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direktsia_golos@kmda.gov.ua

Об'скт оренди ,га склад майна (лалi - Майно)

;;.,i;;" примiщення загальною площею 8,40 кв, м, за 
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BapTicтb Майна
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дата оlllнки
"j0" листопала 2020 р.
дата затвердження
висновку про BapTicTb
Майна
|,29" 2020

рецензiТ
грудня 2020 р.

Opcrr.tap ]\la( праIJо здавагtl Майно в суборенлу за Ilись\,lоtsOю зI,о.fою
Оренlолавшя,

ТОВ <Глобал Апраliзер Групu

1
,7 
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(4)

HypicBa €.О.

Страхова BapTicTb

яка дорiвнюс визначенiй у (гривень), без податку на додану BapTicTb:l46l60.00 r,рн.
KTi 6.1 Умов сто сорок шiсть тисяч сто шiстдесят грн. 00 коп.)

l {iльове призначенtlя Майна

розмiщення суб'сктiв господарювання, що здiйснюють побу.гове обслуговуваtlня l|аселення
розм iщен ня елек,грон r-r lt х комун iKa uiii антен для -гелеба чен ня)

рафiк використан}Iя (заповнюсться,
кщо майно перела€ться в погодинну

застосовчсться

Оренлна плата та iншi платежi

i Методики розрахунку
плати за державне майно,

Кабiне,гом MiHicTpiB
краТни (далi - Метолика)

,базовий мiсяttь оре}{ди
на УТриМання орендованого lкомпенсуються Оренларем в порядку. перелбаченому пунк,гом 6.59.2

та l]адаFlня комунаJIьних послуг договору.

9.1
(2)

l 0 Розмiр авансового внеску оренлноТ плати

l0.1 2 (двi) мiсячнi оренднi плати ,сума, гривень, без податку t|адодану BapTicTb: l003.28 гrlll.
( l) (одна тисяча три грн 28 коп).

: l l СУма забезпечувальllого депозIlту 2 (двi) плiсячrri оренлi плати, але в буль-якопlу разi у розмiрi не

l0 , Розмlр авансового внеску орендноl плати

l0.1 2 (двi) мiсячнi оренднi плати ,сума, гривень, без податку t|адодану BapTicTb: l003.28 гrlll.
( l) (одна тисяча три грн 28 коп).

Сума забезпечувальllого депозIlту 2 (двi) плiсячrri оренлi плати, але в буль-якопlу разi у розмiрi не
l l 
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,сума, гривень, без податку на дода}iу BapTicTb: (6 000.00 (rшiс,гь,глlсяч
,грlt 00 коп ) - мiltiмальна заробiтна плата на 0I.0б.202l) .,]
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Додатковi умови оренди
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дата i номер рiшення уповноваженого органу

Ё;;;;;;;;;;l;;; "о 
пt. KtlcBy та китвськiй областi дт

Балансоутр имувачq

И;;; i'r;;;o bir;;, (наказу) оренлодавшя

iБанкiвськi реквiзити для сплати 
.

l5 iоренпноТ плати та iнших платежtв

,вiдповiдно до цього договору

:. ,,....-. --..

Спiввiдношення розподiлу оренлноI
lб nrur" станом на дату укладення

]

договору

. _. !,ата заяви Оренлuр, npo проло"п,п",

' '- оо.оrору оренди. поданоТ

:Оренлолавчtо:
,"l0" грудня 2020 р.

<<Ошадбанк>о код банку 322669,

;iJ;; i ioizssooooojб0030 l 6708556 в дт Б <<п ри ватбан к>>,

кол оанку 305299 код €ДРПоУ 32375554

lЁ-uпСЬуiр"*уrачу lOO"l" Ьод*,iу м, KtlcBa 07о вiдсоткits cyмlj

вiдсоткiЬ суми оренлноi ;оренлноi плати

llлати

лата i вихiдrrий номер

довlдки
,Балансоутримувача,
передбаченоТ частиною
шостоtо cTaTTi l8 Закону:

про продовженIlя договору оренди:

,розпорядження вiд "28"травня 202l р,

р258
ll

l
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,,l6,'грудня 2020 Р.
.Ys JJl--lJ,l2

II. Незмiнюванi умови договору

l. Прелмет доtовору

1.1.ОренлолавецьiБалансоутриМуВаЧПередаюТЬ.аоренларпрrлЙмасусТр.оI::епЛа'I}lекорllсТуВаtlНя
майно, зазначене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого становить суму, визначену у пунктi б Умов,

1.2.МаЙноПереда€ТЬсяВореНДуДЛявикорIiстанttязгiДнозпуНкТоМ7Умов.

2. YMoBlt перелачi орендованого Майна Оренларю

2.1.оренларВсТУПа€УсТрокоВеПЛаТНекорисТУВанНяМаЙномУДенЬпiдписанняактаприЙмання.
передачi Майна.

