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нерухомого майна, що нtlлежить до комун€lльноТ власностi
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3.1 Орендодавець

голосiтвська
районна

в MicTi Кисвi
державна

адмiнiстрацiя

37308812

03039, м. Киiв,
просп.

Голосi[вський,
42

Калугiн Олег
Юрiйович

Заступ-
ник

голови

Закони
УкраТни

кПро MicueBi
державнi

ллмiнiстрачiТ>
, кПро оренду
державного

та
комунального

майна>

розпоряджен
ня

голосi'rъськоi

районноТ в

MicTi Киевi
державноТ

алмiнiстрашiТ
вiд 0З.07.2020

JФ 3 l9 (зi
змiнами

.1.1
Алреса електронноТ пошти Орендодавчя, на яку
надсилаються офiчiйнi повiдомленням за цим
договором

rda_golos@kmda. gоч.ча

з.2 Орендар
тов

(АВИЦЕННА
Флрм>

443344ll

03l87,
м. Киiв, вул.
заболотного

Академiка, 100,
кв. ЛЪ 30

тел.
+380б3lб88860

Назеренко
Галина

Петрiвна
.Ц,иректор

Витяг з

€диного
державного

ре€стру
юридичних

осiб-
пiдприсмцiв

та
громадських
формчвань

1.2.1
)са електронноТ пошти Орендаря, на яку
илаються офiшiйнi повiдомленням за цим avicena fa rm@gmа il.com
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r; "Рфtцtй""й ""б*"й; 
(cToplhк"d чи прбфiль в --Г

i''"'"iсоrriальнiй мережi) Орен.паря, на якому 
l

] |опчблiкована 
iнформашiя про Оренларя та його 

l

1 ---- - ]-kойу"u""пЬ : I l 
:

l lпiдприсмство, i i i 
I

Статут

г-г:
] l с)б,скт " -r (далi - МаЙНО)i 4 i Об'скт оренди та склад маина
1l
*, j*iой"цi, пЪо оОБЙ ор*д" - 

- ,H"*urлoBe прllпliщенtlя,яке розташO_в1}1. ]]_1.1ч"*lJ_п::,о,, 
,u

Стрпхова BapTicTb

,-л l'iibil;;;-,;;;;;;oi;i' ; ;ь,..рБii"i,i inpi;;iй ;;;;;;;i, на якiи розмiщено irrформачiю ПРО Об'СКr'
4) i"- 

iорендl{ вlдповlдно до оголошешня шро п.рaлuчу пIайна в оренлу (в обсязi, передбаченому пуIlктом 55

iIIорядкУ передачi в орендУ державtIого i коьrуналыrоrо *айпа, затвердженого посT,ановоrо Кабiнету

]ЙjffiБЙ;т", вiд з червlIя 2020 р. N 48зiофiцir,tниl-t вiсник Украirlи,2020 р,N51, i]:].11? 
(Даrli -

":

5.1.

;Ж;;#;;;;;i," ,Ъ onyoniKoBarle ,ипоriдпо до Порядку iнформаuiГlне ПОВiДОМЛеННЯ /

tормаuiю llpo об'екг opa,,or,i*ao договiр уклалено без проведення аукцiону (в обсязi,

пунктом l15 або 26 Порялку)

RGL001 _UА-2021 0а02-836а2
l;;Дфй;;offi...цyНеpyхoМИхпaм'ятoкУкpaTни,нес
!о'пiм'яток культурноТ спадщиltи, .об'ектом культурttоТ спадщини

(А) Перелача об'скга оренд}l на ayKrriolli

l;
i-**^+6]

1 BapTicTb Майна

6. |"i Ё;;;."ва з€цишкова BapTicTb , сума (грrrвеlrь), без податку на додану BapтlcTb i
ir; j";;;;;;;* ,io nio.ru"i фiнансовоТ lвi.1,1в.эl rpH. (шiстдесят п'ять тисяч ciMcoT сiмдесят' 

iзвiтностi Балансоутримувача ,шiсть грн, 27 коп,)

;(lчастина cTaTTi 8 Закону
'YKpaTHrr вiд 3 жовтtrя 20 l9 р, N 

.

]l57-1X "Про оренлу держав}Iого l .

'по*у,r-r"ого майtrа" (да,лi -

iЗакоrl) ,

"о" "uню дату

*l***----*-



к використання
повнюеться, якщо майно

редаеться в погодинну оренду)
застосовуеться

Оренлна плата та iншi платежi

9.1
(l)

наJIьних послуг

Розмiр авансового внеску орендноТ плати

(шiсть) мiсячних орендних плат, уЙi, гри"ень, без податку на додану BapTicTb 20{ 000.00 (двiстi чотири

изначених за результатами
роведення аукчiону, якшIо цей

е 5.1(в

ума забезпечув€lльIlого депозиту (двi) мiсячнi оренлi платtl, але в буль-якому разi у розмlрl не меншому,

iж розмiр мiнiплальноТ заробi.гноТ платI,1 станом на перше число мiсяця, в

ty уIшадаеться цей договiр сума, гривень, без податку на додану
pTlcTb.

а, гривень, без податку на додану BapTicTb 68 000.00 грн (шiстдесят

i l iDlullYl lllwлf l Uп r prr. чч l\vrry
ill
ll

ll

lр/р UA 2l305299000002б0030lб708556 в АТБ <Ilрllватбанк>>,

;кол банку 305299 код €ДРПОУ 32375554

н

ii

i 12 l Строк л,оговору

itz.tl
i tзl l Цей договiр лiе до "/! Г 2Щр, включно

ii-1_.*- *--**l
i lз iз.одu на суборенлу iоренлолавеuь надав зголу fiа субореlrлу згiдно з оголошенням про1 l J Jr Lrло пс vJUwPvnлJ ,"у,.,
li."

, n 
'Банкiвськi 

реквiзItтll для сплати i Балансоутримувача14 .:

; lвiдповiдно до urоЙ Й.оr"ру iрlр |JA743226690000026004300843535 В ТВБВ ЛЪ l0026/0l фiЛiТ

..,.ГoлoвItoгoylIpаBJliнняпoм.Киeву.гаКиТвськiйoбластiAT
: r<Ошадбанк>>, код баltlсу 322669,

iiiil.
t

l , _ lСпiввiлношенlIя розполi-пу ,Балансоутрилrува,tу l007о
l) 

lоренлноТ пJIатl,t cтaHor\t на ДатУ 'вiдсо,гкiв суми орснлноТ платtt
:,

i ._ _}_кладеIrI]1д9Lо_вjру* __ i

iHio;;-;' ;. Кffi; Ой.' uiдёоiпi';;fi;
]ореlrдlrоТ плати
I

,",,,r'*..,..,--.,...-^ _,*-,,"-

II. Незмiнlованi умови договору

l. Прелмет договору

1.1. Орендодавець i БалансоутриNtувач передаIо,гь, а Оренлар приймас у строкове платне користування

майно, зrLзначене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого становить суму, визначену у пункr,i б Умов.

