
договIр орЕнди xn J/- z/-/
нерУхомого майна, що наJIежить до комунzlльноТ власностi

територiальноТ громади MicTa Кисва

l. Змiнюванi i - Умови

l
Найменування

населеного
пункту

MicTo Ки[в

2 l]aTa n_?J, фе 202l року

J Сторони FIайменування
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державним
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осiб,

фiзичних осiб
- пiлприем-

цiв i
громадськ

их формувань
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ження
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батьковi (за
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що пiдписала

логовiр

]посилання на

l ЛОКУмент,
який надас

, повнова-
Посада i ження на

ссоби, щоi пiдписання
пiдгrисалаl договору
логовiр (статут,

llоложення,
наказ,

:

довlрен IcTb

, тоцо)

3,1 Орендодавець

голосiтвсыса
райоltllа

в MicTi KltcBi
державна

адмiнiс,rраlliя

37308812

03039, м. КиТв,
просп.

f'олосiТвський,
42

Калугirr Олег
Юрiйович

, Закони
, УкраТни
:<Про мiсцевi

лержавнi
алмiнiстрачii>
', uПро opeHlly

, дерх(авного

i,o
комчнал ьIlого

Застчп-" ма Il на))ник ]

DозпоDяд)кен
голови iня

lг'олосiтвськот
, раионн()l в

MicTi Кисвi
] державно'i'
алм ir ticTpartiT
вiд 03.07.2020
i Nч319(зi
l змiгlам1,1

1.1
)са електоtlноТ пошти Орсlrдодавця, на яку
14лаються офiчiitнi повiлом.ченням за цим

lvr

rda_golos@km da.gov. uа

з.2 i, Оренлар

) l lАдреса електроr
'-"lнадсилаються о

ФоII
Зелillська AItHa

€вгеrriтвlliл

ttbloi поштll Ореttлар
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35l б000322
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Iя]\,l За циI\I

] l [lll,гяг з

l бб00, i €лl|tlого
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|38095l7tбl5t ] l гроNlадських

a.zelillska96@gmail.cclm

Ho'i'

patlll
.2020
(зi
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lHepyxoMe майно

Об'скт оренди та склад майна (палi - Майно)

й---ъ"Й;;й-"е "ри.rt,це"ня 
загальною площею l0,0 кв. м (Окремо

|porrortrouuna 
булiвля) на вул, Костанайськiй, 5,

_.--"l-
i . лЪ;.;;;;;" *j.-pfi,ý 

" 
*.*ri,*rtй..р.*iП ciicieMi, на якiй розмiщено iнформачiю про об'скг__

i 
4 2 ;;;;;;;;;;й;" до оголOшення про п.р.д""у майна в оренду (в обсязi, передбаченому пунlсгОМ 55

i [й;ri.о.^*' в ореllдУ державного i комунального майна, затвердженого постановою Кабiнету

lЙffi;i;;.й'';"й з .,Ёрuпо 2020 р. N а8з (офiцiйнийзiсни- у.-ч"]"1,?9.з9I:L?.lll]:1585) (лалi-

рядок), або посlrлання на опублiковане вiдповiдно ло Поряпку iнформачiйне повiломлення /

iop"uui' про об'екгор"пл,rrЪ*aо логовiР укладено без проведення аукцiону (в обсязi,

ченоNlу пунктом 115 або 2б Порялку)

1_U -2021041
про належнiсть Майна не включеtllлй ло,щержавного реестру нерухомих пам'яток УкраТни, не с

пам'яток культурноi спадщи tlи, 'ектом кул ьтурноТ спадщини

(А) Перелача об'скта орендIt на ayKuioHi

BapTicTb Майна

ЬвiтностiБалансоуrримувlч.а .. Р".24коп.)
(lчастина cTaTTi 8 Закону УкраТни

iвiд 3 жовтня 20l9 р. N l57-1X "Про

|ор.uлу державного i комунального

]1
l i Страхова вар,гiсть
l6.2 l
ll

16.2. lCyMa, порядку перелбаченому ! 
сума (гривень), без. п.одатку на додану BapTlcTb:.

i;
i - i L[iльове призначення Майtlа
',1';

ном на останню

3,2.,
)фiшiл'rний веб-сайт (cTopiHKa чи профiль в

:оцiальнiй мережi) Орендаря, на якому
эпублiкована iнформашiя про Оренларя та його

цiяльнiстьl

з.3
Балансоутриму

вач

Комунальне
пiдприемство

<<Керуюча
компанiя з

обслуговування
житлового фонду

голосiтвського
пайонч м. Кисва >

32375554

03039, м. КиТв,
просп.

гп ппаiiрпкrсий_

Латанюк
Наталiя

Вirсгорiвна
у

l7-б

L__
].3.1

еса електроннот пошти Балансоутримувача, на

надсилаються офirriйнi повiдомленням за цим
d irektsia_golos@kmda. gov.ua

4

:
5.1.

6

lv та соDтvвання



заповнюеться, якщо майно
в погодинну оренду)

гривень, без податку на додану BapTicTb

ciMcoT вiсiмдесят грн. 00 коп )

iсячна орендна плата, визIlачена

результатам и проведення

итрати на утимання
Майна та надання

(д"i) Йi."""i opeH.aHi платlt

ума забезпечув€lJl ьного депозиту

,Ki реквiзити для спJIати
,т плати та iнших платежiв

до цього договору

станом на дату укладення

застосову€ться

Оренлна плата та iншi платежi

Орпдuр." в порядку, передбаченому пунктом 6,5

Розмiр авансового внеску орендноТ плати

--------]

(дriiйiё"r"i орё"лi ;л;;;, але в буль-якому разi у po*i|].1,_I1.1l1?.yy_ 
.

розмiр MiHiMa.ltbHoT заробiтноТ плати станом на перше число мlсяця, в ]

iуy*unu.'"сяцейIлoгoвipсyмa'ГpиBeHь,бeзпoДaткуНадoдaНy

гривень, без податку на додану BapTicTb (6_0_00,00 (rшiсть тисяч грн

n.)-*i"i'unьназаpoбiтнапЛатана01.05.202l).

Строк логовору

5 poKiB ? дати набDання чинностi ципt договором

ць надав згоду на суборенлу згiдно з оголошенням про

Ma[-IHa в

Балансоутримувача

банку 305299 код €ДРПОУ 32375554

'rY 100уо Бюджету м. Киева 07о

iдсоткiв cyмI-t орендноi плати

Il. Незмiкюванi умови договору

l. Прелметдоговору

Ф- |i ;iiiti:x Bq 0 бббоiбббiз 0бýа J5jý ;t Ё Ё ь лъ io о 
j сiо i о iл ii

ono"*,o.o управлiпня по м. Кисву та КиТвськiй областi АТ

lадбанк>, код банку 322669,

uд zrзоizS900000i600З0l670855б в А'ГБ <Прltватбанк>,

вiлсоткiв суми

на суборенлу



1.1. Оренлолавець i Балансоутримувач передають, а Оренлар приймае у cт.olg:e платне користування

майно, зазначене у ,rуйi + VM.B, вфiсть якого становить суму, визначену у гryнктi б Умов,

Майно передаеться в орендУ дJIя використання згiдно з пунктом 7 Умов,

2. Умови передачi орендованого Майна Оренларю

2.1. Оренпар вступае у строкове платне корlлстування Майном у день пiдписання акта приймання-

перелачi Майна.

