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оцiнювач ПП <Авто - Експрес>
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Il. Незмiнюванi уtrлови дОгоВОРУ

1. 11релпrет логовору

1.1. орен.шопавець iБалансоутриrуuuч'пЪЁйrr", о орейар приймас y 
"ry)"j., 

платне користування

майно, зазI{ачене y rry,riri а vMo", 
"ар.iсru 

rпоruЪ'uuовить суМУ, ВИЗtlаЧеНУ У ПУНКТl б УМОВ'

1.2. Майно передаеться в оренду для використання згiдно з пунктом 7 Умов,

2. Упrови передачi орендованого Майна Орен,чарю

2.1.оренларВсТУпаеУстрокоВепЛаТ1.1екорl4сТуваННяМайномУДенЬпiдписанняак.гаприймання-
перелачi Майна,

Дкт приймання-передаЧi пiдписуетЬся Mix< ОренлареМ i БалансоутРимувачеМ одночасно з пiдписанням

цього договору,

2.2.ПерелачаМаilнаВоренДУздiйснюстьсязайогос,грахоВоЮвартiстtо'ВиЗнаЧеноЮупунктi6.2Умов'

3. Ореlrдна плата

з.l. оренпна плата становить cyN,Iy, визначену у гц'НКТi 9 УПrОВ. НаРаХУВаННЯ. ПОДаТКУ На ДОДаНУ BaPTicTb

на сумУ оренлltоi пла]ги здiйснюсться у nopro*y, u"."o"""o*y законолавством УкраТни,

!'осклалУоренДrrоТПЛаТлIIIеВхоДЯТЬВпТраТиНаУТрI,1МаННЯоренДоВаНогомайна(комунальнихПосЛуГ'
послуг з упра.влiння об,сктом ttepyxoпlocTi, u"rpu., на у-гриманнr'пр"Ъуо'пп"i"' ]:.|:]"Pii 

Та МiСЦЬ ЗаГаJIЬНОГО

корIlстування, BapTicTb послуг a р."о*,rу 
'i ,.*,iiопо.1-,.ооaпvrо"ування iнже_нерного обладнання та

внутрiшньобrо""поui*"".оЪ*i о"*"";у оудЬпl, у тому u""n]' no*Piuni' бu'uЛУ' ВИВiЗ СМiТТЯ ТОЩtl)' а ТаКОЖ

компенсацiЯ витраТ Балансоутрлtмувача au' *орi,",у"ання земель"оЬ чiпоп*ою, Оренпар несе цi влlтрати на

ocHoBi окремих логоворiв. уклалених _iз 
БЬансоrrр""Уuuua' ТаlабО беЗПОСеРеД'НЬО З IlОСТаЧаJIЬНИКаМИ

комулI,аJlьних no,nyt: u 
"ороп*у, 

визвачеI{ому lly}Il(ToN,l 6,5 цього договорУ,

з.2.(2)ЯкщооренпнаПЛатаВиЗнаЧеliанапiдставiабзачуТре1.ЬогоабочетвертоГочастиНИсьомоiс'гаттi
18 Закоtry, то: _._л*. лrllrlл

ореНДнапЛаТаЗаперrлrлir"i::ч:.ореНДl4Вl'tЗнаЧаеТЬсЯ,ЗУрахУВанН.яМТакиlособливос'геЙ:якЩомtж
даго}о влlзначенltя оренлнот платrл 

1,а_l1зовил-l 
мiсяцо i"".nuu.-"i',i'-rionorionn.j:.1rn*r'9'l 

УМОВ) iЛаТОЮ-

пiлписанrrя ак.га приI-,lмilн}lя_передач] y:iru" бiльul як одrtнлловний календарний мiсяць, то розмiр орендноl

плати за перший "ian,t, 
ореlrди u"ru"о"поarься цIляхоN,l *op"ryuun", оренпноi пла],и за базовий мiсяць на

iндекс iнфляrriту мiсячях, що минули з дат!l визначеIll{я оренлнотllлаr,и за бззовий мiсяць]



5

оренДнаплатаЗаДрУгиЙiкожнийнастУпниЙмiсяцiорендивиЗнаЧа€тЬся

-urll .u попереднiй мiсяцi на iндекс iнфляuiт за наступний мiсяць,

шляхом коригування орендноТ

сплачу€ орендну плату за кiлькiсть
на пiдставi документiв, визначених у

3.3. Оренлар сплачуе орендну плаry щомiсяця до l5 числа, що настас за поточним мiсяцем оренди,

3.4.оренларсплачУеоренднУплатУнапiДставiрахункiвБалансоУтримУВаЧа.ПодатокнадоданУвартiсть
нараховусться на загаль}ry суму оренпноt плати. Балансоутри"у"u" 

"uлЬ"пu, 
Ьр,*лчрю рахунок не пiзнiше нiж

за п'ять робочих дri" до ou* nnurarny. Протягопt n'rr" рьбъ""х днiв пiсля закiнчення поточного мiсяця оренди

БалансоутрИмуваtI переДае ОренларЮ акт виконан"* рЪбi' на надання_ореfiднIо( послуг разом iз податковою

накладною за умови p...rpuuiT Оренпаря платником податку на додану BapTlcTb,

3.5. в день укJIадення цього договору або до цiеТ дати Оренлар

мiсяцiв, зzвначенУ у ,rуЙ,i l0 УмоВ (авансовиЙ внесок з орендноТ плати),

гryнктi 3.6 цього договору.

з.6. Пiдставою для сплати авансового платежу з оренлнот плати € рiшення Орендодавчя про

продовження попередн},ого договору оренди без проведення аукцlону,

3.7.ЯкщочейлоговiрУкЛаДенобезпровеленняаУкчiону(логоворитипУ5.1(Б)та5.1(Г)Умов),розмiр
оренднот плати пiдляга€ перегJtяд), на вимоry однiет iз cTopitt у разi змiни методики,

оренлолавешь зобов'язаний звернутися до,орендаря iз вимогою про перегляд оренлнот плати, якшо змiни

до Методики мають наслiдком збiльшrення розпriру орендноТ платtl за циN{ договором, протяго]\,| 30 калеllдарних

iniu, *or.*lTy набрання чинllостi вiдповiдними з;ttiнамtл,

оренларможезВернуТИся.дооренлол.аВцяЗВиМогоЮПроПереГЛялорендноТпЛати,якцозмiни
до Методики мають nu"nio*o" змiну poiMipy оренлноТ платlt за цим логоворО'', ПРОТЯГошt буль-якого строку

пiсля набрання чинностi вiдповiдними зtrлiнами, 
я, lцо настае за да,гою

НовийрозмiроренДьrоТПЛатиПоЧr4наеЗастосоВУВаТисяЗпершогоЧислаМlсЯrI

уклалення сторонами додатковот угоди до llього договору щодо привелення розмiру орендноi плати у

вiдповiднiсть iз зь,tiнами, BHeceIIllMIr до Методl.tки. Вiдмова Оренларя укласти додаткову угоду щодо збiльшення

орендноi плати з 
""rо,о 

приведе}Iня 'rT у вiлповiлнiсть iз змiнапли, u"","nl\4" до Методики, с пiдставою для

дострокового припинення цього договору,

3.8.оренлнаПЛаТа'перерахоВананесВо€часноабоrtеВпоВноМУобсязi,с'гяГУсТЬсяБалансоутриМУВаЧеМ.

