдком збiльulення ооrйiру оренднот плати за цим договором, протягом 30

капендарних днiв з MoMetrry набраrtня чинностi вiдповiднлтми змiнами.

виI\{огою про перегляд орендноТ плати, якщо змiни

плати за цим договором, протягом буль-якого строкуОренлар може звернутися до Оренподавчя з

до Ме,годикtл MaloTb наслiдкоrrл змiну розмiру оренпttоТ

пiсля набрання чиrlностi вiдповiдllими змiнами,

HoBtlt-t розмiр орендноi IIлати IIочинас застосовува],1lся з першого чrcла м11111, що настас за латою

укJlаденllЯ сторонаNrИ додатковоi угоди дО цього дOгоВору щодО приведеннЯ розмiру оренлноТ плати у

вiltповiднiсть iз змiнамtt, внесениN{Li до Методики. Вiлмова Оренларя укJlасти додаткову угоду щодо збiльшеtrня

ucfur



6

оренднот плати з метою приведення iT у вiлповiлнiсть iз

достокового припиненIlя цього договору,

змiнами, внесеними до Методики, е пiдставою для

з.8. Оренлна плата, перерахована несвосчасно або не в повному обсязi, стягу€ться Балансоутримувачем,

Балансоутримувач може звернутися iз позовом до суду про стягнення орендноТ плати та iнших платежiв за цим

договором.

3,9. На суму заборгованостi Оренларя iз сплати оренлнот плати нараховусться пеня в розмiрi подвiйнот

облiковот ставки Нацiонального банку на Дату нарахування пенi вiд суми заборгованостi за кожний день

прострочення перерахування оренднот плати,

з.l0. Надмiру сплачена сума оренднот плати, цо надiйшла Балансоутримувачу. пiдлягас в установленому

порядку зарахуванню " 
pu"y"o* маибутнiх платежiв, а у разi неможливостi такого,"рi-у_,11т.rл,:у:I},,:

припиненням орендних вiдносин _ поверненню оренларю. сума ор.пдп:_1:a:]1; lli1],,."", 
aBaHcoM вlдповlдно

до пункту 3.4 цього договору, пiдлягае зарахуванню в рахунок сплати оренлноТ плати за першi мiсяшi оренли

пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Майна,

З.ll. Припинення договору ореЕди rte звiльняс Оренларя вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за

орендноЮ платою, якщо така вI,tникла, у повному обсязi, ypu*orytou" пеню та неустойку (за наявностi),

3.12. Оренлар зобов'язаний на вимоry Оренлодавшя проводити звiряння взасморозрахункiв за орендними

платежам}l i оформляти акти звiряння,

повернення Майrна з оренди i забезпечувальниti депозtlт

4.1. У разi припинення договору Оренлар зобов'язаний:

звiльнити протягоN{ трьох робочих днiв орендоване Майно вiд належних Оренларю речей i п_овернути

його вiдповiдно до акта повернення з оренли opb"oo.uno.o Майна в тому cTaHi, в якому Майно перебува,rо на

MoN,teHT передачi його в оренду, з урахуваннrп,l пор*-о"ого фiзичного зносу, а якщо Оренларем були виконанi

невiд'смнi полiпшення uЁо npo".obHo капiтальний ремонт, - то l)азом iз такими полiпшеннями/капiтальним

ремонтом;

сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передус датi повернення Майна з оренди, пеню (за

наявностi)' сплатитИ БалансоутрИмувачУ платежi за договороМ про вiдшкоЛуваннЯ витраТ Балансоутримувача

на утримання орендованого Майна та надання комунtцьних послуг Оренларю, нараховану до дати, що передус

датi rrоверrlення Майна з оренди;

вiдшкодувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршеllня стану або втрати (повноТ або частковоТ)

орендованого Майна;;;;; ОрЪ"оuр" 1i " 
межа* сум, що перевищують суму страхового вiдшкодування, якшо

воно поширюеться на випадки погlршення .rа,,у Ьбо втрати орендованого Майна), або в разi демонтажу чи

iтtцlого вил)пrенIlя tlевiд'ем н их полiппrень/капiтального ремонту,

4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинеIl1,Iя цього договорУ Балансоутрrlмувач зобов'язанrtй

оглянутLr Майно i зафiксувати його поточниГt стан, а також стан розрахункiв ]u- чI, договором i за договором

про вiдшкодування u",rpo' Бшrансоутримувача на утимання орендованого Майна та надання комунtlльних

послуг Оренларю в aKTi повернення з оре|{ди орендованого Майна,

Балансоутримувач склада€ акт поверненlIя з оренди орендованого Майна у трьох оригiнальних

примiрникахiнадаспiДписанiIiалансоУтримУВаЧеNtпримiрникиоренларю.

