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пункту
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Адреса
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ження

Прiзвище, iм'я,
по батьковi (за

наявностi)
особи, що
пiдписала
логовiр

Посада
особи, що
пiдписала
логовiр

посилання на
документ,
який надае
повнова-
ження на

пiдписання
договору
(стаryт,

положення,
наказ,

ловiренiсть
тощо)

з.l. Орендодавець

голосiiвська
райошltа

в MicTi Киевi
державна

алмiнiстрачiя

37308812

03039, м. Ки[в,
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Голосiiвський,
42

Калугiн Олег
Юрiйович

Заступ-
H[lK

головll

Закони 
i

УкраТни i

кПро мiсцевi ;

алмiнiстрачiТ>,
, <Про оренлу i

ДеРЖаВНОГО Tai
КОМУНЕUIЬНОГО ]

майна> 
i

розпорядженнi
яi

I

ГолосiТвськоТ i
i

РаИОtlНОl В ;

Mlcтl Ки€вl ..]
державноl i

алмiнiстрачiТ i

вiл 03,07.2020]
.lФЗl9(зi j

змiнами ]

3.1.1
електронноТ поuJти Ореttлолавuя, }la яку
tються офir-riйrri повiдомленням за цIlм rda_golos@km da. gov.ua

з.2 Ореrrлар

Фiзична особа -

пiлпрlIспlсul,
Кури"rrьчук

IprlHa
мltколатвrtа

252641262l

0314l, м. Ки[в,
вул.

ýолом'янська,
23 кв. Л} I02
097-3l3-37_55

з.2.1
елеttтроllноТ пош1,14 Орендаря, }Ia яку
lються офirriйнi повiло,чtленняNI за цI.{r!I ku rilch u kб9@gmаil.соm
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Оренлна плата та lHml платежl

ума, гривень, без податку на додану

l0 
i

,BapTicTb
,сушrа, гривеrtь, без податку на долаl]у BapTicTb:7000.00 (ciM тися:l грtl

строк договору: 2 роки 3б4 днi з дати набрання чинностi цим договором

lз ]'oou на сУооренДУ 
ББ;"^"й';;;;;йuоu'" oo.o"ip ryборенли лише з особами, якi

, . , ,Додiткоui уйоо" оренди Не затверджено
l4i 

:

Банкiвськi реквiзлtтИ лlя сплатИ | Бiцансоуl,римувача
li -- . i'' 

!!iцl.Ё;ffJJffiТХ'u"о.о igi,:#J*;H,"l1:l1r::,j:fl'"1'"'i;;;l"'.t*YJuo,o#ll$""| договорУ i..;-л-"-,,-,t ипп бяцrсч з22669.i ДОГОВОРУ 'кошадОап*>>, код банКУ 322669,

i i i||оЪл zrзоjzрsоооооj6o0з016708556 в АТБ <<Прива,гбанК>>,

i i ,i,Jл Ou"*y 305299 кол €ДРПОУ 32375554
;
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!"*о"у у,.члч.ru." чей логовiр сума, гривень, без податку на доданУ
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II. [{езмiнюванi умови доl,овору

l. Прельlет договору

1.1. Орендодавець iБа-пансоутримувач передак)ть, а Оренлар приймас у c,p:l'::e llлатl{е корI{стуваtlня

Mal-ItIo, зазначене у пуrrктi 4 Уtиов, tlapTicTb якого стаIlовить суNIу, визначеFlу у пуttктi б Умов,

1.2.МайrноПереДастЬсяlJорендуlЦlяВIrкорl'Iс.ганLlязгiДнозПуНкl.оМ7Умсlв.

2. YMoBll lrередачi орендованого Майlна Оренларlо

2.1. Оренлар вс,гупас у строкове платне користування Майtrом У деtlь пiдпtлсання акта приймаltня-

перел,ачi МайНа. __]___ л_,_,.плr.о., i Еяпяqr:.rvтпt'мчвачем одночасно з пiдписаННЯМ
дкт прийман[]я-передаtli пiдписусться мiж Ореrrларем i Балансоутрl4мувачем од|

цього договору,

i реквiзити
електронного

17.05.202l

-*,;
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передача Майна в оренду здiйснюеться за його страховою вартiстю, вltзначеною у пунктi 6,2 Умов,

3. Орендна плата

З.1. Оренлна плата стаI{оВить суму, визначенУ у пунктi 9 Умов. Нарахування податку на додану BapTicTb

на суму орендноi плати здiйснюеться у порядку, визначеному законодавством УкраТни,

До складу оренднот платtl }Ie входять вl{трати на утримання орендованого п4al"lНa (комунальних послуг,

послуГ з управJliннЯ об'a*rо" HepyxoMocTi, витрат на утримання_прибулинковоТ територiТ та мiсць загzu]ьного

користування, BapTicTb послуг з ремонту 
'i 

техtiiчI-rого 
. 
обслуговування iнженерного обладнання та

внутрiшньобудинкових ,.рa*, р""о,,'ry булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасаду, вивiз смiття тощо), а також

компенсацiя витрат Балансоутримувача за корисryваIIня земельною дi.llянкою. Оренлар несе цi витрати на

ocHoBi окремих договорiв,'уклалени* iз Балансоутримувачем таlабо безгrосерелньо з постачальниками

комуI{iUlьних послуг в порядку, визначеному пунктом 6,5 цього договору,

3.2. (l) Оренпна плата визначена за результатами ayKl-tioHy, орендна плата за сiчень-грулень року, що

настае за роком, на який припада€ першиЙ мiсяць оренди вI4значасться шляхом коригування орендноi плати за

перший мiсяць ор."о"'пu'[l""й i"o.-" iнфлячiт pony, 
"u 

який припадас першиЙ мiсяць оренди, Орендна плата

за сiчень-грудень третього року оренди l кох(ного наступного кtlлендарного ,р:y_:r:jи 
визнача€ться шляхом

коригування мiсячнот оренлнот плати, що спJIачувruIась У попередньоNlу poui, на рiчний iндекс iнфляrriт такого

року,
3.3. Оренлар сплачуе щоr\riсяця до l5 ,{исла, поточного rчIiсяця ореtlдll, так як орендар отримав маино в

орендУ за результаТашtи аукцiоНУ (;rоговiр 5(В),

3.4.оренларсПЛаЧУеореllдIryпЛатУllапiдставiрахУнкiвБалансоУтриМУвача.Полаток":l:iТI':i'|:l':]'
нараховусться на заг.ulьну суму орендноl плати. Балансоутримувач надсилае Оренларю рахунок не пll}нltuе н|ж

за п'ять робочих днiв ло ourl,l nnora*y. Протягом п'яти рьбочttх днiв пiсля закiнчення поточtIого мiсяця оренди

БалансоутриNtувач перелас Орендарю акт виконаних робiт на надання орендних послуг разоrи iз податковою

накладноЮ за умоtsи рЪ..rрuчiТ Оренларя платнлIком податку на долану BapTicTb,

з.5. В день укладення цього договору або до цiст дати Оренлар сплачу€ opeнJll,ly плату за кiлькiс,гь

мiсяuiв, зазIIачену у ny"KTi l0 Умов (авансовr.rй внесок з оренднот плати), на пiдставi докуьtентiв, визнаtlених }'

пунктi З.6 цього договору.

