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ДОДАТКОВА УГОДА Xs /
про внесення змiн до договору м l26-19 про передачу рtайна

територiальноТ громади MicTa Кисва в оренду вiд 06. l |.20 l 9

MicTo КиТв *л // 2о2/ plK

голосi[веька районltа в пtiстi Кшевi дерэкавпа адмiнiстрацiя (налалi - орЕндоддвЕць), в особi
заступника головИ ГолосiiЪськОТ районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрачiТ Калугiна олега Юрiйовича,
який дiе на пiдставi Закону УкраТни кПро MicueBi державнi aлMiHicTpauii>, Закону УкраТни <Про оренлу
державного та комунального майна>, розпорядr(ення ГолосiiЪськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстраuii вiд 03.07.2020 Ns 3l9 кПро тимчасовий розполiл обов'язкiв мiж головою, першим заступником
голови, засryпниками голови та керiвником апарату ГолосiiЪськоТ районноi в MicTi Кисвi адмiнiстрачiТ> (зi
змiнашrи), з однiеТ сторони, та ТовариСтво З обмеженоЮ вiдповiдалЬнiстlо <<Гарнет Груп> (налалi *
орЕндАр)' в особi директора.Щоброскока Едуарда ВасильовиЧа,якийдiе на пiдставi Полоrкення, з лругоТ
сторони, а також Комунальне пiдприемство кКеруюча компанiя з обслуговування житлового фондуГолосiiЪськОго районУ м. Киева> (налалi - пIдприСмство-БАЛАнсоутрИмувАч), в особi директора
ЛатанюК НаталiТ Вiкторiвни, яка дiе на пiдставi Статуту, що iменуютЬся разоМ * Сторони, укл€lли шю Щолаткову
угоду про нижченаведене:

l, Вltк,гlасти договiр Jф l26-19 про передачу. trtаЙна територiапьноТ громали MicTa Киева в оренду вiд
06,11,20l9, який с невiд'емною частиною uiсi.ЩолатковоТугоди (Додаток), в новiй редакцii, на пiйтавi
розпорядженttя ГолосiТвськоI районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрачii вiд 12,05.202l JФ 226 <Про
вI{есеннЯ змiн до договорУ оренди Ilежитлового примiщення на просп. ГолосiТвсбкому,42, 

"arоопрlIведеннЯ строкУ ЛiТ лоlоrоо' У вiдповiднiСть iз визначеним законоДавством мiнiммьним строком)).

2, I-(Я ЩОДаТКОВа УГОДа УКЛаДеНа В ТРЬОх оригiнальних примiрниках, кожен з яких мас однакову Iоридичну
силу, по одному для кожноТ сторqJдJilЕ_

вiд орендаря:

вiд орендодавця:

Вiд БалансоутрrIмувача ]
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н
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Додаток до ДодатковоТ уголи
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ДОГОВIР ОРЕНДИ Ns 12б-19
нерухомого майна, що належить до комунaцьноi власностi

I. Змiнюванi I и

l
Найменування

населеного
пунктч

MicTo КиТв

2 .Щата < 06 > листопада 20l9 року

J Сторони Найменування

код згiдно
з единим

державниIv

реестром
юридични

х осiб,
фiзичних

осiб -

пiдtlрисм-
цiв i

громадськ
их

формувань

Алреса
мiсцезнаход-

ження

Прiзвище, iм'я,
по батьковi (за

наявностi)
особи, що
пiдписала
логовiр

Посада
особи, що
пiдписала
договiр

посилання на
документ,
який надас
повнова-
ження на

пiдписання
договору
(статут,

поло)ltення,
наказ,

ловiренiсть
тощо)

l

I

i з.l. Ореttлолавечь

ГолосiIвсыса
palioHHa

в Mic,l,i Кисвi
державна

алмiнiстрачiя

373088l 2

03039, пr. КиТв,
просп.

ГолосiТвськил"l,
42

Калугirl Олег
Юрiйовrл.r

Заступ-
ник

голови

Закони i

УкраТни 
|

<Про MicueBi 
1

ДеРЖаВНl i

rлмiнiстрачii>;
, uПро оренду]
державного i

Tai
коI\1унtU]ьного

майна>,

розпоряджен
НЯ|

l олосlIвськоl l

районноТ в i

MicTi Кисвi i

лерlкавноТ i

алмiнiстраuiТ,
зiд 03.07.2020i
N3l9(зi.
змiнами) 

1

.1.1
Длреса електронноТ пошти Орен.чолавuя, на яку
надсилаються офiцiйнi повiдомленням за цим
ЦОГОВОDОМ

,da_golos@kmda l.gov.ua

3.2 Ореrlлар
тов

<Гарне,г Груп>
430491 07

03028, м. КиIв,
вул. Велика

Китаiвська, 6,
, оф,7,

пошl,адр:
0209l ,ll. Ки'iв,

вул.
Тростянечька,7

KB.213
тел.

067-404-62-99

!,оброскок
Елуарл

васlrльович
flllpeKTop Статут
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|з.2.1
;. е"е-rрЙноТ пошти Орендаря, на яку

)илаються офiчiйнi повiдомленням за цим

,iй";й ;6r;iйi (cTopiHKa чи профiль в

iаlrьнiй мережi) Орендаря, на якому

блiко"анаl"формачiя про Оренларя та його

lbHicTbl

03039, м. КиТв,
просп.

Голосiiвський,
11-6

Латанюк
Наталiя

Вirсгорiвна

Статут
Ба.пансоутриму

вач

Itомунальне
пiдпрtrсшtство

<Керуюча
компаIIiя з

обслуговування
жrtтлового фонду

голосiтвського
пайонy м. Кисва >

32315554

direktsia_golos@kn nda.gov.ua* ъБй; *.-rронноТ пошти Балансоутримувача,
З,3,1|gа якv надсилаються офiчiйнi повiдомленням за

Об'ект оренди

адресок4.1
,я про об'ект оренди -

майно

* 
hосr,лан,,, ffiHir-i торговii

4,2 Ьiопо"iДно до оголошення про передачу май1

lпеоедачi в оренду державного i комунального r*

l"iil1.o""" zizo р, N 483 (Офiчiйний BicHl

l;;;"; на огу-блiковане вiдповiдно до По

|ор."оr, якщо договiр уклалеtr_о_без_проведе

iГiЙ*-уl RG L,O"g 1 ;чд-аO;J р я?7т-lq,ф,5,*

;:fi:LLр;ацi, npo пuл"*нiсть Майна lHe 
налея

О'' 
loo пам'яток культурноТ спадщини, 

1

iшоИно виявлених об'ектiв 
1

, }культурноТ спалutццд_. " _ l

.***1-' 

-
i 5 l Пр9_ц_,_дур9,.рре-зу-д]
. -,]п;;;о;;n" ;й;' дiт до.оuору орендl| у в

,'''*Ьдд" ",дI9 J9 д_1 ?ýДgшацJ_-

i61il
i

i 6.1

,"'
й"-";;^--("цйil;i 

-*-"iрiiё,",iСfi ; Gp,

изначена на пiдставi звiту проi(чотирис

шiнку Майна (частина четвертаi

,urri 8 Закону Украiни вiл 3 жовтняl

0l9 p.N l57-IХ "Про орендц

tержавного i комуналь:огч

lal-tHa" (BiпoMocTi ВерховноТ Рч+Ч

УкпаТни. 2020 р., N 4, ст, 25) (лалt 1

склад майна (далi - Майно)

