
r_

договIр орЕнди м J"|-"r/4
нерухомогО майна, що наJIежиТь до комунаJIьноТ власностi (нова редакчiя договору вiд 2 1.03.20 l 8 N 93, l 8 про

передачу майна територiальноТ громади MicTa Киева)

Найменування
населеного

___lцLц

Орендодавечь

Орендар

Код згiдно з

единим
державним
реестром

юридичних
осiб,

фiзичнlтх осiб
- пiлприсм-

цiв i

373088l2

2l94l l9б53

Адреса
мiсцезнаход-

ження

03039, м. Киiв,
просп.

ГолосiТвськиl"r,
42

Прiзвище, iм'я,
по батьковi (за

наявностi)
особи, що
пiдписала
логовiр

Калугiн Олег
Юрiйович

Посада
особи, що
пiдписала
логовiр

Заступ-
lIItK

голови

i кГIро мiсцевi 
'i державнl 
i

IaлMiHicTpauiT>;

посилання на

документ,
який надае
повнова-
женця на

пiдписання
договору
(стаryт,

положення,
HaKzIз,

ловiренiсть
тощо)

Законrl
УкраТни

i, кПро оренлу,
державного Tai

комуtIаJIьного l

vlMaIlHa)) 
i

розпорядженн;

Голосiiвськоi l

! RаИонноТ в i

! MicTi Киевi ;

i державноl i

; аДМlНlС'гРацll l

lвiд 03.07.2020i
ll1 Ns 319 (зi
I

l змlнами

Витяг з

€диного
державIiого

ресстру
юрtlдичlllrх

осiб-
пiдпрItсмltiв

та
l,ромалськI|х

фо_рмуваltь

и

MicTo КиТв

д rz4 202l року,Щата

Сторони Найменування

з.2

голосiiвська
районllа

в MicTi Кисвi
держаlrна

адмiнiстраltiя

Фiзична особа -
пiдприсплеtlь

Ряб.lуtl Вi,галiil
миlсоltаiiовllч

rda_golos@km da. gov.ua

1

|Фiзична особа
j - пiлприсмечь
|Рябчун Вiталiй
l

01033, пl. Киiв,
l]},л.

Пhнькiвська,6
кв. ЛЪ l миколаl"ловllч

j

l
I

," л , Цдреса електроIIноi поtu,гtl Оренларя. lla яку 
i

i''''' 'палс"лаIоться офiuiйrri ttовiдомлеItняI\{ за цим j

-- -l,

sadiba@ukr.net

I. Змirпованi

l

I

електроннсlТ поцlт}l Орендодавця, на яку
офiчiйlti повiдом.rtенням за циNl

громадськ
их формуваt



г
l''''' iсоцiапьнiй мережi) Орендаря, на якому

i |опублiкована iнформачiя про Оренларя та його

| |лiяльнiсть'

i l Комунальне
пiдприемство

<Itеруюча
lсомпанiя з

Бмансоутримуjобслуговування 
з2з75554вач | житлового

03039, м. КиТв,
просп.

ГолосiТвський,

Латанюк
Наталiя

Вiкгорiвна
| Д"о.*rоо
I

Статут

7
17-б

_l
електронноТ пошти Балансоутримувача,

d irektsia_golos@kmda. gov. ua
яку надсилаються офiчiйнi повiдомленням за

дого

_ . 'Об'ект орýlrди та склад щ9йу_а (дал! - Майно)

idёйiн""-"а cioЁiHKi Ь ;ё-ф;;iй iоЁiовiй-ё,i;i."i; й-;-iй роiмiшёно-iнфорЙuцiБ про oO'cKi оре"д"
iдповiдно до оголошенtul про передачу майна в оренду (в обсязi, передбаченому пунктом 55 Порялку:

релачi в орендУ державIlогО i комунальНого майна, затвердженОго постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

iд 3 червня 2020 р. N 48з (офiчiйний вiсник Украiни, 2020 р,, N 5l, ст. 1585) (дшi - Порялок), або,

ня на опублiковане вiдповiдно ло Порялку iнформачiйне повiдомлення / iнформацiю про об'ект

нди, якщо договiр укладено без проведення ayKuioHy (в обсязi, передбаченомупунктом l15абО26:

)

L001_UA-20210
чiя про належнiсть i Не належить до памяток культурноТ спадщини

айна до пам'яток культурноТ
палщини, щойно виявлених
'ектiв.ýульту_рно-i*спадщиýI. .i ,. .. ..., . . .

i фетiм пункту l75

о Графiк використаl{ня ,Не застосовусться
" (заповнюсться. якщо майно 

i

iперелаеться в погодинну оренду) i

l фонду i

голосiтвсьlсого
I

району
, м. Кисва>>

,, ,,,,,,,, ,,, i ,,,,,,.

4.з

Порялку (застосовусться, якшо 
i

, Ринкова BapTicTb Майна не 
i, lвизначалась) :

a l IIi-.пьд ппL.uаuАццо \,lяйна

Розмiщення складу(l) l

4.2

примiщення, яке розташоване (цоколь) за адресою:
ГолосiТвський, 23 лiтера <<А>>, загальною площею l2r0 кв. м

Прочелура, в результатi якоТ Майно отримано в оренду

(В) Проdовлrcення-за резульплоlпамu провеdення аукцiону

BapTicTb Майна

що передувzrла датl

Страхова BapTicTb

(фй;;;;);б"; й;;;-' ;; лолuпу ,upii.iii ýiz зоq.оо i;;.
абзацом сiмдесят двi тисячi триста дев'ять грн 00 коп.)

визначена в порядку,

(гривень), без податку на додану BapTicTb:

тисяч ciMcoT двадцrlть три грн 09 коп.)

Балансова зillишI(ова BapTicTb,
на пiдставi фiнансовоТ

Балансоутримувача
перша cTaTTi 8 Закону



iсячна орендна плата,
изначена за результатами
роведення ayKuioHy

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

на станом на дату

а забезпечувalльного

итрати на утримання '|компенсуються Оренларем в порядку, передбаченому пунктом 6.5

Розмiр авансового внеску орендноТ плати

й договiр е договором типу

Оренлна плата та iншi платежi

гривень, без податку на додану колу електронного
,укuiону l9.04.202l

зазначасться сума пiсля визначення орендноТ плати за результатами
KuioHy)

(д;i Ёi;;й й."дiй;*; ;; 
" 

буд;-;ЁЫ' Ёй' Ё";;iр i нJй е н iшо йу.
ж розмiр мiнiма.льноТ заробiтноТ плати станом на перше число мiсяця, в

укладаеться чей логовiр сума, гривень, без податку на додану
icTb (6 000.00 (шiсть тисяч гпн 00 коп ) - мiнiмальна заробiтна