з.9. t.la сугrлу заборгованостi Ореrrларя iз сп.ltати оренднот плати tlараховуеться пеня в розмiрi подвit"lнот

об.lliковот cTaBkl.t наrliонацьного банку на дату нарахуваI.Iня пенi вiд суми заборгованостi за коrкний лень

l1ростроtlеl{ня перерахуван}Iя орендIlоТ плати,

з.l0. Надмiру сплачена сума оренднот плаl.и, що надiйшла Балагlсоутрllмувачу, пiдлягас в установленоl\{у

порядку.uрu*у"о"по;-;;r-;- поuИОуrпi* nnur.*iu, а у разi "."о*пй,о.тi 
такого зарахування у.зв'язку з

припиненняМ оренднлж вiдносиtt - повернен}lIо Оренларю. iy"u ор,плпоТ trлати, сплаченоТ авансом вIдповlдно

ДоПункry3.5цьогоДоГоВорУ,пiДлягаезарахуВанIrюврахУНок.п,u,"оренДноТПЛаТI'IЗапершiмiсячiоренли
пiсля гliдписання акта прийманttя-перелачi Matirla,

З.ll. Припиl{е}lня догоRору оренди не звiльняс Ореrrларя вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за

оренлною платоIо, якulо,l,ака в!Iникла, у повному обсязi, урu*о,уйч" пеню та HeycTot-IKy (за наявностi),

3.12. Орен.лар зобов'язаниt-l на виьtогу ОрендодirвIш проводIlтlл звiряння взасN,lорозрахункiв за ореtlдниN{и

плаl,ежами i оформляти акти звiряння,

4. fIовеlrнення Mal-rlla з 0реllдtr i забезпе,tl,вальн!lr"| деr]Oзлlт

4.1. У разi припиtIення логовору Оренлар зобов'язаttий:

звiльнt.тИ протягом трьох робо'их днiв;йь;;;Маlriо..вiл u-",*пllл_О.,р,:,Y,|: речей iповерrrути його

вiдповiдrlо до акта повернення , орa"^п-Ър"пдоваllого lr4ai:rпa в 
'ому 

cTaHi. в якому Майнсl перебувало tta

моменТ перелачi його В оренду, , ypu*yuo,,*lr" пор"-rчrого фiзпчноrоi"оaу, а якшlо Ор,плuр,* були виконаtli

невiд'смнi t1олiпшення або проведено капiтальrtlлй ремонт, - то разом iз такltми полiпшеннями/капiтальrtим

peMoHToI!1;
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сплатитИ оренднУ плату, нарахованУ до дати, що передуе датi повернення Майна з оренди, пеню (за

наявностi), сплати1и БалансоутриNrувачу платежi за договором про вiдшкодування витрат Балансоутримувача

на утрI-{манНя орендоваНого Майна та наданнЯ комуна]ьних послуГ Оренл,арю, нараховану до дати, що переду€

датi повернення МаЙна з ореl{ди;

вiдшкодувати БалансоутриNrувачу зб1.Iтки в разi погiршеtlня стану або втрати (повноТ або час,гковоТ)

орендованого майна;;;;;ЪрЪ;дiр" ci в межах сум, що перевищують суму страхового вiдшкодування, якщо

воно поширюеться на випадки погiршення стану ;бо втрати орендованого Майна), або в разi демонтажу чи

iншого влrлуrення невiд'смнлtх полiпrшень/капiтального ремонту,

4.2. Про,гягом трьох робочих днiв з ttoMeHTy прIlпинення цього договорУ Балансоутримувач зобов'язанltй

оглянути Майно i зафiксувати його поточний стан, а також стан розрахункiв за цим договором i за договором

про вiдшкодуванtlя 
",nrpu, 

Балансоутримувача на утриманtIя орендованого Майна та надання комунiulьних

nbany. Орендарю в aKTi повернеI]Ilя З оренди орендованого Майна,

Балансоутримувач складае акт повернення з оренди ореIlдованого Майна у трьох оригiнальних

примiрниках i надас пiдписаlri Балансоутримувачем примiрtlики Орендарю,

Оренлар зобов'язаний:

пiдписати три примiрнлIки акта повернеFIня з оренди орендованог" MY_I]: не пiзнiше HirK протягом

настугlного робочого дня з моменry 'о o,rp"ru,r", вiд .Балансоутримувача 
i одночасно повернути

Балансоу.грИмувачУ два прlлrrлiрНtlки lliдпllсаtiих ОренлаРем aKTiB разом iЗ ключамll вiд об'скта ореllдl| (у разi,

non" доa.уп до об'скта оренди забезпечусться ключапtlл);

звiльнити Майно одl{очасrtо iз поверненням пiдписаних Оренлареrлt aKTiB,

не пiзlliше нiж на четвертиi,t робочийt деtIь пiсля припиlIення договору Бапансоутримувач зобов'язаний

надати Орендол.авшю примiрник пiдписаного акта повернеtlня з ореtlди орендоваI]ого Майна або письмово

повiдомити Орендодавцю про вiлмову Ореtlларя вiд lliдписатlня акта таlабо створення перешкод Оренларем у

лоступi до орендованого Mal-tHa з метою-'иЬ.о b.nro1,, таlабо про неповернеllня пiдпl{саних Оренларем

прlлмiрникiв акта.