прriЙi*"пп" загальllою площею l2,50 кв, м,

n poan. ГолосiТвськ tlft , 42, я ке розташоване lia

1т9т! я коТ М айно_ отр11 м ано _ч 
ОРе НДУ 

_ _ 
___ :; :_ 1 :,.

fi;;;й;i;;; iз вtrзначеНим Законом мiнiпlальним стр0

BapTicTb Майrtа

;й;,;rбё; ;";;il' ;; д;дil' йр;i''i;rдq-99qдL ,д,
та п'я,гдесяттисяч грн, 00 коп,)

Г;й*",, ;;r-й р"."й;Б;бffiT,",,Ё; "б;,i ffi;
i"";;;;;^y (в обЁязi, перелбаченоyу пун.ктом 55 Поряд

лайна, затвердженого no"u"ouoto Кабiнету MiHicTpiB YKpaTt

;;'У;Й;""zОzО р., N 5l, ст, 1585) (далi - Порялок), а

;;^;;'t;фЙмацiйне по"iдомлен"я / iнформачiю про об'с

ння аукцiону (в оосязi, передбаченомуrryнктом l15або

-"." й;"";й- -y";Tp'ol' спадd;й**

першому

оренди
Порялку'
УкраТниi
loK), абоi

lo об'ект
l5 або 26i

-]

i

строкомr;

,...,.,.....,.,....,,, , .,,,. ..- -a

.

дата оцlнки

"30" червня 20l9 р.

дата затвердження.
висновку про BapTlcTb

Майна
"l6" серпня 20l9 р,

ПП КАЛЬЯНС ЕКСПЕРТ)
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:ЛаТа РеUеНЗiТ
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Страхова Bapтicтb

а (гривень), без податку на додану вартiстьц!ЩQQЩQQд.
чотириста п'ятдесяттисяч грн. 00 коп.)

Щiльове призначення Майна

iщення кафетерiю, що не здiйснюс продаж ToBapiB пiдакцизноi групи

не застосовчсться

пенсуються Оренларем в порядку, передбаченому пунктом 6.5

говору.

Розмiр авансового внеску орендноТ плати

гривень, без полатку на додану BapTicTb: 4 500.00 грн. (чотири

п'ятсот грн. 00 коп
(двi) мiсячнi оренлi плати, &це в будь-якому разi у розмiрi не

lMy, нiж розмiр мiнiмальноI заробiтноТ плати станом на перше

мiсяця, в якому укладаеться чей логовiр сума, гривень, без

на додану BapTicTb.

- мiнiмальна заробiтна плата на:

CTpolc договору

Щеl"l логовiр дiс до "05" листопада 2024 р. включно

bKi реквiзитлr для сплати Балансоутрlrмувача
плати та iнших платежiв

UА74322б69000002б004300843535 в ТВБВ Л} l002б/0l фiлiТдо цього договору
оловного управлillrrя по м. kltcBy та Китвськiй областi Ат

нк)), код банку 322669,
LJA 2l305299000002б0030l6708556 в АТБ <Приватбанк>,
банку 305299 оу 32375554

розполi.llу оренлноТ нсоутр!IN,Iувачу l00% MicTa Кисва 07о вiдсоткiв суми

в cvм1.1 орендноТ

l I. IJезм irrroBatti уп,tовtl договору

Прелмет договору

1.05.2021)

яка дорiвнюе визначенiй у
6.1 Умов

iK використання (заповнюсться,
кщо майно передаеться в

Оренлна плата та iншi платежi

, фивень, без податку на додану BapTicTb:
(двi тисячi двiстi п'ят

iсячна орендна плата, визначена

дставi Методики розрахуIit(у
нднот плати за державне майно,

ноТ Кабiнетом MiHicTpiB

на утримання ореI{дованого
та надання комунальних

(лвi) мiсячнi оренднi плати

забезпечувального депозиту

cTatloМ на дату укладення нднот плати

4

I

I

I

I

i

00 коп.)
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1.1, Орендодавець i Балансоутримувач передають, а Оренлар приймае у строкове платне користування
майно, зuвначене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого станоВить суму, визначену у пунктi б Умов.

1.2. Майно переда€тьсЯ в орендУ дJlя використання згiдно з пунктом 7 Умов.

Умови передачi орендованого Майна Орендарю

2.1. Орендар вступас у строкове платне користування Майном У день пiлписання акта
перелачi Майна.

Акт прийпlанIlя-передаl{i пiдписусться мiж Орендарем i БалансоутрIlмуваrIем одночасно з triдписанням
цього договору.

2.2. Перемча Майна в оренду здil."lснюеться за його страховою вартiстю, визначеною у гryнктi 6.2 Умов.

Орендна плата

3.1. Орендна плата становить суму, визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування податку на додану BapTicTb
на суму орендноТ плати здiйснюсться у порядку, визначеному законодавством Украiни.

.що склалу оренднот плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг,
послуг з управлiння об'ектом HepyxoMocTi, витрат на утриIчlання прибулинковоТ територii та мiсць au.-r"o.o
користування, BapTicTb послуг з ремонту i технiчного обслуговування iнженерного обладнання та
внутрiшньобудинкових мереж, ремонту булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасалу, вивiз смiття тощо), а також
копtпенсацiя виl,рат Балансоутри]\{увача за користуtsання земельною дiлянкою. Оренлар несе цi витрати на
ocHoBi окремих договорiв, укладених iз БалансоутримуваtIем таlабо безпосередньо з постачальниками
комун€шьних послуг в порядку' визначеному пунктом 6.5 цього договору.

3.2. Якщо орендна плата визначена на пiдставi абзацу третього або четвертого частини сьомот cTaTTi l8
Закону, то:

орендна плата за перший мiсяць оренди визнача€ться з урахуванням таких особлtлвостей: якщо мiж
датоIо визначення орендноТ плати за базовий мiсяць (визначений вiдповiдно до пункту 9.1 Умов) i датою
пiдписанttЯ акта прийlмання-перелаЧi миlrулО бiльш яК один повний календарний мiсяць, то розмiр ореrrдноТ
плати за перший мiсяць орендI4 встановлIоеться шляхом коригування орендноТ плати за базовий мiсяць на
iндекс iнфляцiiу мiсяLlях, шlо минули з дат1l визначенtIя орендноi плати за базовий мiсяць;

орендна плата за lругиЙ i кожниЙ наступни["I ltiсяцi оренди l]рlзначасться шляхом корIrгування оренлноi
плат}I за поперелнiй мiсяць на iндекс iнфлячiТ за наступний мiсяць.

3.З.С)ренларсплачусоренднуплатущомiсяцяlIо l5чlлсла,щонастаезапоточниI\tпtiсяцеморендI4.

3.4. Орендар сплачуе орендну плату на пiдставi paxyHKiB БалансоутриN.lувача. Пода,гок на додану вар.гiсть
нарахову€ться на загальну суму оренлнот плати. Балансоутримувач надсилас Оренларю рахунок не пiзнiше нiя<
за п'ять робочих днiв до дати платежу. Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточttого мiсяця оренди
Балансоутримувач передас Орендарю акт виконаних робiт на надання орендних послуг разом iз податковою
накладноЮ за умовИ ресстрашiТ Орендаря платн1,1ком полатку lra додаtIу BapTicTb.