Орендар зобов'язаний:

пiдписатрr три примiрники акта повернення з оренди орендованого М11": 
_не 

пiзнiше нiж протягом

наступtIого робочого дня З lvroмeHry iх отримання вiд Балансоутримувача i одноIIасно llовернути

Балансоу.tрt.tмувачУ лва примiрНики пiдписап"* bp.,rouPeM aKTiB разом iЗ ключамИ вiд об'скта ореllди (у разi,

*on" дпirуп до об'екта оренди забезпечусться ключами);

звiльнити Mal-tHo одночасно iз поверненняьt пiдписаних Оренларем akTiB,

не пiзнiше нiж tta чеr.вертий робочил-t деttь пiсля припинеlIня договору Балансоутримувач зобов'язаний

надат1.1 Орендолавr,ttо примiрник пiдпlлсаного акта повернеtIня з оренди орендованого Майна або письмово

а4
о t.zezt
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повiдомити Орендодавцю про вiдмову Орендаря вiд пiдписання акта таlабо створення перешкод OpeH.lapeM 1
ЛОСryПi ДО ОрендоВаного Майна з метою його огляду, таlабо про неповернення пiдписаних Оренларем
примiрникiв акта.

4.3, Майно вважаеться поверFrутим з оренди з моменry пiдписання Ба.пансоутримувачем та Оренларем
акта повернення з оренди орендованого Майна.

4.4. Якщо оренлар не повертае Майно пiсля отримання вiд Балансоутримувача примiрникiв акта
повернення з оренди орендованого MairHa, Оренлар сплаIIуе Балансоутримувачу неустойку у розмiрi подвiйноТ
оренлнот плати за кожний день користування Майном пiсля дати припинення цього договору.

4.5. З метою виконання зобов'язань ореrrдаря за цим договором, а також за договором про
вiДшкОдУваннrl витрат Ба.пансоутримувача на утримання орендованого Майна та наданнrl комун€lльних послуг
орендарю до або в день пiдписання цього договору оренлар сплачус на рахунок оренлодавчя
забезпечувальний депозит в розlпtiрi, визначеному у гryнктi l l Умов.

4.6. Балансоутримувач повертае забезпечувальний депозит Оренларю протягом п'яти робочих днiв пiсля
пiдписання акта поЬернення з оренди орендованого Майна, пiдписаного без зауважень, або здiйсrпос
вИРахування сум, визначених у гryнктi 4.8 цього договору, у разi наявностi зауважень Балансоутримувача або
орендодавця.

4.7. Балансоутримувач залишае на власному рахунку забезпечува.llьний депозит у повному обсязi, якщо:
Оренлар вiдмовttвся вiд пiдписання акта повернення з оренди орендованого Майна у строк, визначений

цим догоВором, або створю€ переIIrкоди у лосryпi до орендованого Майна представникiв Балансоут,римувача
або ОренлодавшI з метою скJIадення такого акта;

орендар не пiдписав в установленi строки логовiр оренди Майна за результатами проведення аукцiону
на продовженшI цього договору оренди, в якому Оренлар оголошений переможцем.

4.8. Балансоутр}Iмувач не пiзнiше lliж протягом п'ятого робочого дня з моменту отримання вiл Оренларя
ПРИМiРника акта повернення з оренди орендованого Майна iз зауваженнями (або за наявностi зауважень
оренлолавця) зараховус забезпечува.llьнtlй депозит в рахунок невиконаних зобов'язань орен.чаря i перераховуе
забезпечувальний депозит на погашення зобов'язань Оренларя у такiй черговостi:

у першу чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати пенi (пункт 3.8 цього логовору);

у лругу чергу погашаIоться зобов'язання Оренларя iз сплати неустойки (пункт 4.4 tlього логовору);

У ТретЮ чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини оренлltоТ плати, яка вiдповiдно до
пункту lб Умов пiдлягае сплатi ло бюлжету MicTa Kl.rcBa;

у четверту черry погашаються зобов'язаrlня Оренларя iз сплати част}rни орендноТ плати, яка вiдповiдно
до пункту lб Умов пiдлягае сгшатi БалансоутриI\Iувачу;

у п'яry черry погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати Балансоутримувачу платежiв за договором
про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання коNrунальних
послуг Оренларю;

у шосту черry погашаlоться зобов'я]ання Оренларя з компенсаlliТ суьrи збиткiв, завданих орендованоN,tу
Майну;

у cboI\.ty черry погашаIоться зобов'язаttня Оренларя iз сплати iнцlих платежiв за цим договором або

рахунок Irогашення iншttх не викоIIаних Оренларем зобов'язань за цим договором,

Балансоутримувач повертас Орендарю суму забезпечувtшьного депозиry, яка залишилась rtiсля
здiйснення вирахувань, передбачених цим IryIIктом.

5.1. ореlrдар мас право:
Полiпшеllня i ;reMoHT орендованого майна,rr
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за 3годою Балансоутримувача проводити поточний таlабо капiтальний ремонт Майна i виступатизамовником на виготовлення проектно,кошторисноi документаuiТ на провелa""" paino"ry;

здiйснювати невiд'смнi полiпшення Майна за наявностi рiшення Орендодавця про наданrш згоди,прийнятого вiдповiдно до Закону та Порядку передачi в оренду державного та комунrшьного майназатвердженОго постаноВою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪИ вiд Oз.бо.zОjо ш' 483 к.Щеякi питання орендидержавного та комунtlльного майна> (далi - Порядок).'

за згодою Орендодавця, наданою вiдповiдно ло Закону та Порядку, i одltн рaв протягом строку орендизарахувати частину витрат на проведення капiтально.о рa"оrrу в рахунок зменшення орендноI плати.