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

акта повернення з ореtlди орендова}Iого Майна,

4.4. якщо ореrrдар не повертас майно пiсля отримання вiд Балансоутри,l:.":: 1рл::::::::,i:l1
lIовернеllllя з ореIrди оренлованого Майна, Оренлар сплачус Балансоутрlr]\Iувачу неустойку у розмlрl подвlиноl

оренднот плати за кожнлtй день користування Майном пiсля дати припl,tнення цього договору,

4.5. З метою виконання зобов'язаrtь Оренларя за цl4м договором, а також за договором про

вiдшкодування Bl,ITpaT Балансоутрrrмувача на утримання орендованого Магlна та надаlIня комунаJIьних послуг

opeH:rapro до або в день пiдписання uoo.b 
'до.оrору 

Оренпар сплачуе на рахунок Балансоутримува(Iа

,чЪ"rп.чуr-ьниГ,t депозит в розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов,

ЯкщоцейдоговiрсДоговороМтипу5.1(В)або5.1(Г)Умов'оренДарсПЛаЧУс|i:-"lj:--iI:|.Y:'
забезгtечувальtlого депозиту, сIIлач€ного Оренларем ранiше за договороNl, що продовжусться, l сумою,

визначеною у пунктi l l Уйоп. Ореlrлар сплачус повну cyi\ly забезпечувального депозиту, якш,о: договlр,. шо

продовжуетЬся, не передбачаВ обоu'rr*У ОренларЯ сплатитll забезпечувальний депозит, або цей логовtр с

договором, що продовжуеться за резульl,атаIчrрl провсдення ayKuioHy (;tоговiр тllпу 5,1(B) Умов), але

переможцем ayKuioHy стzt-ла особа iнша. нiж Ореltл,ар Майtна, с,ганом на дату оголошення аукшiону,

4.6. БалансоутриI\tувач поверта€ забезтrечувальнtri't депозит Оренларю протягом п'яти робочltх днiв пiсля

отримання приплiрнлtка акта поверIlення З оренди орендованогсl Майна, пiдписаного без зауваlкень, або

здiйснюс вIlрахування cy^t, в!tзначеtI!Iх 1' пунt{тi 4.8 цього догоtsору, у разi наявностi зауважень

Балансоутримувача або Ореttдодавця,

4.7, Балансоутрl4l\tувач зiLп14ша€ }Ia ВЛаСtlОГlrу рахунку забезпечувальнI,1t-I депозит у гlовному обсязi, якщо:

оренлар вiдпtовl4вся вiд пiлпис,аllltя акта повернення з ореtlли орендованого Майна у строк, вltзначенtlй

цlt]ц логовоРопл, абО створIо€ перешкод1. у, лосr.упi до ореtlлованого Майна предсl,авнrlкiв Балаtlсоутриl\,lуl]ача

або Оренлолавця з Meтolo сl(ла/tеllня таI(ого акта]
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Оренлар не пiдписав в установленi строки логовiр оренди Майна за результатами проведення ayKuioHy

на продовження цього договору ореttди, в якому Оренлар оголошениЙ переN{ожцем.

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

примiрника акта поверНеtlня З орендИ ореrlдованоГо Майна iз зауваженНями (або за наявностi зауважень

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

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

у першУ чергу погаШаютьсЯ зобов'язаннЯ ОренларЯ iз сплатИ пенi (пункТ 3.9 цього поговору);

у другУ чергу погаШаютьсЯ зобов'язаннЯ ОренларЯ iз сплатИ неустойкИ (пункТ 4.4 цього логовору);

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

пункту lб Умов пiдлягае сплатi бюджец MicTa Кисва;

у четверту rtepry погашаються зобов'язання Ореtлларя iз сплати частllни оренднот плати, яка вiдповiдно

до пункry 16 Умов пiдлягас сплатi Ба.пансоутримувачу;

у п'яту черry погашаються зобов'язанl{я Оренларя iз сплати Балансоутримувачу платежiв за договором

про вiдшкоДуваннЯ витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних

послуг Оренларю;

у шосту чергу погашаються зобов'язанtIя Оренларя з l(омпенсацiт суrчrи збиткiв, завданих орендованому

Майну;

у сьому черry погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати iнших платежiв

рахуноК погашеннЯ iнших не викоfIаниХ ОренпареМ зобов'язань за цим договором,

Балансоутримувач повертае Оренларю суму забезпечувального депозиту,

здiйснепня вирахувань, передбачених цим пунктом.

за цим договором або в

яка залишилась пiсля

5. Полiпшення i ремонт орендованого майна

5. l. Оренлар мас право:

за згодоЮ БалансоутрИN{увача проводити поточний таlабо капiтальний peNroHT Майна i виступат,и

замовником I{a вtлготовлеI{ня проектно-кошторисноI документацii на провелення ремонту;

здiйснювати невiд'смнi полiпшеtrня Майна за наявностi рiшення Оренлолавшя про надання згоди,

прийнятого вiдповiдно до Закону та Порялку перелачi в оренду державного та комунального майна

затвердженого постановою Кабiriету MiHicTpiB Украiни вiд 0з.06.2020 N9 48З <!,еякi питання оренди

державного та коNtуII€Lпьного майна).

за згодою Оренлолавuя, надаl{ою вiдповiдно до Закону та Порядку, i один раз протягом строку оренди

зарахувати частину виlрат на проведення капiтального ремонту в рахунок зменшення оренлнот плати,

5.2. Порялок отриr\iання Оренларем згоди Балансоутримувача i Ореttлолавця на проведення вiлгrовiлних

видiв робiт, передбачених пуIIктоМ 5.1 цього договору, порядок отрlrмання Оренларем згоди Орендодавця на

зарахування витрат u,u проuъо.пня цих робiт в рахунок оренднот плати i умови, на яких здiйснюсться таке

зарахування, а також сума витрат, якl можуть бути зарахованi, визначаються Порядком,

5.з. Оренлар мас право на компенсачiю BapTocTi здiл-tснених rlим ttевiд'смних полiпшень Майна у порядку

та на умовах, встановлених Порядком.

5.4. Оренлар ма€ право на компенсацiю вар-гостi здiйсttенtлх ним невiд'емнt,tх полiпшIень Mal"tHa вiд

переможця aykuioHy з приватизацiт Майна, а якщо таким переможцем стас Орендар, - то право на зарахування в

pu*yno* nyni"anonbT цi"" cy"n, BapTocTi здiйсltених ltltM невiд'смних полiпшень у порядку та на умовах,

встановленИх Законоrrл УкраТни вiл i8 сiчня 2018 pl. N 2269-VIll "Про прlлватизацiю державного i комунального

майна" (Вiломостi Верховнот Ради УкраТни, 20 l 8 р., N l2, ст. 68) (далi - Закон про приватизашiю),
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6. Режим використання орендованого Майна

6.1.оренларзобов,язанийВикористоВУВаТиоренДованеМайновiдповiдllоДоприЗНаЧеННя'виЗНаЧеНоГоу
пунктi 7 Умов.