3.6. Цей логовiр укJlадено за результатами проведення аукцiону, то пiдставою для сплати авансового

ВнескУзоренлноТпЛатI,1€проl.окоЛпрореЗУЛЬтатttеЛекТронногоаУкчiонУ'

орендодавеrtь забов'язаltий звернутися до Ореlrларя iз вимогою про пOрегJIяд оренлноТ i"l]i:лi.*ч,"
змiни до Методики "u,o., 

наслiдки'збlльцlеtlrtя рЬзмiру орендноТ плати за цим договором, прr-lтяг,ом 30

каJIендарних длtiв з моменту набрання чиннос,гi вiдповiдними змiнами,

3.7.оренлrrаПЛата,перерахоВаНа}IесвоеЧасrtоабонеВповIlоМуобсязi,сТягУстЬс'lореtlлолавчелr(в
частиl_ti, належнiй державному бюпжету) таlабо Балансоутрлrмувачем !1.]3,,l"il"lTlжrriйl 

Балансоу,гримувачу,),

Орен,шопавечь i БалансоутрI,iNrуваt] можуть за домовленiстю звернутися iз позовом про стягнення ореitдноi

плати та iнших платежiв за ци\{ договором, за якими у Оренлфя'е заборгованiсть. в iHTepecax вiдповiднtlт

сторонИ цього договОру. Сторона, в iHTepecax якоТ подастЬся позов, може компенсувати iншiй cTopoHi суловi i

iншi витрати, пов'язанi з поданняNI позову,

З.8. Оренлна плата, перера)(ована несвоечасно або lle в повному обсязi, стяryеться БалансоутрttNlувачем,

з.9. На суплу заборгованостi Ореrlларя iз сtlла,t,tt оренднот плати нарахову€ться пеня в розмiрi подвiЁrнот

облiковоiстаВI(}ll-lацiонапыtогобанкl,наДаlУНара,\УВаННяпенiвiдсУмизаборгованостiзакожнийДень
ПросT роЧення ПерерахУВанlIя орOнДНоТ пла'ги' 

.

з.l0. Надмiру сплачена сума оренднот плати, що надiйtuла Бапансоутр1,1Ntувачу, пiллягас в установленому

порядку зарахуванню в рахунок "ol',Oyr,,i* 
nnor.*iu, а у разi """о,*пйuп"тi 

таttого зарахуванltя у.зв'язку з

припине*1ням ореltдliих вiдносин. _ повернснню оренларrо, iy,u ор,нлнот гtлати, сп_rtаченот agaHcolvl вlдtlовlдн()

до пункт),з.5 цього договору, пiллягае зарахуванню в paxy}Io* ,,inu," орендноТ плати за першi мiсячi оренли

пiсля пiдписання акта прийманtlя-перелачi Майна,
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З.1l. Припинення договору оренди не звiльняе Оренларя вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за

орендноЮ платою, якщо така вл{никла, у повномУ обсязi, ураховуючи пеню та неустойку (за наявностi),

3.12. Оренлар зобов'язаlrий на вимогу Оренлолавlu проводити звiряння взасморозрахункiв за орендними

платежами i оформляти акти звiряння,

4. Повернення Майна з оренди i забезпечувальнил"| депозит

4.1. У разi припинення договору Оренлар зобов'язаний:

звiльнити протягоN{ трьох робочих днiв оре}Iдоване Майно вiд належних Оренларю речей i повернути його

вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi, в якому Майно перебувало на

моменТ передачi його в оренду, . ypu*y"un""M нормiшьного фiзичного зносу, а якщо Оренларем були виконанi

невiд'емнi полiпшенrя uЁо проuaдъно капiтальний репlонт, - то разом iз такими полiпшеннями/капiтальним

ремонтом;

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

наявностi), сплатитИ Балансоу,гримувачу платежi за договором про вiдшкодування витрат Бмансоутримувача

на утримання орендованого Майна та надання комунzulьних послуг Оренларю, нараховану до дати, що переду€

датi повернення Майна з оренди;

вi.чшкодувати Балаlлсоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноТ або частковоТ)

орендованого Майна;;;;;ъръ;дiр" ti в межах сум, що перевищують суму страхового вiлшкодування, якщо

воно поширюеться на випадки погiршення aru"y uбо втрати орендованого Майна), або в разi демонтажу чи

iншого вилучення невiд'емних полiпшень/капiтального ремонту,

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

оглянути Майно i зафiксувати його поточнил-l стан, а також стан розрахункiв за цим договором i за договором

про вiдшколування ""rpu, 
Балансоутримувача на утриманtlя орендованого Майrtа та налаIlня комунzulьних

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

Бzurансоутримувач складае акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох орttгiнальних

примiрниках i надае пiдписанi Балансоутримувачем прим iрники Оренларю,

Оренлар зобов'язаний:

пiДписатитрипримiрrликиакТаПоВерНеНняЗоренДиоренДоВаНою'11:':непiзнiшенiхtпротягом
нас].упноI.О робочогО днЯ з N{oMeHry iХ отриманнЯ вiд .Балансоутримувача 

i одночасно повернути

БалансоутрИмувачУ два припtiрН"*" пiдп"Й,"* Ьр.,rоuРешt aKTiB разом-iз'клЮ,lами вiД об'екта оренди (у разi,

non" до.rуп дЬ об'iкта оренди забезпечуеться ключами);

звiльнtлтlл Майно одночасно iз поверненням пiдписаних Орен,чарем akTiB,

I.Ie пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля припинення договорУ Балансоутримувач зобов'язаний

надати Оренлол,авчю примiрник пiдписаttого акта повернення з оренди ореIIдованого Майtrа або письмово

повiдоп,lити Оренлол,авчю про вiлмову Оренларя вiд пiдпlrсання акта таlабо створення перешкод Оренларем у

доступi до орендованого Майttа a,..оЬ-'иЬго огляду, таlабо про неповернеllня пiдписаних Оренларем

примiрникiв акта.