5,2, Порядок отриманrи Орендарем згоди Ба.пансоутримувача i Орендодавця на проведення вiдповiднихвидiв робiц передбачени* T 
"*,Ь" 

5,i цьо.о договору, пор"док отимання Орендарем згоди Орендодавlц назарахування витрат на проведенш цих робiт в pu*y"o* оьенднот плати i умови, на яких здiйсшоеться такезарахування, а також сума вrграт, якi можуть бути заiаховчri, 
"rrrч"чються Порядком.

5.3. Оренлар мас право на компенсачiю BapTocTi здiйснених ним невiд'емних полiпшень Майна у порядкута на умовах, встановленrх Порядком.

5,4, Орендар мас правО на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'еttлних полiпшень Майна вiдпереможця аукцiону з приватизацii Майна, а якщо таким переможцем стае Оренлар, - то право на зарахування врахунок купiвельноi цiни суми BapTocTi здiйснених 
"""'".riоъ""r- ;;;;;; у nop"u*y та на умовах,встановлених Законом УкраiЪи вiд l8 сiчня 20l8 р, N 2269_'III "Про приватизацiю державного i комунальногомайна" (Вiдомостi Верховноi Рали Украihи, 20 l 8 i,, tl l2, .r. ОВ) (далi - Закон про приватизачiю).

Режим використання орендованого Майна

6,1, ОренлаР зобов'язаний використовУвати орендоВане МайнО вiдповiднО до призначеннrI, визначеного упунктi 7 Умов.

6,2, Орендар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати йогопошкоджен}по i псуванню, тримати Майно в _порядку, передбаченому санiтарними нормами та правиламипожежноi безпеки, пiдтримуваТи орендоваНе МайнО 
"-"-"*"о"у .rar'l, ,. .ipbo"y, нiж на момент церелачiЙОГО В ОРеНДУ, З УРаХУВаНIШМ НОРМЕUIьного фiзшного ,"";r,-;;Й-*вати заходи протипожежноi безпеки.

6.3. Оренлар зобов'язаний:

вiдповiдно до вим_ог нормативно_правових aKTiB з пожежнот безпеки розробляти комплекснi заходи щодозабезпечення пожежноi безпеiи об'екта ор.пд" Майна;

забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартiв, норм, правил, а також виконання вимогприписiВ i постаноВ органiВ державIIогО пожеж}IогО наглядУ та вимог вiдповiдних служб (пiлроздiлiв)Балансоутримувача;

. утимувати У справному cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну TexHiKy, обладнання таlHBeHTap, не догryскати ik викорltстання не за призначенням;

проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувачу вiдповiднiдокументи розслiдування.

орендар несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил ексrr.пуатачi[ iнженерних мереж, пожежнот безпекиi санiтарних норм У примiщеннях згiдно iз законодавством.

6.4. Орендар зобов'язаний забезпечити предсiавникам Орендодавця та Балансоутримувача доступ наоб'ект оренДи у робочi лнi у р_обочий час (а у p*i orp""u""" .*чрi на порушення правил тишi або провадженнJIОрендарем дiяльностi у неробочий,,ua, 
"*о'завдае 

шкоди або нЁзручностей власникам сумiжних примiщень, -то у буль-який iнший час) з метою здiйснення контролю за його використанням та виконанням Оренларем умовцього договору, Про необхiднiсть оIримання доступу до об'екта оренди Балансоутримувач або Оренлолавеuьповiдомляе Орендаревi електроrlною поштою принаймнi за один рьбочил о."r, фi" 
"йпадкiв, 

коли доступ дооб'екта оренд}t необхiдно оIPимати з Ivtетою запобiгання 
"u"aaa"nro 

шкоди об'еlсry оренди чи власностi TpeTixосiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок аварiйних ситуачiй або внаслiдок настання

gl
/Г^о ?lpt /



9

надзвшIайних ситуацiй, техногенного та природного характеру, а також у разi отримання скарг на порушення
правиJI тишi або провадження Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди або незру"tностей
власникам сумiжних примiщень. У разi виникнення таких сиryачiй Оренлар зобов'язаний вживати
невiдкладних заходiв для лiквiдацiТ ix наслiдкiв.

б.5. Протягом п'яти робочю< днiв з дати укJIадення цього договору Ба.гIансоутримувач зобов'язаний
надати Оренларю дrя пiдписання:

пва примiрники договору про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утриман}Iя орендованого
Майна та надання комунtшьних послуг Оренларю. Проекти договорiв iз постачалыlикаrýtи комунzlлы{их послуг,
якщо стосовно об'екта оренди такими постачаJIьниками комунtlльних послуг вiлкритi oKpeMi особовi рахУнки
або якщо oKpeMi особовi рахунки були вiлкритi на поперелнього користувача Майном.

Оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменry отриманнJl примiрникiв договору про

вiдшкодуваtrня витат Балансоутримувача на утриман}Iя орендованого Майна та наданнrl комунuшьних послУг
Орендарю:

пiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрник логовору; або

подати Балансоутримувачу обrрунтованi зауваження до сум витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню
Оренларем за договором.

Оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримапня вiд Балансоутримувача
вiдповiдi на своi зауваження, яка мiстить документtшьнi пiлтверлження витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню
Орендарем, пiдписати i повернути Ба.пансоутримувачу примiрник договору.

Оренлар вживас заходiв для укJIадення iз постачальниками комунальних послуг договорiв на постачаНнЯ

вiдповiдних комунzUIьних послуг протягом мiсяця з моменту отимання проектiв вiдповiдних логоворiв вiл
Балансоутримувача. орендар зобов'язаний надати Балансоутримувачу копiт договорiв, укJIадених iз

постачальниками комунalльншх послуr.