строк договору: 2 роки 364 днi з дати набрання чинностi цим договором
|2

ix
(3) ;,^".*;; /И;еr.,*',*,о

умови оренди :Не затверлжено

на суборенлу :Оренлар мае право здавати майно в суборенду за письмовою згодою
iОренлолавчя та може укладати логовiр суборенли лише з особами, якi
,вiдповiдають вимогам cTaTTi 4 Закоq !дqцщ э I1Y _о_г?"у 9 T?fT l. 1_._l-?ýo ry

HKiBcbKi реквiзити для сплати Баlлансоутр иму вача
дноl плати та lнших

lрlр UА74322бб9000002б004300843535 в ТВБВ ЛЬ l002б/0l фiлiТ
iГоловного управлiнrlя по м. KllcBy та Киiвськiй областi АТ
<<Ощадбанк>, код банку 322669,
lрlр UA 2l305299000002600301б70855б в АТБ <Приватбанк>,
,кол банку 305299 код €ДРПОУ 32375554

в вlдповlдно до цього
говору

ll. Незплiнюванi умови договору
l. Прелмет договору

1.1. Орендодавець i БалаrIсоутримуваLl передають. а Оренлар приймае у строкове платllе користування
майно, зазначене у пуttктi 4 Упtов, BapTicTb якого становить с)/му, визначену у пуrrктi б Умов.

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

2. Умови передачi орендованого МаГtна Оренларю

2.1. Оренлар вступас у строкове платне користування Майном у день пiдписання акта гtрийманttя-
перелачi Майна.

Акт прил"tмання-передачi пiдписус,гься мiж Оренларем i БалансоутрлINtувачеllt од}lочасllо з пiдписанням
цього договору.

(лвi) мiсячнi оренлнi плати,

плати cTatIoM на дату

3

l реквlзити

l-р"u.по.6Бi пБлii*у nu лолuпу BipTicii:3 206.24 (тпи тисячi двiстi
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2.2. Передача Майна в оренду здiйснюсться за I-,Iого страховою вартiстю, визначеною у пунктi 6.2 Умов,

3. Оренлна плата

З.l. Оренлна tшата становить суму, визначену у гryнктi 9 Умов. Нарахування податку на дода}ry BapTicTb

на cyl'ry орендноТ шlати здiйсrшосться у порядку, визначеному законодавством УкраТни.

Що склалу оренлноi платк I{e входять витати на утримання ореtцованого майна (комунальних послуг,

no.rry. i yrrpuuni"o об'сктом HepyxoMocTi, витат на утимання rryибупинковот територiт та мiсць загального

*ор"Ъrу"чrй, BapTicTb послуг з ремонтУ i технiчного 
. 
обс.тryговування iнженерного обладнання та

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

коrпеrсацi" витрат Баrrансоутримувача за користування земельною дiлянкою. Оренлар несе цi витати на

ocHoBi окремш договорiв, укJIаденшх iз Ба.гlансоутимувачем таlабо безпосередньо з постачальниками

комунальниХ послуГ в порядку, визначенопIУ ГJ-НКТОМ 6.5 цього договору.

3.2. (l) Оренлна плата визначена за результатами аукцiону, орендна плата за сiчень-грулень року, що

настае за роком, на який припадае перший мiсяць оренди визначаеться шляхом кориryванш оренлнот плати за

першиЙ *ia"ц" орендИ на iiчниИ iндекс iнфлячiТ року, на який припалас перший мiсяць оренди. Орендна плата

за сiчень-грудень тетього року оренди i кожного насryпного календарного року оренди визначасться шляхом

*орпry"чпй мiсячнот орендltот плати, що сплачув€}лась у попередньому роui, на рiчний iндекс iнфляuiт такого

року.

з.з. Орендар сплачуе щомiсяця до 15 числа, поточного мiсяця орепди, так як орендар отимав майно в

оренду за результатами ayKuioнy (логовiр 5(В).

З.4. ОренпаР сшIачуС орендну плату на пiдставi pexyHKiB Балансоутримувача. Податок на додану BapTicTb

нараховуеться на заftrльф.у"у орендноi'плати. Балансоутримувач надсилае Орендарю рахунок не пiзнiше нiж

за'п'ятьiобочих днiв до дч- *uie*y. Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточного мiсяця оренди

Бшансоутршлувач переда€ Оренларю акт виконаних робiт Еа наданшI орендних послуг разом iз податковою

накладноЮ за yl!{oBlr рЪестраlfi'ОрендарЯ платнLIком податку на додану BapTicTb.

з.5. В день укJIадення цього договору або до цiет дати Оренлар сплачуе орендну плаry за кiлькiсть

trtiсяцiв, зазначену у пунктi l0 Умов (авансойй внесок з ореttднот плати), на пiдставi дokytrleHTiB, визначених у

пунктi 3.6 цього договору.

3.6. Щей договiр укладеЕо за результатами проведення аукчiону, то пiдставою дJIя сплати авансового

внеску з орендноi ппати с протокол про результати електронного аукчiону,

оренлолавечь забов'язаний звернутися ло Оренларя iз вимогою про перегляд оренлнот плати, якщо

змiнlл до Методики мають наслiдки 
-збiльшення 

розмiру оренлнот плати за цим договором, протягом 30

кirлешtарних днiв з моменry набранtrя чинностi вiдповiдними змiнами.

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

частинi, налйнiй д.р*ч"rоrу ОЬджету) таlабо БалансоутриN{увачем (в частинi, належнiй Балансоутримувачу),

Оренлолавечь i Балансоутримувач можуть за домовленiсткl звернутися iз позовом про стягнення оренлноi

Ilлати та iнших платежiв за цим договором, за якими у Оренларя е заборгованiсть, в iHTepecax вiдповiднот

сторонИ цього догоВору. СтороНа, в iHTeiecax якоТ подаеться-позов, може комIIенсувати iншiй cTopoHi суловi i

iншi витрати, пов'язаtti з поденням позову.

З.8. Оренлна плата, перерахована IIесвоечаоно або не в повному обсязi, стяryеться Балансоутрип{увачем,

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

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

прострочення перерахування оренднот платtл.