4.з. Майно вважаеться повернутим з оренди З I}roNteHTy пiдписання Балансоутримувачем та Оренл,арем

акта повернення з оренди ореlIлованого Майна,

4.4. якщо оренлар не повертае Mat-tHo пiсля отримання вiд Балансоутриму:а.r]а тл:уlli,]:,:.,э,*1
повер}Iення з оренди орендоваIlого Майна, Оренлар сплачу€ БалансоутриN{увачу неустойку у розмlрl подtslиноl

оренднот плати за кожIlлtй день користування Майном пiсля дати припинення Ltього договору,

4.5. З MeTolo виконаIlня зобов'язань Ореlrдаря за цим договором, а також за договором про

вiдшкодування витрат Балаllсоутрtrмувача на утрtrманlля орендованого Майна та надання комунzulьних послуг

Оренларю до uOJ---"- o"n, 
'пiоп"Ъuп", цього договору Оренлар сплачус на рахунок Оренлолавшя

,uЪarr,a"уu-ьний депозлtт в розмiрi, вLtзt{ачеI{оN,tу у пунктi l l Умов,
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4.6. Балансоутримувач повертае 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 Оренлодавшя.

4.7. Бшансоутримувач залишас на власноIиу рахунку забезпечувальний депозит у повному обсязi, якщо:

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

цим договоРом, абО створюс перешкоди у лоступi до орендованого Майна представникiв Балансоутримувача

або Оренполавlц з метою склалення такого акта;

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

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

примiрника акта повернення З оренди орендованого Майна iз зауваженнями (або за наявностi зауважень

Оренлодавшя) зараховl,с забезпечувальний депозит в рахунок невиконаних зобов'язань Оренларя i перераховус

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

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

разi Ъiдпо"iдна' суму забезпечувального депозиту розподiляеться мiж мiсцевим бюдже,гом i

Балансоутримувачем);

у другУ чергу погаlllаютьсЯ зобов'язаннЯ ОренларЯ iз сплаr,И неустойкИ (пункТ 4,4 цього логовору);

у TpeTIo чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини оренлноТ плати, яка вiдповiдно до

пункту 16 Умов пiдляга€ сплатi до мiсцевого бюджету м. Киева;

у четверту чергу погашаються зобов'язаltня Оренларя iз сплати частини оренднот плати, яка вiдповiдно

до пункту lб Умов пiдлягае сплатi Балансоутрлlмувачу;

у п'яту чергу погашаються зобов'язання ОреtIдаря iз сплати Балансоутримувачу п;lатеяtiв за договором

про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних

послуг Оренларю;

у шостУ чергу погаШаютьсЯ зобов'язання Оренларя з компеI]сацii суми збиткiв, завдаl{их орендованоN,lу

Майну;

у сьому чергу llогашаIоться зобов'язання Оренларя iз сплати iнших платежiв за цим договорошl або в

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

Балансоутримувач повертае Орендарю cyl\4y забезпечувального депозиту, яка залишилась пiсля

здiйсненIlя вирахувань, передбачених цим пуIrктом.

5. Полiпшеllня i petltoHT орендова}Iого майна

5.1. Орендар мас право:

за згодою БалансоутрлIмувача rlроводлlти поточний таlабо капiталыtий ремонт Ir4айна i виступати

замовником на виготовлення проектно-кошторисtlот документацiт на проведен}tя ремонту;

здiйсrтюва.ги невiд'смнi полiпшення Майна за наявllостi рiшення Орендолавшя про надання згоди,

прийнятого вiдповiдно до Закону та Поряаку перелачi в 
. 
оре}Iду деря(авного та коi\,tу}lаlьного майна

затвердженого постаtlовою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 0З,06.2020 N9 48З к,Щеякi питання ореIIди

державного та коN,lунiulьного майна> (далi - Порялок).

за згодою Ореrlдолавчя, наданою вiдповiдно ло Закоrrу та Порядку, i один раз протягом строку оренди

зарахувати частину витрат на проведення капiтального ремонту в рахунок зменшеllня оренлнот плат,и,

5.2. Порялок оl,римання Оренларем згоди Балансоутимувача i Оренлолавця на проведення вiдповiдних

вилiв робiт, передбачених пунктом 5.1 цього договору, порядок отримання Оренларем зголи Оренлодавця на

зарахування BlrTpaT на проведення цих робiт в рахунок оренлнот плати i умови, на яких здiйснtосться таке

зарахування, а також сума витрат, якt можуть бути зарахованi, влtзначаються Порялком,
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5.з. Орендар мас право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень Майна у порядку
та на умовах, встановлених Порядком.

5.4. Орендар мас право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень Майна вiл
переможця аукцiону з приватизацiт Майна, а якщо таким переможцем стас Оренлар, - то право на зарахування в

рахунок купiвельнот ttiни cyMl,t BapTocTi здiйснених ним невiд'емних полiпшень у порядку та на умовах,
встановлених Законом YKpaTHlt вiд l8 сiчня 20 l8 р. N 2269_VIII ''Про прлtватизацiю державного i комунального
майна" (Вiломостi ВерховноТ Рали УкраТни,20l8 р., N l2, ст. 68) (далi - Закон про приватизачiю).

6. Режим виl(ористання орендованого Mal"trla

6.1. Оренлар зобов'язаний використовувати орендоване Mat-lHo вiдповiдно до призначення, визначеного у
гryнктi 7 Умов.

6.2. Орендар зобов'язаний забезrlечувати збереження орендованого Майна, запобiгати його
пошкодженню i псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарними нормами та правилами
пожежноТ безпеки, пiдтримувати орендоване MariHo в належному cTaHi, не гiршому, нiж на момент перелачi
його в оренду, з урахуванням нор}ltlльного фiзltчного зносу, злiйснювати заходи протипожежнот безпеки.

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

забезпеченrrя пожежноТ безпеклt об'скта оренди IvIайна;

забезпечувати додержан}lя протипожежних вимог, станлартiв. норм, правил. а Tako)l( виконання вrlмог
приписiв i постанов органiв державного пожежного нагляду та вимог вiдповiдних с.лужб (пiлроздiлiв)
Бмансоутрlлмувача;

утримувати у справномУ cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну TexHiKy, обладнання та
iHBeHTap, не доIryскати iх використання не за призначенням;

проводити внутрiшнi розслiлування випадкiв пожеж та подавати Быlансоутримувачу вiдrrовiднi
документ}l розслiдування.