Страхування об'скга оренди

7. l. Оренлар зобов'язанлtй:

протягом l0 каленларних днiв з дня укладеllня цього договору застрахувати Майно на суму йогО

страховоi BapTocTi, визначенот у гryнктi 6.2 Умов, на користь Балансоутримувача згiдно з Порялком, зокрема вiл

пожежi, затоплення, протиправних лiй TpeTix осiб, стихiл"trlого лиха, та протягом l0 календарних днiв з дt-lя

укладеннЯ договорУ страхуваннЯ (логоворiВ страхуваннЯ) надатИ Балансоутримувачу та Ореttдодавuю завiренi

належним чином копiI договору страхування i документiв, якi пiдтверлжують сплату страховоГо ПЛаТеЖу

(страхових платежiв);

Ilоновлювати щороку логовiр страхування так, щоб протягом строку дiI цього договору Майно було

застахованим, i надавати Балаltсоутримувачу та Оренлолавцю копiI завiренлrх н;цежним чином договору

страхування i документiв, якi пiдтверджують сплату страхового платежу. Якщо договiр страхування уклалений
на строк, що с iншим, нiж один pik, такий логовiр повIlнен бутll поновлений пiсля закiнчення строку, на якиli

BiH укладений.

Якщо строк liT логовору оренди меншиt-I, нiж один piK, то логовiр страхуваllня уклада€ться на строк лiТ

договору ореl{ди.

Оплата послуг страховика здiйснюсться за рахунок Орсндаря (страхувальника).

Суборенла

8. l. (3) Оренлар N,la€ право здавати Майно в суборенлу за письмовою згодою Оренлолавuя.

8.2. Оренлар може укладатлI логовiр субореllллt лише з особами, якi вiдповiдають вt{могам cTarTi 4

Закону.

8.3. Оренлар протягоN'r трьох робо,tих дrliв з дня укладе}lIlя договору суборенли зобов'язаний надати

орендодавшlо ilrформачiю про суборенларя та один прrrмiрник договору суборенли лlя liого оприлюднення

орендодавцем в електоннiй торговiй системi.

/С О ?-zplt
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Запевнення cTopiH

9.1. Балансоутримувач i Орендодавець запевняють Орендаря, що:

9,1,1, KpiM випалкiв, коли про iнше зазначене в aKTi приймання-передачi, об'ект оренди с вiльним вiдTpeTix осiб' всерединi об'скта немае майна, нaLчежногО ,гретiМ особам, повниЙ i безперешкодний доступ дооб'€кта може бути наданий Орендарю в день пiдписання акта приймання-передачi разом iз комплектом ключiввiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi приймання-передачi;

9,1,2, iнфоРмаuiя прО Майно' опрt.rлюднеНа в оголоtценнi прО передачУ в орендУ або iнформачiйноьrуповiдомленнi/iнформаuii про об'ект оренди, якщо договiр уклалено без провелення аукцiону (в обсязi,llередбаченому пунктом l 15 або гryнктом 26 Порядку), посЙання на яке зазначене у пунктi 4.2 Умов,вiдповiдас дiйсностi, за винятком обставин, вiлоОражеЙ в aKTi приймання-перелачi.

9,2, Оренлар зобовязаний своечасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi п,llатежiвiдповiдно до цього договору.

9,3, одночасно.або до дати укладення цього договору Ореrrлар повнiстю сплатив авансовий внесок зоренлноТ плати в розмiрi, визначеному у пуttктi l0 Умов.

9,4, Одночасно або до укладення цього договору Оренлар повнiстю сплатив забезпечувальний депозит в
розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов.

вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за договором

l0.1. За невиконання або ненzulежне виконання зобов'язань За цим договором сторони несутьвiдповiдальнiсть згiдно iз закоtrом та договором.

l0,2, оренлодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями орендаря. оренлар не вiдповiдае за зобов,язаннямиорендодавця та Балансоутримувача, якщо iнше не передбачено цим договором. Орендар вiдповiдас за свотмизобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якиNrи BiH с правоttаступником, виключно власним майноьt. Стягнення за
цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване Майrrо.

10,З, Спори, якi виникаЮть за циМ договороМ або в зв'язку з ним, не вирiшенi шlляхом переговорiв,
вирiшуються в судовому порядку.

строrt чиltностi, умовш змiни та прrlпиtiення договору

l1,1, (l) Цей договiр укладено на строк' визначений у пунктi 12 Умов. Перебiг строку договорупочинаеться з дня набрання чинностi цим договором. I_{ей логовiр набирас чинностi в день його пiдписання
l]l,|З_lY1'_ 

СТРОК ОРеНДИ За ЦИМ ДОГОВОРОм почIlнасться з дат}I пiдписання ак.га приймання-передачi iзакlIгlустьсЯ датоЮ припиненнЯ ЦЬОго договору.

l1.2. УмовИ цього договОру зберiгаюТь силУ протягоМ всьогО строкУ дiТ цьогО договору, в тому числi уразi, коли пiсля його укладення законодавством встановлено правIrла, що погiршують становище орендаря.
KpiM вltпадКу, перелбаченого пунктОм 3.6 цьогО догоl]ору, а в частинi зобоr'оrа,rо Оренларя шоло оренлноi
плати - до в1,1конання зобов'язань.

l 1,3, ЗмiнИ i доповненнЯ до договорУ вносятьсЯ до закiнченНя строкУ його дiТ за взасмною згодою cTopiHз урахуванНям встаноtsЛених статтсЮ lб ЗаконУ та Порядкоlr умоВ та обпlеженЬ шляхоМ Yкладення логоворiвпро внесенIIя зьtiн i доповнень у пt,rсьпlовiй формi, якi пiлписуlоться стороIlами та е невiд'смtlими частинаNtи
ЦЬого договору.

l1,4, Проловження цього договору злiйсню€ться з урахуванням вимоl., встановленихстаттею l8
Закону та Порядком.