дкт приймання-передачi пiдписуеться мiж Оренларем i Балансоутримувачем одночасно з пlдписанням

цього договору.

2.2.ПерелачаМайнаВоренДуздiйснrоетьсязаiiогосТрахоВоювартiстю,влrЗНаЧеНоЮупунктi6.2Умов.

3. Оренлна плата

3.1.оренлнаПЛатастаноВитЬсуМУ,ВиЗнаЧеНУУпУнктi9Умов.НарахУванняПоДаТкУНаДодаНУвартiсть
на суму оренлнот плати здiйснюеться у порядку, визначеному законодавством укратни,

.Ц.осклалУоренлноТпЛаТиI{еВхоДя-гЬВитраТиIlаУтр}lNlанняорендоВаногомайна(комунальнихПосЛуГ.
послуг з управлiння,об'сктопr HepyxornrocTi, витрат lla у-гриманн,_пр"Ьул""повоТ 

територiТ та мiсць загального

користуваIiня, BapTtcTb послуг . o."o"iy'T ;;";:|l_,.о9.пуфвуванlIя iнж_е_::рного обладнання та

внутрiшньобуо""*оui**".ръ*, р.*о"rу бупiвлi, у тому числi: пОКРiuПi фu.uДУ, ВИВiЗ СМiТТЯ ТОЩО)' а ТаКОЖ

компенсацiя витрат Балансоутримувача за користування земельноiо дiлянкою. Оренлар несе цi витрати на

ocHoBi окремих л.оговорiв, укладених tз Балансоутимувачем таlабо безпосередньо з постачаJIьниками

KoN,tyнtulbHI4x послуг в порядку, визначеному пунктом 6,5 цього договору,

3.2.ЯкшооренднапЛаТаВиЗНаЧенаЗареЗУЛЬтаТ.аМиаУкчiонУ'ореНДнаПЛатаЗасiчень-груltеНЬроку'шо
наста€ за роком, на який припадае перший мiсяць орендлI визнача€ться шляхом коригування орендноi плати за

першlлЙ мiсяцЬ орендИ на рiчниЙ itlдекС l"qn,T iipo*y, на який припада€ перший мiсяць оренди, Орендна плата

за сiчень-грУдень третього рокУ оренди l кожного наступного кtlлендарного року орендIl визначасться шляхом

коригування мiсячнот оренлнот плати, що сплачувалась У поперео"rо*у роui, nu рiчний iнлекс iнфляuii такого

року, сяшI оренди, так як орендар отримаВ майно в

3.3. Оренлар сплачус шомiсяця до ]5 числа поточl{ого Ml

оренду за результатами аукчiону (договiр 5(А),

3.4. ОренлаР сплачуС орендtry плату на пiдставi paxyHKiB БалансоуrрИмувача, Податок на додану BapTicTb

нараховуеться Ila загtцьну cyr\ry оренлноt плати. Бапансоутримувач надсилае Оренлар}о рахунок не пlзнlше нlж

за п'ять робочих oniu до oori, nrui.rny. Протягом п'яти рЬбочих днiв пiсля закiн,Iення поточного мiсяця оренди

БалансоутрtЛмувач переДас ОренларЮ unr-""*onon"* рЪбi' на надання_ореtlдних послуг разом iз податковою

накладною за умови paaa,puuii Оренларя платником податку |]а додану BapTlcTb,

з.5. В деrrь укладення цього договору або до цiст дати Оренлар сплачуе орендн)i плату за кiлькiсть

мiсяцiв, зi}значену у пунктi l0 Умов (авансовпй внесок з оренднот плати), на пiдставi докупlенr,iв, визtlачених у

пунктi 3.6 цього договору,

3.6, Якшо цей договiр укладено за резуJIьтатами провео,п", 
_1l11,1_:j],,:,,.l" 

пiдставою для спJIатИ

аВанаоВоГовнескузоренДноТПЛатлIсПротокоЛПрорезУЛЬтатиелектроННоГоаУкцlонУ.

3.7.оренлнаllЛата,ПерерахоВаНаНесВосчасноабоневпоВноМУобсязi,стяГусТЬсяБа-тансоутриМуВаЧеМ.
БалансоутримуваIl може звернутися iз позоворt до суду про стягнення оренлноТ платLl та iнших платея(lв за цим

ДоГоВороМ' 
''lHoT

3.8.НасумузаборгованостiоренларяiзсплатиоренДноТпЛаТиНарахоВУстЬсяпеняВроЗМlрlПоДВl}
облiковот ставки Нацiонального банку на Дату llарахування пенi вiд су*r" iабор,ованостi за кожний день

прострочення перерахування орендноl платl{,

з'9.НадМiрУсIIлаЧенасУМаоренлноТплатлt,ulоrtаДiйшtлаБшансоутримУ]1]l:пiдлягасВустаНоВЛеНо1!1у
ПоряДкУЗарахУВаннЮВрахУtlоктrлаЙбУтнiхплатежiв,аУразiНеМожЛиВостiтакогоЗарахУВаНняУзв.язкуз



3.10. Припинення договору оренди не звiльняе Оренларя

орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязi, ураховуючи

3.1 l. Оренлар зобов'язаний на вимогу Оренлолавця проводити звiряння взасморозрахункiв за орендними

платежами i оформляти aKTll звiряння,

4. Поверllення Магtна з оренди i забезпечувальниl"l депозит

4. l. У разi припинення договору Оренлар зобов'язанlлй;

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

його вiдповiдно до акта повернення з оренди opa"oouu"o.o Ir4айна в тому cTaHi, в якому Майно перебувало на

моменТ передачi його В оренду, , ypu*yuun"rn пор"-о"ого фiзичного a"оaу, а якщо Оренларем були виконанi

невiд'емнi полiпшення або провелено капlтаJIьний ремонт, - то разом iз такими полiпшеннями/капiтальним

ремонтом;

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

наявностi), сплатитИ БалансоутрИruувачУ платежi за договороМ про вiдшколування витрат Балансоутримувача

на утр}lмання орендованого Майна та надаI{ltя комунzuIыIих послуг Оренларю, нараховану до дати, що переду€

датi повернення MaliHa з оренди;

вiдшкодувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноТ або час,гковоI)

орендованого Майна;;;;;ъЁ'пuр, 1i в межах сум, що перевищують суму страхового вiлшколування, якшо

воно поширюеться tta випадки погiршення a.u"y Ьбо втрати орендованого Майна), або в разi демонтажу чи

iншого вилучення невiд'емних полiпшень/капiтального ремонту,

4.2.ПротягоМтрЬохробочихДнiвзпломеtlтУприпиненНяцЬогоДоГоВорУБалансоУтримУвачзобов'ЯЗаНий
оглянут1l Майно i зафiксувати його поточний стан, а також стан розрахункiв ?u- чr" договором i за логовором

про вiлшколування витрат Балансоутримува!Iа на утримання орендованого Майна та надання комунiцьних

nb.ny. Оренларю в akTi повернення з оренди орендованого Майна,

з оренди орендованого Майна у ,грьох оригiнальнлtх

пришriрники Оренларю.