оренлар несе вiдповiдurльнiсть за дотимання прав}rл експлуатацiт iнженерних мереж, пожежнот безпеки
i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.

6.4. оренлар зобоВ'яза}lий забезпечити представникам оренлолавчя та Ба.tlансоутрII]\tувача доступ на
об'скт оренди У робочi днi у робочий час (а у разi отримання скарг на порушення правил тишi або провадження
Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкод}I або незручностеti власникам сумiжних примiщень. -
то у буль-який iншиli час) з метою здiйснення коIIтолю за його використанням та виконанням Оренларем умов
ЦЬОГО ДОГОВОРУ. ПрО необхiднiсть отримання доступу до об'ек,га оренди Балансоутримувач або Оренлолавечь
повiдомляе Орендаревi електроtlною поштою прлlнаглмнi за один робочий день, kpiM випадкiв, коли доступ до
Об'еКТа ОРеНДи необхiдно отримати з метою запобiганпя нанесенню шкоди об'скry оренди чи власностi TpeTix
осiб через виникненtш загроз}I його пошкодження внаслiдок аварiйних ситуачiй або внаслiдок [Iастання
НаДЗВИЧаЙпих сиryацil"t, техногенного та прtродного характеру, а також у разi отримання скарг на порушення
ПРаВил тишi або провадження Оренпарем дiяльностi у неробочий час, яка завдас шкоди або незручностей
власникам сумiжних примiщень. У разi виникнення таких сиryашiй Оренлар зобов'язаниl-{ вживати
невiдкладних заходiв лля лiквiлачii ix наслiдкiв.

6,5. ПРОТяГОN{ п'яТи робочих днiв з дати укJIадення цього договору Балансоутрлlмувач зобов'язаний
надати Оренларю /(ля пiдписання:

Два примiрники договору tpo вiлшкодуванtlя витат, Балансоутримувача на утриманIlя орендованого
Майна та надапня комунtцьних послуг Ореrцарю. Проёк,ги договорiв iз постачальниками комун€rлыlих послуг,
ЯКЩО СТОСОВНО Об'екта ОренДи TaKIIMll постачальнлIками комунЕlльних послуг вiдкритi oKpeMi особовi рахунки
або якщо okpeMi особовi рахунки були вiдкритi на попередtlього користувача Майном.

оренлар зобов'язанийl протягом десяти робочltх днiв з моменry отимаtlня примiрникiв договору про
вiдшкодуваннrt витат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та наданнrI комунirльних пOслуг
Оренларю:

пiдпlлсати i Ilовернути Балансоутр1,1м\/вачу прлrмiрник логовору; або
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подати Балансоутримувачу обrрунтованi зауваження до сум витрат, якi пiдлягають вiлшколУваннЮ
орендарем за договором.

Оренлар зобов'язаниЁt протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вiд Балансоутримувача
вiдгrовiдi на своТ зауваження, яка мiстить документuшьнi пiдтверлження витрат, якi пiдлягають вiДшкодУВаннЮ

Орендарем, пiдписати i повернути Ба.пансоутримувачу примiрник договору.

Оренлар вх(ивае заходiв для укJIадення iз постачальниками комун€Lпьних послуг договорiв на постачання

вiдповiдних комунtшы{их послуг протягом ь,tiсяця з моменту отриr\,tання проектiтl вi,rtповiлних лОгОВОРiВ Вiл

Балансочтримувача. Ореlrдар зобов'язаrtиit надати Балансоутри]чIувачу копiТ договорiв, уклаДеНих iЗ

постача,,Iьниками комунaшьних послуг.

7. Страхування об'скга оренди, вiлшкодування витрат на оцiнку МаЙна

7. l. Оренлар зобов'язаний:

протягоМ l0 кменлаРних днiВ з дня укладення цього договору застрахувати Майно на суму його

сФаховот вар,гостi, визначенот у пунктi 6.2 Умов, на користь Бмансоутримувача згiдно з Порядком, зокрема вiд

пожежi, затоплення, протиправних дiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та протягом l0 каленларних днiв з дня

укладеннЯ договорУ страхуваннЯ (логоворiВ страхуваннЯ) налатИ БалансоутрlIмувачУ та Ореrtдолавulо завiренi

нале)I(ниМ чиноN{ копiт договОру страхуванltя i докуtлtентiв, якi пiлтверлжують сплату с,граховоI,о платежу

(страхових платежiв);

поновлювати щороку договiр страхування так, щоб гIротягом строку дiТ цього договору Майно було

зас1рахованИм, i надавати БалансоУтриI\{увачУ та ОренлоЛавцю копiТ завiренllХ tI€цежниМ чином договору
стахування i локументiв, якi пiлтверджують сплату страхового платежу. Якщо договiр страхування укладений
на строк, що € iншим, нiж один pik, такий логовiр повIlнен бути поновлений пiсля закiн,tеlttlя строку, на який

BiH укладено,

Якщо строк шiТ логовору оренди менший, нiж один piK, то логовiр страхуtsання уклада€ться на строк лiТ

договору оренди.

оплата послуг стаховика здiйсню€ться за рахунок Оренларя (страхувальника).

8. Суборенла

8.1. (l) Оренлар ма€ право передати Майно в суборенлу, яI(шо Орендар отримав Майно за результатами
аукчiолlу (у тому числi в результатi продовжен[Iя договору ореilли) i оголоtшення |lро переда'Iу майIlа в оренду

MicTlt.lto згоду орендодавця на суборенлу, про що зазначасться у пунктi l3 Умов. Цiльове призначення, за яким

магtttо цaо*a буr" використано вiдповiдно до договору суборенли, визtlачасться з урахуванняпl обмеrlсень,

передбачених цим дOговоропл (за наявностi).

8.2. Орендар N{оже укJIада,ги логовiр суборенли лише З особамLI, якi вiдповiдаIоть вимогам стат,гi 4

Закону.