з.5, В день укладення цього договору або до цiет дати Оренлар сплачу€ орендну плату за кiлькiсть
мiсяцiв, зaвначену у пунктi l0 Умов (авансовий внесок з оренлнот плати), на пiдставi локументiв, визначених у
пункr,i 3.6 цього договору.

3.6. Пiдставою для сплатt{ авансового плате)ку з орендrrсlТ плати е рiшення Оренлолавчя, прийняте
вiдповiдно до пунктiв 12l, 12З, l25 Порядку.

3.7. Оренлолавець зобов'язаниti зверIIутися ло Оренларя iз вl.tпlогою про перегляд орендноТ плати, якщо
змiни до Методики MaIoTb наслiдком збiльшення розrчriру орендноТ пла.ги за ци]\,r договором, протягом З0
каJIендарних днiв з lvtoMeHTy набрання чинностi вiдповiдними змiнами.

оренлар мох(е звернутися до Оренлодавчя з вимогою про перегляд ореllдноi плати, якщо змiни
до Методики мають ttаслiдком змiну розмiру оренлнот плат1,1 за цим договором, протягом будь-якого строку
rliсля набраttня чинностi вiдповiдttими змiнашtи.

приймання-
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НовиЙрозмiрореНДноТпЛатипочиНа€застосовУватисязпершогочисламiсяця,ЩонасТасЗадатоЮ
укладення сторонами додатковот угоди до цього договору щодо приведення розмiру оренлнот плати у
вiдповiднiсть iз змiнами, внесеними до Методики. Вiдмова Оренларя укласти додаткову угоду щодо збiльшення

оренлнот плати з метою приведення iT у вiлповiлнiсть iз змiнами, внесеними до Методики, е пiдставою для

дострокового припинення цього договору.

3.8. Оренлна плата, перерахована HecBoctlacHo або не в повному обсязi, стягу€ться Балансоутримувачем.

БалансоутрIлмувач може зверну,гися iз позовом до суду про стягнення оренлноТ плати та iнших платежiв за цим

договором.

3.9. На супrу заборгованостi Оренларя iз сплати оренднот плати нараховуеться пеня В розмiрi подвiйноi

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

прострочення перерахування орендноТ платIл.

3.10. Налмiру сплачена сума орендI{оТ плати, що tlадiйшла Балансоутримувачу, пiдлягас в установленому
порядку зарахуванню в рахунок майбутнiх платежiв, а у разi неможливостi такого зарахування у зв'язку з

припиненням орендних 
"iд"оar*, 

- повернеlIшо Оренларю. Сума ореI{дноТ платIl, сплаченоi авансом вiдповiдно

лЬ пункту 3.4 цього договору, пiдлягас зарахуванню в рахунок сплати орендноТ плати 3а першi мiсяui оренли

пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Майна.

З.11. Припинення договору оренди не звiльняс Оренларя вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за

орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязi, ураховуючи пеню та неустойку (за наявностi).

з.l2. Оренлар зобов'язаний на вимогу Ореtlдодавця проводити звiрянгtя взасморозрахункiв 3а орендними

платежами i оформляти aKTlt звiрянtlя.

повернення Майна з оренди i забезпе,lувальнийl депозит

4.1. У разi припинення договору Оренлар зобов'язаний:

звi.qьнити протягом трьох робочt.tх днiв орендоване Майно вiд налехtltих Оренларю речей i повернути

його вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi, в якому Майно перебува-llо на

момент передачi його в оренду, з урахуванням нормального фiзичного зносу, а якщо Оренларем були виконагri

невiд'смнi полiпшення або провелено капiтальний ремонт, - то разом iз такими полiпшеннями/капiтальним

ремонтом;

сtlлатитlt орендну плату, Irapaxoвaнy до датl{, що передус латi повернення Майна з оренди, пеню (за

наявностi), 
"ппаrйr" 

Балансоут,ри]\{увачу платеlкi за договором про вiдшкодування витрат Балансоутримувача

на утриманrlя орендоваIIого MaiiHa та надаI{нЯ коNtунальниХ послуГ Оренларю, нараховану до дати, що переду€

датi повернення Майна з оренди;

вiлшкодува,ги Балансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноi або ,racTkoBoT)

орендованого Майна з винl1 Оренларя (i в мея<ах сум, що перевиlцуlоть суму страхового вiдшкодування. якщо

воно поширюеться на випалки погiршення стану або Bl,paTlt орендоваtlого Майна), або в разi демонтажу чи

iншого вI4лучення невiд'см н их пол i пlпень/капiтыt ьного peNtoн,ty,

4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинеНня цього договорУ Балансоутримувач зобов'язаний

огляI]ути Майно i зафiксуватll його потOчни1-1 стан, а також стан розрахункiв за цим догоl]ором i за логовором

npo ,iлrполування витрат Балансоутримувача на утримання оренлованого Майна та надання комунаJIьних

послуг Орендарю в akTi поверненt]я з ореIrди орендованого Майна,

Балансоутрлlмувач сIiJlадас акт повернеlltlя з ореIlди орендованоI,о Майна у трьох оригiнальнttх

примiрниках i надае пiлписанi Балансоутримувачем примiрнIлки Оренларю.

Оренлар зобов'язанлrй: ,

пiдгtисати три прrrмiрн14ки акта повернеt{1lя з оренди оретIдованого Майна не пiзнiше нiж протягом

наступного робо.iого Дня з моменry iх отримання вiд БалансоутрlIмувача i одночасно повернути

Балансоутримувачу два примiрнtлки пiдпltсаu,,* Ьр.,,л"рем aKTiB разом iз ключам}t вiд об'екта оренди (у разi.

коли достуП до об'скта оренди забезпечуеться клtо,lами);

звiльнtлти Майно одночасно iз поверlrенням пiлгlисаних Оренларем akTiB.



7

не пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля припинеt{ня договору Балансоутримувач зобов'язаний

надати Орендолавчю примiрник пiдписаного акта гIовернення з оренди орендованого Майна або письмово

повiдомити Оренло.павч, npo вiлмову Оренларя вiд пiдписання_акта таlабо створення перешкод Оренларем у

доступi до орендованого Майна з MeToto його огляду, таlабо про неповернення пiдписаних Орендарем

примiрникiв акта.

4.з. Майно вважасться повернутим з оренди з моменту пiдписання Балансоутримувачем та Оренларем

акта повернення з оренди оренлованого Майна.

4.4. Якщо Оренлар не повертае Майно пiсля отримання вiд Балансоутримувача примiрникiв акта

повернення з оренди opanoouuno.o Йайна, Оренлар сплачу€ Балансоутримувачу неустойку у розмiрi подвiйноi

оренднот платll за кожний день кор14стування Майном пiсля дати припинення цього договору,

4,5. З метою виконання зобов'язань Оренларя за циМ договором, а такоЖ за договорОм прО

вiдшкодуваНня витраТ БалансоутрИмувача на утриманНя орендоваНого Майна та надання комунiLльних послуг

ОренларЪ до або в день пiдп"саur,, цrоiо договору Оренлар сплачуе на рахунок Орендолавuя

.uЪ"aпa"у"-ьний депозит в розмiрi, визtlаченому у пунктi l l Умов,

4.6. Баrrансоутримувач
пiдписання акта повернення
вирахування сум, визначених
Оренлодавчя.

