
ДОГОВIР ОРЕНДИ Х" /l-/-У
нерухомого майна, що н€lлежить до комун€rльноТ влас.ностi (нова релакчiя договору вiд2'7 .04.20l 8 J\Ъ 29- l8 про

передачу майна,гериторiальноТ громади MicTa Киева)

I. Змiнюванi и у
l

Найменування
населеного

пункту
MicTo Ки[в

2 .Щата " ?/" 202l року

з Сторони Найменування

код згiдно з

Сдиtlим
державним
ре€стром

юридI,1чних
осiб,

фiзичних осiб
- пiлприем-

цiв i
громадськ

их формувань

Алреса
мiсцезнаход-

ження

Прiзвlлще, iм'я,
по батьковi (за

наявностi)
особи, що
пiдписала
логовiр

iПослt.llання на

докумсIlт.
який надас
IIовнова-

посада ження на
осоои, що пlдписання
пiдписала i логовору
логовiр i (статут,

i положення,
наказ.,

i довlренlсть
: тощо)

3.1. Орендодавець

голосiтвська
районна

в MicTi Кисвi
державна

адмiнiстрацiя

373088l2

03039, м. Kll[B,
просп.

Голосi[вськиli,
42

Калугiн Олег
Юрiliович

i Закони
i УкраТни
l <Про рriсцевi
i лер)кавнl
iалм iHicTpartiT>
:, <Про оренду
лержавного та

i комунального
Заступ- : майна))

Hl,rK :РОЗПОРЯЛЖеttН
ГОЛОВИ , Я

i Голосiтвськот

, райсlнноi в

, MicTi Кисвi
державноl

алмiнiстрачii'
,вiд 03.07.2020
. llЭ З tЯ 1зi
i змll{ами

з.1.1
Адреса електронноТ поцIти орендодавцq, на яку
надсI{лаються офiцiйнi повiдомленtlям за цим rda_golos@kmda.gov. uа

з.2 Орендар

Фiзllчна особп -

пiдпрпспtець
CaypiHa Iриltа

Павлiвна

27050l 0065

i ] Витяг з

] i €лIllltlго

i державного
02072, м. KrtTB, i Фiзичltа особа , l ресстру
просп.Бажаltа, i-пiдприспtеuь; юрIlдtlчll]Iх

tC *u. ЛЪ 257 ] CaypiHa lplrHa i - 
осiб-

тел.0675738073, Павлiвна . iпiлприсмrtiв

i'та , 
: громадськl{х,;

з.2.1
Адреса електронноТ поuJти Оренларя, на яку
надсилаються офiuiйнi повiдомленl{ям за цим
договором

nik26@ukr.net

l

l--------,]
I

i



компанiя з

обслуговування
житлового

фонду
голосiтвського

32375554

03039, м. KllTB,
просп.

ГолосiТвськlrГr,

Латанюк
Наталiя

BiKTopiBHa

I

]

I

l Д"рекrор Статут
jБалансоутриму

J.J ] вач

, . jlнформачiя про належнiсть*'' 
iМайна до пам'яток культурноТ

17-б

paI"|oHy

м. Киева>

яку надсилаються офiчiйнi повiдомленням за di rektsia_golos@kmda.gov.ua

об'ект та склад майна дgд,-:дшIQ -
ве пiдвальне примiщенtlя, яке розташоване за адресою:

iHepyxoMe майно iвул. Саксаганського,30, загальною плоЩеЮ 12,40 Кв. М

,Посttлання на cTopiHKy в електроннiй торговit"t системi, на якiй розмiщено iнформаuiю про об'ект оренлИ

1 _UA-2 02 |042|-444|2
l Не належить до памяток культурноi спадщинll

|спалщини, щойно виявлених 
|

- i Процедl,ра, в результатi якоi Майно отримано в оренду5i
5.1. l

l

t

4.2

L

Ьiдповiдно до оголошення про передачу майна _в 
оренду (в обсязi, передбаченоуI пу"j:оy 5: 

|I:еяУУi
|перелачi в оренду державного i комунального майнап затверджеЕого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни;

luiл 3 
"ер""" 

2О2О р. N 483(Офiчiйний вiсник УкраТни,2020 р., N 5l, ст, 1585) (далi - Порялок), або

!посилання на опублiковане вiдповiдно до Порялку iнформашiйне повiдомлення / iнформацiю про Об'СКТ

!оренл", якщо договiр уклалено без провелення аукцiону (в обсязi, передбаченомупунктом ll5абО26,

lriорялку)

Комунальне j

пiдприсмство i

<Керуюча

6 | 
BapTicTb Майна

(2) 
ризначена 

на пiдставi фiнагrсовоТ E705.11 грн. 
.

Балансоутримувача ,(BiciM тисяч ciMcoT п ятьгрн ll коп.)

на останню дату
tiсяця, що передувала датi
прилюднення оголошення

i
i

l
1

]

iзвlтностl ьалансоутримувача ii

ilчастина перша cTaTTi 8 Закону 
i

3l"березня202l р.

_(трлч":"r:лдз:у).

|(заповнюсться, якщо майно 
l

!пере.чаеться в погодинну оренду) ili

мережi) Орендаря, на якому
iнформашiя про Оренларя та його

електронноТ пошти Балансоутримувача,

(гривень), без податку на додану BapTicTb:Балансова залишкова BapTicTb,

про об'ект оренди -

Страхова BapTicTb

визначена в порядку, (гривень), без податку на додану BapTicTb: 87051 1.00 гrlн.
абзацом сiмдесят тисяч п'ятсот одинадцать грн 00 коп.)

пункту l75
(застосовуеться, якщо
BapTicTb Майна не

Щiльове призначення Майна

Розшtiщення торгiвельlrого об'скту з продажу продовольчих ToBapiB, KpiM ToBapiB пiдакцизноТ групи

використання зас,l,осOвчсl,ься



i9l
-_-__-l*-, iМiсячна орендна плата,

lt
| ,, ', jвизначена за результатами
i ''' 1проведення ayKuioHy

iоооOдz-з

;rр;;; ;;rrрil;;;--- ---* i-;йё;;й;;;; бр;д;Ё; 
" 
;;рfi-r; перелбаченому пунктОМ 6.5

]ендованого майпа та надання договору

Оренлна плата та iншi платежi
, _" -, -. -"! - ,: : ""

гривень, без

j.

. iЦаТа l РеКВl3ИТИ
вартlсть'пплтлклпv е пек

l7.05.202l
Мuд-рs-zqzt-Oц-zз-

i

12 l
i СтрокДогоВорУ:2роки364днiздатишабраннячинностiцимДогоВором

2.1. Оренлар вступас у строкове пJIат,tiе

перелачi Майна.
Акт прийпtання-rrерел.ачi пiлписуеr,ься мtж

цього догоt]ору.