3.10, Налмiру сшtачена сума орешtнот rlлати, що надiйшла Ба.гlансоутримувачу, пiдлягас в установленому

порялку зарахуванIlю " 
pu*y,ro* пrаiiбутнiх платежiв, а у разi неможливостi такого зарахування у.зв'язку з

пр*1пиненшIм орендних 
"iдrос",, 

- поверненЕю Оренларю. Су"а оренлпоТ плати, сплаченоТ авансом вiдповiдно

до rrункту з.5 ttього договору, пiдлягае зарахуванню в рахунок сплати оренпнот плати за першi мiсяui оренли

пiсля пiдписан}Ul акта приймання-перелачi IvIайна.
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3.11.ПрипиненtlядоГоВорУоренДинезвiльнясоренларявiДобов'язкУсПЛаТиТизаборгованiстьза
орендною платою, якщо така виIIикпа, у nourro"y обсязi, ypi*ouy,o"" пеню та неустойку (за наявностi),

3,12. Оренлар зобов'язаний на вимогу ОрендодавIUl проводити звiряння взасморозрахункiв за орендними

платежами i формляти акти звiрянrrя,

4. Поверненпя Майна з ореriди i забезпечувальний депозит

4.1. У разi припинення договору Оренлар зобов'язанllй:

звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд належних Оренларю речей i поверrтути його

вiдповiдно до акта поверненrIя з оренди йоо"u"о," *_",ll:,.-" ,о"у "uni, 
в якому Майно перебувало на

MoN'eHT перепачi його В оренду, з урахуванН"" "ор"-о"о'о 
бi,"чпоiоiпЪ,у, u 

"**о 
Ор,"пuр," були виконанi

невiд'емнi полiпшення або проведено капiталыtий ремонт, - то разом iз такltми полiпшеннямt,l,/капiтальним

ремонтом;

сПЛаТиТиоренДнУпЛаТУ'НарахоВанУДоДати,UlопереДУедатiповерненняМайнаЗоренДи,пеню(за
наявностi), сплатит}I Балансоутрлмувачу платеlrti за договороIr{ про вiдшколування B{,ITpaT Балансоутримувача

на утрлIмання орепдованого Maiilra та надання комуIltulьних noany, Оренларю, нараховану до дати, що переду€

датi повернення Майна з орендtI;

вiдшкодувати Балансоутр!Iмувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноТ або частково't)

ореItдованого мuипull"""ЪрЬ"оiря (i в межах сум, що перевищують cyruy страХового вiдшКодуваtlня, якшО

воно поширюсться nu 
""nuo*" 

no.ipr.n", aruny ъбо втрати ор,"ло"u"оl.о майtна), або в разi демонтажу чи

iншогоВилуlенняневiд'емнtлхполiпшень/капiтальногоремонТУ.

4.2.ПротягоМТрЬохробо.tlrхднiвзtмоменТУприпиненняцЬогоДогоВоруБмансоутримУвачзобов,язаниЙ
оглянути Майно i зафiксувати його поточнлlй стан, а також aruri porpu*yHKiB за цим договором i за договором

про вiдrшкодування витрат Балансоу,гримуRзча на утриманн" ор,плоuuпого Майна та наданн,l комунzшьних

послуг Оренпарю в aKTi повернення з ор"пл" орендованого Майна,

Ба.пансоутриN'УВаЧскJIаДаеакТrtоВерНеttНя.:|.::i:'орендоВаНогоМаЙнауТрЬохоригiнальних
примiрниках i надае пiдписанi Балансоутримувачеru примiрники Оренларю,

Оренлар зобов'язаний:

пiДписатитрипрлlмiрникllакТаПоВерненнязор."1l,-орендоВаногоМайнанепiзнiшенiхtпротягом
наступного робо.lого дня з моменту iх отримапня вiд Ба;lаНСОУТРИМУВаЧа i ОДНОЧаСНО ПОВеРНУТИ

Балансоутримувачу пва примiрники пiдписа"и* Ьр"r,ларе" a*Tiu разом'iз'плючами вiд об'скта оренди (у разi,

;;;;;ri" дЬ оО'i*,u орЁнл, забезпечу€ться ключами);

звiльнити Майно одночасно iз поверненням пiдписаних Оренпарем akTiB,

не пiзнiше ttiж на четвертиl,,I робочий деttь пiсля IIрипинення доГОВОРУ БаЛаНСОУТРllМУВаЧ ЗОбОВ'ЯЗаНИЙ

наДатиоренпоДавчюпримiрникпiДписаногоакТапоВерНенняЗоренДи!рендоВаНогоМайнаабописьмово
повiдомитtл Оренпопавчю про вiдмову й;;йр; вiд пiдписан" u*,u таlабо створення перешкод Оренларем У

доступi до орендованого Майна, *.rЬr-йЬго огляду, таlабо про неповернення пiдписаних Орендарем

примiрникiв акта,

4.3.МаЙноtsВажаетЬсяпоВернУтиМЗоренДизI\,tоМенТУпiДписанняБалансоутриМУВаЧеМ'гаоренларем
акта повернення з ореl{ди орендованого Майна,

4.4.ЯкцооренпарнепоВерТасМаt-tнопiсляотриманнявiДБалансоУтрl{мУВаЧапримiрникiвакта
повернення , ор"пппiорендоваI{ог" м"й;;;;:ч"й::уе-ЬаланСОУТРlIМУВаЧУ 

tlеУСТОЙtКУ У РОЗМiРi ПОДВiЙНОi

ореttлнот плати за кожlrtлй день користування Майlном пiсля дати прt{пинення цього договору,

4,5,ЗметоюВиконаннязобов,язаньоренларязацимДоГоВороNI'аТакожЗаДогоВороМпро
вiДшкоДУванняВитратБа.лансоутримУваЧанаУТриМанняоренДоВаногоМаЙнатанаДанНякоМун'LПЬнихпосЛуГ
орендарrоДоабоВДеt{ЬПlДписа-ннJlцЬоГоДоГоВоруореrrларстlЛачуенарахУнокоренДолавшя
забезпечувальний деttозит в розмiрi, визначеному у пyttkTi l l Умов,
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4.6. Балансоутримувач повертас забезпечувальний депозит Оренларю протягом п'яти робочих днiв пiсля
отримання вiд Балансоутримувача примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна, пiдписаного без

зауважень, або здiйснtое вирахування сум, визначених у пунктi 4.8 цього договору, у разi наявностi зауважень
Балансоутримувача або Оренлолавuя.

4.7. Бмансоутримувач з€}лишае на власному рахунку забезпечувальний депозит у повному обсязi, якщо:

орендар вiдмовився вiд пiдплtсання акта повернення з оренди орендованого Майна у строк, визначений

цим договором, або створюс переluкоди у лоступi до орендованого Майна представникiв Балансоутримувача
або Оренлолавця з метою складення такого акта;

Орендар не пiдписав в ycTaHoBJIeHi строки договiр оренди Майна за результатами проведення ayKuioHy
на продовження цього договору оренди, в якому Оренлар оголошений переможцем.

4.8. Балансоутримувач не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з моменry отримання вiл Оренларя
примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна iз зауваженнями (або за наявностi зауважень
орендодавця) зараховуе забезпечувальний депозит в рахунок невиконаних зобов'язань орендаря i перераховус
забезпечувальний депозит на погашення зобов'язань Оренларя 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 розподiляеться мiж мiсцевим бюджетом i

Балансоутримувачем);

у другу чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати неустойки (пункт 4.4 цього логовору);

у третю чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини орендноi плати, яка вiдповiдно до
пуЕкту lб Умов пiдлягас сплатi до мiсцевого бюджету lt. Киева;

у четверту черry погашаIоться зобов'язання Оренларя iз сплати частини орендноТ плати, яка вiдповiдно

до пункту lб Умов пiдлягае сплатi Ба.лансоутримувачу;

у п'яту чергу погацаються зобов'язання Оренларя iз сплати Балансоутримувачу платежiв За ДогОВОРОМ

про вiдшкодування витрат Бапансоутримувача на у,гриманl{я орендованого Майна та Надання комунаJIЬнИх

послуг Оренларrо;

у шосту чергу погашаються зобов'язання Ореlrларя з компенсацiТ суми збlлткiв, завдаtIих орендованомУ
Майну;

у сьому чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати iнших платежiв за циNt договором або в

рахунок погашення iнших не виконаних Оренларем зобов'язань за цим договором.