4.7. Балансоутримувач зalлишае на власному рахунку забезпечувальний депозит у повному обсязi, якщо:

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

ur" доrьuором, або створюе перешкоди у лоступi до орендованого Майна представникiв Балансоутримувача

або Оренполавця з меl,ою складенI{я такого акта;

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

. цього договору оренди, в якому operrпap оголошений переможцем.

повертас забезпечувальний депозит Оренларю протягом п'яти робочих днiв пiсля

з оренди орендованого Майна, пiдписаного без зауважень, або здiйснюс

у пунктi 4.8 цього договору, у разi наявностi зауважень Балансоутримувача або

Оренлар
на продовження

4.8. Балансоутри]\{увач не пiзнiше нiя< протягом п'ятого робочого дня з моменту отримання вiл Оренларя

примiрника акта поверненt{я З оренди орaплоuu"о.о Майна iз зауваженнями (або за наявностi заувах<ень

Ореtlдодавчя1 зараховус забезпечувальний депозит в рахунок невиконаних зобов'язань Оренларя i перераховус

.uЪ.rпarу"-ьний депозит на погашення зобов'язань Оренларя у такiй черговостi:

у першУ чергу погаШаIотьсЯ зобов'язаннЯ ОренларЯ iз сплатИ пенi (пункТ З.8 цього логовору);

у другу чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати ttеустойки (ПУНКТ 4.4 ЦЬОГО ЛОГОВОРУ);

у третю 1lергу погашаIоться зобов'язання Оренларя iз сплати частинI4 орендноТ пJlати. яка вiдповiдно до

пункту lб Умов пiдлягае сплатi до бюлжету MicTa Киева;

у четверту чергу погашаю.гься зобов'язаrtня Орендаря iз сплати частинИ оРеНЛНОТ ПЛаТИ, ЯКа ВiДПОВiДНО

до пункту lб Умов пiдлягас сплатi БалансоутриN,tувачу;

у п'яту чергу погашаються зобов'язаrtня Оренларя iз сплатлl БалансоутримуваlIу платежiв за договором

про вiлшколування витрат БалансоутриNtувача на утриNlанtIя орендованого MaliHa та надання комунiLпьних

послуг Оренларю;

у шосту чергу llогацlаюl.ься зобов'язанrtя Оренларя з компеl{саIIiт суми збlrткiв, завданI,tх орендованому

Майну;

у сьоrиу чергу погашаlо,гься зобов'язаttttя Ореlrларя iз сплати iнших платехtiв за цим договором або в

рахунок погашення iнltlих не викоtlаних Ореtlларем зобов'язань за циN{ договороN{,

Балансоутриьtувач повертае Оренларю суму забезпе,lувального депозt,Iту, яка зiLпишилась пiсля

здiйсrrенltЯ вирахувапь, перелбачених ЦИМ Пуlлктоlvl,
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Полiпшенлlя i peMorlT орендованого майна
5.1. орендар мас право:

за згодою Балансоутримувача проводити поточний таlабо капiтальний ремонт Майна i виступати
замовником на виготовлення проектно-кошторисноТдокуплегlтачiТ на провелення ремонту;

здiйснювати невiд'смнi полiпшення Майна за наявrlостi рiшення Оренлолавчя про надання згоди,
прийнятого вiдповiдно до Закону та Порялку перелачi в оренду державного та комун€цьного маЙна
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 03.06.2020 N9 48З <,Щеякi питання оренди
державного та комун€ulьного Mai;iHa> (далi - Порялок).

за згодою Оренлолавшя, iJаданою вiдповiдно до Закону та Порялку, i один раз протягом строку оренди
зарахувати частину витрат на проведеFIня капiтмьного ремонту в рахунок зменшення орендноi плати.

5.2. Порядок отримання орендарем згоди Балансоутримувача i оренл,олавця на проведення вiдповiдних
видiв робiт, передбачених пунктом 5.1 цього договору, порядок отримання Оренларем згоди Оренлодавця на
зарахування витрат на проведення цих робiт в рахунок орендноТ плати i умови, на яких здiйснюсться таке
зарахування, а також cyN{a витрат, якi можуть бути зарахованi, визначаlоться Порядком.

5.3. Оренлар мас право на компенсачilо BapTocTi здiйснених ним невiд'емних полiпшень Майна у порядку
та на yr\Ioвax, встановлених Порядком.

5.4. Оренлар мае право на компенсаlдiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смttих полiпшень Майна вiд
переможця аукчiону з приватизацiТ Майна, а якщо таким переможцем стас Орендар) - то право на зарахування в

рахунок купiвельноТ чiни суми BapTocTi здiйснених ним невiд'€мних полiпшень у порядку та на умовах,
встановленихЗаконом УкраТни вiд l8 сiчня 20l8 р. N 2269-VlII "Про приватизацiю державного i комунального
майна" (Вiдомостi ВерховноТ Ради УкраТни,20l8 р., N l2, ст. 68) (далi - Закон про приватизашiю).

Peжllpl виl(ориста]rня ореtIдованого Maii на

6.1. орендар зобов'язаний викор14стовувати орендоване Майно вiдповiлrrо до призначення, визначеного у
пунктi 7 Умов.

6.2. орендар зобов'язанt.tй забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати його
пошкодженню i псуванню, тримати Майно в порялку, передбаченому санiтарними нормами та правилами
пожежноТ безпеки, пiдтримувати орендоване Майно в нЕlлежному cTaHi. tte гiршому, нiж на момент перелачi
його в оренду, з урахуванням норNlzцьного фiзичного зносу, здiйсlrtовати заходи протипожежноТ безпеки.

6.З. орендар зобов'язан lIt"l :

вiдповiдно до влlмог tIорматrIвно-правових aKTiB з пожежгlоiбезпекll розробляти комплекснi заходи ulоло
забезпеченt-tя пожежноТ безпеки об'екта оренди Mal"rHa;

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

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

проводити внутрiшнi розслiдуваFIIlя випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувачу вiдповiднi
документи розслiлувашня.

Оренлар tlece вiдповiдальнiсть за дотриýlаlrЕя правил експлуатацiТ iнженерних мереж, пожежноi безпеки
i санiтарних }ropм у примiщеннях згiдно iз законодавством.

6.4. Оренлар зобов'язаний забезпечитrл прелставникаrи Орендодавця та Балансоутримувача доступ на

об'скт оренди у робочi лнi у робочий час (а у разi отрrшання скарг на порушеtIня правил тишi або провадження
Оренларем дiяльностi у неробочttй час, яка завлас шкоди або незручностеl"t власникам сумiжних примiщень, -

то у буль-який iнший час) з метою здiйснення контролlо за його використанням та виконанням Орендарем умов
цього договору. Про необхiлнiс,гь отримання доступу до об'екта оренди Балансоутримувач або Оренлолавечь
повiдомляе Оренларевi електронI{сю поштоlо принаймнi за один робочий день, KpiM випадкiв, коли доступ до
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об'екта орендИ необхiднО отриматИ з метоЮ запобiганнЯ нанесеннЮ шкоди об'скту оренди чи власностi TpeTix

осiб через виник}Iення загрози його пошкодження внаслiдок аварiйних ситуаuiй або внаслiдок настання

надзвичайних ситуацiй, техногенного та природного характеру, а також у разi отримання скарг на порушення

правил тишi або провадження Оренларем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди або неЗРУЧНОСТеЙ

власникам сумiжних примiщень. У разi виникнення таких ситуачiй Оренлар зобов'язаний вживати

невiдкладних заходiв для лiквiдацiТ Тх наслiдкiв.