результа,гам }l проведе1-1ня

майна та надання

гривень, без податку на дOдану BapTicTb реквiзити

чотLrри тtлсячi грн. 00 коп )
вiд 21.04.202l

Оренларем в порядку, передбаченому пунктом 6.5
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1.2.МаЙноПереДаеТьсяВоренДулЛяВИкористаннязгiДноЗПУнкТоМ7Умов.

2. Умови передачi орендованого Майна Оренларю

2.1.оренпарВсТУпа€УстроковеплатнекорИсТУВанНяМайномуДеНЬпiДписанняактаприймання-
передачi Майна.

Дкт приймання-передачi пiдписуеться мiж Оренпарем i Балаrrсоутримувачем одночасно з пiдписанням

цього договору.

2.2. Перела.lа Майllа в оренду здiйснюеться за riого страховою вартiстю, в[Iзвачеllо}о у пунктi 6,2 Умов,

3. Оренлна плата

З.l. Оренлна плата становить суму, визначену у пунктi 9 Умов, Нарахування пода,гку на додану BapTicTb

на суму оренднот плати здiйсню€ться у порядку, визначеному законодавством укратни,

До складу оренпнот плати не входять витрати на утриN,lання орендованого майна (комунальних послуг,

послуг з управлiння.об'ектом HepyxoMocTi, витрат на утриN,Iа}{ня_прибулинковоТ 1enlllPiT 
та мiсць загaJlьного

користування, BapTlcTb послуг , p."o"iy'T ;;t",]:::-,.о:.пу.овування iнженерного обладнання та

внутрiшньобуоr"*о""* ".р"*, р."о"rу бупiвлi, у тому числi: покрi",i, бч,чпу, вивiз смiтгя тоцо), а також

компенсацiя витрат Балансоутриtч{увача за користування зеп,tельнй дiлянкою. Оренлар несе цi витрати на

основiокреМихДоговорiв,УкJIа/{енихrзБалансоУтримУВачеМта/абобезпосереДньозПостаЧаJIЬНИкаМИ
коI\{ун€lJlьних послуг в порядку, визначеноrчrу пунктом 6,5 цього договору,

3.2.ЯкщоореНДI{апЛаТаВI,{ЗнаtlеназареЗУЛЬТатаМlлаУкшiону'ореНДнаПЛаТазасiчень-груленЬрокУ'шо
tlacTae за роком, на якltй припадае першил.l. мiiяць оренди визначасться шляхом коригуванliя ореrtлнот плати за

першиЙ плiсяцЬ "р.";,;;,;;;;, 
i";;;;iнфляuiТ ро*у, nu яклtй припадас першlIй мiсяць оренди. Орендна плата

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

кориryвання мiсячнот оренпнот плати, що сплачуваJIась У поперед"rо"у роui, "u рiчний iндекс iнфляuiт такого

року, ,..лt,iпоrrq п.r l 'сяця оренди, так як орендар отримаВ майно В

3.3. Орендар сплачуе щомiсяця до l5 числа, поточного Ml

орендУ за результаталли ayKltioHy (договiр 5(А),

З.4.оренларспЛачУ€орендtryпЛатУнапiдставiрахУнкiвБалансоУтриМУвача'ПодатокнаДоДанУвартiсть
tlарахову€l.ься на загаJIьНу сумУ оренлtjоt IIлати. БалансоутримYвач надсилас Оренларю рахунок не пlзнlше lIlж

за п'ять робочих дuiо-до ouri,, nnuiarny. Про,гягом п'ятtl рьбочих днiв пiсля закiнчеIIня поточt{ого мiсяця оренди

Ба.rансоутримувач передас Оренларю акт викона}lлrх робiт на надання_оре]|дних пос'уг разом iз податковою

наl(ладноlо за умови ръaarрuчit Оренларя платIlикоNr податку на долану BapTlcTb.

з.5. В день укладення цього договору або до цiст дати Ореrrлар сплач)/с орендн}, плату за кiлькiсть

мiсяцiв, зазначеl{у У Пу-нктi l0 Уплов (авансовий внесок з орендноi плати), на пiдставi документiв, визначених у

пунктi З.6 цього договору,

З.6.ЯкщоцейДоговiрУкЛаДенозарезУЛЬТ.атаМИПроВедеННяаУкц'о"}.''-пiдставоюДЛясПЛаТи
авансового BFIecKy з ореrrдноТ пJIати с протокол про результати електронI{ого аукцlо}lу,

З.7.оренлнаПЛата,ПерерахоВананесВосЧасноабонеВПоВному.о9:::'1".]iУj:ьсяБалансоУТриМУВачеМ.
БалансоУтриМуВаЧМожезВерНуТлIсяiзпозовоплДосУДУпросТяГнен}tяоренлноТпЛаТИтаiншихпла,гежlВзаЦиМ
договором.

3.8.НасумУзаборгованостiореttларяiзсплатtлоренДноТпЛаТинарахоВУетЬсЯпеНяврозмiрiподвiйноТ
облiковот ставки Нацiонального банку на Дату нарахування пеьri вiд супlи заборгованостi за кожний день

простроченI{я перерахування орендноТ плати,

З.9, Напмiру сплачеlIа cyN{a орендноТ плати, цtо надiйшла Балансоутримувачу, пiд,лягае в установленоNIу

порядку зарахуваltl{Ю в рахунокnnаИОуrнН r,пu.,Ь*i,, а у разi n,*o*n"ub'Ti такого зарахування у,зв'язку з

припиненням орендних вiдносиtt - nou.p,,."",o оренларю, iy"u op_,_"п,lllyl,: 
:т,:1","оТ 

авансом вlдПОВlДНО

до пункту 3.5 цього договору, пiдлягас зарахуваIiнtо в рахунок сплат!l оренднот плати за першi мtсячl ореrIди

пiсля гtiдплtсання акта приймання-перелачi Майна,
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3.10. ПРИПинеНI,1я договору оренди 1-1e звiльняс Оренларя вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за
орендною Платою, якщо Така Вltникла, У Повному обсязi, ураховуючи пеню та неустойку (за наявностi).

3. l l. Оренлар зобов'язаний на вимогу Орендолавця проводити звiряння вза€морозрахункiв за орендними
платежами i оформляти акти звiряння.

4. Повернення Майна з оренди i забезпечувальний депозит

4.1. У разi припинення договору Оренлар зобов'язаниt"t:

звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд належних Оренларю речей i повернути
його вiдповiд}iо до акта повернення з оренди орендоваIlого Майна в тому cTaHi, в якопrу Майно перебувtt-ло на
момен,Г перелачi його В оренду, з урахуваIlнЯI}t НОРruillЬrtого tРiзи,rного з1,Iосу, а якщо Оренларем були виконанi
невiд'епlнi полiпшення або проведено капiтальttий ремонт, - то разом iз такими полiпшеннямлt/капiтальним
ремонтом;

сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передус да,гi повернення Майна з оренди, пеню (за
наявностi), сплатити Балансоутрим},вачу платежi за договором про вiдшкодування витрат Балансоутримувача
на утриI\{ання орендованого Майна та надання комунЕUIьних послуг Оренларю, нараховану до дати, що передус
латi повернення Майна з оренди;

вiдшкодувати Бмансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноТ або частковоТ)
орендованого Майна з вини Орендаря (i в межах сум, що перевищують суму страхового вiдшкодування, якщо
Bollo поширюсться на випадки погiршення стану або втрати орендованого Майна), або в разi демонтажу чи
iншого влIлучення невiд'смttих пrrлiпшень/капiтального peN,tollтy.