6.2.оренларзобов,язаниЙзабезпечУватизбереження".р::^:'.1,1"л::''''Yu:пu'запобiгатиЙого
пошкодженню i псуванню, тримати Майtно " пор"ппу, передбаченому санiтарними нормами та правилами

пожежнот безпеки, пiдтримуватлt орендоване майttо в нtцежному 
"unl, ", 

гiршому, нiж на момент передачi

його в оренду,, урu*уuч|"riо пор*й""ого tРiз"чного зносу, здiйснювати заходи протипожежноТ безпеки,

6.3. Оренлар зобов'язанлtй:

вiДповiДноДоВиМогнорМатиВIrо-ПраВовихактiвзПожежНоiбезпекирозроблятикоМпЛекснiЗахоДиЩодо
забезпечення пожежноТ безпеки об'екта оренди Майна;

забезпечувати додержання протипожежн}D( вимог, стандартiв,

приписiв i поьтанов органiв державного пожежного нагляду та

Балансоутримувача;

норм, правил, а також виконання вимог

"""о. "iоповiдних 
служб (пiдроздiлiв)

УтимУватиУсПраВноМУстанiзасобипроТипожежногоЗахистУiзв'яЗку,пожежнутехнiку'облаДнаннята
iHBeHTap, не догrускати iх використаннJI не за призначенням;

проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Балаtlсоутримувачу вiдповiднi

документи розслiдування.

оренлар несе вiдповiдальнiсть за дотримання правиJI експлуатацiт iнженерних мереж, пожежнот безпеки

i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством,

6.4. Оренлар зобов'язаний забезпечити представникам Орендодавшя та Ба,пансоутримувача доступ на

об'ект оренди у робочi днi у робочий час (а у p*i оrрп"ання_скарг на порушення правил тишi або провадження

Оренпарем дiяльностi у неробочий 
"u", "*u'ru"ou. 

й*оо" або незруlноiiей власникам сумiжних примiщень, -

то у буль-який iншиЙ Й"1 . 
"еrоо 

здiйснення *o"rponro за його 
""*ор".rа"*м 

та виконанням Оренларем умов

цього договору. про необхiднiсть orp""u""" оо.ф"у до об,скта оренпи Балан,:_уjl::rч, або оренлодавечь

повiдомляе Оренларевi електронною поrrоБ np"riaй"Hi за один робочий день, kpiM випадкiв, коли доступ до

об,екта оренди необхiдно отримати , 
".rоо.чпобiгання 

нан::::* шкоди об,скry оренди чи власност1 Тpeтlx

осiб через виникнення загрозлr його пошкодження внаслiдок аварiйних сиryачiй або внаслiдок настання

надзвичайних сиryачiй, тех}Iогенного та природIIого характеру, а також у разi отримання скарг на порушення

правиЛ тишi абО про"чп*arr"я Оренларем 
-дirпо"оari 

у нероЬочиИ час, яка завдае шкоди або незручностей

ВласникаМсУl,tiжнихпримiщень.Уразi.виникненнятакихситУачiйоренларзобоВ'язанийВжиВаТи
невiдкладних заходiв для лiквiдацiТ Тх наслlдкlв,

6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати укJIадення цього логоворУ Балансоутримувач зобов'язаний

надати Оренларю дtя пiдписання:

двапримiрникидогоВорУпровiлшкоДУВанtшВитатБалансоУтримУВаЧанаУтриманняоренДоВаного
Майна, витрат за користування земель"оо дiпrr*ою та надання комун€rльних послуг Оренларю, Проекти

договорiвiзпостачальникамикомУнмьнIlхпослУг'якцо-сТосоВнооб.сктаорендитакимипостаЧаЛЬникаМи
комун.шьних послуг вiдкритi oKpeMi o.oOo"i рч*унки або ,*u.Ь onp,"i ocoboBi рахунки були вiлкритi на

попереднього користувача Майном,

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

вiлшкоДУванняВитатБа.rrансоУтримУВаЧанаУтриманtlяореtlДоВаногоМаЙнатанаданrrякоМУнzшЬнихпослУг
Оренларю:

пiдписатtr i повернути Балансоутримувачу прймiрник договору; або

поДатиБалансоУтримУВаllУобrрУнтованiзаУваженнядосУмвитрат'якiпiДлягаютьвiдшкодУВаН}rю
Оренларем за договоролl,

Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту oтp"Y_liil вiд Балансоутримувача

вiдповiдi на своI заувo,кенIш, яка мiстить;;;r;.1;rнi пiдтверлження витрат, якi пiдлягають вiлшколуванню

O|."oupa", пiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрник договору,
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Оренлар вживас заходiв для укладення iз постачальниками комунaUIьних послуг договорiв на постачання

вiдповiдних комунальних посJlуг протягом плiсяця з моменту отрl,{мання проектiв вiдповiдних логоворiв вiл

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

постачальниками комунальних послуг.

7. Страхування об'€кга орендrt, вiдшкодування витрат на ouiHKy Майна

7. l. Оренлар зобов'язаний:

протягоМ l0 каленпарних днiв з дня укладення llього договору застрахуватlt Майно на суму його

arpu*oubT вар.гостi, n".u,uua"b1 у пунктi 6.2 Умов, на користь Балансоутримувача згiдно з Порялком, зокрема вiл

пожежi, затоп-пеtIня, npo."npubn"x лiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та протягом 10 каленларних днiв з дня

укладеннЯ договорУ 
"rpu*yuon,,' 

(лого"орi" страхуванliЯ) налати.БаЛансоутримувачу та Оренлолавшю завiренi

належним чином копii,договору страхування i документiв, якi пiдтверджуютЬ СпЛаТУ СТРаХОВОГО ПЛаТеЖУ

(страхових платежiв);

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

зас1рахованим, i надавати Балансоутримувачу та Оренлолавцю копiт завiрених нtlлежним чином договору

.rpu*y"u"t,, i локументiв, якi пiлтверджуtоть сплату страхового платежу. Якщо договiр.страхування укладений

"u.rio*, 
шо с iншим, нiж о,цин piK, такий л,оговiр-повitнен бути поновлений пiсля закiнчення строку, на який

BiH укладено.

Якщо с.грок лiТ логовору орснди меtlши1-1, Hi;K од1,1н piK, то логовiр страхуваI{ня укладасться на строк лiТ

договору оренди.

оплата послуг страховика здiйсtttосться за рахунок Оренларя (страхувальника),

8. Суборенда

8.1 . (3) Ореllпар },lа€ 1траво здавати Майtно в суборенлу за письмовою згодою Орендодавця,

8.2. Орендар може укJlадатИ договiр суборегrдlr лише з особами. якi вiдповiдають вимогам cTaTTi 4

Закону.