Балансоутримувач повертае Оренларю суму забезпечувального депозиту, яка Зiшишилась пiсля

здiйснення вирахувань, передбачених цим пуI{ктоNl.

5. Полiпшеtlня i ремонт орендованого майlIа

5. l. Оренлар мае право:

за згодоЮ БапансоутриI$уБача lIроводити поточний таlабо капiтальний ремонт Майна i виступати

замовником на виготовленI{я проектно-кошторис}lоТ документацiТ на проведення реМонТУ;

здiйсrтювати невiд'смlti rlолiпшення Майна за наяв}Iостi рiшення Орендодавця про наданшI згоди,

прийнятого вiдповiдtло до ЗаконУ та ПорялкУ перелачi в оренду державного та коN{унального майна

затвердженого постаIJовою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03.06.2020 Jф 483 кЩеякi питання оренди

державного та комунzulьного Mal"tHa> (да.lIi - Порядок).

за згодою Орендодавця, наданою вiдповiдно ло Закону та Порядку, i одt.tн раз протягом строку оренди

зарахувати части}lу витрат на проведення кагliтального ремонту в рахунок зNlеншення оренлнот плати.

5.2. Порядок отримаlIня Орендарем згодlл Балансоу,грIIмувача i Оренлолавця на проведеннЯ вiдповiдниХ

видiв робiт, передбачених пунктом 5.1 цього договору, порядок отриNrання Орснларем зголи Оренлодавця на

зарахування витрат на провелення цих робiт в рахунок оренднот п;lати i умоIJи, Ila яких зд,il"lснtосться таке

зарахування, а також сума витрат, якi Moxtl,Tb бути зарахованi, визtlачаються Порядком.
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5.3. Оренлар мае право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень Майна у порядку
та на умовах, встановлених Порядком.

5.4. Оренаар мае право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'емних полiпшень Майна вiд
переможlи аукчiону з приватизацiТ Майна, а якщо таким переможцем стас Орендар, - то право на зарахування в
pil(yнoк купiвельноТ цiни срли BapTocTi здiйснених ним невiд'€мних полiпшень у порядку та на умовах,
встановлених Законом УкраiЪи вiд l8 сiчня 20l8 р. N 2269-VIII "Про приватизацiю державного i комунального
майна" (Вiдомостi ВерховноТ Рали УкраiЪи, 20l8 р., N 12, ст. 68) (далi - 3акон про приватизачiю).

6. Режим використання орендованого МайIlа

6.1. оренлар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiдповiдно до призначеннrl, визначеного у
гryнктi 7 Умов.

6.2. орендар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати його
пошкодженню i псуванrшо, тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарними нормами та правилами
пожежноТ безпеки, пiдтрlшувати орендоване Майно в належному cTaHi, не гiршому, нiж на момент перелачi
його в оренду, з урахуванЕям Еормального фiзичного зносу, здiйсrповати заходи протипожежноТ безпеки.

6.3, оренлар зобов'язаний:
вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноТ безпеки розробляти комплекснi заходи щодо

забезпечення пожежноТ безпеклt об'екта оренди Майна;

забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартiв, норм, правил, а також виконання вимог
приписiв i постанов органiв державного пожежного нагляду та вимог вiдповiдних служб (пiдроздiлiв)
Балансоутримувача;

утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну TexHiKy, обладнання та
iHBeHTap, не допускати iх викорлIстання не за призначенням;

проводити внутрiшнi розслiлування випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувачу вiдповiднi
документи розслiлування.

оренлар несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатацiт iнженерних мереж, пожежнот безпеки
i санiтарних норм у примiщешtях згiдно iз законодавством.

6.4. Орендар зобов'язаний забезпечити представникам Орендодавця та Бшtансоутримувача досryп на
об'ект оренди у робочi днi у робочий час (а у разi отримання скарг на порушенIrя правил тишi або провадження
Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди або незр1"lностей власникам сумiжних примiщень, -
то у буль-який iнший час) з метою злiйснення контолю за його використанням та виконанням Оренларем умов
цього договору. Про необхiднiсть отримання досryпу до об'екта оренди Ба.лансоутримувач або Оренлодавець
повiдомляе Орендаревi електонною lrоштою принаймнi за один робочий день, KpiM випадIсiв, коли досryп до
об'скта оренди необхiдно отримати з метою запобiгання нанесенню шкоди об'екry оренди чI{ власностi TpeTix
осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок аварiйних сиryачiй або внаслiдок настання
надзвичайних сиryачiй, техногенного та природного характеру, а також у разi отримання скарг на порушення
правил тишi або провадження Оренпарем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди або незруtностей
власникам сумiжних примiщень. У разi виникнення таких ситуашiй оренлар зобов'язаний вживати
невiдкладних заходiв для лiквiдацiТ ik наслiдкiв.

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

два примiрникIl договору про вiлшкодування BIrTpaT Ба.пансоутримувача на утримання орендованого
Майна та надання комуIlulльних послуг Оренларrо. Проекти договорiв iз постачальниками коrlrунulльнlD( послУГ,
якщо стосовно об'екта оренди такими постачальниками комунzlльних послуг вiлкритi oKpeMi особовi рахунки
або якщо oKpeMi особовi рахунки були вiлкритi на попереднього користувача Майном.

Оренлар зобов'язаний lrротягом десяти робочих днiв з моменту отримання примiрнлrкiв договору про

вiдшкодуваннrl витрат Ба.гlансоутримувача на утримання орендоваlrого Майна та надаrlнrt комунtlльних послуг
Оренларю:

пiдписатлt i повернути Балансоутримувачу притлtiрrlик договору; або
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подати Балансоутримувачу обгрунтованi зауваження до сум витат, якi пiдлягають вiдшкодуванню
Оренларем за договором.

орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вiд Балансоутримувача
вiдповiдi на свот зауваження, яка мiстить документrrльнi пiдтверлження витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню
орендарем, пiдписати i повернути Бшансоутримувачу примiрник договору.