4.2. Протягом трьох робочlrх днiв з N{ol{ellTy приIIиllення цього договору Балансоутримувач зобов'язаний
ог.[янутI! Мlайно i зафiксувати t"tого псlточний стан, а такох( стан розрахункiв за цим договором i за логовором
про вiлшколуванI{я BI,ITpaT Балансоутримувача на уФиман}{я орендованого Майtrа та надання коN.tунчU]ьних
послуг Оренларю в aKTi повернеIiня з оренди орендованого Майна.

Балансоутримувач склада€ акт поверrIення з оренди орендованого Майна у трьох оригiнальних
примiрниках i надае пiдписанi БалансоутриNlувачем приьr iрники Орендарю.

Оренлар зобов'язаний:

пiдписа,ги три примiрrIикI.l акта повернення з оренди орендованого Майна не пiзнiше нiж протягом
liаступного робочого дня з моменту iх отримаlIня вiд Балансоутримувача i одночасно повернути
БалалlсоутрlЛмувачУ два tlримiрНики пiдписаних ОреlлдаРем ак,гiВ разом iЗ ключамI.1 вiд об'скта ореIlдлl (у разi,
коJlи доступ до об'екта оренди забезгlечусться ключаlчtlt);

звiльt,lltтl.t Майно од[Iочасно iз поверrtенням пiдписаltих Оренларем aKTiB.

не пiзпiше нiж 1-1a четвертий робочий день пiсля припинення договору Бала1-1соутрl.rмувач зобов'язаний
надати Орендодавцю примiрник пiдписаного акта повернення з оренди орендованого Майна або письмово
повiдомитlt орендодавцIо Про вiлмову оренларя вiд пiдписання акта таlабо створення перешкод оренларем у
лоступi до ореI{доваtlого Майна з метоЮ його оглядУ, таlабО про неповерIrення пiдп1.1саних Оренларем
примiрникiв акта.

4.3. Майно вважаеться Ilовернутим з оренди з моменту пiдписання Балансоутримувачем та Оренларем
акта поверIIення з ореIrди орсндоваllого Майttа.

4.4. Якщо Орендtар не поверта€ N4айно пiсля отрtлмаtlttя вiд БалirrrсоутримуваLIа примiргtикiв акта
поверIlеlIня з орOнди орендоваIlого Майна, Ореrrлар сплачу€ Балаrrсоутримувачу нсустойку у розмiрi подвir:lнот
ореt,tдноi плати за коrкtlий де}lь корllсТуваllIIя Майtном пiсля дати 1lриI,11,1неFIIJя цього логовору.

4.5. з MeToKl виконання зобов'язаttь Оренларя за цим договороNr, а також за договором про
вiдшкодування витрат Балансоутриl\{увача на утриман}Iя орендованого Майна та надання комунilльн11х послуг
Орендарю до або в день пiдпttсання Llього договору Орендар сплаllуе на рахуFIок Оренлодавчя
забезпечувальний депtlзит в розмilri, визнаttено]\rу у пуttктi l l Умов.
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4.6. БалансоутримуваЧ повертас забезпечувальний депозит Оренларю протягом п'яти робочих днiв гriсля

отримання вiд примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна, пiдписаного без зауважень

БалансоутрИмувача, або здiйснЮе вирахуваНня сум, визначених у пунктi 4.8 цього договору, у разi наявностi

зауважень Балансоутримувача або Оренлолавчя,

4.7. Балансоутримувач зzшиша€ на власноNrу рахунку забезпечувалrьний депозит у повному обсязi, якщо:

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

цим договором, або створIо€ перешкоди у лоступi до орендованого Майна представникiв Балансоутрllмувача

або ОренлолавшI з метою складення такого акта;

Operuap tte пiдписав в установле}ti cTpoKlr логовiр оре[tди Майна за результаl,ами проведення ayKrriorly

на продовхiення цього договору ореtIди, в якоN,tу Ореttлар оголошениl",l переN,rожцеNt,

4.8. БалансОутримуваЧ не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочото дня з мом::ту,отримання примiрника

акта повернення з оренди оре}lдованого Майна iз зауваженнями (або за наявl{остi зауважень ОреrrлолавLtя)

зараховуе забезпечувальниti деIIозит в рахунок невиконаних зобов'язань Оренларя i перераховус

забезпечувальний депозит на погашення зобов'язiнь Оренларя у такiй черговостi:

у першУ чергу погаШаютьсЯ зобов'язаннЯ ОренларЯ iз сплати пенi (пункт З,8 цього логовору) (у такому

разi вiдповiдна суму забезпечувального депозиту розполiляеться- мiж мiсцевим бюджетом i

Балансоутримувачем);

у другу чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз спltати неустойки (пункт 4,4 ttього договору);

у третю чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини оренлнот плати, яка вiдповiлно до

пункту l5 Умов пiдлягас сплатi ло бюлжету м, Киева;

у четверту чергу погашаIоться зобов'язанltя Оренларя iз сплати LIастини оренлнот плати, яка вiдгrовiдно

до пунк,гу 15 YTr,roB пiдлягае сплатi Бапlаtlсоутримувачу;

у п'яту чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати Балансоутримувачу платежiв за договором

про вiдшкодування витрат Балансоутри]\,tуваllа на утриN{ання орендованого Майна та надання комуllальних

послуг Оренларю;

у шосту чергу погашаються зобов'язання Ореrлларя з компенсацiт суми збиткiв, завданих орендовано1\,lу

Майну;

у сьому чергу погацjаються зобов'язаIлня Орен,шаря iз сплати iнших платехсiв за Ltиt\, договором або в

paxyl{o* поrаt'еItllЯ i"*"* HeBltKoHaHl'x Ореrrларепl зобов'язалiь за циN,r договором,

Балансоутримувач поверта€ Оренларtо суму забезпечувального лепозиту, яка заJIиши,пась пiсля

здiл'tснеtt t lя вирахувань, передба,tе н их цим пу l{KToI\,l,

5. ПолiпцlеllItя i ремонт орендованого Ntar"lHa

5.1. Оренлар Nrac право;

за згодою Балансоутримувача проводllти гtоточний таlабо капiта-llьний peMotIT Майна i виступа,ги

замов[Iиком на в11готовлення проектно-кошторI{сrtоТ документацiТ на проведення ремонту;

здiйснювати невiд'емнi полiпшення MariHa за наявI{остi рiшlення Орендодавrtя про надання згоди,

прийнятого вiдповiдно до Закоlrу та ГIоря;rку,

за зголою Оренлолавшrl, I{аданою вiдповiдно лоЗаконутаГlорялку, iо;tин раз прогягом строку оренди

зарахуватlr частIlну BI,rTpaT на проtsедення капiтального peNloHTy в рахунок зменшення орендноТ плати,

5.2. Порял.ок отримання Ореllдарешr згоди Балансоутр1,1мува(rа i Оренлоаавця на проведення вiдповiдних