Оренлар, який бажаС продовжIrтИ uеЙ логовiР на новиЙ строк, повинеН зверrryтисЬ ло Оренлолавця за три
мiсяцi до закirlчення строку лiт доро"оо, iз заявою.

.dШqz
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.Що заяви додаеться звiт про оцiнку об'екта оренди та рецензiя на нього, якщо договiр оренли бУв

уклалений без проведення конкурсу чи aykltioHy, або договiр оренди, що продовжуеться, був уклалений без

проведенюl ayKuioHy з пiдприемствами, установами, органiзацiями, передбаченими статтею l5 ЗаконУ.

Проrryск стоку поданЕя заяви оренларем с пiдставою дlя припинення цього договору на пiдставi
закiнчення стоку, на який його було укJIадено, вiдповiдно до tryнкту l43 Порялку.

Оренпар ма€ перевalкне право на продовження цього договору, яке може бути реалiзовано ним У
визначений в Порялку спосiб.

Оприлюлнення на веб_сайтi (cTopiHui чи профiлi в соцiальнiй мережi) орендаря, який отримав в оренду
Майно без проведення аукцiону, недостовiрноТ iнформачii, що ста.па пiдставою для укладення договору оренди,

е пiдставою дIя дострокового припинення договору оренди за iнiцiативою ОренДодавlUI, а також не

продовженrи договору оренди на новий сток.

11.5, Якщо iнше не передбачено цим договором, перехiд права власностi на орендоване Майно TpeTiM

особам не е пiдставою JUlя змiни або припинення чинностi цим договором, i BiH зберiгае свою чиннiСТЬ ДIЯ

нового власника орендованого Майна (його правонасryпника), за винятком випадку приватизаuiТ орендоВаногО

Майна Оренларем,

l 1.6. .Щоговiр припиняеться:

l 1.6.1 з пiдстав, передбаченлгх частиною першою cTaTTi24 Закоrry, i при uьому:

l1,6.1.1. якщо пiдставою припинення договору е закiнчен}ul строку, на яки}"l йогО укЛаЛеНО (абЗаu

другий частини першоТстаттi 24 Закону), то договiр вважа€ться припине}lим з:

дати закiнчення строку, на який його було укJIадено, на пiдставi рiшення Оренлоаавчя про вiлмову у
продовженНi цьогО договору, прийнятогО з пiдстав, передбаченихстаттею 19 Закону, в межах cTpoKiB,

визначенихчастиною п'ятою cTaTTi l8 Закону; або рiшення орендодавtи про припинення lього договору з

пiдстав проrryску Орендарем строку на подання заяви про продовження цього договору,
передбаченого частиною третьою cTaTTi l8 Закону (пункт l43 Порялку);

дати, визначенотв абзацi третьомупункry l5l Порялку, якщо переможцем aykuioHy на продовження

lього догоВору стала особа iнша, нiж Оренлар, - на пiдставi протоколу ayKrrioHy (рiшення Оренлолавuя не

11.6,1.2, якщо пiдставою припинення договору с обставини, передбаченi абзацами TpeTiM, четвертим,

сьоми}t, восьмим частини першоТ cTaTti24 Закону, договiр вважаеться припиненим з дати настаншl вiдповiдноТ

обставлtни на пiдставi рiшення Орендодавчя або на пiдставi документа, який свiдчить про настання факry
припинен}uI юридичноi особи або cMepTi фiзичноТ особи;

ll.б.2 якщо Орендар надав недостовiрну iнформачiю про право бути оренларем ВiЛПОвiДНО ДО

положень частин TpeTioT i чётвертоТ cTaTTi 4 Закону, а також якщо Орендар, який отримав Майно в оренлу без

проведеншl ayKuioHy, надав таlабо опрI{людНив на веб-сайтi (cTopiHui чи профiлi в соцiальнiй мережi)

недостовiрну iнформачiю про себе таlабо свою дiяльнiсть.

,Щоговiр вважаеться припинеlIим з цiеТ пiдстави в односторонньому порядку на 30 день пiсля надiслання

Оренлолавчем листа Оренларю про достокове припинення цього договору, KpiM випадку, коли протягом

зtвначеного стоку Оренлар звернувся до суду з оскарженням такого рiшення Оренлолавuя.

У такому разi логовiр ввакаеться припиненим:

пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення Оренларем за таким позовом до суду, якщо судом не

вiлкрито провадження у справi за таким позовом Оренпаря протягом зазначеного двомiсячного строку;

або з дати IrабранIш законноТ сили рitшенням суду про вiлмову у позовi Оренларя;

або з дати залишеl{ня судом позову без розглялу, припинення провадження у справi або з дати

вiдкликання Оренларем позову.