оренлар вживас заходiв для укладення iз постачальниками комунilльних послуг логоворiв на постачання
вiДповiДних коМуI{альних посJIуг протягом мiсяrц з NloMeHry отримання проектiв вiдrtовiдних логоворiв вiл
Балансоутримувача. Оренлар зобов'язанлlй надати Балансоутримувачу копiТ договорiв, укладених iз
постачaшьниками комунilльних послуг.

7. Страхування об'екта оренди, вiлшкодування витрат на оцiнку Майна

7. l. Оренлар зобов'язаний:

протягом l0 каленларнюt днiв з дня укладення цього договору застрахувати Майно на cpry його
страховоТ BapTocTi, визначеноТ у rryHKTi 6.2 Умов, на користь Ба.пансоутримувача згiдно з Порядком, зокрема вiл
пожежi, затоIuIенкя, протиправнIrх дiй TeTix осiб, стихiйного лиха, та протягом l0 ка.пенларних днiв з дня
укJIадення договору стахування (логоворiв страхування) налати Балансоутримувачу та Оренлолавшо завiренi
нtшежним чином копiТ договору страхування i документiв, якi пiлтверлжують сплату стахового платежу
(страхових платежiв);

поновлювати щороку договiр страхуванIш так, щоб протягом строку дiТ цього договору Майно було
застрахованим, i надавати Балансоутимувачу та Орендодавшо копii завiрених належним чином договору
стахування i локументiв, якi пiдтверджують сплату стахового платежу. Якщо договiр страхування укладений
на строк, що е iншим, нiж один pik, такий логовiр повинен бути поновлений пiсля закiнчення стоку, на який
BiH укладено.

Якщо строк дiI договору оренди менший, нiж один piK, то договiр страхуван}ш уклада€ться на строк дii
договору оренди.

Оплата послуг страховика здiйсшосться за рахунок Орендаря (страхувальника).

8. Суборенла

8.1. (l) Ореrиар мае право передатIл Майно в суборенлу, якщо Оренлар отримав Майно за результатами
ayKuioHy (у тому числi в результатi продовженш договору оренли) i оголошення про передачу майна в оренду
мiстлшо згоду орендодавIи на суборенду, про що зазначаеться у пунктi l3 Умов. I_[iльове призначення. за яким
Майно може бути використано вiдповiдно до договору суборенди, визначаеться з урахуванням обмежень,
передбачених цим договором (за наявностi).

8.2. орендар LIоже укладати договiр суборепдlл лише з особамлr, якi вiдповiдають вимогам cTaTTi 4
3акону.

8.3. Оренлар протягом трьох робочпi длtiв з
орендодавщо iнформачiю про суборендаря та один
орендодавцем в електроннiй торговiй системi,

9. Запевнеltня cTopiH

9.1. Ба;lансоутримувач i Оренлолавець запевнлоть Орендаря, що:

9.1.1. KpiM випадкiв, коли про iнше зазначеhе в aKTi приймання-передачi, об'ект оренди с вiльним вiд
TpeTix осiб, всерединi об'екта немае майна, належного TpeTiM особам, повний i безперешкодний досryп до
об'скта може бути наданий Оренларю в день пiдписання акта приймання-передачi разом iз комплектом ключiв
вiд об'екта у кiлькостi, зазначенiй в akTi приймання-перелачi;

9. 1.2. iнформачiя про Майно, опрлшюднена в оголошеннi про передачу в оренду або iнформацiйному
повiдомленнi/iнформачii про об'еttт оренди, якщо договiр уклалено без проведення ayKuiolTy (в обсязi,

дня укладення договору суборенли зобов'язаний надати
примiрник договору суборенли длIя його оприлюднення
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передбаченому пунктом l 15 або пунктом 26 Порялку), посилання на яке з€вначене у пунктi 4.2 Умов,
вiдповiдае дiйсностi, за винятком обставин, вiлображених в aKTi приЙмання-перелачi.

9.2. Орендар зобовязаний своечасно i в повному обсязi сплачувати оренд}ry плату та iншi платежi

вiдповiдно до цього договору.

9.3. Одночасно або до датIr укладення цього договору Оренлар повнiстю сплатив авансовиЙ ВнеСОК З

орендноТ плати в розмiрi, визначеному у пунктi l0 Умов.

9.4. одночасно або до укладення цього договору Оренлар повнiстю сплатив забезпечувальниI"t депозит в

розмiрi, визначеному у гryнктi l1 Умов.

l0. Додатковi умови оренди

l0,1. Оренлар зобов'язаний виконувати обов'язкrt, покладенi на нього рiшенням уповноваженого органу

про встаноВленнrt додаТкових умов оренди, визначених у пунктi l4 Умов, за умови, що посилання на TaKi

дЬдатковi умовИ оренди було включено до оголошення про передачу майна в оренду, iнформаrriйного

повiдомлення про об'ект (гryнкт 4.2 Умов).

ll. Вiдповiда.llьнiсть i вирiшення спорiв за договором

11.1, За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть

вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та логовором.

11.2. Оренлодавець не вiдповiдас за зобов'язаннями Оренларя. Оренлар не вiдповiдас за зобов'язаннями

орендодавця та Балансоутримувача, якщо iнше не пере.uбачено цим договором. Оренлар вiдповiдас за свотми

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

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

l 1.3. Спори, якi виникаЮть за циМ договороМ або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом переговорiв,

вирillrуtоться в судовому порядку.

l2. Строк чинltостi, умови змiни та припинення договору

l2.1. (1) I]ей логовiр укJIадено на сток, влтзначениЙ у пунктi 12 Умов. Перебiг строку договору

починаеться з дня набранr" 
"rn"o"ri 

цим договором. IJей договiр набирае чиннОСТi В ЛеНЬ ЙОГО ПiДПИСаННЯ

сторонами. Строк оренди за цим договороNl поч}iна€ться з дати пiдписання акта прlrймання-перелачi i

закiнчусться датою приплlнення цього договору.

l2.2. умови цього договору зберiгають силу протягом всього строку дiТ цьогО ДОГОВОРУ, В ТОМУ ЧltСЛi У

разi, колИ пiсля його укJ]адення законодавством встановлено правила, що погiршують становище Оренларя,

*piM 
"ипадКу, 

перепбiченого пyнKTorll 3.7 цьогО договору, а в частинi зобов'язань Оренларя щодо оренлноi

плати - до вI{конання зобов'язань.

l2.З, ЗмiнИ i доповненнЯ до договорУ вносятьсЯ до закiнченНя строкУ його дiТза вза€мноЮ згодою cTopiH

з урахуванНям встановЛених статтеЮ lб ЗаконУ та Порялком умов та обмежень шляхом укладення логоворiв

npo 
"naaa""" 

змiн i доповнень у письмовii't формi, якi пiдписуються сторонами та с невiд'емними частинами

цього договору.

l2.4. Проловження цього догоВору здir-rсtrю€ться з урахуванняNt вимог, встановлених cTaтTeto l8

Закоrrу та Порядком.