видiв робiт, перелбачени* ny"*rbn, 5.i цього договору, порядок 
".:liY::",',9l,_r'ljФeм 

згоди Орендодавшя на

зарахування BllTpaT на проведення цих робiт в р*у,.IоI_:ryндноТ плати i умови, на яких здiйснюсться таке

ЗарахУВання,аТакожсУМаВлIтраТ'оп'п,'о*У,,,бУтизарахованi,вl,tзначаютьсяПорялком.
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5.3.оренларМасПраВоНакомпенсаrriювартостiзДiйсненихttимневiД'смнихполiпшеньМайнаупоряДку
та на умовах, встановлених Порядком

5.4.оренлармаспраВонакомIlенсацiювартостiздiйсненихнимневiд'смнихполiпшеньМайнавiД
переможцЯ uy*uio"y..' i!иJатлвацiТМаtла, а якшо таким переможцем стае Орендар, - то право на зарахування в

рахунок купlвельноl чi"" .у"" BapTocTi ;iйъ"; ним'невiд'емних полiпш:п,_I_:ор'оку та на умовах,

встановлених законом yKpaTHlt вiд l8 сiчня iiiitip. n zz69-VIII "Про приватизацiю ДерЖаВного i комунального

майна'' (Вiдомостi ВерховноТ Ради УкраТн", ;; i ; ;,, N l', ст, 68) (далi - 
-Зu*оп 

про приватизачiю),

6. Режим викорrtстаltня орендованого IvIaгttta

6.1.ореtrларзобсlв,язаниЙВикористоВУВаТиореllдоDаtrеМал-tновiдповiдrlодопризНаЧеННя,ВрlзначеtIоГоу
пунктi 7 Умов.

6.2. Оренлар зобов'язаний забезпечуват" ,б,ry1:::: оренлованого Майна, запобiгати його

пошкодженню i псуванню, тримати Майно , пор,л*у, перелба"еному санiтарними нормами та правилами

пожежноТбезпеки,пiДтримУватиоренДоВаНеМайноВнаJIех(НоМУ",u"i,п.гiршомУ,нiжнаМоМентпереДаЧl
його в оренДу, з урахува}rням нормал,"о,"";;,;;;;;о ,no,y, здiйснювати заходи протипожежноТ безпеки,

6.3. Оренпар зобов'язаний:

вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноj безпеклt розробляти комплекснi заходи шодо

забезпечення пох<ежноi безпеки об'екта оренди Mal"lHa;

забезпечувати додеря(ання про,гипожежних вимог, стандартiв, норм1 "Ll,jl,:, 
Також виt(онання вимог

приппсiв i гtостанов органiв державного пожежного ,-,u,nooj та виNtог вiдповiдних служб (lriлроз,ltiлiв)

Балансоутримувача;
УтримУВатиУсПраВIIомУстанiзасобиПротиПожежногоЗахисТУiзв'язку'Пох(ежНутехнiку,сrблаДнанrtята

iHBeHTap, не допускатIt Тх використання }le за призIIаченtIям]

проводити. внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувачу вiдповiднi

докуN{енти розслlдування,

оренларнесевiДповiДальнiстьзаДОТриМанняпраВиЛексплУатачiТiнженерttихМереж,пожежноiбезпеки
i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством,

6.4.ореrIдарзобов,язанtlйзабезпечиТиПредстаВникаМоренДоДавшятаБмаrtсоУтриNtУваЧаДосТупна
об,ект ореttди у робочi ltHi у робочийr час (а у pu,i о,р",1]]11:-:р, на пор}-шенно nJ]_1:"n Tltrrli або провадженliя

Ореtrлареьt дiяrtьностi у неробочrrЙ.,оa, r,.rruuоа€ шкоди оОо п.aруr"осiей,ласникашl сумiжних приNrlще}lь, -

то у будь-як"и i"r"'и'.,ruaj irarоо.дiИсr,еr,", *o,,rpon,o за irого u"*ор"aru,-пulям та викоtlанням Орендаре]!t умов

цього договору.Про необхiднiсть "rpr";;;;;;;i"y 
до об'скта орЁнли.Балансоу-тримувач або Оренлолавець

повiдомляс оренларевi електронно}о "о;;;; 
iр""ои"пl за ОДИН РЬбОЧИli ДеНЬ' KPiM ВИПаДКiВ' КОЛИ ДОСТУП ДО

об'екта ореIrди необхiдно отримати . ,.-о запобiгання _"1i::.;; 
ш:одll т.:L:|,,:о'"ди 

чи власнос,гl 1,peTlx

осiб через вl.{никнення загрози л-Iого поtцкодженtlя внаслiдок аварiйних_^сиr::lт або внаслiдок настання

l{адзвичаI-1них ситуачiй, техl]огенного та природного характеру, u,uno* у разi отрlrмання скарг на порушення

правttЛ тишi або прЪ"uu*"ппя Оренларепi дiпльностi у нероЬочий час, яка завдас ulкоди або незручностей

власникаМ ay",*n'"*- примiшень. У разi .виникнення 
,on"* ситуашiй Оренлар зобов'язаний вжива,ги

невiдкладних заходiв для лiквiдацiт ix наслtдкtв,

6.5.ПротягоМП,ЯТиробочихлнiвзДаТиукЛаДенняцЬогоДоГоВоруБмансоутримУвачзобов'язаний
tIадати Оренларrо для пiдписання:

лва примiрникIr договору ttpo вiлшкоJlуваtlня BLtTpaT Балаllсоутримувача на у'римаttня орендованоt,о

Майна та I]адання коN/tунальних послуг 6'|,uоф,о, Проектtл договорiвl, по"о"-о*,lками комунаJlыIих послуг,

якЩостосоВнооб,ектаоренлиТакttМипо.'оч'',п.окаNtикоN!УНаJIЬнихПосJlУГвiлкритiокремiоссlбовiрахУlrкLl
або якщо oKpeMi сlсобовi paxyнK}l були вiлкритi tta попереднього користувача Майном,

Оренпар зобов'язанtлt-t ПРОТЯГОI\! десятlI робочих днiв з MoNleHTy отриман*1я прип,tiрникiв договору про

вiДшкоДУванняВлIТратБалансоутримУВаЧанаУТриМаIrняоренДоВано.оМuй"отаНадаI]някоМУН€шЬнИхПосЛуг
Ореиларк,l:

пiдписатtл i повернути Балансоутримувачу примiрник логовору; або
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подати Ба.пансоутримувачу обrрунтованi зауваження до сум витрат, якi пiдлягають вiдшколуванню

Оренларем за договором.

Оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вiд Балансоутримувача

вiдповiдi на свот зауважеIlня, яка мiстить до*у"a"r-онi пiдтвердження витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню

Орендарем' пiдписатИ i повернутИ БалансоутрИмувачУ примiрник договору,

оренлар вживас заходiв для укJIадення iз постачальникамr,| коrlrун€ulьних послуг поговорiв на постачання

вiдповiдних комунtцыlих послуг протягоN{ мiсяця з MoNteHTy отр}Iмання проектiв вiдгtовiдних договорiв вiл

Балансоутримувача. Оренлар зобов'язанlлй надат1,1 Балансоутримувачу копiт договорiв, укладених iз

постачальплIкамtl кому}Iальних послуг.