L--J* -i l2.1 i

lсзll щей договiр дiс ло " r/ /"f 2Й, включно

- оiооозоt от08556 в АтБ <приватбаню>,ip/p UA 2l3052990000
iкол банку 305299 код €ДРПОУ 32375554

| - - - - -1 - ;- .- 
бЪд;;т' б"/, вiлсоткiв сум и

Балансоутримува,rу l007o lмlсцевого
Ьiдсоткiв суми орендноТ плати 'орендноТ плати

II. Незплiнюванi умови договору
1. Ilрелпlет договору

1,1. Оренлолавець i Балансоутримувач передають, а Оренлар приймас у строкове платне користування

майtrо, зазнаllене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого станоВить суму, визначену у пунктi б Умов,

1.2. Майно перела€ться в оренду дJlя вI{користання згiдно з пунктом 7 Умов,

2. Упrови передачi ореtIдованого MaГIHa Оренларю

кор}lсryвання Майном У День пiдписання акта приймання-

оренларем i Балансоутримувачем одночасно з пiдписанням

I

l0.1
(l)

*з

I

t

.рй;;;ffi ;;й;-у ;" д";;r й;fi,;дzоgщ,i]д
мДесят шiсТЬ ГDН lru коп, l 

_ ___---л1 я^.r,dt Taa\qlil|
aЗНaЧаеTЬсясyмапiсляBизнaЧеННяopенлнoTПЛaTизаpеЗyЛЬтa].aМИ
,кцiону)

i

(двi) мiсячнi орё"лi nnai", -ё , Оул,-,*оп,rу puii у poiMipi не меншому,

розмiР мiнiйа;rьноТ заробiтноТ плати станом на перше число мiсяця, в

iy у*uлu.rося цей логовiр сума, гривень, без податку на додану 
i

(двi) мiсячнi opeHnHi плати,
,й договiр с договором типу
l (В), але переможцем аукчiону
особа, що була орендарем

забезпечувального

плати станом на дату
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2.2. Перелача Майна в орендУ здiйснюеться за його страховою вартiстю, визначеною у пунктi 6,2 Умов,

3. Оренлна плата

З,l. Орен.шна плата cтaнoBllTb суму, визначенУ у пунктi 9 Умов. Нарахування податку на додану BapTicTb

на cyNly оренлноi плати здiйснюсться у порядку, визначеному законодавством Украiни,

До складу оренлноТ платлI не входять витрати на утримання ореttдованого rvtайна (комунальних послуг,

послуг з управлiння.об,.*rо" HepyxoMocTi, ви,грат на утриманн,_пр"бул11I:_::, ]:|1]:гi, 
та мiсць загаJIьного

користування, BapTlc'b послуг з pe*oltTy 
'i 

,ех*ii,,"ого 
. 
обслуговування iнженерного об,гtаднання та

внутрiшньобудинкових *"р.*, ремонтУ булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасалу, вивiз смiття тощо), а ,гакож

компенсацiя витра1. Балансоутримувача за користування земельною дiлянкою, Оренлар несе цi ви,I,рати на

ocHoBi окремих договорiв, укладених tз Балансоутримувачем та/або безпосередньо з постачальниками

комунuшьниХ посJtуГ в порядку' визначеномУ пунктоМ 6.5 цього договору.

з.2. (l) Оренлна плата визначена за результатами ayKuioHy, орендна плата за сiчень-грулень року, що

настас за роком, на який припада€ перший мiсяць оренди визначасться шляхом коригування орендноТ плати за

перший мiсяць ор."о"'"u'[l"""и й.-. iнфляrriт pony, 
"u 

який припадас перший мiсяць оренди, Орендна плата

за сiчень_грудень третього року оренди l кожного наступного --,"11l::l:.ry::::j:l визначаеться шляхом

кориryвання мiсячноi оренлнот плати, що сплачувалась у попередньому рочi, на рiчний iндекс iнфлячiт такого

оо*'' 
,.r. Оренлар сплачу€ щомiсяця до l5 числа, поточного мiсяця оренди, так як орендар отримав майно в

орендУ за результатами аукчiоrry (логовiр 5(В),

3.4.оренларсПЛаЧу€ореНДнУПЛаТунапiдставiрахУнкiвБалансоутриI\lУВаЧа.ПодатокНаДоДаНувартiсть
нарахову€ться на загаJlьну суму орендноl плати. Балансоутри*уuuu пuлa"лас Оренларю рахунок не пiзнiше нiж

за п'ять робочих днiв до дurп nnuia*y. Протягом п'яти рЬбочих днiв пiсля закiн,Iення поточного мiсяця оренди

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

накладноЮ за умови рЪ..rрuuiТ Оренларя платникоNr податку на додану BapTicTb.

3.5. В день укладення цього договору або до цiет дати Оренлар сплачус орендну плату за кiлькiсть

мiсяцiв, зазначену у пунктi 10 Умов 1авансйи внесок з оренднот плати), на пiдставi документiв, визначених у

пунктi 3.6 цього договору.

З,6. I-\еЙ логовiр уклалено за результаТами проведення аукчiону, то пiдставою для сплати авансового

вНескУзоренДноТпЛатисПротокоЛпрореЗУЛЬтатиеЛектронНогоаукчiонУ.

оренлодавечь забов,язаний звернутися ло ореttларя iз вимогою про перегляд оренднот ч1]]:л]Iч"
змiнлt до Методики мають наслiдки збiльшеrtня рьзмiру оренл,нот плати за цим договором, протягом З0

кttлендарних днiв з мошtенту набрання чинностi вiдповiднлlми змiнами,

З.7. Оренлна п.iIата, перерахована Itесво€часно або не в повному обсязi, стягуеться Орендолавuем (в

частинi, належнiй державному бюпжету) таlабо Балансоутримувачем (" 
"1,]"iiл1l:жнiй 

Балансоутримувачу),

Оренлолавешь i Балансоутр1.Iмувач можуть за домовленiстю звернутися iз позовом про стягнення орендноТ

IUlатитаiншихплатежiвзацI{МДогоВороМ'ЗаякиМиУореrrларя.езаборгованiсть'вiнтересахвiдповiдноТ
сторонИ цього договОру. Сторона, в iHTepecax якоi подас,гься позов, може компенсувати iншliй cTopoHi суловi i

iншi витратlt, пов'язанi з поданням позову,

З.8. Оренлна плата, перерахована HecBoct|acнo або tte в повному обсязi, стягусться Балансоутримувачем,

з.9. На суму заборгованостi Оренларя iз сIIзtати оренлнот плати нарахову€ться пеня в розмiрi подвiйнот

облiковоТ ставкИ НацiональнОго банкУ rta ДатУ нарахуваннЯ пенi вiд суми заборгованостi за кожний день