5

припиненням орендних вiдносиtt - поверненню Орен.шарю, Сума оренлноТ плати, сплаченоТ авансом вiдповiдно

до пункту 3.5 цього договору, пiдлягас зарахуванню в рахунок сплати оренлноТ плати за першi мiсячi оренли

пiсля пiдписання акта прийманlrя-перелачi Майна,

вiд обов'язку сплатити заборгованiсть
I пеню та неустойку (за наявностi).

Балансоутримувач складае акт повернення

примiрниках i надас пiдписанi Балансоутрtлмуваrlе]\t

Оренлар зобов'язаний:

пiДписатитрипримiрник}rактапоВерненнязоренДиорендоВаноГоМайна
наступного робочого дня з моменту ik отримання вiд .Балансоутимувача
Ба.пансоутриNtувачу два примiрники пiдписаних Оренларем akTiB разом iз ключами

*on" ло.rуп дЬ об'iкта оренди забезпечуеться ключами);

звiльнитлr Майrrо одllочасно iз повергrенняlrл пiдписаних Оренларем akTiB,

не пiзtliше нiж на четвер,гий робочий день пiсля припинення договору Бапансоутримувач зобов'язаний

надати Орендодавцю ltришriрник пiдписаного akTit повернення з оренди орендованого Майна або письмово

повiдомити Оренлодавчlо про вiлмову Оренларя вiд пiдписання акта таlабо створення перешкод Оренларем у

доступi до ореIlдоIrаrrого IуIайна r по.rоо-иЬ.о ornroy, таlабо про неповернення пiдписаних Орендарем

примiрникiв акта.

4.3. Майно вважасться повернутим з орендлI з момен,гу пiдписання Бzulансоутримувачем та Оренларем

акта повернення з оренди оренловаIlого Майttа,

4.4. ЯкщО Оренлар не поверта€ Майно пiсля отримання вiд Балансоутрllмувача примiрникiв аtсга

повернення з оренди ореtlдоваI.1ого I\иlat-tHa, Оренлар спJlачу€ Балансоутримувачу rrеустойку у розмiрi подвiйнот

орендноТ пJIдти за кожний день корисТування Майном пiсля дати припинення цього договору,

4.5. З MeToto виконаннЯ зобов'язанЬ Ореllларя за ци]\Л договором, а також за договором l]po

вiдшкодуваНня BlITpaT Балансоу,грtll,rувача на утриманНя орендоваНого Майна та надаtlнЯ KoMyHaJ]bHt4x послуг

не пiзнiше нiж протягом
i одночасно повернути

вiд об'екта оренди (у разi.
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Орен,шарю до або в день пiдписання цього договору Оренл.ар сплачуе на рахунок Орендодавuя

забезпечувапьний депозит в розlrлiрi, визначеному у пунктi l l Умов,

4.6. Балансоутримувач повертае забезпечувальнлtй депозит Оренларю протягом п'яти робочих днiв пiсля

отримання вiл примiрника aк,l,a повернеIlня з оренди орендованого Майна, пiдписаного без зауважень

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

зауважень Балансоутримувача або Орендолавчя.

4.7. Балансоутримувач змишае на власноNIу рахунку забезпечувальний депозит у повному обсязi, якщо:

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

ч"nn ло.Ьuором, або створюе перешкоди у лоступi до орендованого Майна представникiв Бапансоутримувача

або Оренлолавця з метою складення такого акта;

Оренлар не пiдписав в установленi строки логовiр оренди Майна за результатами проведення ayKuioHy

на продов21(ення цього договору оренди, в якому Оренлар оголошений переможце]\,l,

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

акта повернення з орa"о" орендованого Майна iз зауваженнями (або за наявностi зауважень Оренлолавшя)

зараховус забезпечувальний депозит в рахунок lлевиконаних зобов'язань Оренларя i перераховус

,uЬarп.чуu-ьний депозит lla погашення зобов'язань Оренларя у такiй черговостi:

у першУ чергу погаШаютьсЯ зобов'язаннЯ ОренларЯ iз сплатИ пенi (пункТ 3.8 цьогО логовору) (у такоrпlу

разi вiдповiдна суму забезпечувального депозиту розподiлясться мiж мiсцевим бюджетом i

Ба.пансоутр им увач ем ) ;

у другУ черry погаШаютьсЯ зобов'язаttнЯ ОренларЯ iз сплатИ неустойкИ (пункТ 4,4 цього логовору);

у третю чергу погаtцаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини оренлнот плати, яка вiдповiдно до

пункту l5 Умов пiдлягас сплатi ло бюлжету м, Киева;

у четверту чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини оренлнот плати, яка вiдповiдно

до пункту l 5 Умов пiдлягае сплатi Балансоутримувачу;

у п'яту чергу погашаlоться зобов'язанrrя Оренларя iз сплати Балаrrсоутримувачу платежiв за договором

про вiлшколування BI,I1paT Балансоутримувача на утриN{ання орендованого Майltа та надаl,|ня комунальних

послуг Оренларю;

у шосту чергу погашаються зобов'язання Оренларя з коN,tпенсацiт суми збlrткiв, завданих орендованому

Майну;

за цим договором або в

яка зzцишилась пiсля

у сьому чергу погашаються зобов'язання Ореttларя iз сплатlt iнших платежiв

рахунок погашення iнших tle виконаних Оренларепл зобов'язань за циN,r договором,

Балансоутримувач повертае Оренларю суму забезпечувального депозиту,

здiйснення вирахуваI{ь, передбачених циr\r пуl{ктом,

5. Полiпшення i ремонт орендованого майна

5.1. Оренлар Ntac право:

за згодою БалансоутримуваLlа провод}Iти поточниii таlабо капiтzutьний ремонт Майна i вис,гупати

замовником на виготовлення прOектно-кошториснот документацiт на провелення ремонту;

здiйснlовати невiд'спtнi полiпшення Майнi за наявtlостi рiшення Оренло:rавuя про надання згоди,

прийнятого вiдповiдно до Закону та Порялку.