7. Страхування об'скга ореrlди, вiдшколування витрат на ouiHky Майна

7. l. Оренлар зобов'язаний:

протягом l0 каленларних днiв з дня укладення цього договору застрахувати Майно на суму його

страховот BapTocTi, urr"u"."bT у гryнктi 6.2 Умов, на користь Балансоуryимувача згiдн_о з Порядком, зокрема вiл

пожежi, затоплення, npor"npu",r"x дiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та протягом l0 каленцарlli у,::,*-1
укладеннЯ договорУ "фu*у"u""" 

(договорiв страхування) налати. Балансоутримувачу та ОренлолавtIю завlренl

наJlежним чином копii'договору страхування i документiв, якi пiлтверлжують сплату страхового платежу

(страхових платежiв);

поновлюватц щороку поговiр страхування так, щоб протягом строку дiТ цього договору Майно було

застрахованиь,t, i ltадавати Балансоутримувачу та Оренлолавцю копiт завiрених н!цежним tlиноN,| договору

страхуваннЯ i документiВ, якi пiдтвеРджуютЬ сплатУ страховOго платежу. Якщо логовiр сr,рахування укладений

на строк, що е iншиtчt, tliж один рilt,-r.акий логовiр'повitнен бути поновленийt пiсля закiнчення строку, на який

BiH укладено.

Якщо строк лiТ логовору оренди меtlший, Hixc одиlt piK, то логовiр страхування укладаеться на строк лiТ

договору оренди.

оплата послуг страховика здiл-tснюеться за paxyrIoK Оренларя (страхувальнrrка),

8, Суборенла

s.l. (l) Оренлар мае право передати Майrtо в суборенлу, якшо Оренлар отримав Mat"tlto за результатами

аукчiонУ (у томУ числi В результатi'продовжеrIня договору оренпи) i оголошення про перелачу майна в ореlIду

мiстлtлО згоду оренДодuuц'на субореrrЛу, про щО зазнаllастьсЯ у пунктi 13 Умов, I-[iльове призначення, за яким

МайнО може бутлt o|1nop"aruno uiдпооiопО до договорУ суборенли, визначасться з урахуванням обмежень,

передба.tених цlлм договором (за наявностi).

8.2. Оренлар N{оже укладати логовiр суборенди лише з особапли, якi вiдповiлають вимогам cTaTTi 4

Закону.

8.З. Оренлар протягом трьох робочlлх днiв з д}lя укJIадення договору суборенли зобов'язаний надати

opeH.ltoлaBttro iнформачirо про суборенларя та один примiрник договору суборенли для його оприлюднення

оренлолав чем в еле ктон н i й торговi l"t с истем i,

9. Заllевнення cTopill

9.1 . Балансоутримувач i Ореtlдолавець запевняlоть Ореrlдаря, що:

9.1.1. KpiM влtпадкiв, коли про itlше зазltачене в aKTi приймаltня-перелачi, об'скт оренди с вiльним вiд

TpeTix осiб, вЬерелинi об'скта tteMae лtайна, наJIежного TpeTiM особам, повнltй i безперешкодний лоступ до

об'€кта може бути наданий Оренларю в деtIь пiдписання акта приймання-передачi разом iз комплектом ключiв

вiд об'скта у кiлькостi, зазна,tенiй в aKTi приймання-передачi;

9.1.2. iнфоРмачiя прО Майно' оприлlоднеНа в оголошеннi прО передачУ в орендУ або iнформачiйному

повiдомленНi/iнформачiТ про об'ект оренди, якщо договiр уltгlалено без проведення аукшiону (в обсязi,



передбаченомупунктом ll5абопунктом 26 Порялку), поси.пання на яке зазначене

вiдповiдас дiйiностi, за в}II-IяткоI\{ обставин, вiдображенllх в aKTi пРийМаННЯ-ПеРеЛаЧi.

пунктi 4.2 Умов,

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

вiдповiлно до цього договору.

9.з. одночасно або до дати укладення цього договору Оренлар повнiстю сплатив авансовий внесок з

оренлноТ плати в розмiрi, визначеному у пунктi 1 0 Умов.

9.4. одночасно або до укладення цього договору Оренлар повнiстю сплатив забезпечувальниl"l депозит в

розпtiрi, визнаttеномуу пунtстi l 1 Умов.

10. Вiдповiдалыriс,гь i вирiшенllя спорiв за договором

l0.1. За невиконання або ненмежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть

вiдповiдалыtiсть згiдно iз законом та договором.

l0.2. Оренлодавець не вiдповiдас за зобов'язаннями Оренларя. Оренлар не вiдповiдас за зобов'язаннями

оренлолавuя та Балансоутримувача, якцо iнше не передбачено цим договором. Оренлар вiдповiдас за своiми

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

цимlл зобов'язаннями tle може бутlл звернене на орендоване Майно.

10.3. Спори, якi вttникають за цим договороNl або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом переговорiв,

вирiшуrоться в судовому порядку.

l0.4. Сr.ягнення заборгованосr,i з орендноТ Ilлати, пенi та неустойкll (за наявностi), лерелбачених цим

логовором, може здiйсtl}оватисЯ tra пiдставi рiшення сулу. Стягнення заборгованостi з оплати орендноТ плати

вiдповiдно дочастини шос,гоТ cTaTTi 17 ЗаконупtоNiе злiйсtllоватися в безспiрнОМУ ПОРЯДКУ На ПiДСТаВi

виконавчого напису HoTapiyca.

l l. Ст,рок чиrrностi, yмoвlr змiни та припинеllr|я договору

11.1. (l) I-{ей логовiР укладенО на строк' вlrзначений у пунктi 12 Умов. ПеребiГ стокУ договору

почtIнаеться з дня набра"ц, up,"nocTi tlипл договором. I-{ей логовiр набирас чиrlttостi в день його пiдписання

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

закiн.tуеться датою припинення цЬоГо ДОГОВОРУ.

l1.2. Умови цього договору зберiгаrоть снлу протягом всього строку лiТ цього договору. в тому числi у

разi, колtл пiсля його уlUlадеI{}Iя заI(онодавством встаrIовлено правила, що псlгiршtуюl,ь с,гановище Оренларя,

KpiM випалкУ, а в частlлrli зобов'лзаttь Оренларя щодо ореIIдIrоТ плати - ло виt(Oнаliня зобов'язань.

1 1.3. Змiни i дсlповненrlя до договOру вносяться до закiнчення строку його дiТ за вза€мною згодою cTopiH

з урахуванIrям встановЛен14хстаттеЮ lб ЗаконУr,аПорядкоМумов та обмеlкень шляхом укладення логоворiв

npo ,пaaaп"я змiн i доповнень У письtrtовiл-t формi, якi пiдписуlоться сторонами та е невiд'емнllми частинами

цього договору.

l1.4. Проловжеl{ня цього догоВору злiйснюсться з урахуванняМ вимог, встановлеIlихстаттею l8

Закону т,а Порядком.

ореrrлар, який бажас rlродовiкllти чегr логовiр на новий строк, IIовинен звернутись ло Оренлолавця за три

мiсяцi до закiнчення сTроку aiTлоговору iз заявоtо.