прострочення перерахування орендноТ tlлати,

з.l0. Надмiру сплачена СУI\{а ОРеНДноТ плати, що надiйшла БмансоутриrчIувачу, пiдлягас в устаI{овленоN,lу

порядку зарахуванню " 
pu*ynon 

"uioyrni* 
nnur.*i", а у разi неможливостi такого ,"рl*у,_1:1: ,_,:,_::I: ,

прип!lненням орендлIих uiдпос,rr, - поверненню Оренларrо, Сума ор_енлнll]i]]I; ::::,""'авансом 
вlдповIдно

до пункту з.5 цього договору, пiдлягае зарахува}lню в рахунок сплати оренлноТ плати за першi мiсяrri оренли

пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Mat-'tHa,
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З.ll. Припинення договору оренди не звiльняс Оренларя вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за

орендною платою, якщо така влIникла, у повI;ому обсязi, ураховуlочи пеню та неустойку (за наявностi),

з.l2. Орендар зобов'язаний на вимогу Оренлолавця проводити звiряння вза€морозрахункiв за орендними

платежами i оформляти акти звiряння.

4. Повернення Майна з оренди i забезпе,lувальний депозит

4. l. У разi припинення договору Оренлар зобов'язаний:

звiльнити протягом трьох робо,It{х днiв орендоване Майно вiд налехсних Оренларю речей i повернути його

вiдповiдно до акта повер}tення з оренди орендованого Ma1-1Ha в тому cTaHi, в якому Майно перебувало на

моменТ перелачi його В оренду, , ypu*y"ur,nrм нормtцыJого фiзичного зносу, а якшо Оренларем були виконанi

невiд'смнi полiпшення uoo про"aлъно капiтальний ремонт, - то разом iз такими полiпшеннями/капiтальним

ремонтом;

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

наявностi), сплаrйr" Балансоутримувачу платежi за договором про вiлшколування витрат Балансоутримувача

на утримання орендованого Майна та надання комунtlльних послуг Орендарю, нараховану до дати, що переду€

датi повернення Майна з оренди;

вiлшкодувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноi або частковоТ)

орендованого йайlrа з вини Оренларя (i в межах сум, 1цо перевищують суму страхового вiдшколування, якшо

воно поширюсться ,,u 
",опuлпi' 

trогiршення стану або втрати орендованого Магrна), або в разi демонтажу чи

iншого вилучення невiд'емних полiпlпень/капiтал ьного ремонту,

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

оглянути маино i зафiксувати л-tого поточний стан, а також стан розрахункiв за цим договором i за договором

npo 
"iлr*олування 

витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунzLльних

lIослуг Оренларrо в akTi поверненt{я З оренди орендованого Майна,

Балансоутримувач складас акт повернення з оренди орендоваlrого Майна у трьох оригiнzutьних

примiрниках i надас пiдписанi Балансоутримувачем примiрники Оренларю.

Оренлар зобов'язаний:

пiдписати три прrлмiрнtlки акта повернення з орендI{ орендованого Майна не пiзнiше нiж протягом

наступного робочого дня з MoмeHTy Тх отримання вiд БалансоутримуваtIа i одночасно tIовернути

Балансоутрl,tмувачУ два примiрНrrки пiдпrrсапu* ЬрaплuРем aKTiB разопl iЗ ключамИ вiл об'скта ореIlди (у разi,

коли досryп до об'скта оренди забезпечусться ключами);

звiльнити майно одночасно iз поверненняпл пiдписаних оренларем akTiB.

не пiзнiше нiж на четвертиt-r робочий день пiсля припинення договору Балансоутримувач зобов'язаний

tIадати Орендодавцю примiрнпк пiдписаного акта повернення з оренди орендованого Майна або письмово

повiдомити Орен.чолаuчь про вiдrчrову Оренааря вiд пiлписання акта таlабо створення перешкод Оренларем У

лоступi до орендованого MatiHa з метою його огляду, таlабо IIро неповернення пiдпl4саних Оренларем

примiрrtикiв акта,

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

акта повернення з оренди орсндованого Маг,rна,

4.4. Якщо Оренлар tle повертас MaiiHo пiсля отриманrtя вiд Балансоутри},tувача примiрникiв акта

повернення з оренд1' орендоваlIого Mat'lHa, Оренлар спJIачус Балансоутримувачу неустойку у розмiрi подвiйнот

оренднот плати за кожний день користування Майном пiсля дати припинення цього договору,

4.5. З MeTolo виконання зобов'язань Оренларя за циМ договором, а такоЖ за договорОм прО

вiдшкодуваНня витраТ БалансоутрИмувача на утриманl{я орендованого Майна та надання комун,UIьних послуг

ОренларЪ до або в день пiдпu.а"uо цiоiо договор)/ Оренпар сплачуе на рахунок Оренлолавшя

auбaaпaчуu-ьний депозит в розплiрi, вI{значеному у пунктi 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 здiйснюс вирахування сум, визначених у пунктi 4.8 цього договору, у разi наявностi зауважень

Балансоутримувача або Оренлолавчя.

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

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

цим договором. або створю€ перешкоди у лосryпi до орендованого Майна представникiв БалансоутриМУваЧа

або Орен,чолавця з метою складення такого акта;

Оренлар не пiдписав в установленi строки логовiр оренди Майна за результатами проведеttня ayKuiotty
на продовження цього договору ореtIди, в якому Оренлар оголошений переI\,tох{цеМ.

4.8. Балансоутримувач не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з моменту отримання вiл Оренларя

примiрника акта поверненIlя з оренди орендованого Майна iз зауваженнями (або за IJаяВНосТi ЗаУВаЖеНЬ

Орендодавця) зараховус забезпечувальний депозит в рахунок невI-1конаних зобов'язань Оренларя i перерахОвуС

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

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

разi вiдповiдна суму забезпечувального депозиту розподiляеться мiж мiсцевим бюджетом i

Балансоутримувачем):

у др),гУ чергу погаШаlотьсЯ зобов'язанltЯ ОренларЯ iз сплатИ неустойкИ (пункТ 4.4 цього логовору);

у TpeTIo черry погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частин}l орендноТ платIl, яка вiдпОВiЛНО ДО

пунк,гу lб Умов пiдлягае сплатi до мiсцевого бюджету м. Кисва;

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

до гryнкту 16 Умов пiдлягае сплатi Балансоутримувачу;

у п'ятУ чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати Балансоу,гримувачу платежiв за договором
про вiдшко.чування витат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання коN{унальних

послуг Оренларю;

у шосту чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсацiт суми збиткiв, завданих орендованому

Майну;

у сьому черry погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати itлших платежiв за цим логовором або в

рахунок погаtuенtlя iнших }{е вIlконаних Оренларел{ зобов'язань за цим договором.