6.5. Протягом п'яти робочrх днiв з дати укладення цього договору Балансоутримувач зобов'язаний

надати Оренларю лля пiдписання:

лва примiрНики договоРу про вiлшКодуваннЯ витраТ БалансоутрИмувача на утримання ореlIдоtsаного

майна та надання комунtшь}Iих послуг Ореttларlо. Проекти логоворiв iз поста.lальниками комун€lльtlих послуг,

якщо стосоВно об'скта оренди такими постачаJIьнИками комунtlльних послуг вiлкритi oKpeMi особовi рахунки
або якщо oKpeMi особовi paxyHKl4 були вiлкритi на попереднього користувача Майном.

ОренлаР зобов'язаниЙ протягоМ десятИ робочиХ днiв З моменry отримаIiня примiрникiв договору про

вiдшкодування витат Балансоутрllмувача на утримання орендованого Mal"tHa та надання комунiцьних послуг

Орен.шарю:

пiдписати i повернути Балансоутрr,rмувачу приплiрник логовору; або

подати Балансоутримувачу обrрунтованi зауваження до сум витрат. якi пiдлягаlоть вiдшкодуванню

Оренларешt за договором.

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

вiдповiдi на свот зауважеl{ня, яка мiстить документtulьнi пiдтверлження витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню

Орендарем, пiдписати i повернути Балансоутри мувачу прим iрни к договору.
оренлар вживас заходiв для укладення iз постачальниками комунrцьних послуг логоворiв на постачання

вiдповiдних комунzшьних послуг протягом мiсяця з моменту отримання проектiв вiдповiдних логоворiв вiл

Балансоутримувача. Оренлар зобов'язанийt надати Балансоутримувачу копiт логоворiв, укладених iз

постачальникамлl KoMyllELл ьних послуг.

Страхування об'скта оренди

7. l. Оренлар зобов'язанI,rй:

протягоNI l0 каленларних дtriв з лня укJlадення цього договору застрахувати Майно на суму його

страховот BapTocTi, визначенот у пуttктi 6.2 Умов, на користь Балансоутримуваl{а згiдно з Порядком, зокрема вiл

пожежi, затоплення, протиправних л.iй TpeTix осiб, стихiйного JIиха, та протягом l0 каленларних днiв з дня

укладеннЯ договорУ страхуваннЯ (логоворiВ страхування) налати БалансоутриNlувачу та Оренlолавrlю завiренi

н€lлежним чином копiт договору страхування i документiв, якi пiдтверджують сплату страхового платежу

(cTpaxoBltx платежi в);

поновлювати щороку логовiр страхування так, щоб протягом строку дiТ цього договору Майно було

застрахованипл, i ltадавати Балансоутримувачу та Орен.лоаавцю копiт завiрених належним чином договору

страхування i локументiв, якi пiдтверджують сплату страхового платежу. Якщо договiр страхування укладений
на строк, що е iншим, Hiж одиН piK. такий логовiр повt,rlIен бути поновлений пiсля закiнчення строку, на який

BiH укладений,

Якщо строк лiТ логовору оренли менший, нiж один piK, то логовiр страхування укладасться на строк лiТ

договору оренди.

Оплата послуг страховика здit"tснюсться за paxylIoK Оренларя (страхУваЛьника),

Суборенда

s.1. (3) Оренлар мае право здаватI4 Майrrо в суборенду за письмовою згодою Ореltдодавця.

8.2. Оренлар може укладатИ логовiр субореtlди ллIше З особами, якi вiдповiдаIоть вимогам cTaTTi 4

Закону.



_ 8.3. Оренлар протягом трьох робочих днiв з
Орендодавцю iнформацiю Ilpo суборендаря та один
орендодавцем в електроннiй торговiй системi.
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дня укладення договору суборенли зобов'язаний надати
примiрник договору суборенли для його оприлюднення

Запевнення cTopiH

9.1. Балансоутримувач i Орендолавець запевняють Орендаря, що:

9,1,1, KpiM випадкiв, колtt про iнше зазначене в aKTi приймання-перелачi, об'скт оренли е вiльним вiдTpeTix осiб' всерединi об'€кта tleNtae MaL-IHa, наJIежногО TpeTiM особам, повниЙ i безперешкодний доступ дооб'екта моясе бути наданllй Оренларю ts де}tь пiдписання u*ru пр"и"ullня-передачi разом iз комплектоtчl ключiввiд об'екта у кiлькостi, зазначенili в aKTi приймання-передачi;

9,1,2, iнфоРмашiя прО Майно, оприлюднеНа в оголошеннi прО передачУ в оренду або iнформачiйномуповiдомленнi/iнформаuiТ про об'ект оренди, якщо договiр укладено без провелення аукцiону (в обсязi,передбаченому пунктоМ l l5 або пунктоМ 26 ПорядкУ;, по."пu""я на яке зазначене у пунктi 4.2 Умов,вiдповiдае дiйснос,гi, за виняткоl\,t обстаrи", вiлооражеЙ u uЙi пр"Иrання-передачi.

9,2, Орендар зобовязанl,tй свосчасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежiвiдповiдно до цього договору.

9.3. одночасно.або до дати укладення цього договору Орендар повнiстю сплатив авансовий внесок зорендноТ плати в розмiрi, визначеному у пунктi l0 Умов.

9.4. одночасно або до укладення цього договору Орендар повtliстю сплатив забезпечувzulьний депозит в
розмiрi, визначеномуу пунктi l l Умов.

вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за договором

l0.1. За невиконання або нен;шеж}lе виконання зобов'язань за цим договором сторони несутьвiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором.

l0,2, орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями оренларя. оренлар не вiдповiдае за зобов,язаннямиорендодавця та Балансоутр}lмувача, якщо iнше не передбачЁпо u"' договором. Оренлар вiдповiдас за свотмизобов'язаннями iза зобов'язанням1,1, за якимл,I BiH е правонаступнI,1ком, виключно власним майном. Стягнення за
цип,tи зобов'язанням14 не I\,rоже бути звернене на орендоване Майно.

l0,З, Спорll, якi виникаlОть за цI4Nr договороМ або в зв'язКу з ним, не вирiшенi tUляхом переговорiв,вирiшl,ються в сулово]\,tу порядl(у.

cTptlk чиlrностi, умови змilllr та прrtпllнеlltIя договору

l1,1, (l) Цей договiР укладенО на строк' влtзttаченl.rЙ у пунктi 12 Умов. ПеребiГ строку договорупочинасться з дня }Iабрання чинностi цим договором. I_{ей логовiр набирас чинностi в день його пiдписання
l]l,|ЗY|_ СТРОК ОРеНДИ За ЦllМ ЛОГОВОРОМ почIлнасться з дати пiдписання акта приймання-перелачi iзакlнчусться датою прtlпинеtlня Цього договору.

l1,2, Умови цього договору зберiгаrоть сtlлу протяго]\,, всього строку дiТ цього договору, в To]lty числi уразi, коли пiсля його укладення закоtlодавстI]ом вс,га[Iовлено правила, що погiршують становище орендаря,крiпl випадКу, передбаченого пунктОм З.6 цьогО договору, а в частиlti зобов'язань Оренларя щоло оренлноТплати - до виконання зобов'язаllь.

ll,З, Змiнll iдогIовгtеннЯ ло договорУ t]IIосятьс,С до закiнченНя строкУ його дiIза взасмIlою згодою cTopiHз урахуванНям встановЛенI.tхстаттеЮ lб ЗакоlrУта.ПорядкоПлумоВ та обплех<енЬ шJIяхоМ укладення логоворiвпро внесеl{ня змiн i,цоповнень у письмовiii (lopMi, якi пiдписуюl,ься cTopoцaцI{ та € невiд'смними tlастинами
цього договору.

l1,4, Проловжеllня цього договору злiйсгпосться З урахуванням вимог, встановленихстаттею l8Закону та Порядком.