за згодоЮ ОренлопавЧя, надаItоlО вiдповiднО до ЗаконУ та Порядку, i один раз протягом строку ореtIли

зарахуtsати частину витрат на проведеIIllя капi,галыtого ремонту в рахунок зNtеншенIlя оренпнот плати,

5.2. Г|оря,пок отримання Оренлареrи згодtл Балаltсоутримувача i Оренлолавця на проведення вiдповiдних

вилiв робiт, передбачених пунк,гом 5.1 цього договору, порядок отриlllання Ореrrларем згоltи ОренлOдавця на
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зарахування витрат на проведення цих робiт в рахунок оренлнот плати i умови, на яких здiйснюсться такезарахування, а також сума витат, якi можуть бути зарахованi, визначаються Порядком.

5.3. Орендар мае право на компенсаuiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень Майна у порядкута на умовах, встановлених Порядком.

5,4, Орендар мае право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень Майна вiдпереможця аукцiону 3 приватизацiт Майна, а якщо таким переможrlем стас Оренлар, - то право на зарахування врахунок купiвельнот цiни cyMr,r BapTocTi здiйсненlrх lrим невiд'емних полiпшень у порядку та на умовах,встаrlовленИх Законом УкраТни вiд l8 сiчня 20l8 р. N 2269-УIII "Про приватизацiю державного i копtунальногомайна" (Вiдомостi Верховнот Рали УкраТни, 20l 8 р., N l2, ст. 68) (далi - 
'Зчпоп 

npo прii"lr".аuiю;,

6. Режипt використання орендованого Майна

6, l, ОРеНЛаР ЗОбОВ'ЯЗаНИй ВИКОРИСТОВУВаТи орендоване Майно вiдповiдно до призначенt{я, визначеного упунктi 7 Умов.

6,2, Оренлар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати йогопошкодженню i псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарними нормами та правиламипожежноi безпеки, пiдтримувати орендоване Майно ,-n-a","o"y .ru"l, 
"a 

гiршому, нiж на момент перелачiйого в оренду, з урахуванням норм€lльного фiзшного зносу, злiйсt,lоrчr" заходи протипожежноi безпеки.

6.3. Оренлар зобов'язаний:

вiдповiдно до вимог норNrат}Iвно-правових aKTiB з пожежноТ безпеки розроблятrл коплплекснi заходи Iцодозабезпечення пожехtноТ безпеки об'скта орендtl Майна;

забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартiв, норм,
приписiв i постанов органiв державного пожежного нагляду та вимог
Ба.пансоутримувача;

,---л _Iт""увати У справномУ cTaHi засоби протипожежного захисry i зв'язку, пожежну TexHiKy, обладнання таlHBeHTap, не догryскати ii викорлtстання не за призначенням;

проводити внутрiшнi розслiдуванlrя випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувачу вiдповiднiдокументи розслiдування.

орендар несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатацiт iнженерних мереж, пожежtlот безпекиi санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.

6.4, Оренлар зобов'язаний забезпечити представникам Оренло.чавшя та Балансоутримувача доступ наоб'ект оренди у робочi лнi у робочий час (а у p*i orp""u""" .*й на порушення правил тишi або провадженняОрендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди або незручностей власнЙкам сумiжних примiщень, -то у буль-який iнший час) з метою здiйснення контролю за його використанням та виконанням Орендарем умовЦЬого договору, Про необхiднiсть отримання доступу до об'екта оре"ли Балансоутримувач або Оренлолавечьповiдомляе Оренларевi електронною поштою принаймнi за один робочий день, KpiM випадкiв, коли доступ дооб'екта оренди необхiдно отримати з метою запобiгаlrня нанесенню шкоди об'екту оренди чи власностi TpeTixосiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок аварiйних a"rуччiл'або внаслiдок настаннянадзвичайних сиryацiй, техногеlIного та природного характеру, а також у разi отримання скарг на порушенняправиЛ тишi абО провадженНя ОренлареМ 
.дiяльностi у "ерЬЬо"rИ 

час,'яка ,u"дu. шкодИ абО незру^tностейвласникам сумiжних гlримiщень. У разi виникtIення iak"* сиryачiй Оренлар зобов'язаниir вживатитлевiдкладних заходiв для лiквiдацiт ik наслiдкiв,

6,5, Протягом п'яти робочих дltiв з дати укJIадення цього договору Балансоутримувач зобов'язанийнадати Орендарю д.пя пiдписання:

два примiрНики договору про вiлшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованогоМайна та надання комуналы{их послуг Оренларю. Проекти логсlворiв l. no.iaranr""*u"" комунzrльних послуг,якщо стосоВно об'екта оренди такI{ми постач€Ulьниками комунilльних послуг вiлкритi oKpeMi особовi рахункиабо якщо oKpeMi особовi рахунки були вiдкритi на поперел"оо.о *ор"arувача Майном.

правил, а також виконання вимог
вiдповiдних служб (пiлрозлiлiв)
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оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання примiрникiв договору про

вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунаJIьних послуг

Оренларю:

пiдписати i повернути Ба.пансоутримувачу примiрник договору; або

подати Балансоутримувачу обгрунтованi зауваження до сум витрат, якi пiдлягають вiлшкодуванню

Оренларем за договором.

Оренлар зобов'язаttи1-1 протягоlчt лесяти робочих днiв з моменту 
".гр"Y_1,":l-:iд 

БалансоутрI,iN{увача

вiдповiдi на свот зауваження, яка мiстить оо*у"Jйп"нi пiдтвердження витрат, якi пiдлягар15 9iдшкодуванню

Оренларем' пiдписатИ i повернутИ БалансоутрИмувачУ примiрник договору,

оренлар вжива€ заходiв для укладення iз постачальниками комунtшьнихл:.yу::о'оворiв на постачання

вiдповiдниХ комунальних послуг протягоI\4 мiсяця з моменту отримання проектiв вiдповiдних договорlв вlд

Балансоутримувача. Оренлар зобов'язаний надати Балансоутримувачу копij договорiв, укладених iз

постачапьниками комун€цьних послуг,

7. Страхування об'скга оренди, вiдшкодування витрат на ouiHky Майна

7. 1. Оренлар зобов'язаний:

протягоМ l0 каленларних днiв. з дня уклалення цього договору ,":-гpiY:.i]" Майно на суму Глсlгсl

страховоi BapTocTi, u"riruu.nbT у пуrtктi 6.2 умов, на користь Балансоутримуваllа згiднло з порялком,,::|л,yu:iо

поясежi, затопленl{я, протиправних дiй TpeTix осiб, cri,rxiriHoгo ЛlТХа, Та ПРОТЯГОМ l0 КаЛеНЛаРНИХ ДНlВ З.ДНЯ

укладення договору й;-й;; (лоrо"орiu страхування) налати БалансоутрrlмУВаЧУ Та ОРеНЛОЛаВЦЮ ЗаВlРеНl

нiшежним чином копiт договору страхування' i документiв, якi пiдтверджують сплату страхового платежу

(страхових платежiв);

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

застрахованим, i надавати Балансоутр""уъu"у та Оренлолавцю копij завiрених наJIежним чином договору

страхування i локументiв, якi пiдтвердх(ують сплату страхового платежу, Якщо договiр страхування укладений

на строк, що е iншим, нiж один piK, такиЙ ло.оuiрi,,о""нен бути понойений пiсля закiнчення строку, на який

BiH укладено.