Балаrrсоутримувач повертас Орендарю cyNty забезпечувального депозиту, яка зацишилась пiсля

здiйснеtrня вирах)Iвань, передбачених циr\1 пунктом.

5. Полiпшення i ремонт орендованого майна

5. l. Оренлар мае право:

за згодою Балансоутримувача проводити поточгtиГл таlабо капiтальний ремонт Майна i виступати

замовником на виготовлення проектно-кошторисttоi документацiт на проведення ремонту;

здiйснювати невiд'смнi полiпшення Майна за наявIlостi рiшенrlя Орендодавшя про надання згоди,

прийнятого вiдповiдtlо до Закону та Поря,чку передачi в оренду державного та комунального майна

затверляiеного постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03.06.2020 Jф 483 <[еякi питання оренди

державного та комунЕшьного Mal"iнa) (далi - Порядок}

за згодою Оренлолавчя, наданою вiдповiдttо до Закону та Порялку, i один ра3 протягом с,гроку оренли

зарахувати частину витрат на провелення капir,ального ремонту в рахунок зменluення оренлнот плати.

5.2, Порядок отимання Орендарепл згоди Балансоутр1.Iмувача i Оренлолавця на проведеннЯ вiдповiдниХ

вилiв робiт, передбачених пунктоr\r 5.1 цього договору, гtорядок отримання Оренларем зголи Оренлодавця на

зарахування витрат на проведення цих робir, в рахунок оренднот плати i умови, I{a яких здiйснюсться таке

зарахуваI{ня, а також сума BLIT,paT, якi можуть бути зарахованi, вltзначаються Порядком.
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5.з. Оренлар ма€ право на компенсачiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень Майна у порядку

та на умовах, встановлених Поряпком.

5.4. Орен.uар мае право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'емних полiпшень Майна вiд

переможця аукuiону з приватизацiт Майна, а якщо таким переможцем стае Оренлар, - то право на зарахування в

pu*yno* купiвельноТ uin" .у"" BapTocTi здiйснених ним невiд'€мних полiпшень у порядку та на умовах,

встановленИхЗаконоМ УкраТни вiд i8 сiчня 20l8 р. N 2269-УIII "Про приватизацiю державного i комунального

майна" (Вiдоплостi Верховнот Ради УкраТни,20l8 р., N l2, ст. 68) (далi - Закон про приватизачiю),

б. Режим використання орендованого Майна

6.1. Оренлар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiдповiдно до призначення, визначеного у

пунктi 7 Умов.

6.2, Оренлар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати його

пошкодженно i пaу"uппю, тримати Майно в порядку, перелбаченому санiтарними нормами та правилами

пожежноi безпеки, пiлтримувати орендоване Майно в нiшежному cTaHi, не гiршому, нiж на момент передачi

його в оренду, , ypu*y"*rr* 
"ор"й""ого фiзичного зносу, здiйснювати заходи протипожежноТ безпеки,

6.3. Оренлар зобов'язаний:
вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноТ безпеки розробляти комплекснi заходи шодо

забезпечеttня поrкежноI безпеки об'скта ореIlди Майна;

забезпечувати додержання протипожежних влIмог, стандартiв,

приписiв i постанов органiв державного пожежного нагляду та

Балансоутримувача;

норм, правил, а такOж виконання вимог

влtмог вiдповiдних служб (пiдроздiлiв)

утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисry i зв'язку, пожежну TexHiKy, обладнання та

iHBeHTap, не догryскаги ik використання не за призначенн,Iм;

проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувачу вiдповiднi

документи розслiдування.

оренлар несе вiлповiдальнiсть за дотримання правил експлуаташiт iнженерних мереж, пожежltот безпеки

i caHiTapHltx норм У примiщеннях згiдно iз законодавством,

6.4. Оренлар зобов'язаний забезпечити представникам Оренлолавuя та Балансоутримувача доступ на

об'ект оренд, у робочi лнi у робочий час (а у pari оrр"*ання_скарг на порушення правил тишi або провадження

bp."oui." оiялiностi у неробочий 
"u., "*ч'.Ь"дu. 

й*од" або незруtностей власникам сумiжних примiщень, -

,о у Оул"-"*ий ittший 
"ъс1 

з 
"еrою 

здiйснення контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов

цього договору. Про неоЬхiднiсть отримання доступу до об'скта оренди Балансоутримувач або Орендодавеuь

повiдомляе Оренларевi електронною поштою принаЙмнi за один робочий день, KpiM випадкiв, коли доступ до

об'екта оренди необхiдно отримати з метою запобiгання нанесенню шкоди об'екry оренди чи власностi TpeTix

осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок аварiйних "1T:li! лi9о 
внаслiдок настання

"чдauйй"л 
спryачiй, техногенного та природного характеру, а також у разi отримання скарг на порушення

правил тишi або провадження Оренларем дiяльностi у нерЬЬочиИ час, яка завдае шкоди або незруtностей

влас}Iикам сумiжних примiщенi. У разi виникнення таких сиryашiй Оренлар зобов'язаний вживати

невiдкладних заходiв для лiквiдацiт ix наслiдкiв,

6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати уIсцадення цього договору БалансоутрlIмуваIi зобов'язаний

надати Оренларю для пiдписання:

пва примiрники договору про вiлшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого

майна та надання комун€шьниi-поiпу. Оренпарю. Прсiекти договорiв iз постачальниками комунальних послуг,

якщо стосовно об'екта оренди такими постачальниками комунальних послуг вiдкритi oKpeMi особовi рахунки

або якщо oKpeMi особовi pu*y"*" бупи вiдкритi на попереднього користувача Майном,

оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання примiрнrlкiв договору про

вiдшкодуваНня витраТ БалансоутрИмувача на утимання орендованого Майна та надання комун,UIьних послуг

Оренларю:

пiдписати i повернутtл Балансоутримувачу примiрник договору; або
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подати Балансоутримувачу обгрунтованi зауваження до сум виТраТ, якi ПiДЛЯГаЮТЬ ВiДШКОДУВаННЮ

Оренларем за договором.

Орен.uар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вiд Балансоутримувача

вiдповiдi на своi зауваження, яка мiстить документrulьнi пiлтверлження витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню

Орендарем' пiдписатИ i повернутИ БалансоутрИN{увачУ примiрник договору.

оренлар вживае заходiв для укладення iз постачальниками комунzшьних послуг договорiв на постачання

вiдповiдних KoMy'iulbgl-rx послуг ПРОТЯГОIчI мiсяця з моменту отримання проектiв вiдповiдних договорiв вiл

Балансоутримувача. Орен,чар зобов'язанlлг.t надати Балансоутримувачу копiт договорiв, укладених iз

постачаJIьникаNlи комун?l,чьних послуг.