Оренлар, який бажаС продовжити ЦеГr дор9g;' на новил:i строк, повинен звернуl,ись ло Оренлолавця за тримiсяцi до закiнчеrlня с,гроI(у лiт логовору iз заявою.
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.Ц.озаявиДоДаеТЬсязвiтпроочiнкУоб,сктаоренДитареч'ензiяНанЬоГо,якЩодоговiроренлибув
укладений без проведення конкурсу.,, чу-ui"lr,-;ч:::У":ltор."о", що продовжусться, був уклалений без

проведеннЯ аукцlонУ з пiдприемсТвами, устанОвами, органiзацiями, передбаченими статтею l 5 Закону,

пропуск строку подання заяви Орендарем е пiдставою для припинення цього договору на пiдставi

закiнчення строку, на який його було укладено, вiдповiдно до пункту l43 Порялку,

оренлар мае перевая(не право IIа продовжеIIня цього догоtsору, яl(е може бути реалiзовано ним у

визначений в Порялку спосiб.

оприлюднення на веб-сайтi (cTopirlui чи профiлi в соцiальнiй мережi) орендаря, який отримав в оренду

майно без проведення аукчiону, недостовlрt{от iнформаr-riт, що с],ала пiдставою для укладення договору оренди,

спiДставоюДЛяДострокоВогоПрипИНенНяДогоВорУоренДизаiнiцiативоюоренлоДаВцЯ,атакожне
продовження договору оренди на новий строк,

l1.5. Якщо iнше не передбачено цим договором, перехiд права власностi. на:Р:ндоване-'i.1.::л]|,]:-

особам не с пiдставою для змiни або припинення чинностi цим договором, i BiH зберiгас свою чиннlсть для

нового власника орендованого Майна (його правонаступника), за винятком випадку приватизачiт орендованого

Mal"tHa Оренларем.

l 1.6. Щоговiр припIлtlясться:

l1.6.1 з пiдстав, передбачених частиною першою cTaTTi24 Закону, i при LtboMy:

l1.6.1.1. якщо пiдставою припинення договору с закiнчення сlроку, на який його укладено (абзаrr

др),гий частини перrrrот cTaTTi 24 Закону), то поговiр вважаеться припинениNл з:

дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Орен/tолавчя про вlдмову. у

продовженI{i цьогО лоrоЪору, прийнятого з 
"пiдстав, 

передбачених статтею l9 Закону, в межах cTpoKlB,

визначених частиною п,птою' статгi l 8 закону; або рirlrення орендодавця про припинення цього договору з

пiдстав пропуску оренларем строку на подання заявtл про продовження цього договору,

передбачено.о uu.r""oro ,p..ioro cTaTTi l 8 Зu*о"у (пункт l43 Порялку);

дати, визначенот В абзаrti третьомупункту l5l Порялку, якщо переможцем аукчiону на продовженt{я

цього договору стала особа iнша, нiж Оренлар, - 
"u 

пiдЬruri nporo*ony аукuiону (рiшення Орендодавшя не

випtагаеться);

l1.6.1.2. якщо пiдс.гаtsою припиНенllя договору е обставини, передбаченi абзацам" т:* ],'jЗlT.Y;
сьомим, восьмиl,,r частини перruот cTaTTi 24 Закону, льiовiр вважаеться припиненим з дати настання вlдповlдllоl

обставинИ на пiлставi рiшенrlя Ор."лолоЙ uоъ'"u пiдЪтавi до*у,""iо, який свiдчить про настання факту

притrинення юридичноТ особrа або спrертi фiзчt,lноТ особи;

l 1.6.2 якщо Оренлар надав HeдocToBipr,ry irlформачiю про право бути ореtlларем вiлповiдно до

положенЬ частиI{ ,гретьоТ i четверr,оТ cTaTTi 4 Закону, а також о*",о Ьр,"оар, який отримав Майно в оренлу без

проведення аукцiону, надав таlабо o,p"n*Jinl,,r' -,1 
уо_.айтi 

(cTbpiHui чrа rlрофiлi в соцiальнiй мережi)

,rьлостоuiр,lу iнформаuiю про себе r,а/або свою дlяльнlсть,

.щоговiр вважасться прt{пl4неним з цiст пiдстави в односторонньому nop"oIl,:1 30 день пiсля надiслання

оренлолавчем лI,1ста Ореншарrо про дострокове прlIllиненtlя ttього договору, крiп,t випалку, коли про'ягом

зазIlаченого строку Оренлар звер}Iувся до qYДу з оскарженням такого рiшенtlя Оренлолавчя,

У r,aKoMy разi логовiр ввах{аеться IIрипtiненим:

пiслязакiнченНЯДВохмiсяцiвзДНяЗВерНенняоренлареМЗаТакИN,lПоЗоВоNlДосуДу'якЩосуДоМне
вiдкрlлто провадженIlя у справi за TaktlM позо}}ом Ореrlларя протягом зазнаLlе}lого двомiсячного строку;

або з датtl набрання законноТ сиltи рilлеrtням сулу про вiлмов),у позовi Оренларя;

або з датtt залишенllя судоNl позову без розгляду, приплrнеIJня провадження у справi або з дати

вiдкликання Оренл.арем позову,
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лист про дострокове припинення надсиласться на адресу електроннот пошти Оренларя i поштовим

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

також за адресою орендованого Майна;

l1.6.3 (l) якшlо цей логовiр пiдписаний без однсlчасного пiдписання акта приймання-перелачi Майна.