оренлар, який бажае проловжи,tи tlel-r /iоговiр на новий строк, повl4нен звернутись ло Оренлолавця за три

мiсяцi до закiн.tення с,гроку .uii логовору iз заявою.

,Що заяви додасться звiт про очiнку об'екта оренди та речегlзiя на нього, якщо договiр оренли був

укладениiл без проведення конкурсу чи аукuiоrту, або договiр оренди, tцо продовжу€ться, був уклалений без

npo"aoa""' uy*rtio"Y з пiдприепtсТвами, устанОвами, оргаrtiзаlliями, передбаченltмIl статтею 15 Закону,

прогlуск строку подання заявll Орендарем е пiдставок.t дIя припиllення цього договору на пiдставi

заtсiнчення строку. lra який його було укладе}lо, вiдповiдно до пуtIкту l43 Порялку,
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орендар, який мае HaMip продовжити логовiр оренди нерухомого майна, що пiдtягае продовженню за

результатаМи проведенНя аукцiояу, забов'язаниЙ забезпечитИ достуП до об'екта оренди потенцiйних оренларiв.

орендар мае перевn;кне право на продовження цього договору, яке може бути реалiзовано ним у
визначений в Поряпку спосiб.

опри.lподнення на веб-сайтi (cTopiHui чи профiлi в соцiальнiй мережi) орендаря, який отримав в оренду

майно без проведення aykuioHy, шедостовiрнот iнформачii, що стшrа пiдставою для укJIадення договору оренди,

е пiдставою для дострокового прIlпинення договору оренди за iнiцiативою Оренлодавця, а також не

продовження договору оренди на новий строк.

l2.5, ЯкцО iнше не передбаченО цим договоРом, перехiД права власностi на орендоване Майно TpeTiM

особам не е пiдставою дIя змiни або припинення чинностi цим договором, i BiH зберiгае свою чиннiсть JIля

нового власника орондованого Майна (його правонасryпника), за винятком випадку приватизаuiт орендованого

Майна Орендарем.

l 2.6. .Щоговiр Фипиняеться:

12.6.1 з пiдстав, передбачених частиною першою cTaTTi 24 Закону, i при чьому:

12.6.1.1. якщо пiдставою припинення договору е закirпен}ш стоку, на який його укладено (абзаu

другий частини першоi статтi24 Закону), то договiр вважа€ться припиненим з:

дати закiнчёння строку, на 
"*иЙ 

його було укJIадено, на пiдставi рiшення ОренлодавrИ про вiдмову У

продовженНi цьогО до.оЪору, прийнятогО з 
-пiдстав, 

передбаченИх статтеЮ 19 Закону, в межах cTpoKiB,

визначенI,D( частиноЮ п'ятоЮ cTaTTi l8 Закону; або рiшення орендодавшI про припинення цього договору з

пiдстав проrryску Орендарем строку на подання заяви про продовження цього договору,

передбаченого частиною третьою статгi 18 Закону (rryнкг l43 Порядку);

дати, визначснот В Ъбзацi третьому rryнкry l5l Порялку, якщо переможцем аукuiону на продовженн,I

цього договору ст:rла особа iнша, нiж Оренлар, - на пiдставi протоколу аукuiонУ (рiшеннЯ Орендодавця не

вимагаеться);

|2.6.|.2. якщо пiдставою припинення договору с обставини, передбаченi абзацами TpeTiM, четвертим,.

сьомим, восьмим частини першот cTaTri24 Закоrrу, логовiр вважаеться припинениМ з датИ настаннЯ вlдповlдноl

обставини на пiдставi рiшення Орендодавця або на пiдставi документа, який свiдчить про настання факту

припинення юридичноТособи або cMepTi фiзлrчноТособи; l

l2.б.2 якщо оренлар надав недостовiрну iнформачiю про право бутп ОРеНПаРеМ ВiДПОВiДНО ДО

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

проведення ayKuioHy, надав таlабо оприJIюднив на веб-сайтi (cTopiHui чи профiлi в соцiальнiй мережi)

ньдостовiрну iнформачiю про себе таlабо свою дiялы{iсть.

,щоговiр вважаеться припиненим з цiст пiдстави в односторонньому порядку на 30 день пiсля надiслання

ОренлолавЧем листа Оренларю про дострокове припинення цього договору, KpiM випадку, коли протягом

,*"u"a"o.o строку Орендар звернувся до суду з оскарженням такого рiшення Оренлолавчя,

У такому разi договiр вв:Dкаеться припиненIlм:

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

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

або з дати набрання законноТ сили рiшенrrям суду про вiлмову у позовi Оренларя;

або з датИ заJIишеннЯ судоМ позовУ без розгляЛу, припинення провадженtш у справi або з дати

вiдкликання Оренларем позову,

Лист про достокове припинення надсIшаеться на адресу електронноТ пошти Оренларя i поштовим

вiдправленняй iз повiдо"лен"ям про вручення i описом вкJIадення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а

також за адресою орендованого Майна;

l2.6.з (l) якщо цей логовiр пiдписаний без одночасного пiдписаIl}UI акта прийманrtя-перелачi Майна,

,щоговiр вважасться припиненим зцiеi пiдстави на п'ятltйl робочий день пiсля пiдписання цього договору, якщо
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станом На цей день акт приймання-передачi не пiдписаний через вiдмову Орендаря, про що Балансоутримувач
повинеН скJIастИ акт та повiДомити Орендодавцю,

12,6,4' на вимогУ ОрендодавrU з пiдстав' передбаченИх пунктоМ l2.7 цьогО договору, i при цьому логовiрвважаеться припиненим в день' визначений вiдповiдно ло абзашу третього пункту l2.8 цього договору;

l2,6,5, на вимогУ ОренларЯ з пiдстав' передбаченЛIх lтунктоМ l2.9 цьогО договору, i при цьомУ логовiрвважаеться припиненим в день' визначений вiдповiдно ло абзачу другого гryнкту l2. l0 цього договору;

12,6,6, за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта повернення Майна зоренди;

|2.6.7. на вимоry буль-якоТ iз cTopitt цього догоВору за рiшенням суду з пiдстав, передбаченlлх
закоцодавством,

l2,7. !оговiр може бУти ДосТроково припинений на виN,tогу орендодавця, якщо орендар:

l2.7.1. лопУстив прострочення сплати орендноТ плати на строк бiльше трьох мiсяцiв або сумарна
заборгованiСть з орендноТ плати бiльша, нiж плата за три мiсяцi;

12"7,2. використовуе Майно не за цiльовим призначенням, визначеним у пунктах (з)7.1, (З)7.1.1 або(4)7.1 Умов, або використовуе Майно за забороненим цiльовим призначеннrIм, визначеним у пунктi (2)7.1
Умов;

12,7.з. без письмового дозволу Оренлолавшя передав Майно, його частtlну у користування iншiй особi,kpiM випадкiв, коли Орендар передав Майно в суборенду на пiдставi nyn*ry в. t uoo.o договору i надав
оренДодавцю копiю ДоговорУ суборенди для його оприлюд".п"" 