7. Страхування об'скга орендtr, вiлшкодуваt|ня BriTpaT на ouiHKy Майна

7. l. Ореrlлар зобов'язанrtй:

протягоМ l0 календарних днiв з дня укладення цього договору застрахувати Майно на суму його

страховот BapTocTi, визначенот у пунктi 6.2 Умов, на користь Балансоуryимуваllа згiдн_о з Порядкопl, зокрема вiд

пожежi, затоплення, проr"прчЬпйх дiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та протягом 10 каленларних днiв з дня

укладеннЯ договорУ страхуваннЯ (логоворiВ .rpu*y,un"') надати. Балансоутримувачу та Оренлолавчю завiренi

належним чином копii'договору страхування i локументiв, якi пiлтверджуtоть сплату страхового платежу

(страхових платежiв);

поновлюва.ги tцороку логовiр страхування так, щоб протягом строку дiТ цього договору Майно було

зас.рахованим, i надаватl,t Балансоутримувачу та Оренл,олавцю копiт завiрених нuLпежним чином договору

страхуваннЯ i локументiВ, якi пiдтвеРджуютЬ сплатУ страхового платежу. Якцо договiр страхування укладений

на строк, що е iншrtм, нiж одиIt piK, такиЙ логовiр-повИнен бутИ поновлениЙ пiсля закiнчення строку, на який

BiH укладено.

Якщо строк лiТ лсlговору оренди менший, нiж один piK, то договiр страхування уклада€ться на строк лii

договору оренди.

оплата послуг страховика здiйснюеться за рахунок Оренларя (страхувальника),

8. Суборенда

s.1. (l) Ореr]дар мас право передати Майrlо в суборенлу, якщо Ореlrлар oTpI,IMaB Майно за результатами

ayKuioHy (у тому 
"""ni 

u резу.пьтатi продовження договору оренди) i оголошення про передачу майна ts оренду

мiсти;tо згоду орендодоuй ia суборен.лу, про що зiвtlаIlасться у пунктi lз умов, l_{iльове призначення, за яким

Майно може бути oinop"aru"o ,iопо"iд"о до ДоГОВОРу суборенли, визначасться з урах)/ванням обмежень,

передбачених цим договоропt (за наявностi),

8.2. Оренлар може укладати договiр суборенли лише з особами, якi вiдповiдають вимогам cTaTTi 4

Закону.

8.3. оренлар протягом трьох робочl,tх днiв з дня укладення договору суборенли зобов,язаний надати

оренлолавчо i"6ор"ьцiю про суборенларя та один примiрник договору суборенли для його оприлюднення

оренлолав чем в електроннi й торговiй систем i,

9. Заltевllенltя cTopiH

9.1. Балансоутримувач i Оренлолавець запевllяють Орендаря, що:

9.1.1. KpiM випадкiв, коли про iнше зазначене в aKTi приt-tмання-переДачi, Об'СrtТ ОРеНДИ С ВiЛЬНИМ ВiД

TpeTix осiб, всерединi об'ск,га немае майна, нtцежного TpeTiM особам, повний i безперешкодниil доступ до

об'екта може бути нада[lI4I-.l Оренларrо в деt{ь пiдпlлсання акта прlлймання-передачi разом iз комплектом ключiв

вiд об'екта у кiлькостi, зазначеrtiй в aKTi прrtйtмання-передачi;

9.1.2. iнфоРмаttiя прО Майtlо, оприJlюднеНа в оголошеннi прО передачУ в оренду або iнформачiйному

повiдомленнi/iнформачiТ про об'ск,г оренли, якlцо логовiр уклалено без провелення ayKuioHy (в обсязi,
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передбаченому пунктом l l5 або пунктом 26 Порялку), посилання на яке зазначене у пунктi 4.2 Умов,
вiдповiдае дiйсностi, за винятко]чt обставин, вiдображених в aKTi приймання-перелачi.

9.2. Оренлар зобовязаний своечасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежi
вiдповiдно до цього договору.

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

оренлноТ плати в розмiрi, визнаLIеному у пунктi l0 Умов.

9.4. Одночасно або до укJIадення цього договору Орендар повнiстю сплатив забезпечувальний депозит в

розмiрi, визначеному у гryнктi l l Умов.

10. Лодатковi умови оренди

10.1. Оренлар зобов'язаний виконувати обов'язки, покладенi на нього рiшенням уповнова)кеного органу
про встановлення додаткових умов оренди, визначених у гtунктi l4 Умов, за умови, що посилання на TaKi

додатковi умови оренди було включено до оголошення про передачу майна в оренду, iнформачiйного
повiдомлення про об'скт (пункт,4.2 Умов).

1 l. Вiдповiдальнiсть i вrrрiшення спорiв за договором

11,1, За невиконання або неналежне виконанIIя зобов'язань за цим договором сторони несуть
вiдповiлальнiсть згiдно iз законом та договором.

l1.2, орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями оренларя. оренлар не вiдпtrвiдас за зобов'язаннямl|

орендодавця та Балансоутримувача, якщо iнше не передба.lено цим договором. оренлар вiдповiдас за cBoTMtl

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

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

l1.3. Спори, якi виникають за цим договороNl або в зв'язку з ним, не вирiшенi цляхом переговорiв,

вирiшуються в судовому порядку.

l2. Строк чltнностi, умови змittlл та припине[tня договору

l2.1. (l) I_{ей логовiр укладено на строк, влtзначений у пунктi l2 Умов. Перебiг строку договОру
починасться з дня набрання чинностi ципt договором, I-{ей договiр набирас чинностi в день його пiдписання

стороIlами. Строк ореlrди за цим договороN{ почltнаеться з дати пiдписання акта гlриймання-перелачi i

закiнчуеться датою приплIнення цього договору.

l2.2. Умови цього договору зберiг,ають сt,Iлу протягоNt всього строку дiТ ttього договорУ, В ТоМУ чИСЛi у

разi, коли пiсля його укJ]адення законодавством встановлено правиJlа, шо погiрulують становище Оренларя,

KpiM випадку, перелбаченого пуtlктом 3.7 цього договору, а в частиtli зобов'язань Оренларя щоло оренлноТ

плати - до виконання зобов'язаttь.

l2.3. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення строку його дii за взасNtноЮ ЗГОДОЮ cTopiH

з урахуванIrяN,r встановЛених статтеЮ lб ЗаконУ та ПорядкоМ умов та обмеженЬ шляхом укладення логоворiв
про внесення змiн i доповнень у письмовiй формi, якi пiлписуlоться сторонами та с невiд'€мними частинаlltи

цього договору,

l2,4. Проловження цього договору злiйснrосться з урахуваIItlям вимог, встановленихстаттеtо l8
Закону та Порядком.