.щоговiр вважа€ться припиненим з цiеi пiдстави на п'ятий робочий день пiсля пiдписання цього договору, якшlо

станом на цей день акт приймання-перелачi не пiдписанлtй через вiлмову Оренларя, про що Балансоутримувач

пови}lен скласти акт та повiдомити орендодавцю.

l1.6.4. rra виI\{оrУ ОреtlдодавЦя з пiдстав' передбаченIlх пуFlктоМ 11.7 цьогО договору, i при ttboMy логовiр

вважаетьсЯ прIlпI1нениМ в день' визначенIlI"'r вiдповiднО до абзацУ третьогО пунктУ l 1.8 цього логовору;

l1.6.5. на вимогУ ОренларЯ з пiдстав' перелбаченИх пунктоМ l1.9 цьогО договору, i при uьому логовiр

вважа€ться прлiпиненим в день, визначени1.1i вiдповiдно ло абзачу другого пункту l l .l0 цього договору;

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

оренди;

1,1 .6.,l . на вимоry бул,ь-якоi iз cTopiH цього договору за рiшенням суду з пiдстав, передбачених

законодавством.

l 1.7. .Щоговiр мох<е бути достроково припинений на вимогу Оренлодавuя, якщО Оренлар:

11.7.1. допустиВ простроченНя сплатИ орендгtоТ плати на строк бiльше тьох шriсяцiв або сумарна

заборгованiсть з орендноТ платtл бiльurа, нiя< плата за три мiсяt-ti;

\\.-l .2. використовуе MaiiHo не за цiльовим призначенням, визначеним у пунктi (3)7.1 Умов;

l1.7.3. без n".rrobo.n дозволу Орендодавця перелав Майно, його частину у користування iltшiй особi,

kpiM випадкiв, коли Ореrrлар передав Майно в суборенлу на пiдставi пу}Iкту 8.1 цього договору i надав

Ор.п,лолuоuю копiю лоiоuору суборенли для його оприлюднення в електроннiй торговiй системi;

l 1.7.4. уклав логовiр суборенли з особами, якi не вiдповiдають вимогам cTaTTi 4 Закону;

l1.7.5. перешкоджа€ спiвробiтникам Оренлолавця таlабо Балансоутрrrмувача злiйснювати контроль за

використанIlям Майна, викоtlа}IIlям умов цього договору;

l1.7.6. вiдмовився внес,I.и змiни до цього договору у разi винIlкнення пiдс,тав. передба,tених пунк,гом 3.7

цьOго договору.

l1.8. Про наявltiсть однiеi з пiдстав для дострокового припинення договору з iнiuiативи Оренлодавuя,

передбаченlrх пунктоl\' 1 1.7 цьогО договору, Оренлодавечь або Балансоутримувач повiдомляс Оренларевi та

iншiй cTopoHi логовору листом. У листi повинен мiститись опис поруцlення i вимогу про Гlого усуне|{ня в строк

}{е менш як 15 та не бiльш як З0 робочих днiв з датИ peccTpauiT листа (у строк п'яти робочих днiв, якшо

пор},шення стосуеться прострочеьItIя сплати оренд[Iот плати або перешкоджання у здiйсненrli Оренлодавцем або

Балансоутримуваче]!t контролЮ за викорt4сТанням Майна). JIист пересиласться на адресу електронноТ пошти

орендаря i поштовим вiлправленням iз повiдоNlлеtlням про вручення i описом вкладення за адресою

мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна,

якщо протягом вс,гановленого у прrлписi часу Оренлар не усунув порУtIIення, ОРеНЛОДаВеUЬ НаДСИЛа€

Оренларю лист, у якому повiдоtчlляс Оренларевi про дострокове припинення договору на вимогу Оренлолавuя.

У листi зазначаетьсЯ пiдстава припиненнЯ логовору, посилання на вимогу про усунення порушеlItIя, а також

посилання на обставини, якi свiлча,гь про те, що поруIUення тривас пiсля закiнчення строку. вiдведеного для

його усуненtlя.

щоговiр ввах(аеться. прI,1пиненим tla п'ятий робочий день пiсля надiслання Орендолавuем або

Балансоутримувачем Оренларю листа про дострокове припLlнення цього договору. Оренлодавець надсила€

Оренларю лист про дострокове припиI{еLlня цього договору електронною поlltтою, а також llоштовим

вiдправленНям iз повiдОмлен}lяМ про вруче}il]я i описом вклалення за адресоtо мiсцезнаход)кення Оренларя, а

також за адресоЮ оренлованого Майна. ,Щата дострокового припиlJення цього договOру на вимогу Оренлолавuя

встановлюеться на пiдс,гавi штемгlеля поштового вiддiлення на поштовому вiлправленнi Орендодавця,

1 1.9. Цей логовiр може бути достроково припиItений на вимогу Орендаря, якшо:
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l1.9.1. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приЙмання-ПеРеЛаЧi ОРеНЛаР ОТРИМае ДОК'ВИ

icToTHoT невiдповiднОстi об'екта орендИ iнформачiТ про нього, зазначенiй в оголошеннi або iнформач,iйному

повiдомленнi/iнформачiТ про об'ект оренди, "*rо до,о"iр уклалено без проведення аукчiону, або в aKTi

приймання-передачi; або

||.g,2,протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Орендар не матиме можливостi

використовувати об'ект або приступити до виконання ремонтних робiт Ъа об'скii через вiлсутнiсть на об'ектi

можливостi пiдключення до комуналоп"* 
-no.nyr, 

абЪ вiдмови Балансоутримувача укласти iз Орен,парем

договiр про вiдшкодування витат Балапсоутримувача н1 у]римання орендованого Майн, ,u ]:jT",:
комунtшьниХ послуГ 

''Op"rouplo, 
або вiдмовИ постачальнИкiв вiдповiдIlих комунaцьних послуг укласти lз

Оренпарем договори на постачання таких послуг протягом одного мiсяця з моменту зверненн,l Оренпаря (за

умови, що Оренлар звернувся до таких постачььникiв послуг не пiзнiше нiж протягом одного мiсяця пiсля

пiдп".ч""" акта приймання-передачi Майна),

l 1 . l0. Про виявлення обставин, якi дають право Оренларю на припинення д:1:_::,|у ."Ц::]1":, ::T:,::I
l 1.9 цього договорУ, Орендар повинен по",до""," Орендодавцю i Балансоутримувачу iз наданням вlдповlдних

доказiв протягом трьох робочих дяiв пiсля закiнчення cTpoKiB, передбачених пJнктом l1,9 логовору, Якщо

протягоМ 30 днiВ З It|oMeHTY отриманнЯ повiдомленНя ОренларЯ ,uyuu*,"o Оренпаря не булуть ycyHeHi,

Оренлар надсилае ОренлолаЪrшо i Балансоутримувачу ,"чу.-з" o6,*::::.,_.1l":::,""" чього договору i

вимоry про повернення забезпечув€IльногО депозитУ i сплаченло< сум орендноТ плати, Вимоги Оренларя,

заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановлених цим tryнктом договору, задоволенню не пiд,пягають,

ЩоговiР вважаеться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання Оренларем Оренлолавltю i

Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього договору, KpiM випадкiв, коли О1l"j:a,11'.1:j:ч

БалансоутрИ"у"u" 
"uouB 

ОрЪнпарЮ обгрунтоваНi зауваженНя щодО обставин, викладених у повlдомленнl

оренларя.'спор",rrоло обгрунтованостi цих зауважень вирiшуються судом,

за вiдсутностi зауважень Орен.uолавця та Балансоутримувача, передбачених абзацом другим цього

rryнкту:

Балансоутримувач повертае Оренларю вiдповiлну

протягом десяти кarлендарних днiв з моменту отримання

повернення Майна з оренди;

БалансоУтримувачПоВерТассплаченийоренларем.забезпечувальнийдепозиТПроТяГоМДесЯти
каJIендарних днiв з моменту отримання ,"*о.о, ОрЪ"лчр, i пiдписанrrя Оренларем акта повернення Майна з

оренди. Повернення оренлнот плат}l, що була надмiру сплачена Оренларем на рахунок Балансоутримувача

здiйснюсться у llорядку, визначеному законодавством,

l l .1 l. У разi припиненl{я договору:

полiпшення орендованого Майна, здir-лсненi Оренларем за рах)/нок власнllх_коштiв за згодою осiб,

визнаrIених у пунктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiл орендованого Майна, не завдаю1l1 i::,y
шкоди, е власнiстю Оренларя, а полiпшення, якi не можна вiдокремити без urкоди для шlайна, - власнlстк)

територiалыlоТ громади MicTa Кисва;

полiпшеннЯ Майна, зробленi Оренларем без згоди осiб, вIлзначених у пуtlктi i l_ u,o,o логовору, якi не

можна вiдокремити без шкоди для Ivtайна, с власнiстю територiальноТ громали MicTa Киева та Тх BapTicTb

компенсацiт tte пiд.llягас.

l1.12. МаГлно вва}касться поверIIениМ Оренлолавuю/ Балансоутримувачу з l\toMeHTy пiдписанttя

БалансоУтриМУВаLIеМтаоренлареМакТаПоВерненНяЗореНДиореНДоВаногоМайна.