8.з. Орендар протягоNl трьох робочих днiв з дня укладе}lня договору суборенли зобов'язаttltli надати

Оренлодавшо iнфорплачiю про суборендаря та один примiрник договору суборенли для Його оприJlюлнення

орендодавцем в електроннiй торговiй системi-

9. Зашевlrепltя cTopiH

9.1. БалансоутрI{мувач i Орендолавеttь запевIlяlOть ()рендаря, шо:

9.1.1. KpiM випалкiв, кол14 про i1-1цle зазttачен€ в aKTi приймання-перелачi, об'еltт оренди с вi.пьним вiд

TpeTix осiб, всерелинi об'€кта tleп,tac майtt-tа. lIалежного TpeTiltl особам, повtiий i безпсрепtкодниti доступ до

оь'a*rо може буiи наданий Оренларю в деtlь пiдписанrля акта приймання-передачi разом iз комплектопt ключiв

вiд об'скта у кiлькостi, заз}{ачеIлiй в aKTi прtлiiмання-передачi;

9.1.2. iнфоРлtачiя прО Майно' оприлюднеНа в оголошеннi прО передачУ в орендУ або iнформачiйному

повiдомленtli/iнфЬрr"rачiТ про об'ск,г ореlulи, якщо договiр уклалеlrо без проведення аукшiоrry (в обсязi,
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передбаченомупунктоп{ l15абопунктом 26 IIорялку), посилання на яке зазначене у пунктi 4,2 Умов,

вiдповiдае дiйЬностi, за виняткоr\t обставин, вiдображенrлх в aKTi приймання-перелачi,

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

вiдповiдно до цього договору.

9.3.одночасНоабодоДатлlукЛаДенняцЬоГоДоГоВорУоренпарПоВНiстЮсПЛативавансовиЙВНесокЗ
оренлнот плати в розмiрi, визначеному у пунктi l0 Умов,

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

розплiрi, влIзначеному у пуrrктi l l Умов.

l0. Додатковi умови оренди

l0.1. Оренлар зобов'язалtllй виконуватll обов'язкl.t, покладенi на нього рiшенням уповноваженого органу

про встаноВлення додаткових умоВ оренди, визначенtlх у пунктi l4 Умов, за умови, що посилання на TaKi

додатковi умови оренди було вклю.Iено до оголошення про передачу майна в оренду, iнформачiйного

повiдомлення про об'скт (пункт 4.2 Умов).

1l. Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за договором

l1.1. За невиконання абО HeHiUIeж}te вIлконання зобов'язань за цим договором сторони l{ecyTb

вiдповiлальнiсть згiдно iз закоttом та логовором,

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

оренлолавшя та Балансоутримувача, якrцо iнше не пэредбачiпо ц"" договором. Оренлар вiдповiдас за своiпlи

зобов'язаннями i за зобов'язаннямt4, за якиl\tи BiH с правонаст),пником, виключно власним MailHoM, Стягнення за

цими зобов'язаннями I{e може бути звернене на орендоване Майно,

ll.З. Спори, якi виникаЮть за цllМ договороМ або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом переговорiв,

вирiшуються в судовому порядкУ.

12. СтроК чинностi, уl\l0ви змiнlr та припIlне}Iня договору

l2.1. (1) I_(ей логовiр укладено на строк, визначений у пунктi 12 Упlов. Перебiг строку договору

починасться . on" nubpu"n, ur"uo",i ципt доiовором, 1{ей договiр набирас чинностi в /leнb й"I.о 
Tl::_'::,"1

сторонами. Строк ореltд1.1 за tцlм договороNt IIочинасться з дати пiдпl,tсання ак,га ltрltймання-передачl l

закiнчусться датоItl припиненllя цьог0 договору,

12.2.УмовицЬогоДоГоВорузберiгаrотЬсиЛУПроТягоМВсЬогосТрокУлiIцьогоДоГоВору'ВТоМучислiУ
разi, коли пiсля його укJlаденtIя законолавством встаt,lовлено правила, що погiршують стiltlовище Оренларя,

KpiM випадКу, перелбш,еного пуrrктОм 3.7 цьогО договору, а в частинi зобов'язань Оренларя rцодо орендноТ

платla - до вико}lання зобов'язань.

l2.3. змiни iдоповнення до договору вносяться до закiнчення строкУ ЙогО ДiТЗа ВЗilСIltFlОЮ ЗГОДОЮ cT'opiH

з урахуванНям вста.новЛенихс'аттеЮ 16 ЗЪконУтаПорядкоМумов та обплеженЬ шляхоNl укJlаден}Iя логоворiв

про вIiесення змllI l доповIlень у письмовiГt формi, якi пiлписуrоться cTopotlaмIl та с невiд'€пlнимtl частинаN,tи

цього договору.

l2.4. Проловження ць()tо доI,овору злiйснrосться з урахуванням вимог, встановленихстаттею l8

Закоrrу та Порядком,

Оренлар, який бажае продовж1{тIl цеi'л договiр tta uовиЙ строк, п()вI,{нен зверI]утись до Орендоltавllя за Tpll

мiсяцi до закirтчення строку лiТ поговору iз заявою,

f]o заявrt додасться звir. tlpo очiнку об'скта оренди та речеrtзiя на нього, якшtо договiр оitенли бl,в

уклаленил-t без проведеtIня конкурсу "" uЙчiой;ч: l::::lrоренди, 
що проловжуеться, був укла,лений без

проведеннЯ аукцlонУ з пiдприсrчtс'гваI\{и, устаIlовами, органiзаrtiями, передбаченими статтею l5 Закону,

пропуск строку подаItня заяви орендареN| с пiдставоlо дtя прI{пиI,|ення цього

закiнчення строку, 1.1a який його було укJIадено, вiдгtовiдно до tryнкту l43 Порялку,
договору на пlдставl
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Оренлар, який мас HaMip проловжити договiр оренли нерухомого майна, що пiдлягас продовженню за

рсзультатаМи проведенНя ayKuioHy, забов'язаний забезпечити доступ до об'екта оренди потенцiйних оренларiв.

орендарМа€ПереважнепраВонапроДовженняцЬоГоДоГоВорУ'якеможебУтиреалiзоВаНониМУ
визtlачений в Порялку спосiб.

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

майно без проведення аукцiону, недостовiрнот iнформачiт, що стала пiдставою для укладення договору оренди,

с пiдставою для дострокового припинення договору оренди за iнiцiативою Оренлодавця, а також не

продовженtul договору ореllди на новIлй строк.

l2.5. Якшо iнше не перелбачено цим договором, перехiд права власностi на орендоване Майно TpeTiM

особам не с пiдставою дJlя змiни або припиtIення чl.iнностi цим договором, i BiH зберiгас свою чиннiсть для

новогО власника орендованоГо Mat-lHa (його правонаступника), за винятком випадку приватизаuiТ орендованого

Майна Орендарем.

l 2.6. Щоговiр припиняеться:

|2.6.| з пiдстав, передбачених частиною першою cTaTTi 24 Закону, i при uьому:

l2.6.1.1. якщо пiдставою припинеFIня договору е закitrчення строкУ, на якИt"l ЙОГО УКЛаДеНО (абЗаU

другиЙ частини першоi cTaTTi24 Закону), то договiр вважаеться припинеtlим з:

дати закi}Flеtlня строку, на який його було укJIадено, на пiдставi рiшення Орендолавuя про вiлмову у

продовженнi цього договору, прийнятого з 
-пiдстав, 

передбачених статтею l9 Закоtlу, в межах cTpoKiB,

визначених частиною п'ятою статгi l8 Закону; або рiшення орендодавця про припинення цього договору з

пiдстав пропуску Оренларем стоку на подання заяви про продовження цього договору,

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

дати, визначеноТ в абзацi третьомупункту 15l Порялку, якщо переможцеМ аукuiонУ на продовженнЯ

цього догоВору стала особа iнша, нiж Оренлар, - на пiдставi протоколу аукuiону (рiшення Орендолавшя не

вимагаеться);

12.6.|.2. якщо пiдставою припинення договору с обставини, передбаченi абзацами TpeTiM, ч.етвертим,.