,Що заявИ додаеl,ьсЯ звiт ltрО оцiнкУ об'скта орендtl та рецензiя lia нього, якщо договiр оренлlr був

укладений без проведеI{I{я Kolrкypcy чи ayкL\ioнy, або логовiр ореllди, що продовжуеться, був ук-палений без

проведення аукuiонУ з IIiдпрlIсмtJтвами, ycTaHoBaI\tI1, органiзашiямlt, передбаlIеним1,1 статтею l5 Закону.

Пропуск строкУ подання заяви ОренДарем € пiдставоtо дJIя припиНеllня цього договору на пiдставi

закiнчеtlttя строку, на який його буltо укладено, вiдtlовiдно ло пункту l43 Порялку.

оренлар ма€ переважне право на продовжеtIня цього договору, яке може бути реалiзовано ним у

вI,rзначений в Поряпку спосiб.
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l1.5. Якшо iнше не передбачено цим договором, перехiд права власностi. на_орендоване Майно TpeTiM

особам не е пiдставою для змiни або припllнення .lинностi цим договором, i BiH зберiгае свою чиннiсть для

нового власника орендова}Iого Майна (його правонаступника), за винятком випадку приватизаuiТ орендованого

Майна Орендарем.

l 1.6. ,Щоговiр приtlиня€ться:

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

11.6.1.1, якщо пiдставою пр}lпиtlен}lя договору € закiнчеttttя строку, На ЯКl,rI-1 йОГО УКЛаЛеНО (абЗаu

другиI-t частиItи перlrlоТ cTaTTi 24 Закоtry), то договiр вважа€ться припинениi\l з:

дати заtсiнчення строку, tta який його було укладено, на пiдставi рiшення Орендолавuя про вiлмову у

продовженнi цього договору, прийнятого з 
"пiлсrа", 

передбачених статтею l9 Закону, в межах cTpoKiB,

визначениХ частиноIО п'ятой- cTaTTi l 8 Закону; або рiшеннЯ орендодавцЯ про припиНення цього договору з

пiдстаВ пропускУ ОренлареМ строкУ на подаlIнЯ заявИ прО продовженНя цьогО договору,

передбачено.о uu.r"no,o .'р"riою cTaTTi l 8 Закону (пункт 14З Порядку);

дати, визначеноТ в абзацi третьомуtryнкту 15l Порялк.у, якщо переможцеNt ayKrrioHy на продовження

цього догоВору стала особа iнша, нiж Оренлар, - на пiлставi протоколу аукчiону (рiшення Орендодавчя не

вимагасться);

l1.6.1.2. якщо пiдставою припинеtIня договору е обставини, передбаченi абзацами TpeTiM, 
]']л'IlТ.Т;

cboN{llM, восьмим частини першоТ iTaTTi 24 Закоtlу, логовiр вва)каеться припиllеним з дати настання l]lдповlдноl

обставIlни на пiдставi рiшення Орендолавчя абЪ-на пiлЪтавi документа, який свiдчttть про настання факту

припиl{ення юридлtчноТ особи або сшlертi фiзичноТ особи;

l1.6.2якшооренларнаДаВнедостовiрtlуiнформачiюПроПраВобУтиоренларемвiлповiДнодо
положень частин третьоТ i четвертоТ cTaTTi 4 Закону, а також ,*шо Ьр,плар, який отимав Майно в оренлу без

проведен'я ayKuioHy, надав та,/або оприлюднив на веб-сайтi (cTopiHui чи профiлi в соцiальнiй мережi)

"ьлостовiрrrу 
iнфорплачiю про себе таlабо свою дiяльнiс,гь,

[оговiр вважаеться припиненI{м з цiст пiдставI4 в односторонньомI_1:_1-1l_,11 30 день пiсля надiслання

ОрендодавЧеt\,t ЛисТа ОренларrО про достроКове припинення цьогО договору, KpiM випадку, коли протягоNl

.uЪп",r."оrо строку Орендар звернувся до суду з оскарженням такого рiшення Орендодавuя,

У такому разi логовiр вважаеться припI4неним:

rtiсля закiнчення двох мiсяцiв з дtIя звернення Оренларе]\{ за такиNr поЗОВОМ 
.ЛО 

СУДУ, ЯКЩО СУДОl\4 l'Ie

вiдкlrито проваджеI{ня у справi за такиNt позовоNr Ореtlларя протягоN' зазIlаtIеl]ого двомlсячного с,|,року;

абозДатинабраltнязаконноТсилtлрiшеttняМсУдУпровiлмовуУпозовiоренларя;

або з дати зiшишення судом позову без розгляду, припинення провадження у справi або з дати

вiдкликання Оренпаретu позову.

JIис.г про дострокове припинення Iiадсилаеться на адресу *.*т:lllо] ],::,: 
Оренпаря i llоштовим

вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Оренларя, а

також за адресою орендованого Майна;

l1.6.3 (l) якщо цей логовiр пiлпttсанtлйt без одttочасного пiдписання акта прийманltя-перелачi Майна,

.Ц,оговiр вважаеться ipl,,n""a""" з цiсI пiдсr,авll на п'я1,1tl-,I робочиЙ деllь гliсля пiдписання цього договору, якшо

станом на цеii дсrlь акт приI*лr\rаrllIя-перелачi не пiдплtсаtrлtй через вiдпlову Оренларя, про що Балансоl,тримувач

ПoBIlIiенскJIaстИaк.гтаnoвiДoМt,lтиopенДoДавЦю.

l1.6.4. на виN{огУ ОреtlполавШя з пiдстав, передбаченИх пунк,гоN,r l1.7 цього договору, i при uьому договiр

вважаеться прип!lненим в день, визна,tенлtй вiдповiдlrо ло абзачу тетього пункту 1 1,8 цього договору;

l1.6.5. на вимог)/ ОренларЯ з пiдстав' передбаченИх пунктоМ l1,9 цьогО договору, i при чьомУ логовiр

вважасться приплtненl.rм в деtlь, влtзначенltй вiдпьвiдно ло абзаrtу другого пункту 11.10 rrього договору;
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за згодою cTopiн lra пiдставi договору про приплlненljя з дати пiдписання акта повернення Майна з

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

законодавством.

l1.7. ,ЩоговiР може бутИ достроковО припинениЙ на вимоry ОренлолавЧя, якщо Оренлар:

11.7.1. доrryстив прострочення сплати орендноi плати на строк бiльше трьох мiсяцiв або сумарна

заборгованiсть з opemlнoT плати бiльша, нiж плата за три мiсячi;

|\.'7.2. без письмового дозволу Ореtцодавчя передав Mat-tнo, його частину у корисlування iншiй особi,

kpilt випадкiв, коли Оренлар пaрaлч"'маипо в суборенлу на rliдставi пункту 8.1 цього договору i надав

Ор.*лолч"ч, копiю доiовору суОЬренди для його опрttлюднення в елекlроннiй торговiй системi;

l 1.7.з. уклав договiр суборенлИ з особами, якi не вiдпоВiдаютЬ вимогаМ cTaTTi 4 Закону;

||.,7.4. перешкоджае спiвробiтникам Орендодавtц таlабо Балансоутримувача здiйснювати контроль 3а