Якщо строк дiТ договору оренди шtенший, нiж один piK, то логовiр страхування укладаеться на строк лiТ

договору оренди.

оплата послуг с.граховика здiйснюет,ься за рахунок Оренларя (страхувальника),

8. Суборенла

s.l.(l)орен,парМасПраВопереДаТиМайновсуборенлУ,якшооренлароТриМаВМайнозареЗуЛЬ'гатаМи
аукчiону (у тому ;;"i ; резул"rаri'продовження договору оренли) i оголошення лро передачу майна в оренду

мiстилоЗГоДУорендолавцянасуборенлY,проЩозаЗнаЧасТЬсяупУнктil3Уплов.ЦiльовепризнаЧеННЯ,ЗаякИМ
Майно MorKe бути використано uiдпоuiд"Б до договору суборенли, визначаеться з урахуванням обмежень,

передбачених цим договором (за наявностi),

8.2.оренларМожеУкЛаДатидоговiрсУборенлиЛИшезособами,якiвiдповiдаlотЬВиМоГамстаттi4
Закону.

8.3.оренларПроТяГоМтрьохробочихДнiв.''1l'Yl.еННядоI.оВорусУборенлизобов.язанийtrаДати
оренлолавчю iнформаrriю _про 

суборенларя та одиli приN,llрник договору суборенли для його оприлюднення

ОренлолавЧеги в електрОннiй торговiй системt' 
9. Запевнення cTopiH

9.1. БалансоуФимувач i Оренлолавець запевняють Орендаря, що:

9.1.1. KpiM випадкiв, коли про iHrtle зазначеп, 
:_u*,1-:l.иймання-передачi,

TpeTix осiб, всерединi'об,iкта немЬе майна, ny.*"o::_ Т,::iY_::"бu', 1Чii..:
об'екта може бути наданий Оренларю в ден_ь пiдписання ах,га приймання-передачl

"И 
об'a*rч у кiлькостi, зазначенii't в aKTi приймання-передачl;

об'ект ореиди е вiльним вtд

безперешкодний лоступ дсl

разом iз комплектом ключiв
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9.1.2. iнфоРмачiя прО Майно' оприлюднеНа в оголошеннi прО передачУ в орендУ або iнформашiйному

повiдомленНi/iнфЬрмачiТ про об'скТ оренди, якщо договiр уклалено без проведення ayKuioHy (в обсязi.

передбаченому пунктом l is аоо пунктом 26 Порялку), посилання на яке зазначене у пунктi 4.2 Умов,

вiдповiдае дiйiностi, за вtlнятком обставин, вiдображених в aKTi приймання-перелачi,

9.2. Орендар зобовязанl-tй своечасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежi

вiдповiдно до цього договору.

9.З. Одночасно або до дати укладення цього договору Оренлар повнiстю сплатив авансовий B}IecoK з

оренлноТ плати в розмiрi, визначеному у пунктi l0 Умов.

9.4. одночасно або до укладення цього договору Оренлар повнiстю сплатив забезпечувальнийt депозит в

розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов.

l0. Вiдповiдалыriсть iвирiшення спорiв за договором

10.1. За невикоНання абО ненtUIежне виконаннЯ зобов'язанЬ за циМ договороМ сторони несуть

вiдповiдальнiсть згiдllо iз законопл та договором.

l0.2, ОренлодавецЬ не вiдповiда€ за зобов'язаннями Оренларя, Оренлар не вiдповiда€ за зобов'язаннями

оренлолавшя та Балансоутримувача, якщо iнше не передбачено цим договором. Оренлар вiдповiдас за свотми

зобов'язаttняrrли iза зобов'язаннями, за якиN,rи BiH с trравонаступником, виключно власним Mal"lHoM. Стягltенtrя за

цими зобов'язаннями не може бутлt звернене на орендоване Майно.

10.3. Спори, якi виникаЮть за циN,r договороМ або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом переговорiв,

вирiшуються в судовому порядку.

l0.4. Стягнення заборгованостi з орендноТ плати, пенi та неустойки (за наявностi), перелбачен}rх цим

договором, може здiйснюватися на пiдставi рiшення су.лу. Стягнення заборгованостi з оплати орендноТ плати

вiдповiдно дочастини шостоТ cTaTTi l7 ЗаконУможе здiйснюватися в безспiрному порядку на пiдставi

виконавчого напису HoTapiyca.

ll. СтроК чинностi, уNtови змiни та припинення договору

11.1. (l) L(ейr логовiР укладенО на строк' вtlзllаченttЙ у пунктi l2 Умов. ПеребiГ строкУ договору

поч14I.Iа€ться з дня trабрап"о """"o"ri цим договором. Щей договiр набирае чиннОСТi В ДеНЬ йОГО ПiДПИСаННЯ

сторонами. Строк оренди за циN{ договором починасться з дати пiдписання акта приймання-перелачi i

закiнчусться датою прип инення цього договору.

l1.2. умови цього договору зберiгаю,гь силу протягом всього строку лiТ цьОГО ДОГОВОРУ, В ТОМУ ЧИСЛi У

разi,колипiслялiогоУклаДеннязакоНоДаВсТВоМВсТаНоВЛеНопраВИЛа,щопогiршУюТЬсТановищеоренларя,
KpiM випа,лкУ, а в .lастинi зобов'язань Оренларя щодо орендНоТ плати - до виl(онаttня зобов'язаtlь.

l 1.3. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення строку його дiТ за вза€мною згодою cTopiH

з урахуванНям встановЛенихстаттеtо lб ЗаконУтаПорядкоМумов та обмеяtенЬ шляхоМ укладення логоворiв

npo 
""a.aп"я 

змiн i доповнень у письмовiй формi, якi пiдписуються сторонами та е невiд'€мними частинами

цього договору.

l1.4. ПроповжеI{ня цього догоВору злiйснюсться З урахуванняМ вимог, встановленихстеттеIо l8

Закону та Порядком.