Оренлар, якил-t бажаС продовжитLI чей логовiР на новий строк, повинен звернутись ло Оренлолаl]ця за три

мiсяцi до закiнчеtlня стоку дiТ догсrвору iз заявою.

.Що заяви додасться звiт про ouiHKy об'ск,га оренди та рецензiя на нього, якщо договiр оренли був

уклалений без проведе[Iня конкурсу чи аукuiону, або логовiр орендl{, що продовжусться, був уклалениii без

IlровелеIlнЯ аукuiонУ з пiдприемсТвами, устанОвами, органiзацiями, передбаченими статтею l5 Закону.

Пропуск строкУ лоданнЯ заяви ОренДарем с пiдставою дJlя припинення цього договору на пiltставi

закitlчення стрOку, гtа якlлй його бl,Llо укладено, вiдповiдно до пункту l43 Порялку,
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Оренлар, який мае HaMip продовжитlл договiр оренди нерухомого майна, що пiдлягае продовженню за
результатами проведення аукцiону, забов'язаний забезпечити доступ до об'екта оренди потенцiйних оренларiв.

Оренлар мае переважне право на продовження цього договору, яке може бути реалiзовано ним у
визначений в Порядку спосiб.

Оприлюднення на веб-сайrтi (cTopiHui чи профiлi в соцiа.пьнiй мережi) орендаря, який отримав в оренду
Майно без проведення аукцiону, недостовiрноТ iнформачiТ, що ст;lла пiдставою для укладення договору оренди,
е пiдставою для дострокового припинення договору оренди за iнiцiативою Оренлодавця, а також не
проловження договору оренди на новий строк.

l2.5. ЯкIцо iнше не передбачено цим договороitл, перехiд права власностi на орендоване Майно TpeTiM
особам не е пiдставою дJlя змiни або припиilення чинностi цим логовором, i BiH зберiгае свою ,rиннiсть для
нового власника орендованого Майна (його правонаступника), за винятком випадку приватизачiт орендованого
Майна Орендарем,

l2.6. [оговiр припиняеться:

l2.6.1 з пiдстав, передбачених частиною першою cTaTTi24 Закону, i при ltboMy:

l2.6.1,1. якщо пiдставою припинення договору е закiнчення строку, на якиli його укладено (абзач
другий частини першоТ cTaTTi 24 Закону), r,o договiр вважаеться припиненим з:

дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Оренлолавrчr про вiдмову у
продовженнi цього договору, прлtЙнятого з пiдста,в, передбаченихстаттею l9 Закоrrу, в l\,tежах cTpoKiB,
визначенихчастиною п'ятою cTaTTi l8 Закону; або рiшеllня орендодавця про припи1,1еt{ня цього договору з

пiдстав пропуску Орендарем строку на подання заяви про продовжеI{ня цього договору,
передбаченого частиною TpeTbolo cTaTTi 18 Закону (пункт 143 Порялку);

дати, визначеноТ в абзаui третьомупункту l5l Порялку, якщо переможцем ayKuioHy на продовження
цього договору стала особа iнша, нiж Орендар, - на пiдставi протоколу аукшiону (рiшення Орендодавчя не
вимагаеться);

12.6,1 .2. якщо пiдставою припиненЕlя договору с обставини, передбачеtli абзацами TpeTiM, четвертим,
сьомим, восьмим частиtl}l першоТ cTaTTi 24 Закону, логовiр вважа€ться припиненим з дати настання вiдповiдноТ
обставини на пiдставi рiшення Оренлодавшя або на пiдставi документа, який свiдчить про настання факту
припинення юридичIiоТ особи або cMepTi фiзичноТ особи;

l2.6.2 якшо Оренлар надав недостовiрну iнформашiю про право бути оренларем вiлповiдно до
положень частин третьоТ i четвертоТ cTaTTi 4 Закоrry, а також якщо Орендар, який отримав Майно в оренлу без
проведеIJня аукцiоlrу, надав таlабо оприлюднив на веб-сайтi (сторiншi чи профiлi в соцiалыriй мережi)
недостовiрну iнформаlriю про себе тir/або cBolo дiялыliст},.

.Щоговiр вважаеться припиllеним з цiеТ пiдстави в од}lосторонньому порядку на 30 день пiсля надiслання
Орендодавцем листа Орендарю tIро дострокове припинення цього договору, KpiM випалку, коли протягом
зазначеного строку Орендар звернувся до суду з оскарженняrи такого рiшення Орендодавшя.

У TaKorrry разi договiр вважа€ться припиtlеним:

пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, якщо судом не
вiлкрито провадження у справi за таким позовом Оренларя протягом зазначеного двомiсячного строку;

або з дати набрання законноТ силtt рitленняг,,t сулу про вiллаову у позовi Оренларя;

Лист про дострокове припипення надсилаеться на адресу електонноТ пошти Оренларя i поштовим
вiдправленням iз повiдомленняN{ про вручення i описом вкJIадення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а
також за адресою орендованого Майна;

l2.6.3 (l) якщо цей логовiр пiлписаний без одночасного пiдписання акта прийманпя-пере.пачi Майна.

.Щоговiр вважаеться припиненим з цiсТ пiдстави на п'ятий 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 Балансоутримувачповинен скJlасти акт та повiдомити Орендодавцю.

12,6,4' на вимогУ ОрендодавЦя з пiдстав' передбаченИх пунктоМ l2.7 цьогО договору, i при чьому логовiрвважасться припиненим в день, визначений вiдповiдно ло абзаuу третього пункту l2.8 цього договору;

l2,6,5, на вимогУ ОрендарЯ з пiдстав,.передбачениХ пунктоIll l2.9 цьогО договору, i при цьому логовiрВВаЖаеТЬСЯ ПРИПИНеНим В день, визначениЙ вiдповiдно ло абзацу другого пункту l2. l0 цього договору;

12,6,6, за згодою cTopiH на пiдставi договору про прI4пинення з дати пiдписанtlя акта повернення Майна зоренди;

12.6.,|. на вимоry буль-якоТ iз cTopiH цього договору за рiшенням суду з пiдстав, передбаченихзаконодавством.

l2,7, ЩоговiР може бутИ достроковО припинениЙ на вимогУ ОрендодавЦя, якщо Орендар;

l2.7.1. допустив прострочення сплат!t орендноТ плати на строк бiльше трьох мiсяцiв або сумарназаборгованiсть з орендноТ плати бiльша, нiж плата за три мiсяцi;

'-._ !23'2' ВикорисТовУе MaliHo не за цiльовиМ признаЧеНняМ' визначениМ У ПУнктах (з)7.1, (З)7.1.1 або(4)7.1 Умов, або використовус Майно за забороненйм цiльовим призначенtIям, визначеним у пунктi (2)7,1Умов;

l2"7,з, без п}lсьмового дозволу Оренлодавця передав Майно, його час,гину у користування iHrlriй особi,kpiM випадкiв, коли Оренлар передав Майrtо в суборенлу на пiдставi гIункту 8. l цього договору i надавОреllдодавЦю копiЮ договору суборенди для його оприлюдпa"п" в елек,гронlлiй торговiй системi;