" "п.*rроuпiй 
тЪрговiй системi;

l2.7.4. уклав логовiр суборенди з особами, якi lte вiдповiдають вимогам cTaTTi 4 Закону;

l2"7,5, перешкоджае спiвробiтникам Орендодавlи таlабо Балансоутримувача здiйснювати контоль за
використанням Майна, виконанням умов цього договору;

12.,7.6, вiдмовився внести змiни до цього договору у разi виникнеttня пiдстав, передбачених пунктом З.7
ЦЬого договору.

l2,8, Про наявнiсть однiеТ з пiдстав ДЛя достокового припинення договору з iнiцiативи Орендодавця,
передбаченИх гryнктоМ l2.7 цьогО договору, ОрендодавеЦь або Балан.оуrр""у"u.l повiдомляе Оfенларевi та
iншiй cTopoHi логовору листоIrl. У листi повинен мiститись опис порушення i вимоry про його усунеl{ня в строк
не менШ як 15 та не бiльШ як 30 робоЧltх днiВ з датИ реесrрачii'листа (У.rро* n;"r" робочих днiв, якщо
порушенш стосуеться прострочен}ш сплати оренднот платlr або перешкоджання у здiйсненнi Орендодавцем або
Балансоутримувачем кон,гролЮ за використанням Майна). Лист пересилаеться на адресу електронноТ поштиорендаря i поштовим вiдпрацленням iз повiдомленнrlм про вр)л{ення i описом вкJIадення за адресою
мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

Якщо протягом встановленого у приписi часу Оренлар не ycyfIyB порушення, Орен.чодавечь надсилас
Орендарю лист, у якому повiдомляс Оренларевi про дострокоЬ. np"nr".Hнrt договору на вимоry Орендодавця.у листi зазначаеться пiдстава припIlнення договору, посиланruI на вимоry про усунення порушення, а також
посI{лання на обставини, якi свiдчать про те, що порушення тривас пiсля закiнчеп"" arро*у,-вiдведеного дляйого усунення.

щоговiр вважаеться припиненим на п'ятий робочий день пiсля налiслання Орендодавцем або
Ба,пансоутримувачем Орендарю листа про достокове llрипинеllня цього договору. Орендодавець надсилас
Орендарю лист про дострокове tIрипинення ЦЬОгq договору електонною поштою, а також поштовим
вiдправленНям iз повiдОмленняМ про врученНя i описоМ 

"*uдй"" за адресоЮ мiсцезнаходження Орендаря, а
також за адресоЮ орендованоГо Майна. Дата дострОковогО припиненнЯ цього договОру на вимогу ОрЬндодавця
встановлюеться на пiдставi штемпеля поштового вiддiлення на поштовомУ вiдправленri Ор.плолЬrЙ.

l2.9. ЩеЙ логовiР trlоже бутИ достроковО припиltенлtй на вимогу Орендаря, якrцо:

12"9.1. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Оренлар отримае док€lзи
icToTHoT невiдповiднОстi об'екта орендIl iнформачiТ про нього, зазначенiЙ u о.олоrе,iпi аОо iнформачiйному
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ПОВiДОМЛеННi/iНфОРМаUii ПРО Об'ект оренди, якщо договiр уклалено без проведення аукцiону, або в
приймання-передачi; або

|2.9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписанrш акта приймання-перелачi Орендар не матиме можливостi
використовувати об'ект або присryпити до виконання ремонтних робiт на об'екii черЁз вiдсутнiсть на об'ектi
можливостi пiдкltюченНя до комуНальниХ послуг, або вiдмови Балансоутрr"у"ч"Ь у*ласr" iз Орендарем
логовiр про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на уlриманнrl орендованого Майна ,ч-"чдчr""
комунzlJIьних послуг Орендарю, або вiдмови постачальникiв вiдповiдних комунtlльнLrх послуг укласти iз
оренларем договори на постачаню{ таких послуг протягом одного мiсяця . 

"о"ь"ry 
звернення орнларя (за

УМОВИ, ЩО ОРеНДаР ЗВернувся до таких посl,ачальникiв посrryг не пiзнiше нiж протягом одного мiсяця пiсля
пiдписання акта приймання-передачi Майна).

l2. l0. ПрО виявленнrI обставин' якi даютЬ право ОренЛарю на припиненнЯ договорУ вiдповiдно до гryнкту
l2,9 цього договору, Орендар повинен повiдомити Оренлодавtло i БалансоУтримувачУ i'. 

"чдч"""" 
вiдповiдних

доказiв протягом трьох робочшх днiв пiсля закiнчення cTpoKiB, перелбачЬни" ny"nio" l2.9 логовору. Якщо
протягоМ З0 днiВ з моментУ отриманнЯ повiдомленНя ОрендарЯ зауваженнЯ (jр.rдчр" не булуть ycyHeHi,
ОрендаР надсилае ОренлолавrШо i БалансОутримувачУ вимоry про достоКове припинення цього логовору i
вимоry про поверНення забезПечувальногО депозитУ i сплачениХ сум орендноТ плати. Вимоги Оренлаiя,
заявленi пiсля закiнчення cTpokiB, встановлених цим tryнктом договору, задоволенню не пiдlягають.

,Щоговiр вважаеться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання Орендарем Орен.чодавшю i
БалансоутрИмувачУ вимогИ про дострокове припинен}ш цього договору, KpiM випадкiв, коли Оренлолавечь або
Бшансоутрttмувач надав Орендарю обцрунтованi зауваженн" щодо обставин, викладених у повiломленнi
Оренларя. Спори щоло обrрунтованостi цIrх зауважень вирiшуються судом.

за вiдсутностi зауважень ОренлолавLuI та Бмансоутримувача, передбачених абзаltолt другим цього
гryнкту:

Балансоутримувач повертае Ореrиарю вiдповiдrry частину орендноТ плати, сплаченоТ Оренларем,
протягоМ десятИ кzlлендарниХ днiв З MONIеHTY отрI{маннЯ вимоги Орендаря i пiдписання Орендарем акта
повернення Майна з оренди;

Балансоутримувач повертае сплачений Оренларем забезпечувальнtлг.t депозит протягом десяти
кirлендарних днiв з моменту отримання вимоги Орендаря i пiдписання Орендарем акта повернення Майна з
оренди. Повернення оренднот IuIати, що була надмiру сплачена Орендарем на рахунок Бшrансоутрhмувача
здiйсtпоеться у порядку, визначеному законодавством.

12.1 l. У разi припинення договору:

полiпшення ореIIдованого Mat"ttla, здiйсненi Оренларепl 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 Орендаря, а полiпшення, якi не можна вiдокремити без шкоди для майна, - власнiстю
територiальноi громадlt MicTa Киева;

полiпшеннЯ Майна, зробленi ОрендареМ без згодИ осiб, визllачених у пунктi 5.1 цього договору, якi не
можна вiдокремити без шкоди для Майна, е власнiстю територiальноТ громали MicTa Киева та tx 

-BapTicTb

компенсацiт не пiдлягае.