оренлар, який бажае продовжити rrей логовiр на новиl-t строк, повиtlеIl звернутись ло Оренлодавця за три

мiсяцi до закitt.tення строку лiт логовору iз заявою.

fl,o заявИ доластьсЯ звiт прО очiнкУ об'екта оренди та рецензiя на нього, якщо договiр оренли був

уклалений без провелення конкурсу чи aykltioHy, або договiр ореIIди, що продовжуеться, був уклалений без

npouaoann' uупчiо"У з пiдприсtrлсТвами, ycTaHoBaMtl, сlрганiзацiями, передбаченими cTaTTelo l5 Закону,

Пропуск строк:/ подання заяви ОренлареNl € пiдставою для припинення цьоl,о договору на пiдставi

закiнчення строку, tla який його було укладено, вiдповiд,но ло пункту l4З Порялку,
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оренлар мас переважне право на продовження цього договору, яке може бути реалiзовано ним у

визначений в [Iорялку спосiб.

l1.5. Якшо iнше не передбачено цим договором, перехiд права власностi на_орендоване Майно TpeTiM

особам не с пiдставою дJIя зйiни або прLlпинення чинностi цим договором, i BiH зберiгае свою чиннiсть для

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

Майна Орендарем.

l l,6. ,Щоговiр припиняеться:

l 1.6.1 з пiдстав, перелбачених частиною першою cTaTTi 24 Закону, i при ttboпly:

l1.6.1.1. якщо пiдставоtо припинення договору е закiнчення строку, на який його уклалено (абзаu

другий частини першоТ cTaTTi24 Закону), то логовiр вважа€ться припиненим з:

дати закiнчення строку, на який л-tого було укладено, на пiдставi рiшення Оренлолавuя про вiлмову у

продовженНi цьогО договору, прлtйнятогО з 
-пiлсЬав, 

передбаченИх статтеЮ l9 Закону, в межах cTpoKiB,

визначениХ части}{оЮ п'ятоЮ cTaTTi l 8 Закоllу; або рiшеннЯ орендодавцЯ про припиНення цього договору з

пiдстаВ пропускУ ОренлареМ строкУ на поданнЯ заявI.1 прО продовженНя цього договору,

передбаченого частиною третьою cTaTTi l8 Закону (пункт l43 Порядку);

дати, визначенот в абзачi третьому п),нкту l5l Поряпку, якщо переможцем аукшiону на продовження

цього договору стала особа iнша,-rliж Ореllлар, - на пiдставi протоколу аукшiону (рiшеttttя Орегrдодавuя не

вимагаеться);

l1.6.1.2. якщо пiдставою припинення договору е обставини, передбаченi абзацами TpeTiM, ч.етвер,гим..

сьомим, восьмим частиliи першоТ cTaTTi 24 Закону, логовiр вважаеться припиненим з лати настання вlдповlдноl

обставинИ на пiдставi рiшення Орендолавuя абЬ на пiдставi документа, який свiдчить про настання факту

припинення юридичноТ особи або cMepTi фiзичноI особи;

l1.6.2 якurо Оренлар надав недостовiрну iнформаuiю про право бути оренларем вiдповiдно ло

положень частин третьот i чЁтвертоТ cTaTTi 4 Закону, а також якIItо орендар, який отримав Майно в оренлу без

проведення ayKuioHy, надав та,/або оприлюднив на веб-сайтi (cTopiHui чи профiлi в соцiальнiй шrережi)

ньлостовiрну iнформачiю про себе таlабо свою дiяльнiсть,

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

орендодавцеМЛистаоренпарlоПроДосТрокоВеПриПИнеНняцЬоГодоГоВорУ'крiмвttпаДку'коЛлlПротЯГоМ
,*"u.,a"o.o строку Ореплар звернувся до суду з оскарже}Iням такого рiшенllя Орендолавuя,

у такому разi логовiр вважаеться припIlненим:

пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення Орендарем за TaKlaM поЗОВОМ ДО СУДУ, ЯКЩО СУЛОМ Не

вiдкрито провадження у справi за таким позовом Ореlrларя протягом зазначеного двомiсячного строку;

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

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

вiдк.пtлкання Оренларем позову.

лrrст про дострокове припинення }Iадсtlла€ться на адресу елсктронноi п.ошти Ореlrларя i поштовим

вiдправленням iз повiдомленняIl про вруlIення i описопл вкладення за адресою мiсцезнаходження Оренларя, а

також за адресоIо орендованого Майна;

11.6.з (l) якщс цел-| дог.овiр пiдписаний без одночасного пiдписаtlня акта при}"Iмання-Ilерелачi Майна,

.ц,оговiр вважасться припиненим з цiсi пiдстави l-ta п'ятltй робочий день пiсля пiдписанttя цього договору, якшо

с.ганоМ на цеЙ день акТ приt-{мання-Перелачi не пiдписаний через вiлмову Оренларя, про що Балансоутримувач

пови}Iеl{ скласти акт та повiдомити Орендодавцло,

l l.б.4, на вимогУ Оренлолавuя з пiдстав' передбаченИх пунктоМ l 1.7 цьогО договору, i при uьому логовiр

вважа€ться пр"п"""пой в день, визначеLtиl-t вiдповiдно ло абзачу третього пункту l 1.8 цього договоруl
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1 1.6.5. на вимоry ОренларЯ з пiдстав' передбаченИх_пунктоМ 1 1,9 цьогО договорУ, i при шьому логовiр

вважа€ться припиненим в день, визначений вiдпЬвiдно по абзашу другого пункту l 1,10 цього договору;

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

оренди;

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

законодавством.

l1.7.ЩоговiрможебУтидосФоковоприпиненийнаВимоryоренДолавчя,якЩооренлар:

11.7.1. допУстиВ просТроченЕя сплати оренДноi Т11 "u 
строк бiльше трЬох мiсяцiв або сУмарна

заборгованiсть з оренднот платtл бiльша, нiж плата за три мlсяцl;

1|,1.2.без письмового дозволу оренлолавчя передав Майно, йогО ЧаСТИНУ У КОРИСry"""Y_l1Yi1 
,",'л*''

KpiM випадКiв, колИ Б;;;Ы"9р.лч" мчи"О в суборенлУ на пiдставi пункry 8.1 цього договору l надав

Орендодавшо *on,,o ooio"opy суОЬренди для його оприлюднення в електроннiй торговiй системi]

l1.7.3.УклавДоговiрсУборенлизособами,якiневiдповiдаютьВиМогаМстаттi4Закоtry;

l|''7.4.перешкоджаеспiвробiтникаморенДодавttята/абоБаrrансоУтримУВаЧаздiйсшоватиконтроЛЬЗа
використанНJIм Майна, виконанняМ умов цього договору;

l1.8. Про наявнiсть однiет з пiдстав JUIя дострокового припинення договору з iнiчiативи Орендодавця,

передбаченИх пунктоМ l1.7 цьогО оо.оuорfr'ЬЁ"оЬоuu.ч" або Балансоутримувач повiдомляе Орендаревl та

iншiй cTopoHi договорУ листом. У_ листi повинеН мiстllтисЬ опис порушення i вимогУ про йtого усунення в сток