12.7.4. уклав логовiр суборенлИ з особами, якi не вiдпоВiдаrоть вимогам cTaTTi 4 Закоrrу;

l2.7.5. перешкоджас спiвробiтникам Оренлолавця таlабо Балансоутримувача здiйснювати контроль завикористанням Майна, виконанням умов цього договору;

l2.7.6. вiдмовився внести змiни до цього договору у разi виникнення пiдстав, перелбачених пунктом 3.7
цього договору.

l2,8, ПрО наявrliстЬ однiеТ з пiдстаВ ДЛЯ доgтр9*ового прI{пИненllя догоВору з iнiшiаr.иви Орендолавця,
передбачених tryнктом 12.7 цього договору, Орендодавець або Балан.оуrр""уruч повiдомляе Оренларевi таiншiй cTopoHi договору листом. У листi повиIlен мiститись опис порушення i вимогу про його усунення в строкне менШ як 15 та не бiльШ як З0 робочих днiВ з дати ре.сrрачil.-листа (у 

"rро* 
n;rr" робочих днiв, якщо

порушення стосусться прострочення сплати оренлнот плати або перешкоджання у злiйсн.п"i Ореплодавцем або
БалансоутримувачеМ контолю за викорисТанням Майна). Лист пересиласться на адресу електронноI поштиорендаря i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вр)чення i описом вкладення за адресою
мiсцезнаходження Оренларя, а також за адресою орендованого Майна.

якщо протягом встановленого у приписi часу Оренлар не усунув порушення, Орендодавець надсила€
Оренларю лист, у якому повiдомляе Орендаревi про-дострокоua пр"п""aння договору на вимоry Оренлолавчя.У листi з€внача€ться пiдстава припинення договору, посилан}UI на вимоry про усунення порушення, а також
посилання на обставини, якi свiдчать про те, що порушення тривас пiсля закiнчa"п" arро*у, вiдведеного для
його усунення.

,щоговiр вважаеться припиненим I{a п'ятий робочий День пiсля надiслання Оренлолавчем або
БалансоутримувачеМ Оренларю листа про дострокове припинення цього договору. Оренлодавець надсилас
орендарю лист про дострокове припинення цього договору електронною поштою, а також поштовим
вiдправленНям iз повiдОмленняN{ про вр}ченНя i описолЛ 

"*пuдa,."" 
за адресоЮ мiсцезнаходження Орендаря, а

також за адресою орендованого Майна. Дата дострокового припинення цього договору на вимоry Оренлолавчя
встановлюеться на пiдставi штеN{пеля поштового вiддiлення на поштовому вiлправленri Орa"лолч"Й.

l2.9, Щей логовiр може бути достроково припинений на вимоry Орендаря, якщо:

12.9.1 . протягоМ одногО пtiсяця пiсля пiдгlисаIlня акта приймання-перелачi Оренлар отимас докази
icToTHoT НеВiДПОВiДНОСТi Об'еКТа оренди iнформачiТ про нього, зазначенiй , o.oror."ni аоо iнформачiйному
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повiдомленнi/iнформачiт про об'ект оренди, якщо договiр уклалено без проведення аукцiону, або в akTi
приймання-передачi; або

l2.9.2, протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Оренлар не матиме можливостi
в}Iкористовувати об'ект або присryпити до виконан}ш ремонтних робiт на об'ектi через вiлсутнiсть на об'сктi
мож.llивостi пiдключення до комун€rльних послуг, або вiдмови Ба.пансоутримувача укласти iз Оренларем
логовiр про вiдшкодування витат Балансоутримувача на утиман}ш орендованого Майна та надання
комун€lльних послуг Орендарю, або вiдмови постач€lльникiв вiдповiдних комунztльних послуг укласти iз
Оренларепt договорИ на постачання таких послуг протягом одного мiсяця з моменry звернення Оренларя (за
умови, Що Орендар звернувся до таких постачальникiв послуг не пiзнiше нiж протягом одного мiсяця пiсля
пiдписання акта приймання-передачi Майна),

l2.10. Про виявлення обставино якi дають право Оренларю на припинення договору вiдповiдно до пункту
l2,9 цього договору, Оренлар повинен повiдомити Орендодавцю i Балансоутримувачу iз наданням вiдповiдних
доказiв протягом трьох робочих днiв пiсля закiнчення cTpoKiB, передбачених пунктом l2.9 логовору. Якщо
протягоМ 30 днiВ з моментУ отриманнЯ повiдомленНя ОренларЯ зауваження Орендаря не булуть ycyHeHi,
ОрендаР надсилае ОрендодавtДо i БалансОутримувачУ вимоry про достроКове припинення цього логовору i
вимоry про повернення забезпечув€rльного депозиту i сплачених сум орендноТ плати. Вимоги Орендаря,
заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановлених цим гryшктом договору, задоволенню не пiдlягають.

,Щоговiр вважаеться припI{неним на десятий робочий день пiсля надiслання Оренларем Оренлолавчю i
БалансоутрИмувачУ вимогИ про достроКове припинення цього договору, KpiM випадкiв, коли Оренлолавечь або
БалансоутрИмувач надав ОрендарЮ обгрунтованi зауваження щодо обставин, викладених у повiломленнi
оренларя. Спори що.чо обгрунтованостi ц}D( зауважень вирiшуються судом.

за вiдсутностi зауважень Орендодавця та Бапансоутримувача, передбачених абзацом другим цього
пункry:

Бапансоутримувач поверта€
протягом десяти календарних днiв
повернення Майна з оренди;

Балансоутримувач повертае сплачений Оренларем забезпечувальний депозит протягом десяти
календарних днiв з моменту отриманIш вимоги Орендаря i пiдписання Орендарем акта повернення Майна з
оренди. Повернення оренднот плати, що була падмiру сплачена Орендарем на рахунок Балансоутримувача
здiйсrпосться у порядку, визначеному законодавством.

l2. l l. У разi припинення договору:

полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Орендарем 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 вiлокремити без шкоди для майна, - власнiстю
територiальноТ громади MicTa Киева;

полiпшеннЯ Майна, зробленi ОрендареМ без згодИ осiб, визначених у пунктi 5.1 цього договору, якi не
можна вiдокремити без шкоди дlя Майна, е власнiстю територiальноТ громали MicTa Киева та Тх BapTicTb
компенсацii не пiдлягас.