використанням Майна, виконапням умов цього договору;

l 1.8. Про наявнiсть однiсТ з пiдстав для дострокового припинення договору з iнiuiативи Орендодавця,

передбачених tryнктом l1.7 цього договору, ОренлЬпавечь або БалансОУТИМУВаЧ ПОВiДОМЛЯе ОРеНЛаРеВi Та

iнЙiИ cTopoHi договору листом. У листi повинен пtiститись опис порушеtlня i вимоry про його усунення в строк

не менш як 15 та ,r.'бiп", як З0 робо.tlтх днiв з дати ресстрачii, лис,га (у строк п'яти робочих днiв, якщо

порушен}ш стосу€ться просточення сплати орепднот платir або-перешкоджання у здiйсненнi Оренлолавцем або

Балансоутрtмувачем контолю за використаttням Maгlнa). Лист пересилаеться на адресу електроннот пошти

оренлаjя'i поштови* 
"iдпрчuпaннятrr 

iз повiдомленням про вруIення i описом вкJIадення за адресою

"i.о.."Ъ*одження 
Оренларя, а також за адресою орендовапого Майна,

Якщо протягоIr{ встаIiоВленого у приписi часу Оренлар не усунув порушення, Орендо,шавечь надсилас

Оренларю лист, у якому повiдомляс Оренларевi про-дострокове припинення договору на вимогу Оренлолавшя,

У листi зазнаI{астьсЯ пiдarч"u припиненнЯ договору, посиланн,I на вимоry про усунення порушен}Iя, а також

посиланIlя на обставttни, якi свЙчать rrpo те, що поруш]ення тривае пiсля закiнчення строку, вiдведеного для

його усунення.

щоговiр вважа€ться припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiслання Орендолавuем або

Балансоутримувачем Оренларlо листа про дострокове припинення цього договору, Оренподавець надсилас

Оренларю лист про дострокове припI{неI{ня цього договору електрон}lою поштою, а також поштовим

вiдправленПям iз повiдОмленняМ про врriенНя i описоМ вкладення за адресою пliсцезнаходження Оренларя, а

також за адресою орендованого маина. ,Щага лострокового припинеI{ня цього договору на внмоry Оренлодавuя

встановлюсться на пiдставi штемпеля поштового вiддiлення на поцIтовому вiдправленнi Орен,полавuя,

11.9.ЦеЙдоговiрможебУтtлДостокоВопрлtпинеtлийнаВиМоryореllДаря,якЩо:

l1.9,1. протягом одного мiсяця пiсля пiдписавня акта приймання-перелачi Оренлар отимае докЕIзи

icToTHoT невiдповiднОстi об'екта орендИ irrформашiТ про нього, зЬначенiЙ в оголошеннi або iнформаrriйному

повiдомленНi/iнфорплачiТ про об'екТ орarrоi,'"*що до.о"iр уклаленО без провелення аукuiоНУ, або в aKTi

приймання-перелачi; або

l1.9.2. протягом двох lrлiсяцiв пiсля пiдпнсанЕя акта приймання-перепачi Оренлар не матиме можли_в.остi

використовувати об'ект або прl,tсryпити до DlIкоItання ремонтпих робiт на об'сктi через вiлсутнiсть на об'сктi

можливостiпiДключенняДокомУналЬнихпослУг,абовiдмовиБалансоуТрt{МУВаЧаукластпiзоренларем
логовiр про вiдшкодуваIIIrя о"фо, Балансоутримувача на. уlримання орендованого Mai,lHa та надання

комунitльниХ послуГ Орендарю, або вiдмовЛl IlостаIIzlлЬникiв вiдпОвiдt,Ilо< комунмьних послуг укласти iз

ОренлареМ договори на постаrtанлш TaKI4x послуг прбтягом одIого мiсяця з моменту зверненн,l Оренларя (за

умови, що орендар звернувся до таких постачzlльникiв послуг не пiзнiше нiж trротягом одного мiсяця пiсля

пiдп"aч"r, акта приймання-передачi Майна),

l 1.10. ПрО виявленнЯ обставин' якi даютЬ право ОренПарю на припиненI{Я договорУ вiдповiдно до Iryнкту

11.9 цього договору, Оренлар повиlIен повiдоми,t,и Оренлолавшю iБа.лlансоутримувачу iз наданням вiдповiлних

доказiв протягом трьох робо,tих днiв пiслi закiнчення cTpoKiB, передбачених пунктом l1,9 логовору, Якщо

протягоМ з0 днiВ з моментУ отр1tмання повiдомлення Оренларя Ъчу"ч*."п" Оренларя lte булуть ycyHeHi,
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орендар надсилае оренлолавшо i Балансоутримувачу вимоry про дострокове IIрипиненtш цього.чоговору i
вимоry про повернення забезпечувzrльного депозиту i сплачених cyIlt орендноi плати. Вимоги Орендаря,
заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановлених цим пунктом договору, задоволенню не пiдtягають.

.Щоговiр вважаеться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання Оренларем Оренлолавrrю i
Балансоутримувачу вимоги про достокове припинення цього договору, KpiM випадкiв, коли Оренлолавечь або
Балансоутримувач Ilадав Оренларю обгрунтованi зауваження щодо обставин, викJIадених у повiдомленнi
орендаря. Спори щоло обrрунтованостi цих зауважень вирiшуються судом.

За вiлсутностi зауважень ОренлолавIи та Балансоутримувача, передбачених абзацом другим цього
пункlу:

Балансоутримувпч повертас Оренаарю BiлtloBiлlTy частltну оренлноТ плати, сп.паченоТ Оренларем,
протягом десят1.1 к€UrеIIдарних днiв з моме}п,у от}ма[Iня вимоги Оренларя i пiдписання Ореrцареrчl акта
повернення Майна з оренди;

Балансоутримувач поверта€ сплачений Оренларем забезпечувальний депозит протягоN{ десяти
календарних днiв з моменту отимання вимоги Оренларя i пiдписання Оренларем акта повернення Майна з

оренди. Повернелtня орендноТ плати, що була налмiру спJIачена Орендарем на рахунок БалансоутриNrувача
здil"лсr*оеться у порядку, визначеному зако нодавством.

l 1.1 l. У разi припинеIrня договору:

полiпшення ореItлованого Майна, злiйсненi Operr,lapeM за рахунок власних коштiв за зголоlо осiб,
визнаtlен}lх у пунктi 5.1 цього договору, якi пtожна вiдоttремити вiд ореt-tдованого Майна, lle завдаlочи йому
шlкоди, с власнiстю Орендаря, а trолiпшенtIя, якi tre N,lожна вiдокрепtи,ги без шкоди для майна, - в.ласнiстю
територiальноТ громадлt м icT,a Kt,rcBa;

полiпшення Майна, зробленi Оренларем без згоди осiб, визначених у гryнктi 5.1 цього логовору, якi не
можна вiдокремити без шкоди для Майна, е власнiстю територiальнот громали MicTa Киева та iх BapTicTb
компенсацiт не пiдлягае.