сьомим, восьмим частинлl першоТ cTaTTi 24 Закону, логовiр вважасться припI.rненим з дати Ilастання вlдповlдноl

обставинИ на пiдставi рirrrеннЯ ОренлолавЧя або на пiдставi документа, який свiдчить про настання факту

припинення юридичноТ особи або cMepTi фiзичноТ особи;

l2.6.2 якшо Оренлар надав недостовiрну iнформачiю про право бути оренларем вiдповiдrrо до

положе[lь частин третьоТ i чЁтвертоТ cTaTTi 4 Закону, а також якщо Орендар, який отримаts Майно в оренлу без

проведення аукчiону, надав та./або оприлюднив на веб-сайтi (cTopiHui чи профiлi в соцiальнiй мережi)

ньлостовiрну iнформачiю про себе та/або свою дiяльнiсть,

,Щоговiр вважасться припиненим з цiсТ пiдставtl в односторонньому порядку на З0 лень пiсля надiслаttня

ОрендодавЦем листа ОрендарrО про достроКове припинення цьогО договору, KpiM випадку, коли протягом

заЪначеного стоку Оренлар звернувся до суду з оскарженням такого рiшення Орендодавчя,

у таколtу разi договiр вважаеться пр1lпинеtIим:

пiсля закiн.lення двох ruiсяцiв з дня звернення Оренларем за таким Позовом До Суду, Якщо Судом Не

вiдкрито провадженtIя у справi за таким гlозовом Ореrrларя протягом зазначеного двомiсячного стоку;

або з дати набрання законноi силлt рiurенням суду про вiлмовl,у позовi Оренларя;

або з дати з€ulишення судо]\{ позову без розгляду, припинення провадження у справi або з дати

вiдкликання Оренл.арем позову.

Лист про дострокове припинення надсttласться lla адресу елеI(тронноТ п.ошти Оренларя i поштовим

вiдправлеI{Ням iз повiдОмленняМ про вручення i описопl вruIадення за адресою мiсцезнаходжеtlня Оренларя, а

також за адресою орендованого Майна;

12.6.з (l) якщо цей договiр пiдписаниЙ без одrtо.rасrtого пiдписання акта приймання-перелачi Майна,

щоговiр вважаеться прl{пиненим з цiст пiдстави на п'ятl,tй робочий день пiсля пiдписання цього договору, якшо
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iliХНJ:#:#;Т#,Н#Жё::ХХ}Хlj]ОП"'uП"й ЧеРеЗ ВiДМову Орендаря, про що Балансоутримувач

12,6.4. на вимогу Орендодавця з пiдстав, перелбачених пунктом l2.7 цього договору, i при цьому логовiрВВажасТЬсЯ ПрипинениМ В ДенЬ' визначений вiдповlдно оо uб.u''У третього пункту I2.8 цього договору;
I2.6.5. на вимогУ ОрендарЯ з пiдстав,.передбачениХ пунктоМ l2.9 цьогО договору, i при чьому логовiрвважа€ться Припиненим В День' визначений вiдпьвiдно ло аозiчу другого пункту l 2. l 0 цього договору;
12.6.6. за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта повернення Майна зоренди;

12'6'7' на виМогУ бУль-якоi iз cToPiH цього договору за рiшенням суду з пiдстав, передбаченихзаконолавством.

l2.7. !оговiр може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо Оренлар:

,.u"o.j3;}l,fffi;l"ifiЖ#;1tr",'J,ffi1";:,;ъTffil на строк бiльше трьох мiсяцiв або сумарна

,l2,7,2, 
використову€ Майно не за цiльовим призначенням, визначеtIим у пунктах (3)7.1, (3)7. 1.1 або(4)7, l Умов, або використовуе Майно за заборонеп"" цiп"оu"м прlлзначенtiяN{, визначеним у пунктi (2)7. iУмов;

l2.7.З. без пч,

KpiM випадкi,, ;о;;""Ё;.",Т;J""'"'о"#""оfi;#:ЁЧ"Ьъ"JЁЬЧх'ii;.1хl1 ;x"-,i i,I"lJ;;,т;:ilъ.;,т ::::lОрендодавцю копiю договору суборен ди NIя Иого оприлюой"* в електроннiй торговiл-r системi;
12.7.4. уклав логовiр суборенли з особами, якi не вiдповiдають вимогам cTaTTi 4 Закону;
I2,7,5, перешкоджас спiвробiтникапl Орендодавця таlабо БалансоутриN,rувача здiйснювати контроль завикорI.iстанНям Mal"lHa, ви KoHaIl няМ умов цьогО договору;

12"7,6, вiдмовився BHecTI-' змiни до цього договору у разi вIlникнеtlня пiдстав, передбаченtлх пунктом З.7ЦЬого договору.

l2,8, Про наявнiсть однiеi з пiдстав ДЛЯ дбglрq*ового припиtlення договору з iнiчiативlt Орендодавця,переДбачених пУнкТо}| l2,7 цього ДоГоВорУ, орендЬдавець або Балан.оуrр""уrii iоuiдоrrrс ореrrларевi таiншiй cTopoHi договорУ листом, У листi nob""a" мiститись опис порушення i вимогу про його усунення в строкне менШ як l5 та не бiльш як 30 робочих днiв ' ou." рa..rрацiТ листа (у строк п;яти робочих днiв, якщопорушенt{я стосу€ться прострочення сплати оренднот платй або'перешкоджання у злiйсненнi Оренлолавцем абоБалансоутримувачем ко'тролю за викорис,ганням Майна). Лист пересила€ться на адресу електронгtоi поштиОРеНДаРЯ i ПОШТОВИМ uЙПРu"П"П"'" 'Ь 
повiдомленн"il Й; вручення i опlлсом вкладеtIня за адресоюмiсцезнаходження ореltдаря, а також за адресою орендованого Майна.