" 
Iнше

12.1 Оренлар зобов'язаний письплово повiдоплити iltшим сторонам договору протягоt\,t п'яти робочих днiв

з дати внесення змirr у його rrайменуванlti, мiсцезнаходжен.нi, банкiвськl1х реквiзитах i контактних даних,

оренлодавечь або Бала'IсоутриI,Iува" nouioon'nre оренларевi про вiлповiднi зrviни письмово або на адресу

електроtIноТ пошти.

12.2.ЯкщошейлоговiрtliДлягаснотарiальномупосвiДченню'ВитраТинаТакепосвiдченнянесеоренлар.

частину оренлноТ плати, сплаченоТ Оренларем,

вимоги Оренларя i пiдписання Оренларем акта
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l2,3. Якщо протягом строку лiТлоговору вiдбувасться змiна Оренлодавця або Бмансоутримувача Майна,
НОВИЙ ОРенлОдавець або Балансоутримувач стае стороIlою такого договору шляхом складення акта про замiну
сторони у логоворi оренди (далi - акт про замiну сторони) за формою, що розроблясться Орендодавцем. Акт про
ЗамiнУ сТорони пiдписуеться попереднiм i новим Орендодавчем або Ба_лансоутримувачем та в той же день
НаДСИЛаСТЬСЯ irrшим сторонам договору ллIстоr\,I (чiнниtrt з описом). Акт про замiну сторони складасться у трьох
ОРИГiНа.лrьнlrх примiрниках. Новий Оренлолавеuь або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти робочих
днiв вiд дати його надсI-1лаIlня орендарю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй системi.
ОРеНЛОДавеuь або БалансоутриNIувач за цим договором вважасться замiненим з моменту опублiкування акта
про замiну cTopiH в електроннil"л торговil't ctlcTeMi.

12.4. У РаЗi реорганiзачiТ Оренларя логовiр оренди зберiгае чиннiсть для вiдповiдного правонаступника
юридичноТ особи - Оренларя.

У разi виДiЛУ З Юрt4дичноI особи - оренларя окремоТ юридичноI особи перехiд до такоТ особи прав i
обов'язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий лише за згодою Орендодавця.

Замiна сторони Орендаря набувае чинностi з дня внесення змiн до цього договору.

Замiна Оренларя iнша, нiж перелбачена цим пуIlктом, не допускаеться.

12.5. t{ей ЩОговiр Укладено у трьох примiрнlrках, ко)кен з яких ма€ однакову юриличну силу, по одному
лля Оренларя, Орендодавця i Балансоутримувача.

12.6. У разi якrцо повiдомлення (лист) ореttлодавчя, Балансоутриr,rувача направлене за н€Lпежною
адресоIо (зазначеною У логоворi) i повернено поштою у зв'язку з посиланням на вибуття адресата, не
отримання у зв'язку з закiнченням TepMiHy зберiгання поштового вiдправлення, вiдмову вiд одержання, тощо,
то вважасться, що адресат (Оренлар) повiдомлений належним чи}lом.

Додатки

l3.1 .Щолаткl{ до цього,Щоговору с його невiд'смною i складовою частиною.
До цього ,Щоговору додаються:
- Акт приймання-передачi оренлованого майна (Додаток l);

Вiл Оренларя:

вц Орендодавця:

Вh БzurансоутрпDIувач:

//*d
/qт

ýЛ7
вý
W'.



м. КиТв

Додаток l

Акт
приймання-передачi в орепду нерухомоао майна, що налеясить

до l(oмyнarrrnoi urrucnocii територiальпоi громади MicTa Киева

(нова редакuiя акту приймання - перелаri нея(илого примiщення вiд 06,11,2019)

<< .// > 2/ 202l р,

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Гарпет Групо - налалi - Оренлар, (Стаryт), кол

сдрпоУ 43049107 що знаходИться за адресою:0302it, м, КиТв, вул, Велика КитаТвська,6, оф,7

пошт. адр. 0209l вул, Тростянецька, '7 кв,2|З в особi директора,Щоброскока Едуарда Васильовича з

однiст arъропr, та Комунальне пiдприсмство <<керуюча компанiя з обслуговування житлового

фонду Голосiiвськоl,о райопу м. Киiва>>, нада.пi - Ьчrrчr.оутри*tувач, коД З1. едрпоу з2з,75554,

що знаходиться за адр.Ёоо' озозq, м. КиТв, просп. Голосiiвський,1'7-б, в особi дLlректораЛатанюк

IIаталii BiKTopiBllи, яка дiе на пiдставi Статуry з другоТ сторони, скпulли цей Акт, про наведене

НИЖЧе: 
1. на виконання договору оренди нерухомого майна вiд <2S> // 202| Р, X",Z//'//

(далi - Щоговiр оренди) Балансоутримувач передас, а Оренлар приймас в строкове платне

користування нерухоме майно, що н€rлежить до комунаJIьноТ власностi, -

(далi - об'екТ оренди), що перебУвас на балансi Балансоутримувача та нале)кить До сфери

упраuлi"н" ГолосiТвоькоl:районноТ в MicTi Киевi лер>rtавноТ адмilliстрачiТ,

2. об'ект оренди с вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'скта оренди немас майна, н,шежного

TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ до Об'скта оренди нада€ться Орендарю в день

пiдписання цього акта прийплання-передачi,

3. Характеристика l{еiкитловоГо примiщеIlня: примiщення розташоване на першоl\4у поверсi,

наявнi Bci iHrKeHepHi rtомунiкацiТ.

4. Вказане приtчtiщення передаеться Орендарю в задовiльному cTaHi без будь-якого обладнання,

5. I_{им дктом Орендар засвiдчус, що отримав вiд БаланСОУТРИIvlУВача необхiдний комплект

ключiв вiд Об'екта у кiлькостi штук,

БАЛАНСОУТ,РИМУВАЧ орЕндАр

ТОВ <<Гарrrет Груп>>KoMyHa.llbHe пiдприсмство <<Itерую,t:r

нежитлове примiщення зага,льною площею

12,50 кв. м,Характеристика нерухомого майна

Загальна площа об'скта (кв. м)

Корисна площа об'екта (кв. м)

нежI4тлове примiщенняназва об'екта

ГолосiТвський,4Мiсцезнаходження об'€кта

гОвуваtIня жIIт 03028, м. КиТв, вул. Велика Китаiвська,6 оф,7