8.З. Оренлар протягом трьох робочих днiв з дня укладенIlя договору суборенли зобов'язаний надати

оренitодавшю iнформьчiю про субореlrларя та одиtI примiрник договор), суборенли /iля il{ого оприлюднеtiня

оренлолав чем в еле ктронн i l"t торговi й с истелr i,

9. Запевнення cTopiH

9.1. Балаrtсоу,гримувач i Оренлолавець заIIевняlоть Орендаря, u{о:

9.1.1. крiпr BlltlaдKiB, коли про itrше зазначене в aKTi прийшlання-lrередачi, об'скт оренли с вiльним вiд

TpeTix осiб, всередлlнi об'скта немас майна, нiulежtlого ,гре,гiм особам, повнllй i безперешколний лоступ :ro

об'екта може буr.лr налаrlий Ореrlларю в деl{ь пiдписаttlrя ак,га приймаItня-tlередачi разоrvl iз комплектом ключiв

вiд об'скта у кiлькостi, зазначеrriй в aKTi tтриймання-передачi;

9,1.2. iнформацiя про IчIайно, оприлюдtlена в оI,олошеннi про передачу в ореtIду або iнформацiйному

повiдоплленНi/iнформаuiТ про об'скТ оренци, якщо логовiр уклалено без провелення аукчiону (в обсязi,

передбаченоN{У пУНктоr\{ t fS аоо llyнKTo]ll 26 Поря,лку), посIллання на яке зазFIачене у пунктi 4,2 Умов,

вiдповiдаС дiйЬносr.i, за виня'коМ обставин. вiдобраrrсенrtх в aK''.i приймання-перелачi,

9.2. Оренлар зобовязаний
вiдповiдно до цього договору.

своечасно i в повному обсязi сплачувати орендну шtату та iншi платежi

9.3. одночасно або до да,ги укладеtlня цього договору Оренла;l повнiс,гlсl сллатив авансовиI"l внесок з

оренлнот плати в розмiрi, визначеtIол,{у у пytlKl,i l0 Умсв,

9.4. одночасно або до ук"!Iадеtlня цього доt,оворУ Оренлар повнiстtо сплатив забезпе,lувzulьниI"l депози1, в

розмiрi, в}Iзначеному у пунктi l 1 Уплов.



10

l0. Вiдповiдальнiс,гь i вирiшенttя спорiв за договором

l0.1. За невикоНання абО Heнiuleжl]e виконаннЯ зобов'язанЬ за циМ договороМ сторони Hecy],b

вiдповiдzutьнiсть згiдно iз законом та договором,

l0.2.орендодаВецЬневiдповiДа€зазобов'яЗаI{няМиоренларя.оренларневiдповiдасзазобов'яЗаННяМи
орендодавця ,u b-urraoy,pu"pu"u, якщо iнше не передбачено цим договором. Оренлар вiдповiдае за свотми

зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якимлt BiH е правонаступником, виключно власним майном, Стягнення за

tlими зобов'язаIlняr\{и tle може бути звернене на орендоване Майно,

10.3. Спrэри. якi винrlкаlОть за циМ договороN,t або в зв'язку з l{им, не вирiшенi шJIяхом переговорiв,

вирiшуються в судовому порядку.

1 l. Строк чинностi, умови зпriни та припинення договору

l1,1. (l) I-\ей логовiР укладенО на строк' визначений у.пункli l? У_Y:,л,л:еребiГ строку договору

Почина€l.ЬсязДнянабранНяtll{нност,ч""оо.о"ором.l-(ейдоговiрнабирасчинностiВденЬиогопlл11_1iiнi
сторонами. crpok оренди за цим договором починасться з дати пiдписання акта приймання-передачl l

закiнчуеться датою припиненI{я tlього договору,

11.2. умови цього договору зберiгають сиJIу протягом всього строку дiТ ЦЬОГО ЛОГОВОРУ, В ТОМJ 'lИСЛi У

разi, коли пiсля л-tого укладенtlя законодавством встаIIовлено правила, trto погiршую,l,ь становише Оренларя,

KpiM випадКу, переаба.rеноt,о пуllктОпл 3.7 цьогО договору, а в частинi зобов'язань Оренларя щодо оренлноТ

плати - до викона}tня зобов'язань.

l 1.3. ЗмiнИ i доповнеt]нЯ до договорУ вносятьсЯ до закiнченНя строкУ його дiТ за взасмною згодою cTopiH

з ypaxyBa.{H"" ".ru,"bui;;;;сй1;. ]!ллr:-""r 
та порялкоп{ умов та обмежень шляхом укладення договорiв

про внесення змlн l доповнень у письмовit-л формi, якi пiлплlсуються сторонами та с невiд'смними частинами

цього договору.

l 1.4. Проловження цього догоВору злiйснюсl,ься З урахуванI-1яМ вимог, вс1,ановлених статгею l8

Закону та Порядком.

оренлар, який бажае проловжитI,1 цей логовiр rta ttовий строк, повI4нен зверну],ись до Орендодавttя за три

мiсяtti ло закiн.lення строку .цiт договору iз заявоtо.

,Ц.озаявидоДа€тЬсязвiтпроочiнкl'об,сктаореЕtдllтаречензiяНаНЬоГо,якшtоДоговiроренлибУв
укладений без проведен}lя конкурс, "" "Йчl:{!l.:Ч:,::lтiр 

оренли, що llродовжу€ться, був уклалений беЗ

IIроведеннЯ аукцlонУ з пiдприемствами, установами, оргаttiзацiями, передбаченими статтею l5 Закону,

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

закiнченнясТрокУ'lrаякиЙйогобУлоукJIадено'вiДпоuiднодоПУНкТУl43ПорялкУ.

оренлар ма€ переважне прав0 на продовжеllня цього договору, яке може бути реалiзоваtlо ним у

визна,rенийl в Порядку спосiб.