Якщо протягом встаr.овле[lого у приписj часу Оренлар не усунув порушення, Орендодавець надсила€орендарю ЛисТ, У якоМУ повiдомляс оренларе"i npo оо.rропоi.-пр"п""."ня договору на вимогу орендодавця.У листi зазначаеться пiдстава пр"п""Ёпп" договорч, посl{лання на вимогу про усунення порушеtlrIя, а такожпоси,ryання на обставини, якi свiдчать про те, що порушення тривае пiсл" за*iнчaпr, arpony, вiдведеного дляйого усунення.

щоговiр вважасться прI4пиненим на п'ятиl-t робочий день пiсля надiслання Орендодавчем абоБалансоУтриМУВаЧеМ орендарlо лисТа Про лострокове Ilрипинення цього договору, оренлодавець надсиласЗr:тry Лис' про. дострокоВе ПрилиненI{я 
. 
цього договору електроIiною поштою, а також поIuтовI4мвIдправленням iз повiдомлеtlням про вручення i описом ,*nuoan"" за адресоIо мiсцезнаходження Оренларя, атакож за адресоlо орендованого Майна. .Щата лострокового припинення цього договору на вI.,lмогу Оренлолавuявстановлюсться на пiдставi штемпеля поштового вiддiлення nu norrooory Вiдправленнi Орендодавця.

l2,9, i_{еЙ логовiР може бут,ll лостроково припиненl.rй на виNlогу Орендаря, якщо:

_ l2,9,1' проl,ягоi\l 
.одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Оренлар отрима€ доказиicToTHoi невiдповiднОстi об'екr,а орендll iнформаuii про нього' зазначенiЙ 

" o.onor",'Hi або iнформачiйномlz
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повiдо]ч!леннi/iнфорпlаuiт про об'ект оренди, якщо договiр уклалено без провелення аукuiону, або в akTi

прийшtання-перелачi; або

|2,g.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-перел,ачi Оренлар не матиме можливостi

використовувати об'ект або присryпити до вI.lкоtIання ремонтних робiт на об'ектi через вiлсутнiсть на об'сктi

можливостi пiдключення до комунtutьних послуг, або вiдмови Балансоутримувача укласти iз Оренларем

логовiр про вiдшкодування BIlтpraT Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання

комунчшьних послуг Оренларю, або вiдмови постач€цьникiв вiдповiдних комунttльних послуг укласти iз

ОренлареМ договорИ на постачаНtIя таких послуГ протягом одного мiсяrц з моменту звернення Оренларя (за

умови, ц{о Орендар звсрнувся до таких постаllальникiв послуг не пiзнiше нiж прот'ягоМ ОДНОГО МiСЯЦЯ ПiСЛЯ

пiдписання акта приймання-передачi Майна).

l2.10. ПрО виявленнЯ обставин' якi даlотЬ право ОренЛарю на IIрип}lненнЯ договорУ вiдповiдно до пункту

l2.9 цьогодоговору, Оренлар повинен повiдомити Оренлодавчю iБалансоутриl\lувачу iз наданням вiдповiдних

доказiв протягом трьох робочих днiв пiсля закiнчення cTpoKiB, передбачених пунктом l2.9 логовору. Якщо

протягом 30 днiв i "о"е".у 
отримання повiдомлення Оренларя зауваження Оренларя не булуть ycyHeHi,

Ор."лuР надсилаС ОренлолавШю i БалансОутримувачУ вимогУ про достроКове припинення цього логовору i

вимогУ про повернеrIня забезпечувальногО депозиту i сплачених сум орендноi плати. Вимоги Оренларя,

заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встаtIовлених цим tlyHKToM договору, задоволеl{ню не пiдлягають.

.ЩоговiР вважаеться припинениМ на десятий робочий день пiсля trадiслання Орендарем Оренлолавuю i

Балансоутримувачу вI4I\tогl{ про достокове припинення I{ього договору, KpiM випалкiв, Ko;l1,1 Оренлолавеuь або

БалаIrсоутрИмувач надав ОренларЮ обгруtlтованi заувал<ення Iцодо обставин, викладеIIих у повiломленнi

Оренларя. Спори щоло обгруrtтованостi цIй зауважень вирiшуються судом.

за вiдсутностi зауважень Орен,чодавця та Балансоутримувача, передбачених абзацом другим цього

пунк,гу:

БалансоутрИмувач повертае ОренДарю вiдповiдну частину орендноТ плати, сплаченоi Оренларем,

протягом десяти кiшеtlдарних днiв з моменту отримання вимоги Оренл.аря i пiдписанrlя Орендарем акта

поверl{ення Map"tHa з оренди;

Балансоутримувач повертас сплачений Оренларем забезпечувальний депозит протягом десяти

календарних днiв з моменту отрлtпlання вIлмоги Оренларя i пiдписання Оренларем акта повернення Майlrа з

оренди. Повернення ореttднот плати, що була надмiру сплачена Оренларем на рахунок Бсt-пансоутримувача

здiйснюеться у порядку, вliзначеtIому закоlIодавством.

l 2. l l. У разi приплrнення договору:

полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Оренларем за рахунок власних кош,гiв за згодоrо осiб,

визнаllених у пунктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiд орендованого I\'Iайна, не завдаючи йому

шкоди, a uпъa"l"r*о Оренпаря, а полiпшення, якi rle можна вiдокремlrти без шкоди для майна, - власнiстю

територiальноТ громади MicTa Кисва;

полiпшеннЯ Майна, зробленi Орендарем без згоди осiб, визначених у пунктi 5.1 цього логовору, якi не

Moжtla вiдокремити без шкодl,t для Майна, е власнiстtо територi€цьноТ громали пticTa Киева та Тх BapTicTb

кOмпенсацiт tte пiдлягае.

12.12. Майно вва)ка€.гься пoBeplleHI4M Оренлолавчю/ БалансоутриlvtуваlI)/ з моментУ пiдписаннЯ

Балаl.rсоутримувачем та ОреtlдареNt акта повернення з оренди орендованого Майна.

13. lнше

lЗ.l Оренлар зобов'язаний п}Iсьмово повiдомлtти iншим сторонам договору протягом п'яти робочltх днiв

з дати u"a.ai "" змiн у його traгtMeHyBaH1-1i, мiсцезнаходrкеннi, банкiвськиХ РеКВiЗИТаХ i КОНТаКТНИХ ДаНliХ.