не мекш як 15 та 
"Ь'бiп", 

як З0 робочlтх дtriB з дати p""pu"iT',":]1-q.,:T::,,]j- робочих днiв, якщо

порушення стосусться простроченнr.-ur"ъi'."ойi;"*l або перешкоджання у злiйсненнiоренлоltавuем або

БалансоутримувачеМ контолю au 
""*ор"aйням 

МаИна), Лист пересилаеться на адресу електронноТ пошти

Оренларя i поштовим "iлпрчuп.п"ям 
iз повiдомленням про врrIення i описом вкJIадення за адресою

мiсцезнаходження Оренларя, а також за адресою орендованого Майна,

ЯкщопротягомВстаноВленогоУприписiчасУоренларнеУсУНУВпорУшення'оренпоДавечьнаДсилае
Орендарю лист, у якому повiдомляе Оренпаревi про достроко," пр"п"",ння договору на вимоry Оренлодавчя,

УлистiзtВначаетЬсяпiДставаприпиненнядогоВорУ'посилання"чu""оryпроУсУненняпорУшеНня,атакож
посилання на обставини, якi свiдчать про те, що порушення тривае пiсля закiнчення строку, вiдведеного для

його усунення.

.ЩоговiрВВажасТьсяприпинениIчtнап,ятийробочийленЬпiслянадiсланняоренлолавчемабо
БалансоутрИмувач9М ОренларЮ листа прО дострокове .1рипиненнЯ цього догоВору, Оренлодавець надсила€

оренларюлистпроло.'ро*пu.припиненняцьогодогоВорУелекто""ооl:'У':ою,атакожпошТоВиМ
вiдправленнямtзповiдомленнямпроВру{еНняiоплtсом"-чд."п,заадресоюмiсцезнаходженняоренларя'а
такожзааДресоюорендоВаногоМайна.!,аталострокоВогоприпиненняцьогодогоВорУнаВиМоryоренполавчя
встановлюсться на пiдставi штемпеля no"o"oгo "iддiп,"", 

на поштовому вiлправленнi Орендодавчя,

l l,9. цей поговiР може бути достоково припинений на вимогу Орендаря, якщо:

l1.9.1.протягомоДногомiсяцяпiсляпiДписанняактаприЙмання.перелачiоренларотиМасдокzrзи
icToTHoT невiдповiдностi об'екта оренди iнформачiТ т"_лlil,?; 

зЬначенiй в оголошеннi або iнформаrriйному

повiдомленНi/iнформашii про об'екТ ореI{ли,-якцо догоВiр уклапенО без проведення ayKuio'Y, або в aKTi

приймання-перелачi; або

||'9,2,протяго}lдвохмiсяцiвпiсляпiдписанняактаприймання.перелачiоренларнеМатиМеМожЛивостl
використовУвати об'ект або присryпит}r до виконаннrI p."o"r""i'pobi. i," 

"O'.*il ".рЬ. 
вiдсутнiсть^на об'сктi

можливостi пiдключення до комунаJI;; 
-;;;;ri 

або вiдмови Балансоутримувача укласт}l iз оренларем

договiр про вiлшкодування "цтрт 
Балансоутри"у"ч,]ч _:_1 

утримання орендованого майна та наданtlя

комун€tльн}tХ послуГ Ьр.rлчр,о, або_вiдмовИ постачаJIьникiв'вiдповiдню( комунаJIьних послуг укласти iз

оренпаремДоговоринапостаЧаннятахихпослУгпротягомоДНогомiсяцяЗмоментузВерненняоренпаря.(за
умови, що Оренпар звернувся uo 

"u*"* 
постачьо"irкiu noany, не пiзltiше ltiж протягоr$ одного мiсяця пlсля

пiдписання u*ru пр"й"чння-перела,i MaliHa),
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l1.10'ПроВияВЛенняобставин,якiдаютьправооренларюнаприп"".*"]о:::.:"lУ:iУ:.:]:":'i::f:::
l 1.9 цього ло.оrору, Оренлар повинен повiдомити Орендолавt_чо i Балансоутримувачу iз наданням вlдповlдних

доказiв протягом трьох робочп< днiв пiсля закiнчення cTpoKiB, передбачених пунктом l1,9 логовору, Якщо

протягом з0 днiв з моменту отимання повiдомлення Оренларя Ъчу"u*.""" ОРеНДаРЯ "' бУlI': 
]л']:'.:i]

Op.roup надсилае ОренлолаЪrЛо i БалансОутримувачУ вимоry про достроКове припинення цього договору l

вимоry про повернення забезпечувtUIьного лaпоr"rу i сплачених сум орендноТ плати, Вимоги Оренпаря,

заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, 
"ara"o"ne"rx 

цим пунктом договору, задоволенню не пiд,пягають,

ЩоговiрВВажаетьсяприпиненимнадесятиЙробочийденьпiслянаДiсланняоренлареморенлолавuюi
БалансоутримувачУ вимоги про достокове припI{нення цього договорУ, KpiM випадкiво коли Ореttдодавешь або

БалансоутрИмувач надав ОренпарЮ обгрунiоваНi заувакенНя шодо- обставин, викладених у повiл,омленнi

оренларя.'с nop" urопо обrрунтованостi цих зауважень впрiшуються судом,

за вiлсутностi зауважень Оренлолавtul та Ба.лансоутримувача, перелбачених абзацом другим цього

Iryнкту:

Балансоутримувач повертае Оренларю вiпповiлну

протягом десяти к€шендарних днiв з моменry отримання

повернення Майна з оренди;

Балансоутримувач поверта€ сплачений Оренларем .забезпечувапьний 
депозит протягом десяти

календарних днiв з моменту отримання "1"о." 
Оръ"лчр" i пiдписання Оренларем акта повернення Майна з

оренди. Повернення ;;;;o,1"i-rbur", urо була "йiру сплачена Оренларем на рахунок Балансоутримувача

здiйсшоеться у порядку, визначеному законодавством,

l l. l 1. У разi припинення договору:

полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Оренларем за рахунок власних_коштiв за згодою осiб,

визначеню( у rryнктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити Bi.u орендованого Майна,ч:i"^':::.1::У

шкоди, е власнiстю Орендаря, а полiпшенttя, якi не можна вiлокремити без шкоди для майна, - власнlстю

територiа.llьноТ громали MicTa Киева;

полiпшеннЯ Майна, зробленi ОренпареМ без згодИ осiб, визнаЧених у "yli]i _i:'- 
чього договору, якi не

можна вiдокремити без шкЪди дlя Майна, е власнiстю територiальноТ громали MicTa Киева та ix BapTicTb

компенсацiт не пiдлягас.