афИ-*,y
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. Лист про дострокове припинення надсилаеться на адресу
вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом 

"-чд""й"також за адресою орендованого Майна;

елек,гронноТ пошти Оренларя i поштовим
за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а

контроль за

l1.6.3 (l) якщо цей логовiр пiдписаний без одночасного пiдписання акта приймання-перелачi Майна.
,щоговiр вважаеться припиненим з цiет пiдстави на п'ятltй робочий день пiсля пiдписьння цього договору, якщо
станоМ на цей день акТ приймання-перелачi не пiдписаний через вiдмову Орендаря, пРо що Балансоутjимувач
повинен скJIасти акт та повiдомити орендодавrцо.

l 1.6.4' на вимоry ОрендодавЦя з пiдстав' передбаченИх пунктоМ l 1.7 цьогО договору, i при цьомУ логовiр
вважаеться припиненим в день. визначений вiдповiдно ло абзашу третього гryнкry l 1.8 цього договору;

l1.6.5. на вимоry ОренларЯ з пiдстав' перелбаченИх IryнктоМ l1.9 цьогО договору, i при чьому логовiр
вважаеться припиненим в день' визначений вiдповiдно ло абзашу другого пункту l 1.10 цього договору;

l 1.6.6. за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта повернення Майна з
оренди;

11,6.7. на вимоry буль-якоТ iз cTopiH цього договору за рiшенням суду з пiдстав, передбачених
законодавством.

1 1.7. Щоговiр може бути достроково припинений на вимоry Орендодавця, якщо Оренлар:

11.7,1, допустив прострочення сшIати орен.uноi шIати на строк бiльше трьох мiсяцiв або сумарна
заборгованiсть з орендноТ плати бiльша, нiж плата за три мiсяцi;

l1.7.2. використовуе Майно не за цiльовим призначенням, визначеним у гryнктi (3)7.1 Умов;
l1.7.3. без письмового дозвоJry Орендодавця передав Майно, його чаiтину у користування iншiй особi,

kpiM випадкiв, коли Орендар передав Майно в суборенлу на пiдставi rryнкry b.l ц"о.о договору i надав
орендодавцю копiю договору суборенди для його оприлюднення в електроннiй торговiй системi;

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

l 1.7.5. перешкоджае спiвробiтникам Орендодавшl таlабо Балансоутримувача здiйснювати
використанням Майна, виконанIuIм умов цього договору;

l 1,7.б. вiдмовився Внести змilrи до цього логовору у разi виникнення пiдстав, перелбачених пунктом 3.7
цього договору.

l1.8. ПрО наявпiстЬ однiсТз пiдстаВ ДЛЯ дбgтрg*ового припинення договору з iнiчiативи Орендодавця,
передбаченllх гryнктоМ l1.7 цьогО договору, Оренлолавечь або Балансоутимувач повiдомляе Оренларевi та
iншiй cTopoHi логоворУ лисТоIt . У листi пов1,1нен.лliСтитисЬ оплIс порушення i вимогУ про його усунення в строк
не менш як 15 та не бiльш як 30 робочшх днiв з дати реестраuiТ листа (у строк п'яти робочих днiв, якщо
порушеннJt стосуеться простDочен}tя сплати оренднот платtл або перешкоджання у здiйсненнi Оренлодавцем або
Балансоутримувачем контроJIю за використанttям Майна). Лист пересилаеться на адресу елек,гроннот пошти
орендаря i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про врrrення i описом вкJIадення за алресою
мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

Якщо протягом встановленого у приписi часу Оренлар не усунув порушеI|ня, Оренлолавечь надсила€
Орендарю лист, у якому повiдомляе Оренларевi про дострокове припинення договору на вимогу Оренлолавчя.
У листi зазначастьсЯ пiдстава припиненнЯ договору, посиланнJt на вимогу про усунення порушення, а також
посилання на обставини, якi свiдчать про т,е, що порушення тривае пiсля закiнчення строку, вiдведеного для
його усуltення.

,щоговiр вважаеться прI,1пIlненим на п'rr"й робочий день пiсля надiслання Орендодавчем або
БалансоутримувачеNt Оренларю листа про достокове припинення цього договору. Оренлодавець надсилае
оренларю лист про дострокове припинеllня цього договору електронною поштою, а також поштовим
вiдправленням iз повiдо}rленням про вручення i описом вкJlадення за адресою мiсцезнаходження Оренларя, а
також за адресою орендованого Майна. ,Щата лострокового припинеl{ня цього договору на вимогу Оренлолавttя
встановлюеться на пiдставi штемпеля поштового вiддiленrtя на поштовому вiллравлеttнi Оренлолавчя.

l 1.9. I]ей логовiр може бути достроково приплlнений на вимогу орендаря, якtцо:

ц-4 Й
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11.9.1. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Оренлар отрима€ докЕвиicToTHoT невiдповiднОстi об'екта орендИ iнформаrriТ про нього, зазначенiЙ в оголошенНi або iнформачiйномуповiдомленнi/iнформаuii про об'ект оренди, якщо договiр уклалено без проведення аукцiону, або в akTiприймання-передачi; або

l|,9,2, Протягом Двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-перелачi орендар не матиме можливостiвикористовувати об'скт або присryпити до виконаннrl ремонтних робiт на об'екii через вiдсутнiсть на об'ектiможливостi пiдк.пючення до комунальнш( послуг, або вiдмови Балансоуrр""у"ч"Ь укласти iз Оренларемлоговiр про вiлшкодування 
""rpu, Балансоутримувача на утрI{мання орендованого Майна та наданнякомун€шьних послуг Орендарю, або вiдмови постачальникiв вiдповiдних комун€lльних послуг укласти iзОренларем договори на постачанIш таких послуг протягом одного мiсяця , 

"о"Ь"ry звернення Оренларя (за
умови, що Орендар звернувся до таких постачальникiв послуг не пiзнiше нiж протягом одного мiсяця пiсляпiдписання акта приймання-передачi Майна).

l 1,10, ПрО ви,Iвленн,l обставин' якi даютЬ право ОренДарю на припиненнЯ договорУ вiдповiдно до гrункryl1.9 ЦЬОГОДОГОВОРУ, ОРендар повинен повiдолtитЙ ОрендодавЬ i Балансоутримувачу i. 
"uou"""oun 

вiдповiдних
доказiв протягом трьох робо,Iих днiв пiсля закiнчення с,грокiв, передбачених пунктом l1.9 логовору. ЯкщопротягоМ 30 днiВ з моменlУ отиманнЯ повiдомлення Оренларя зауваження Орендаря не булуть ycyHeHi,
ОрендаР надсилае ОрендодапШо i БалансОутримувачУ вимоry про достроКове припинення цього логовору iвимоry про повернення забезпечувzlльного депозиту i сплачених сум орендноТ плати. Вимоги Оренларя,
заявленi пiсля закiнченrrя cTpoKiB, встановлених цим пунктом договору, задоволенню не пiдлягають,

,Щоговiр вважа€ться припиIlеним на десятий робочий день пiсля надiслання Орендарем Орендодавцю i
Ба,пансоутрИмувачУ вимоги про дострокове припинення цього договору, KpiM випадкiв, коли Оренлодавець або
БалансоутрИмувач надав_ ОренларЮ обгрунтоваНi зауваженНя щодО обставин, викладених у повiдомленнi
орендаря. Спори щодо обфунтованостi цих зауважень вирiшуються судом.

за вiдсутностi зауважень Оренлодавцl та Балансоутримувача, перелбачених абзацом другим цьогопункry:

БалансоутрИмувач повертас ОренЛарю вiлповiдну частину оренлноТ плати, сплаченоТ Оренларем,
протягоМ десятИ к€шендарниХ днiв З MoN{eHTy отриN{ання вимоги Оренларя i пiдписання Оренларем акта
повернення Майна з оренди;

Балансоутримувач повертас сплаченlrй Оренларем забезпечувальний депозит lIротягом десяти
календарнl{х днiв з моменту отриNtання вимоги Оренларя i пiдписання Оренларем акта повернення Майна з
оренди, Повернення орендlrот плати, що була налмiру сплачена Оренчаiем 

"u 
pu"y"on Балансоутримувача

здiйснюеться у порядку, визначеному законодавс.гвом.

l l. l l. У разi припинення договору:

полiпшення орендованого Майна, здiйснеrti Оренларем за рахунок власних кош-rтiв за згодою осiб,
вI,1значених у пуttктi 5.1 цього договору, якi можна вiлокремити вiд оренлованого Майна, не завдаюttи йому
шкоди, е власнiстю Орендаря, а llолiпшення, якi не можна вiдокремити без шкоди для майна, - власнiстю
територiальноТ громади MicTa Кисва;

полiпшеннЯ Майна, зробленi ОренлареМ без згоди осiб, визначених у пунктi 5.1 цього договору, якi не
можна вiдокремити без шкоди для Майна, е власнiстю територiальноТ громади MicTa Кисва та Тх BapTicTb
коплпенсацiт не пiдлягае.

l1.12. Майно вважаеться поверненим Орендодавцю/ Балансоутримувачу з момеIIту пiдписання
БапансоутримувачеN, та Оренларе]!r акта повер}iення з оренди орендованоI.о Майна.

Iнше

12,1 Орендар зобов'язаний пI,1сьмово пtlвiдоллtлтlt iншипt сторонам договору протягом п'яти робочих днiв
з датИ внесеннЯ змiн У його Hat-tMeHyBaHHi, мiсцезнахоДженнi, банкiвськиХ реквiзитах i контактних даних.
ореtIдодавець або Балансоутри]\{уваtl повiдомляе Оренларевi гtро вiлповiлнi зшriни пись]\,tово або на адресу
електронноТ пошти.

l2.2. Якщо Цеl"r дорqвiр пiдлягае tIо'гарiальltому посвiлченнlо, вlлтрати на таке посвiдчення несе оренлар.