оприлюднення на веб-сагrтi (cTopiHui ,rи профiлi в соцiальнiй мережi) орендаря, якllй отришtав в оренду

майtно без проведен", uynuio"y, пело.йuiрпот irrформачiт, шо стала пiдставою для укладення договору орендлI,

е пiдс,гавоtо лля дострокового припинеI]ня договору орендtl за iнiцiативоlо Орендолавця, а ,гакож не

продовження договору оренди на новиIl с,грок,

11.5, Якшо iнше не передбачено циN,t договором, перехi.л права власностi. на_орендоване_'i_т.:.:л]|"'*

особашr tte е пiдставоlо лтIя змiнлt або припинення'чиrtностi циN,I логовором, iBiH зберiгас свою чиннlсть лля

новогО власн1,1ка орендованоГо N{айна 1Ио.о l-,равоrrас,l,угrtrика), за вt{нятl(ом випадку приватизаuiТ орендованого

MaliHa Оренларем.

l 1.6. Щоговiр tlрипt{няс,гься:

l1.6.1 з пiдстав, тtередбаченIIх (lастиFlоI1; першоIо cTaTTi 24 Закону, i прIл uьому:
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l1,6,1.1. якщо пiдставою приttинення договору е закiнчення строку, на який його укладено (абзаr
лругий частини першоТ cTaTTi 24 Закону), то договiр вважасться припиненим з:

дати закiнчення строку, на який його було укJlадено, на пiдставi рiшення Орендодавця про вiдмову )Продовженнi цього договору, прийнятого з пiдстав, передбачених стат-гею l9 Закону, в межах cTpoKiB,
визначениХ частиноЮ п'ятоЮ cTaTTi l8 Закоttу; або рiшеннЯ орендодавlU| про припинення цього договору зпiдстав пропуску Орендарем строку на подання заяви про продовження цього оо.оrору.
перелбаченого частиною третьою cTaTTi l8 Закону (гrункт l43 Порялку);

ДаТИ, ВИЗIlаЧеНОТ В абЗаUi TPeTboI\tY ПУНКry l5l Порялку, якщо переможцеr\{ аукчiону на продовженtIя
цього догоВору стаца особа iнша, нiж Орендар, - на пiдставi протоколу аукчiону 1рiшеrrня Оренлолавru не
вимагаеться);

l1,6,1.2. якЩо пiдставоЮ Припинення договору е обставини, перелбаченi абзацами TpeTiM, четвертим,
сьомим, восьN,tим частиFIи першоТ cTaTTi 24 Закону, логовiр вважаеться припиненим з дати настання вiдповiдноi
обставинИ на пiдставi рiшеннЯ ОрендодавЦя або на пiдставi документа, який свiдчить про настання факl,уприпинення юрлtдlтчноТ особи або cMepTi фiзичноТ особи;

l 1.6.2 якпrо Орендар надав недостовiрну iнформачiю про право бути орендарем вiдповiдно до
положень частин третьоТ i.leTBepToT cTaTTi 4 Закону, а таI(ож якщо Орендар, який отримав Майно в оренлу без
проведення аукцiону, надав та./або оприлюднив на веб-сайтi (cTopiHui чи профiлi в соцiальнiЙ мережi)
недостовiрну iнформаItiю про себе таlабо cBolo дiяльнiсть.

,]]оговiр вважаеться припинениI,, з цiсТ пiдстави в олносторонньому порядку на З0 делrь пiсля llадiслання
Орендодавltем листа Орендарlо про дострокове прIrпинеllня цього договору, KpiM випалку, коли протягом
зазна,IеIIогО строкУ ОренлаР звернувсЯ до судУ з оскарженНяN{ такого рiшення Орендодавця.

У такому разi договiр вважасться прлIпиненим:

пiсля закiнче}tня двох мiсяцiв з дня звернення Орендарем за таким позовом до cyi{y, якщо сулом не
вiлкрито провад}кення у справi за таким позовом Оренларя протягоlчl зазначеног0 двомiся.lного строку;

або з дати набрання закоtlноТ сили рiшенням суду пlrо вiдмову у позовi Оренларя;

або з дати зал}lшення судом позову без розIляду, припl.lllе}tнл провадження у справi або з да,ги
вiдкликанltя орендарем позову,

лист про дострокове припIlнеllня надсиласться на адресу електроннот пошти Ореrrларя i llоtttтовим
вiдправленНям iз trовiдОмленняМ про вруllеtlНя i описом вкладення за адресою мiсцезнаход)кення Оренларя, а
також за адресоIо орендованоl.о Майна;

l1.6.з (l) якщо цей догсlвiр пiдписаний без олllочасного пiдпltсання акта прlлймання-перелачi Майна.
.Щоговiр вважаетьсrI прI,IпинениN,I з цiсТ пiдстави lla п'ятI.1Й робочий день пiсJlя пiдписанlrя цього договору, якщо
стаIIоМ на цеЙ день акl'гlриймання-Перелачi не lliдписанИ}"I череЗ Bi;rMoBY Оренларя, про цlО БаЛансоlrтримувач
повинен скJtасти акт та повiдоп,rlrти Орендодавцю.

l 1.6.4. на вимогУ Оре1,1додавrШ з пiдстав' передбаченИх пунктоМ l2.7 цьогО договору, i при чьоп,lу логовiр
вважаетьсЯ прIlпиIiениМ в день' вlлзначений вiдповiднО ло абзашУ третьогО пунl(тУ l2.8 цього договору;

l1,6.5. на вI.1могУ ОренларЯ з пiдстав' передбачеttИх пунктоМ l2.9 цьогсl договору, iпри чьому логовiр
вва)+(асться припI4ненIlм в день, визна.lенt4й вiдповiдно ло абзаuу др)/гого пункту l2.10 цього договору;

l1.6.6. за згодоIо cTopiH tta lliдcTaBi /rогоRору IIро пl)LIпиtlеIIня з да.ги пiдписання акта Ilовернення Майна з
оренди;

1|,6.7 . на вимогУ будь-яltоi iз cTopiH цього договору за рiшеtlняlчt суду з пiдстав, передбачених
законодавст,вом.

l 1.7. [оговiр Mo;Ite бутl.t дострокоRо прltпt,tlrений на вимогу Оренлолавця, якщо Оренлар:

l1.7.1. допУстив IIросlрочеIlня сl]Jlати ореtlдноТ пJIатI.I tla строк бiльruе трьох мiсяцiв або счпларна
заборгованiСl,ь з оренднОТ платtt бiльша, tti;K плата за три мiсяrli;
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l1.7.2. використовус Майно не за цiльовим прIlзначенням, визначеним у пунктах (З)7.1, (3)7.1.1 або
(4)7.1 Умов, або вlлкористовус Майно за забороненилt цiльовим прLlзначенням, визначеним у пунктi (2)7.1
Умов;

l1,7.3, без письмового дозволу Оренлодавця передав Майно, його частину у корисryвання iншiй особi,
KpiM випадкiв, коли Орендар передав Майно в суборенду на пiдс,I,авi пункту 8.1 цього договору i надав
Оренлодавчю копiю договору суборенди для його оприлюднення в електроннiй торговiй системi;

ll.'7 .4. уклав договiр суборенли з особами, якi rlе вiдповiдають вимогам cTaTTi 4 Закону;

l1.7,5. перешкоджае спiвробiтникам ОрендодавшI таlабо Ба.пансоутримувача здiйснювати контроль за
використанням Майна, виконанням умов цього договору;

l1.7,6. вiдмовився внести змiни до цього договору у разi виникнення пiдстав, передбачених гryнктом 3.7
цього договору.