12.12. Майно вважасться поверненим Орендодавцю/ Бапансоутримувачу з моменту пiдписання
Балансоутримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.

I3. Iнше

l3.1 Оренлар зобов'язаний письмово повiдомlати itrшим сторонам договору протягом п'яти робочих днiв
з дати внесенllя змiн У його найменуванrli' мiсцеiнаходженнi' банкiвських реквiзитах i контактних даних,
оренлодавешь або Балаt{соутримувач повiдолtляе Орендаревi про вiлповi,lttli змiни письмово або на адресу
електроrtноТ пошти.

13.2. Якщо цей договiр пiдллгае нотарiальному посвiл,lеннк), витратлl на таке посвiдчення несе орендар.

13.3. Якщо протягом строку дiТдоговору вiДбувасться змiна Оренлодавl.Lrl або Балансоутримувача Майна,
новий Орендодавець або Балансоутримувач стас cтopo|IoIo такого договору шляхом складення акта про замiну

aKTl
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сторони у договорi оренди (далi - акт про замiну сторони) за формою, що розробляеться Орендодавцем. Дкт прозамiну сторони пiдписуеться llопереднiм i lrоьим Ьр."оьо"'йм або Балансоутримувачем та в той же деньнадсилаетьсЯ iншиМ сторонаМ договорУ листоМ (чiнним з описом). Я*, npo ru";;;;;;""" складаеться у трьохоригiнальнИх примiрниках, НовиЙ Ор"плолаrеuь або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти робочихднIв вlд дати його надсилання Орендарю) огryблiкуват" ,*,iu""""й .акт в електроннiй торговiй системi.орендодавець або Балансоутримувач за цим договором вважа€ться замiненим , 
"о"a"rу опублiкування актапро замiну cTopiH в електроннityt торговiй системi.

,o*".1i;1"I"!Ti ЬЪ"ffi1]l"iТ 
ОРеНДаРя логовiр оренди зберiгае чиннiсть для вiдповiдного правонаступника

У разi видiлу з юридичноТ особи - Орендаря окремоТ ЮридичноТ особи перехiд до такоТ особи прав iобов'язкiв, якi витiкаlоть iз цього договору, можливий лише за..Ьдоо Орендодавця.

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

замiна Орендаря iнша, нiж перелбачена цим пунктом, }Ie допускасться.

l3,5, Щей,щоговiр укладено у трьох примiрниках, кожен з яких ма€ однакову Юридичну силу, по одномулля Орендаря, Орендодавця i Балансоуrр""уuu.ru 
,r^ lvrq. vлп.пUБу tUpY

l3,6, У разi якщо повiдомлення (лист) Орендодавця, Балансоутримувача направлене за нiшежноюадресою (зазначеною у логоворi) i повернено поштою у зв'язку з посиланням на вибуття адресата, неотриNtання у зв'язку з закiItченням TepMiHy зберiгання no*io"o.o вiдправленн", uiд"оrу вiд одержання, тощо,то Вважаеться, що адресат (оренлар) повiдошtлений нмежним чином.

l4. Додатки

l4.1 ,щолатклr до цього .щоговору е його невiд'епrною i складовою частиною.
до цього ,Цоговору додаються:
- Акт приймання-передачi орендованого майна (Додаток l);
- Викопiюванням з поповерхового плану (/{одатЬк 2).
- Протоко електронного аукцiонуЩ

ПИпllсIr cTopiH

ъ

Вц орндаря:

ви Орендодавця:

//х"

ffi(
Yuj

\*

ви Балансоутрlrмувача:



l. На виконання договору оренди нерухомого майна uiд пzц' ?йz
(далi _ ,Щоговiр оренли) Балансоутримувач переда€, а Оренлар fiРиймас

користуваНня нерухоме майно, що належить до комунальноi власностi, -

2021p.ttn&-?-/

Додаток l

Акт
прпймання-передачi в оренду нерухомого майна, що наJIежшть

докомУнаJI.ноiвласностiтерпторiальноiгромаДПмiстаКисва
(нова редакцiя акту прпймання - передачi неrкилого примiщення вiд 21,03,2018)

,r//, йzl.ezozt р.

-7-
Фiзична особа пiдприсмець рябчун ВiталiЙ МиколаЙович , НаДа-Гli - ОРеНДаР,

iдентифiкачiйний код 2l94ll96Ъ3, що знаходиться за адресою: 0l033, м, КиТв, вул. Панькiвська,6,

кв. Ng l з однiеi сторони, та Комунальне пiдпри€мство <<Itеруюча компанiя з обслуговування

житлового фонду ГолосiТвського району м. Киева>>, надалi - Балансоутримувач, коД за сдрпоу
з2з,75554,що знаходиться за uдр..оо, 0Зб39, м. Киiв, просп. ГолосiТвськиЙ,l'|-6, В ОСОбi ДИРеКТОРа

ЛатанюК НаталiТ ВiкторiвпИ, яка дiе на пiдставi Стаryry з лругоТ сторони, скJI€Iли цей Дкт, про

наведене нижче:

в строкове платне

Характеристика нерухомого майна
нежитлове примiщення загаJIьною площею

12о0 кв. м,

Поверх lокопь

Загальна площа об'екта (кв. м) 12.0 кв. м

Корисна площа об'екта (кв. м) 12.0 кв. м

назва об'екта нежитлове примiщення (цqцqдl)

Мiсцезнаходження об'екта просп. Голосiiвський, 23 лiтера <tД>>

(далi _ об,ект оренди), що перебувае на балансi Балансоутримувача та н.цежить до сфери

упраuлirно ГолосiТвськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстраuiТ.

2. об'ект оренди с вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'екта оренди немас майна, нЕшежного

TpeTiM особам, повний i безперешкодtltлй доступ до Об'екта оренди надас1ься Орендарю в день

пiдписання цього акта прийтчtанttя-передачi,

3. Харакгеристика нежитлового примiщення: нежитлове примiщення (чоколь), ttаявнi Bci

itжeHepHi ко,lлунiкацiТ,

4. Вказане примiщенНя переда€тЬся ОрендаРю в задовiльномУ cTaHi без будь-якого обладнання,

5. L{им дктом Оренлар засвiдчуе, що отримав вiд Балансоутримувача необхiдний комплект

ключiв вiд Об'скта у кiлькостi _ штук,

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

<d(еруюча
,лового

орЕндАр

Фiзична особа - пiдприспtець
010З3, м. КиТв, вул. Панькiвська,6, кв, ЛЪ 1

тел. +З80503304946

Комунальне
компанiя з

фонлу Г Кпсва>>

м, КиiЪ
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