и , Г1,1'l U ,а yt о r
фr
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12.3. Якщо протягом строку лiТ логовору вiдбувасться змiна Оренлодавця або Балансоутримувача Майна,новий ОренДодавецЬ або БалансОутримуваЧ ста€ сторонОю такогО договорУ шляхоМ складення акта про замiнусторони у логоворi оренди (далi - акт про замiну сторони) за формою, що розробляеться Орендодавцем. Дкт прозамiну сторони пiдписуеться попереднiм i новим Оре,rлолаuчем або Балансоутримувачем та в той же деньнацсилаеться iншцм стOрOнам дOrовOру листOм (цiнним з описOм). Акт про замiну сторони складасться у трьохоригiнальнlж примiрниках, Новий Орёнлола"еuь або Балансоуrр""уuu" зобов'язаний (протягом п'яти робочихднiв вiд дати його надсилання орендарю) опублiкуват" .uyiuчarrй акт в електроннiй торговiй системi.орендодавець або Балансоутримувач за цим договором вважаеться замiненим , 
"оra"rу опублiкування актапро замiну cTopiH в електроннiй торговiй системi.

|2,4, У разi реорганiзаuiт Оренларя договiр оренди зберiгас чиннiсть для вiдповiдного правонаступникаюридичнот особи - орендаря.

У разi видiлУ з юридичнОТ особи - Оренларя окремоТ юриличноТ особи перехiд до такоI особи прав iобов'язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий лише за,.Ьдоо Оренлолавшя.

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

замiна Оренларя iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допускасться.

l2,5, I_[еЙ.ЩоговiР укладенО у трьоХ примiрникаХ, кожеН з якиХ мае однакоВУ юридичнУ силу, по одномулля Орендаря, Орендодавця i Балансоутрttмувача.

12.6. У разi якщо повiдомлення (лист) Орендодавця, БалансоутриIчlувача направлене за II€lлежноюадресою (зазначеноtо у логоворi) i повернено поштою у зв'язку з посиланням на вибуття адресата, неотримання у зв'язку з закiнченням TepMitly зберiгання norioro.o uiлпрurr,aппя, вiлмову вiд одержання, тощо,,го вважасться, що адресат (оренлар) повiдоtлtлений належним чином.

Додатки

l3.1 !одатки до цього ,щоговору с його невiд'смною i складовою частиною.
,Що чього Щоговору додаlоться:
- Акт прийМання-передачi орендоваНого ьtайна (.Щолаток l);
- ВикопiюванняN,l з поповерхового плаIlу ({олатЬк 2).

Пiдпнслl cтopiH

2 ,.,
вц ореllдаря:

вц орепдодавця:

Вiд Балансоутримувач:



До:аток I

Акт
приймання-передачi в оренду нерухомоzо майна, що належить
до комунальноi. власностi територiальнот громади MicTa Киева(нова редакцiя акry приймання - п"рЪдu.rirr"*"rrо.о прЙi*"ппя вiд 11.04.20l8)

м. КиТв
n /tr__ZZ_2021 р.

ЧлеН НацiоналЬноТ СпiлКи худоэrспикiВ УкраТнИ -л llлалi - Орендар, (Посвiдчення),iдентифiкацiйний код2201415060 
^о.ru*оо"ться 

за адресою: 03084, м. КиiЪ, вул. !орогожицька, l6,кв, J\Ъ l2 в особi Корнiйчук Катерини Iванiвни a oo"i.T сторони, та Комунальне пiдприсмство<<Керуюча компанiя з обслуговуr"пr"_*rтлового фондУ ГолосiiЪського району м. Киева>, наДаЛi- БалансоУтримувач, код за сдрпоУ з2з.75554, *Б" *оОиться за адресою: 03039, м. КиТв,ПРОСП' ГОЛОСiiЪСЬКИЙ, 17-б, В ОСОбi ДИРектора Латанюк Наталiт вiкторiвни, яка дiе на пiдставiСтаryту з другоТ сторони, скпutли цей Акт, про наведене нюкче:l. На виконання договору оренди нерухомого майна вiд к_> _2021 p.J\!_(далi - !оговiр оренди) БалансоутримуваЧ передас, 
" Б."*" "р"й"* в строкове платнекорисryвання нерухоме майно, що наJIежить до комунrшьноТ власностi, --

(далi - Об'ект оренди), шо перебувас
управлiння ГолосiiвськоТ районноТ в MicTi .

БАЛАНСОУТРИМУВАII

Комунальне пiдпрltсмство <<Кер5rюча

: на ба.гlаНсi БалансОугримувача та нtшежиТЬ до сфери
KlleB i дерх<авноТ адмiн iстрацiТ.

2, об'ект оренди. с. вiльнипt вiд TpeTix осiб, всерединi об'скта оренди немас майна, нtUIежногоTpeTiM особам' повниI-1 i безперешкодний достуП оЬ об'.*ru оренди надаеться Орендарю В деньпiдписання цього акта приймаrrня-передачi.

3, Характеристика нежитлового примiщеllня: примiщення розташоване на lЗ-му техповерсi,наявнi Bci iнженернi коrчrунiкацii.

4, Вказане приьIiщення переда€ться Орендарlо в задовiльному cTaHi без будь-якого обладнання.

5, ЩИМ АКТОМ ОРеНДаР ЗаСВiДЧУС, ЩО отриI\1ав вiд Б*лансоу'римувача необхiдний кошtплектключiв вiл об'скта у кiлыtостi штук.

орЕндАр

Чrrен Нацiонал ьноi Сп iл ки художн и Ki в YKpaiHlr
03084, пt. Киiв, вул. !орогожицька, l6,

кв. ЛЪ l2

просп. Науки.22

pal"roнy м. Кисва>>

комп
фо

УВаIIIIЯ ЖИТЛОВОГО
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