l1.8. Про наявttiсть однiсТ з пiдстав lця дострокового припинення договору з iнiчiативи Орендодавшя,
передбачених пунктом l1.7 цього договору, Оренлодавечь або Балансоутримувач повiдомляе Оренларевi та
iншiй cTopoHi договору листом. У листi повиI{ен мiститись опис порушення i вимогу про його усунення в строк
не менш як 15 та не бiльш як 30 робочlгх днiв з дати реестрачiТ листа (у строк п'яти робочих днiв, якщо
порушення стосуеться прострочен}ш сплати орендноТ плати або перешкоджання у злiйсненпi Оренлодавцем або
Балансоутримувачем контролю за використанням Майна). Лист пересилаеться на адресу електронноТ пошти
орендаря i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вр)лrення i описом вкJIадення за адресою
мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

Якщо протягом встановленого у приписi часу Оренлар не усунув порушення, Оренлодавечь надсила€
орендарю лист, у якому повiдомляе оренларевi про дострокове припинення договору на вимоry оренлодавчя.
У листi зzвначаеться пiдстава припинення договору, посилання на вимоry про усунення порушення, а також
посилання на обставини, якi свiдчать про те, що порушення тивас пiсля закiнчення строку, вiдведеного для
його усунення.

,Щоговiр вважа€ться припиненим на п'ятиI] робочилi день пiсля надiслання Орен.полавцем або
Балансоутримувачем Оренларю листа про дострокове припинення цього договору. Оренлодавець надсила€
орендарю лист про дострокове припLIнення цього договору електронною поштою, а також поштовим
вiдправленням iз повiдомленням про вр)цrення i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження орен.чаря, а

також за адресою ореl{дованого Майна. ,Щата дострокового припинення цього договору на Bliмory Оренлолавuя
встановлюеться на пiдставi штемпеля поштового вiддiлення на поцIтовому вiлправленнi Оренлолавчя.

l l,9. I-[ей договiр може бри достоково припинений на вимогу Орендаря, якщо:

l1.9.1. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Оренлар отримае докази
icToTHoT невiдповiдностi об'скта оренди irrформачiТ про l{ього, зазначенiй в оголошеннi або iнформачiйному
повiдомленнi/iнформачiТ про об'ект оренд[l, якщо договiр уклалено без провелення аукшiоtlу, або в aKTi
приймання-перелачi; або

l1,9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Оренлар не матиме моrкливостi
використовувати об'ект або присryпити до виконання ремонтн}D( робiт на об'ектi через вiлсутнiсть на об'ектi
можливостi пiдключення до комун€шьних послуг, або вiдмови Балансоутримувача укласти iз оренларем
логовiр про вiдшкодування витрат Балансоутрлtмувача на утримання орендованого Майна та надання
коNtунzUIьних послуг Оренларю, або вiдмови постач€tльнI.Iкiв вiдповiдl{их комунrIльних послуг укласти iз
орендарем договори на постачання таких послуг протягом одного мiсяця з моменту звернення орен.чаря (за

умови, що орендар звернувся до таких постачальникiв послуг не пiзнiше нiж протягом одного мiсяця пiсля
пiдписання акта приймання-передачi Майна).

l 1.10. Про виявлення обставин, якi дають пРаво Оренларю на припинення договору вiдповiдно до пункту
l1.9 цьогодоговору, Орендар повинен повiдомити Оренлолавцю i Балансоутримувачу iз наданням вiдповiдних
доказiв протягом трьох робочих днiв пiсля закiнчення cTpoKiB, передбачених пуllктом l1.9 логовору. Якщо
протягом 30 днiв з t\{oMeHTy отримання повiдоlrlлешlrя Оренларя зауваження Оренпаря не булуть ycyHeHi,
Оренлар надсилае Орендодавшо i Балансоутримувачу вимоry про дострокове припинення цього логовору i

вимоry про поверненllя забезпечувЕtльного депозиту i сплаченt-tх сум орендноТ плати. Вимоги Оренларя,
заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановле}lих цI,1м пylIK,t,oIvI договору, задоволенню не пiдлягають.
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,Щоговiр вважаеться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання Оренларем Оренлолавшю_ i

БалансоутрИмувачУ вимоги про достокове припинення цього договору, KpiM випадкiв, коли Оренлопавеuь або

БалансоутрИмувач надав ОрЪнларЮ обrрунiоваНi зауваженНя щодО обставин, викладених у повi,шомленнi

оренпаря. Спори чrоло обrрунтованостi цих заувахень вирiшуються судом.

за вiдсутностi зауважень ОрендодавIи та Бшансоутримувача, передбачених абзацом другим цього

tryнкту:

БалансоутрлIмувач повертас Оренларю вiдповiдrry
протягом десяти календарних днiв з Moil{eнTy отрIrмання

повернення Майна з оренди;

Балансоутримувач повертас сплачений Оренларем забезпечувальний депозит протягом десяти

к€tлендарних д"i" a моменту отримання вимоги Оренларя i пiдписання Оренларем акта повернення Майна з

оренди. Повернення оренлноI nnur", що була надмiру сплачена Оренларем на рахунок Балансоутримувача

здiйсrпоеться у порядку, визначеному законодавством.

l 1.1 l. У разi припинення договору:

полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Оренларем за рахунок власних коштiв за згодою осiб,

визначениХ у гryнктi 5.1 цьогО договору, якi можна вiдокремитИ вiл оренлованого Майна, не завдаIочи йому

шкоди, с власнiстю Оренларя, а полiпшення, якi не можна вiдокремити без шкоди для майна, - власнiстю

терltторiальноТ громади MicTa Киева;

Оренларем без згоди осiб, визначених у пунктi 5.1 цього договору, якi не

йаина, е власнiстю територiальноТ громали MicTa Кисва та Тх BapTicTb

l1.12. Майно вважасться поверненим Оренлолавrrю/ Балансоутримувачу з моменту пiдписання

БалансоутримуваIIем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.

l2. Iнше

l2.1 Оренлар зобов'язаний письмово повiдомити iншим сторонам договору протягом п'яти робочих днiв