l1.12. Майно вважаеться поверненим Оренлолавчю/ Балансоутримувачу з моменту пiдписання

Балансоутримувачем та ОренлареIvt акта повернення з оренди орецдованого Майна,

l2.Iнше

l2.1 Оренлар зобов'язаНий письмовО повiдоlrtитИ iншиМ сторонаМ договорУ протягом п'яти робочих днiв

з дати внесення змiн у його наймену"ч""i, 
"iaчaзнаходжен.нi, 

банкiвських реквiзитах i контактних даних,

орендодавечь або Балансоутримувач по",оЪ"пr. оренларевi про вiлповiпнi змiни письмово або на адресу

електронноТ пошти.

l2.2.ЯкцоцейдоговiрпiдлягаенотарiапьномУпосвiДченню'ВLпратинатакепосвiдченrlянесеоренлар.

l2.3. Якщо протягом строку лiТ логовору вiдбуваеться змiна ОренлодавIU| або Балансоут""I"111Y:.1,1a'

новий ОренДодавецЬ або БалансОутримуваЧ стас сторонОю такогО договорУ шляхоМ складення акта про замlну

сторони у договорi оренди (далi - акт про.l"i,.У .,орЪни) за формоо, що ро,робляеться Орендодавчем, Дкт про

замiну стороtIи пiдписуеться попереднlм i ноъим Ьреrпопч"чем або Балансоутимувачем та в той же день

надсиласться iншиtrл сторонам договору листом (чiннЙм з описом), Дкт про замirту сторони скJIада€ться у тьох

оригiнальних примiрниках. HoBllit Оренлолавечi абсr Балансоу,р"*у"ч" Ъобов'язаний (протягом п'яти робочих

днiв вiд дати його надсилання Ор."очрыъьоril*у"ч," зьначений акт в електоннiй торговiй системi,

оренлопавечь або Балансоутр}Iмувач за цим договором вважа€ться замiненим з моменту опублiкування акта

"li".""i"y 
cTopiH в електроннifi торговiй системi,

12,4,y разi реорганiзачii оренларя договiр оренди зберiгае чиннiсть длд Зiдповiдного Правонасryпника

юридлпноТ особи - Оренларя.

частину оренлноТ плати, сплаченоi Оренларем,

вимоги Оренларя i пiдписання Орендарем акта
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У разi вилiлУ з юридичноТ особи - Оренларя окремоТ юриличноТ особи перехiд до такоТ особи прав i

обов'язкiв, якi витiкают, iз ц"о.о договору, можливий ллlше за згодою Орендодавчя,

замiна сторони Оренларя набувас чинностi з дня внесення змiн до цього договору,

замiна Оренпаря iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допуска€ться,

12.5. I_{ей ,Ц,оговiр укладено у трьох примiрниках, кожен з яких мае однакову юридичну силу, по одному

для Оренларя, Оренлсlдавця i Балансоутримувача,

|2.6. У разi якlttо повiдомлення (лист) Оренлолавuя, Ба_лансоутримувача направлене за llаJIежною

адресоtо (зазначеною у логоворi) i гtовернено поlljтою у зв'язку з посиланням на вlrбуття адресата, не

отримання у зв'язку , за*i""е,,""м TepMiHy зберiгання поlптового вiлправлення, вiдNtову вiд олержання, тощо,

то вважасться, що адресат (орендар) повiдомлений належнирt чином,

l3. Додаткlt

13.1 .щолатки до цього Щоговору с його невiд'слtною i складовою частиною,

,Щ,о чього .Щоговору додаються;
- Акт приймu"""-п.р.лuчi орендованого rtаГtна (!о:аток l ):

- Викопiюванням з поповерхового планy (Додаток 2):

- затверджений протокол електронного ау,кuiон1 j\ъ Uд-PS_2021-0,t-21-000073-3,

Вiл Оренларя:

Вiд Орендодавця:

Вiд Ба"тlансоутримувача:

Пiдпшсlt cTopiH
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Додаток 1

Акт
приймашня-передачi в оренду нерухомого майна, що належить
до комунальноТ власностi територiальноi громади MicTa Киева

м. КиiЪ

Фiзична особа - пiдприежмець Зелiнська Анна €вгенiiвна - надалi Оренлар, (Витяг з

единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських

формувань), Що заресстрований за адресою: l6600, Чернiгiвська обл., м. Нiжин,

пров.-Iнститутський,6, кв. Ns l0 з однiеТ сторони, та Комунальне пiдпри€мство <Леруюча компанiя
з обслуговуванпя яситлового фонду Голосiiвського районУ м. Киева>>, надалi

БалансоуТримувач, код за едрпоУ з2з,75554, що знахоДиться за адресою: 0з039, м. КиТв,

просп. ГЬлЬсiТвський, 17-б, в особi директора Латанюк НаталiТ Вiкторiвни, яка дiе на пiдставi

Статуту з другоТ сторони, скJl€tли цей Акт, про наведене нижче:

l. На виконання договору оренди нерухомого майна вiд << //>>
(далi - .ЩоговiР оренли) Балансоутримувач передае, а Оренлар
корисryвання нерухоме маЙно, що н€lлежить до комунальноТ власностi,

Характеристика нерухомого rиайна
Нежитлове примiщення загальною площею
(окремо розташована булiвля)
l0.0 кв. м.

Поверх (окпемо Dозташована будiвля) - l0,0 кв. м

Загальна площа об'екта (кв. м) 10.0 кв. м

Корисна площа об'скта (кв. п,l) 10,0 кв. м

назва об'скта

мiсцезнаходження об'скта вул. Костанайськаr 5

(далi - об'екТ оренди), що перебУвас на балансi БалансоутРIrмувача та належить До сфери

управлiння ГолосiТвськоТ pai,ioHHoT в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрачiТ.

2. об'скт оренди с вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'скта оренди немае майна, нrlJIе)кного

TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ до Об'екта оренди надасться Оренларю в день

пiдписання цього акта приймаrlня-передачi,

3. Характеристика не)l(итлового примillдення: нежитлове примiщення (окремо розташована
булiвля), в наявностi i HжeHeplti комун iкацiТ (елеtстропостачання).

4. Вказанi примiщення передаю,гься Орендарю в задовiльному cTaHi без будь-якого обладнання.

5. I-|им дктом Орендар засвiдчуе, що отримав вiд Балансоутри]\4увача необхiдний комплект

клtочiв вiд Об'скта у кiлькостi шryк.

БАЛАНСОУТРИМУВАtI орЕндАр

n ?оё , а/ z021 р.

а/ 202l р.Ж"И-/,У
приймае в строкове платне

Kortvнa, ffiцg.."о <<Iсеруюча Фiзичша особа - пiдпрllепtець

\ l]L. So."I;;_йй,,/.lпTJo во п) Чернiгiвська обл. l6600 мJiжин,
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