|1.12. Майно ввая(а€ться поверненим Оренлолавчю/ Балансоутримувачу з моменry пiдписаlrня
БшансоутриNIувачеNl та Оренларем акта повернення з оренди орендованого Майна.

l2.Iнше

l2.1 орендар зобов'язаний плrсьмово повiдомити iншим сторонам договору протягом п'яти робочих днiв
з дати внесення змill у його HaйMeHyBalrHi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзлlтах i контактних даних.
Орендодавець або Балансоутимувач повiдомляе Оренларевi прrэ вiлповiлнi змiltи письмово або на адресу
електронtlоТ пошти.

l2.2. Якщо чей логовiр пiлlягас нотарiальному посвiдченню, витрати на таке посвiд.lення несе Орендар.

l2.3. Якщо протягом строку лiТ логовору вiлбувасться змiна Оренлодавlи або Балансоутримувача Майна,
новий Оренлодавець або Балансоутримувач стае стороною такого договору шляхом скJIадення акта про замiну
сторони у поговорi оренди (далi - акт про замiну сторони) за формою, що розробляеться Орендодавцем. Акт про

запriну стороItи пiдписуеться попереднiтrл i новим оренлолавчем або Балансоутримувачем та в той же день
налсl,l,ласться iншим сторонам договору листом (чiнним з описом). Акт про замiну сторони складаеться у трьох
оригiнальних примiрниках. Новий Орендодавешь або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти робочих
днiв вiд дати його }Iадсилання Оренларю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй системi.
Орендодавечь або Балансоутримувач за цitш договором вваiкаеться замiненлtм з Moь,teнry опублiкування акта
ltpo замiну cTopiH в електроннiй торговiй систерli.

|2.4. У разi реорганiзачiт оренларя логовiр оренftи зберiгае чиннiсть для вiдповiдного правонаступника
юридичноТ особи - Орешларя.

У разi вилi.ltу з юридичноТ особи - Оренларя окремоТ юридлтчноТ особи перехiд до такоТ особи прав i

обов'язкiв. якi витiкають iз цього договору, можливий лI{ше за згодою ОренДоДавuя.

Замiна сторони Оренларя набувае члtнностi з дня внесення зrrлiн до цьоI'о договорУ.
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Зашlil.tа Оре1.1даря iнша, нiж гrерелбачена ц1.1м пунктом, l{e допускасться.

l2,5, I]ей {оговiР укладенО у'рьоХ примiрникаХ, кожеН з якиХ мае однакоВУ ЮридичrIУ силу, по одномулля Оре ндаря, Орендодав ця i Балансоутр иI!Iувача.

12,6, У разi якщо повiдомлення (лист) Орендодавця, БалансоутриNtувача направлене за н€Lлежноюадресою (зазначеною у логоворi) i повернено поштою у зв'язку з посиланням на вибуття адресата, неотримаlIня у зв'язку з закiнченням TepMiHy зберiгання norrnro.o вiдправлення, вiдмову вiд олержання, тощо,то вважасться, lцо адресат (оренлар) повiдомленltй належним чином,

l3. Щолатки

l3.1 Додатки до цього .Щоговору с його невiд'емною i складовоlо частllною.
до цього Щоговору додаlоться:
- Акт прил'tМанllя-передачi орендоваrlого майна (Щолаl.ок l );- Викопiюван}lям з поповерхового плану (ЩолатЬк 2);
-зaTBepдx(енийпpoтoкoлеЛекТpoнНoГoаyкцioнyN

Пiдписи cTopiH

/-

1А\

Вц Орендодавця:

Вiд Балансоутримувача:

l-d,dвицЕннА

w"w
А

R



)

Додаток l

наJIежить сфери

м. КиТв

Акт
прпймання-передачi в орепду нерухомого майна, що налеrrсить

до комунальшоi u"u,no,ii "pn,opiu"oнoi 
громадп MicTa Киева

пй , QzЙz z02l р,

-7

НЁ.;"#""l"::ъr:fiж#;;;;;;;о"*о*у"_"поiвласностi,_

ТоВ(АВицЕннАФАРМ),надалi.оренлаР,(Витягз€диllогоДержаВногоре€сТрУ
юридичних осiб-пЦприсмцiв та ,o"1,1o11*i* |op*yuЪnb), що Ь*оо",о":-:u-lз."'ою: 03l87, м, КиТв,

вул. Заболот"оrо д*чi.*i*ч, rOO, *Ъ. шп зО з однiеi сторо}Iи, та Комунальне пiдприсмство <<Керуюча

компанiя з обслуговування ётa:::r;^Ь;;у ТолосiiвСЬКОiО РайОНУ М' КИСВа)' НаД€Шl -

Балансоутримувач, код за_еДрпоу з2з755Ъ4, що ."u*ойr." ,u uлр..ою:.03039, м, КиТв, просп,

ГолосiТвськ ий,1'|-6, в особi o"p"*,opu1^,",i," Н"талii Вiкторiвни, яка дiс на пiдставi Стаryry з

другоТ сторони, склали цей Акт, про наведене нижче:

l. на виконання договору оренди нерухомого майна ,io*/y''rЦfuzo2l Р, Х"УlЙ/7
(далi - ,Щоговiр оренли),'-:_1":[ltyi:{{ *т;lжl":, "?::ltнVприймас 

в строкове платне

(далi - Об'скт оренди), у" ::р:Рý,::.,Uж;;:":ilхil:1нжl;ача 
та

2. об,ект оренди е вiльнит,л uiд,р.1*_чlj.::"ж::::'жт:,ж#*'Ёiiii;il"ТХЗli
*.,'J';;;il;l1Ж,."' ё#:Цтtffr:: й*" дЬ Об',п,ч оренди надаеться

пlдп""ч"п, цього акта приймання-передачl,

3. Характеристика нежитлового примlщеlltl>l, п9лrrr";;, 
;;;;;;ru*unnr, теплопостачання),

поверсi, в наявностi 
'й"*", 

;oMyHiKauiT (електропостачання, водопостачання,
_ -_. ^-л.,: коо бrrпь_qkпго обладнанrЭl' В Fta)tt'nu'" ""^-'-:: 

-^-^-"^"ng Г)пеl у cTaHi без буль-якого обладнання,

4. Вказанi примiщення передаються Орендарю в задовlльном

/:' ffiжй,й.i-у.оuуrп,lпя жлlтлов.lго

/-' ф";д Гi"iЬфського pailoHy M,ItllcBa>

5. I_\им Актом Оренлар

к.ltючiв вiд Об'екта у кiлькостi

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

засвiдчуе, що oTp}lMaB вiл Балансоутримувача необхiдний комплект

ш,гук.

орЕндАр

ТОВ (АВИЦЕННА ФАРМ>
03l87, м, KtliB,

вул. 3аболотного Академiка, l00, кв, Nl 30

характеристика l{ер)rхоп,tОГО МаЙНа 
l 7з,30 nu. ",

l поверх - 73,30 кв, пл

З..-" * -оrча оQ!ц1_$1м)
73.30 кв. м

нежиr,ловi примiщення
Корисна площа об'екта (кв, м)

Мiсцезнаходження об'екта п росп. Голос!!ц9эццЩ/ý/!
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