з дати 
"rr"aarr, 

змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i контактних даних,

оренлолавець або Балансоутримувач'повiдомляе Оренпаревi про вiлповiлнi змiни письмово або на адресу

електроннот пошти.

l2.2. Якцrо цеЙ договiр пiдtягае нотарiальному посвiдченrшо, витрати на таке посвiдчення несе Оренлар,

l2.з. якцtо протягом строку дiт договору вiдбуваеться змiна ОрендодаВця абО БаЛаНСОУТ1"]"11uлY].1,11:

новий Орендодавець або Балансоутримувач стае стороною такого договору шляхом складення акта про замlну

.rоро",. у логоворi оренди (далi _ aKi про замiну сторони) за формою, що розробляеться Орендодавцем, Акт про

.u*iry arоро"" пiлп"aу.r"a" попaр.л*i" i ноЬим Ьренлоаавчем або Балансоутримувачем та в той же день

"чд."пч.r"., 
iншим сторонам договору листом (цiнним з описом). Акт про замiну сторони складаеться у трьох

opiri"-or* прltмiрниках. Новиl-t Оренлопавечь або Балансоутимувач зобов'язаний (протягом п'яти робочих

днiв вiд дати його надсиланI{я Орендарю) опублiкувати зrtзначений акт в електроннiй торговiй системi,

орендодавець або Балансоутримувач за цим договором вважаеться замiненим з моменту опублiкування акта

про замiну cTopiH в елекTроннiй торговiй системi,

l2.4. У разi реорганiзачii Орендаря договiр оренди зберiгас чиrlнiсть для вiдповiд}lого правонаступника

юридичноТ особи - Оренларя.

У разi видiлУ з юридичнОТ особtt - ОренпарЯ окремоТ юридичноТ особи перехiд до такоТ особи прав

обов'язкiв, якi витiкают" iз цьо.о договору, можiлтвий лише за згодою Оренлолавчя,

замilла сторони Оренпаря набувас чиltностi з дtlя внесеI{ня змiн до цього договору,

Замiна Оренпаря iнша, tlixt передбачеllа ЦИlrl tryHIffOM, }le допускасться.

12.5, Цей [оговiр укJIаде}tо у трьох прпмiрltиках, кожеIl з яких ма€ однакову юридичну силу, по одном]

лля Оренларя, Орендодавця i БалатtсоутItмувача,

частинУ оренлноТ плати, сплаченоi Оренларем,
вимогIл Оренларя i пiдписання Орендарем акта

полiпшення Майна, зробленi
можна вiдокремити без шкодll для
компенсацiт не пiдлягае.
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12.6. У разi якщо повiдомлення (лист) Оренлодавця, Балансоутримувача направлене за нzUIежноюадресою (зазначеною у логоворi) i повернено поluтою у зв'язку з посLlланням на вибуття адресата, неотримання у зв'язку з закiнченням TepMiHy зберiгання поштового вiдправлення, вiдмову вiл-олержання, тощо,то вважаеться, що адресат (оренлар) повiдомлений належним чином.

lЗ.l .Щодатки до цього.Щоговору е Иgго-аjвiл'емною iскладовою частиною.
.Що шього .Щоговору додаtоться: , -
- Дкт пр.лtйМання-переда'li ррендоваttого майна (.Щолаток l);
- Викопiюванням З попqйрховОго плану (Додаток 2).

i

_-.---

вц Орендаря:

Вц Орепдодавця:

Вiд Балансоутрип{увача:

I3.



.Щодаток l

прпймання-передачi 
" 

оо.поffiухомого майна, що належить
до комунаJIьпот власностi територiальнот громади MicTa Киева

(нова редакцiЯ акry приймацня - п.рЪл"ri n.*rrro.o примiщення вiд 27.04.20l8)

м. КиТв u 2?" y'd 202l р,

ЩентральНе мiжрегiОнаJIьне управлiння MiпicTepcTBa юстицiТ (м. КиiЪ), надалi - Орендар,код за сДРПоУ 4ззl5602, Що Знаходиiос, за адресою: 0iOOt, м. КиТв, фо". йу." йний,2-щ,в особiкерiвника MiHeHko Кирило Вiкторовlлч, який дiе на пiдставi Полйення про мiжрегiональнi
управлiння MiHicTepcTBa юстицii Украiни, затверлженого накzlзом MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни вiд2з,06,20| l м l70715 зi змiнами з однiеi сторони, та Комунальне пiдпри€мство <<Керуюча компанiя
1 обслуговування житJIового фонду Голосiiъського району м. Кисва>>, надалiБалансоуТримувач, коД за едрпоУ з2з75554, що знаходиться за адресою: 0зOз9, м. КиТв,ПРОСП, ГОЛОСiiВСЬКИЙ, 17-б, В ОСОбi директора Латанюк НаталiТ Вiкторiвни, яка дiе на пiдставiСтаryry з лругоТ сторони, скJIали цей Акт, про наведене нижче:

l. На викоНання договОру орендИ нерухомогО майна ьiд < ?l> 3/ 202l р. Xs ./?-р/{(далi - !оговiр оренди) Балансоутримувач перела€, а Оренлар приймас в строкове платнекорисryвання нерухоме майно, що нtlлежить до ком)lнальноi власностi, --

Характеристика нер}хомого майна
не)китлове примiщення загzшьною площею
420rl0 кв. м,

Поверх
1 поверх

Заг,альна площа об'€кта (кв. м) 420,10 кв. пr

Корисна площа об'екта (кв. м) 420,10 кв. м
назва об'екта нежитлове примiщення

М iсцезнаходжеI{}Iя об'екта
gудr_цIзрц:зцýэцзJ2rдорп. 1

(далi - об'екТ оренди), що перебУвае IIа балансi БалансоугРимувача та н€шежить до сфери
управлiннЯ ГолосiiЪсьКоi районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнi.iрчrriТ.

. 2, об'ект оренли. е. вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'екта оренди немае майна, належного
TpeTiM особам' повний i безперешкодний доступ дь об'екта оренди нада€ться Орендарю в деньпiдписання tIього акта приймання-передачi.

3. Характеристика нежLlтлового примiщенl{я: нежитлове примiщення розмiщене на перttlому
поверсi, наявнi Bci iнженернi комl,нiкацiТ,

4, Вказане притrliщенНя передаетЬся Орендарю в задовiльному cTaHi без будь-якого обладнання.

5. [{им AKToTrl
ключiв вiд об'екга у

ореrrдар засвiдчуе, що отримав вiд и комплект
кl-лькостl штук.

БАЛАНСОУТРИIЧtУВАЧ орЕшАр
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