оренлолавеuь або Балансоутрtl,\lувач повiдомляе Оренларевi про вiлповiлнi змiши письмово або на адресу

електронttоТ пош,ги,

lз.2. Якrцо цел-r договilэ lIiдлягас нотарiальttому посвiдчеrrню, витрати l{a таке гlосвiдчеttня несе Оренлар.

lз.з. Якщо протягоNt строку .лiт логовору вiдбувасться зплiна Ореtr.лодавlш або Балансоутрим)i вача Майна,

новий ОреrtлодавеIlь або Бzurансоу,гримуваti ста€ с,гороtlою такого договору шляхом склалення акта про замll]),
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cTopoн}l у договорi оренди (далi _ акт про заллiну сторони) за формою, що розробляеться Орендодавцем. Акт про

замiну сторони пiдплrсусться попереднiм i новим Оренлолавчем або Балансоутримувачем та в той же день
надсшласться iншим сторонам договору листом (чiнним з описом). Акт про замiну сторони складаеться у тьох
оригiнальних примiрниках. Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти робочих
днiв вiд дати його надсилання Орендарю) опублiкувати зzвначений акт в електроннiй торговiй системi.

оренлолавечь або Балансоутримувач за цим договором вважаеться замiненим з моменту огryблiкування акта

про заlrIiну cTopiH в електоннiir торговiй системi.

l3.4. У разi реорганiзацiт Орендаря логовiр оренди зберiгае чиннiсть,lшя вiдповiдного правонасryпника

юридлпноТ особи - Оренларя.

У разi видiлУ з юридичнОI особИ - Ореrrпаря окремоТ юридичноТ особи перехiд до такоТ особи прав i

обов'язкiв, якi влtтiкають iз цьогсl договору, можливиЙ лише за згодою ОренлОДаВШЯ.

замiна сторони Орен.чаря набувае чинностi з дня вtlесеr{ня змiн до цього договору.

замiна оренларя itlша, нiж передбачена цим пунктом, lle допускаеться.

l3.5. I_{ей.ЩоговiР ушаденО у трьоХ rIримiрникаХ, кожеН з якиХ мас однакоВу юридичну силу, по одному

для орендаря, орендодавця i Балансоутримувача.

13.6. У разi якщо повiдомлення (лист) Оренлодавшя, Балансоутримувача направлене за належною

адресою (зазначеною у логоворi) i повернено поштою у зв'язку з посиланням на вибуття адресата, не

отриIlrання у зв'язку з закiнченllям TepMiHy зберiгання гIоштового вiдправлення, вiдмову вiл олержання, тощо,

то вважасться, що адресат (Оренпар) повiдопtлеlrлtй належtrим чином.

l4. !,олаткп

14.1 .Щолат.ки до цього Щоговору с його невiд'емною i складовоtо частI4ною.

До цього .Щоговору додаIоться:
- AttT прлrйманIIя-передачi орендованого майна (Додаток l);
- Викопiюванням з поповерхового плану (Додаток 2).

- fIротоко електронного аукчiону UA-PS-202 1-04-23-000053-J:

Вiл Орнларя:

ВИ ОрсIlдодавця:

к

{а
'.t

Пiдпllсll cTopiH

Вiд Балансоутриil|увача:



.Щодаток l

прп ймаrrня-передачi u ооч"оrlýухомого майша, що належпть
до комупаJIьноi власностi терпторiальноi громади MicTa Кшсва

(пова редакцiя акту пршймання - перелаri nu*nrro.o примiщення вiд 21.03.2018)

м. Киiв n_/J" // 202l р.

Фiзична особа пiдпрllсмець Курпльчук Ipиlla МиколаТвна, надалi - Орендар,
iдентифiкацiйний код2526412621, шlо знаходиться за адресою: 03l4l, м. Киiв, вул. Солом'янQька,2З,
кв, Ns l02 з однiСТ сторони, та Комунальне пiдпРп€мствО <<Керуюча *o*nuni' з обслуговування
ж_и_тлового фонду ГолосiТвського райопу м. Кпева)>, н&дtuli - Бчr,чr.оутримувач, код за сдрпоу
з2з75554, що знаходиться за адресою: 0зOз9, м. Киiв, просп. ГолосiТвськлi,li-а, в особiдиректора
Латанюк Наталii l}iкторiвни, яка дiе на пiдставi Статуry з другоТ сторони, склztли цей Дкт, про
наведене нюкче:

l. На викоНання догоВору орендИ нерухомогО майна вfu к?,/_> 2/ Z02l р. хп_#-Z#
(ДаЛi - !ОГОВiР ОРеНДИ) Балансоутримувач передае, а Оренлар ,р"йr"е в строкове платне
користування }lep)rxoMe майно, tцо належить до комунальноТ власностi, -

Характеристика нерр(омого майна нежитлове примiщення загаJlьною IIлощею
70,30 кв. м,

lloBepx Перший поверх
Загальна площа об'скта (кв. м) 70,30 кв. м
Корисна площа об'скта (кв. м) 70,30 кв. м
назва об'екта нея(итлове прим irцення

Мiсцезна-ходження об'скr.а
вул. Новопирсlгiвськ а, 27 /2

(далi _ об'ект оренди), що перебувас на балансi Балансоугримувача та нzшежить до ссре;lи
управлiння ГолосiТвськоТ районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнi"rрчuiТ.

2. об'ект оренди е вiльниlt вiд TpeTix осiб, всерединi об'скта оренди немас майна, Ii€Ulежного
TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ до Об'екта оренди надаеться Орендlарю в день
пiдписання цього акта приймання-передачi.

3. Характеристика нежи,UIового примiщенIlя: нежитлове приплiщення на перulому lIoBepci.
наявнi Bci iнженернi комунiкацiТ.

4. Вказане примiщення передасться Орендарlо в задовiльному cTaHi без буль-якого обладнання.

5. L{им Актоп,l Ореlrдар Засвiд,l1,с, lцо отримав вiд БалансоутриN,tувача необхiдний комплект
ключiв вiд об'екта у кiлькостi ш,ryк.

орЕшАр

фо
03'

Фiзнчна особа - пцпрнспlець
01l4l, м. КиТв, вул. Солом'янс

БАJIАНСОУТРИМУВАЧ



Додаток 6.2
пJIАн

гtрирtiщеНь громадСькогО признаЕIегtня, вбудованих в }китJiовий булигlсlк
[Iе}китлове
призначеннrI

Маштаб l:200

I-й повЕрх лIт.,,А,,

IK
l2.4

75

о l]
ФДJ; 24.4

lll7 н-,]{1 ]
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