12.12. Майtно вва7касться пoBepHellI.1M Орендодавцю/ Балансоутримувачу з MoNleHTy пiдписаtlня
Балансоутримувачем та Оренларем акта повернення з оренди орендованого Майна.

l3. Illше

lз.l оренлар зобов'язаний письмово повiдомити iншим сторонам договору протягом п'яти робочих днiв
з дати внесення змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходrкеннi, банкiвськлtх реквiзитах i контактних даних.
орендодавеttь або Балансоутримувач повiдомляе оренларевi про вiлповiлнi змiни письмово або на адресу
електронноТ пошти.

l3.2. Якщо цей логовiр пiдлягас нотарiальному посвiдченнtо, витрати на таке посвiдчення несе оренлар.

l 3.3. Якrцо протягом строку лiТ логовору вiдбувасться змiна орендодавця або Балансоутримувача Майна.
новий ОренДодавецЬ або БалансОутримуваЧ стае сторонОю такогО договорУ шляхоМ складення акта про замiну

Оренларю вiлповiдну частину орендноТ плати, сплаченоТ Оренларем,
з моменту отримання вимоги Ореrrларя i пiлписання Оренларем акта



a

13

l

сторони у договорi оренди (далi - акт про замiну сторони) за формою, що розроблясться орендодавцем. дкт про
замiну сторони пiдписусться попереднiм i новим оренлодавчем або Балансоутримувачем та в той же день
надсиласться iншим сторонам договору листом (чiнним з описом). Дlст про замiну сторони складасться у трьох
ОРИГiНМЬНИХ ПРИмiрниках. Новий Оренлолавечь або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти робочих
ДНiВ ВiД ДаТи ЙОго Надсилання Оренларю) оггублiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй системi.
ОРеНДОДавеЦь або Балансоутримувач за цим договоро]\,t вважаеться замiненим з моменту опублiкування акта
про замiну cTopiH в електроннil"t торговiй системi.

lЗ.4. У разi реорганiзаrriТ Оренларя договiр оренди зберiгае члtннiсть для вiдповiдного правонаступника
юридичноТ особи - Оренларя.

У разi видiлу з юридичноТ особи - оренларя окремоI юридичноТ особи перехiд до такоI особи прав i

ОбОв'язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий лиtl]е за згодою Орендолавчя.

Замiна cTopoнtl Оренларя набувас чинностi з дtIя внесення змiн до цього договору.

Замiна Оренларя iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допуска€ться.

l3.5, I]ей,Щоговiр укладено у трьох примiрниках, кожен з якt{х ма€ однакову юридичну силу, по одному
.лля Оренларя, Оренлолавця i Балансоутримувача.

lз.6. У разi якщо повiдомлення (лист) орендодавчя, Балансоутримувача направлене за н€lлежною
адресою (зазначеною у логоворi) i повернено поштою у зв'язку з посиланням на вибуття адресата, не
ОТРиМання У Зв'язку з закiн.Iенням TepMiHy зберiгання поштового вiдправлення, вiдмову вiд олержання, тощо,
то вважаеться, що адресат (оренлар) повiдомлений належним чином.

l4. .Щодатки

l4.1 ,Щолатки до цього .Щоговору е його невiд'€мною i складовою частиною.
До цього .Щоговору додаються:
- Акт приймання-передачi оренлованого п,lайна (Додаток l );
- Викопitованням з поповерхового плану (Додаток 2).
- Протоко електронного аукчiону IJA-PS-202 1-04-23-000047-3.

Вiд Орндаря:

l

Вiд Орендодавця:

Пiлпlrси cTopiH

Вiд Балансоутримувача :

ъ _----*ъъ



Додаток I

приймання-передачi 
i:r]^i:f,r*oro.o майна, uIо належитьдо комупальноТ власностi теритоРч"""от громади MicTa Кисва(нова редакцiя акту прийм;;;, _ передачi нежилого примiщення вiд 27.04.20l8)

м. Киiв
n // r_ //_202l р.

,1l'J,ъъН ;Т ;ж;::; :Y;JJ*i:l .т## }"i:T " i: "*ч - о ре нда р, iде нтиф i ка ц i й н и й
код 2705010065, що |сторони,такомунаЖ*н;#НЁЯgi:JЁ;'ilНff ;iЪ;l*:ъiчl
$i:{r!Ёý""'ffi ;;"_:'tlжx;Ti#ilц**1Xii;liX?X"ir,iJi"J1;;",#"fi r;#ý
наталiI вiкторiвпи, 

"*u ш. 
"n; ;^;i'Д.:Ы Ж}::iъ]];1 ;"":#"::#Т:i:""Ё tЖ:нижче:

l. tla ви.конання договору оренди нер}хо
_ 
До.о"if 

';;;Й;"r-uп.оr,р,"у,ч" 
r.Ж#::Т Тi^i#, rл.({ 202l р. xnZZ-l€gyr _- !оговiр оренди) briJ".БЙJ"JJ;КОристуванп",фу*J".,,iойй";###Н,.li|",*';"i_ 

_?r::::, 
;йй* ; -",БЬ-"#'#;

KobryнzulbHoi власностi, -

мiсцезнаходження об'скl,а

----vl U, gv

Я;1, ; "?'.ffi ,iJJ,lfll} 
" 
}l?,.ж 

о.,.Ч|:,, 
".1 

1, 
б - u n. i Бал а н с оугр и м у в а ч ауправлiння Голосilвськоi'раиоi,ноi;;; й'Ёr,Нi"3.iliffiilЪТ,i; та нzшежить до сфери

i;3*i;x] :::т#: ?:::,"",э:1:]:- осiб, всерединi Об'скта оренди немае
;ifi ж;;.;*J::#нял*:;:ilч"Й''"Тj"аЪl:Ji:'Шl#Т#":;}ТЁНхi;:,у..",::::п iдгlисан ня цього u*ru пр"йпй;;#;;; орендарю в день

,"*."j;"Iiji;:ЖlJ* Не;l(I'iТJlОВОГО ПРимiщеI{ня; нежитлове пiдвальне примiщення, наявнi Bci

4, Вказане примiшtеttt,lя передасться Оренларlо в задовiльному cTaHi без будь-якого обllаднання.

*n.";J *иЦ&,tШ *ОfiПХ.? '"";fiУu:, ЩО отl]иNlав вiд Балансоутримувача необхiдtrий комплект

БА.пАIIс OуTPI,Iп{УBAII
орЕндАр

Характеристика нерухомого майна нежитлове примiщення загаJIьною площею
12140 кв. м,

1цзa""а "r",ц" "б.*(-"Б 12,40 кв. мКорисна площа об'екта (кв. пr)

назва об'екта
iщення

л. Саксаганськогоr 30

коrtпанiя я ,fiIlтлов Рirл"чпl осtlба .- пiдпрнемець
Коrr5rнальне мство <d(еруrоча
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