АктприЙмаННя.ПередаЧiпiлписУстьсямiжоренларемiБаланссlутриМУВаЧеI\4одночаснозпiДписанняпl
цього договору.

2.2. Переlrача Майна в оренду здiйснюсться за його страховою вартiс,гю, влlзначеноlо у пунктi 6,2 Умов,

3. Орендна шлата

3,1. OpeH,rrrra пла,га стаtlоВить суму. визначенУ у пункгi 9 Умов, tlарахуваtrrtя Ilодаtку на /lодану Bap,r,icrb

насуМуоренДноТплаr.изДiйснЮ€ТЬсяУПорЯДку.ВиЗнаtlеноl\4узакоНоДаВсТвомУкраiни.

,Д.осклалуоренлноТпЛаТинеВходя-гЬВитраТи}lаУТрllМаtIняоре}'lДоВаrlогомаГtна(копtуна"гlьнl{хПосjIуГ.
послуГ з управлiння.об'сктом HepyxoMocTi. витрат на утриманН,. прuЬул""*овоТ 1eplToRiT 

та rпriсць загальilого

користування, BapTlcTb l1ослуг . p.ronii т ;;";:|l_,.о9.пу|6"ування iнженерного обладнання та

внутрiшньобуо"п*оuiл-r"р.*, p"*on.'y булiвлi, у тому числi: поКРirПi бu.ОЛУ, ВИВiЗ СМiТТЯ ТОЩО)' а ТаКОЖ

компенсацiя витрат Ба_пансоутрлlмувача .u-*орrarуыuпъ, aaraпонй дiл"нкою. Оренлар ltece цi витрати ita

ocHoBi окремих.tlоговорiв. укладених tз БалансоУтримувачеМ таlабо безtlосередньо з постачальникаl\{l,,|

комунаJIьних послуl,в порядку, вtlзначеноN{у пунктом 6,5 цього договору,

3.2.(2)ЯкщооренлНапЛаТаВllзНаtlеНанапiдс.гавiабзачуТреТЬоГоабоче.гвертоГоЧастинltсьомоТсгатгi
l8 Закону, то:
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орендна плата за перший мiсяць орендлl визнача€ться з урахуванням таких особJlивостей: якщо мiж

датою визначення ор""лпоi'плати за базовий мiсяць (визначений вiдповiдно до пункту 9,1 Умов) i датою

пiдписаннЯ акта приймання-передаЧi минулО бiльш яК один повний каленларниЙ мiсяць, то розмiр оренлноi

плати за перший мiсяць оренди встановлю€ться шляхом коригування оренлнот плати за базовий мiсяць на

iндекс iнфлячiту мiсячях, що мlrнули з дати визначення орендноТ пла'гИ За баЗОВlrЙ МiСЯЦЬ;

l За Другий i кожний насryпний мiсяцi оренди визначаеться шляхом коригування орендноl

мiсяць на iндекс iнфлячiТ за насryпний мiсяць.
орендна плата

плати за поперелнiй l

З.З,Оренларсплачу€оренднуплатущомiсяцядо l5числа,щонаста€запоточIlиммiсяцеморенди,

З.4. ОренлаР сплачуе оренднУ плату на пiдставi paxyHKiB Балансоутриl!{увача. Податок на додану BapTicTb

нараховусться на загitльну суму оренднот плати. Балансоутримувач надсилас Оренларю рахунок не пiзнiше нiж

за'п'ять робочих днiв до дати nnura*y. Протягоiлt п'яти робочих дгriв пiсля закiнчення поточного мiсяttя оренди

Балансоутримувач передас Оренларю акт виконаних робiт }la надання орендних послуг разом iз податковок)

накладноЮ за умови ресстрачiТ Оренларя l]латнлlком податку на додану BapTicTb.

з.5. В день укладення цього договору або до цiсi лати Оренлар сплачус орендну плату 3а кiлькiсть

мiсяцiв, зазначену у пунктi l0 Умов (авансоъий внесок з ореllдноI плати), на пiдставi локументiв, визначених у

пунк,гi 3.6 цього договору.

3.6. Пiдставою для сплати авансового платежу з орендноi плати е рiшrення Оренлолавuя IIро

продовження попереднього договору орендлl без провелення аукцlону.

3.7'ЯкшоцеЙдоговiрУкJIаДеНобезпровеДеr.IняаУкuiонУ(логоворитипУ5.1(Б)та5.1(Г)Умов),розмiр
оренлнот плати пiдлягас перегляду на вимогу однiет iз cTopiH у разi змiни Методики,

(.)рендолавечь зобов,язаний звернутися ло Оренларя iз вимогою про пеРеГЛЯД ОРеНЛНОТ ПЛаТtt, ЯКЩО ЗМittИ

ло МетодикИ N,rаютЬ наслiдком збiльшення розмiру орендноТ платлt за цим договором, протягом 30 ка;tендарних

днiв з пломенту набрання чиннос,гi вiдповiдними змiнами,

Оренлар може звернутися до Орендолавця з

до Методиклl N{ають наслiдкоrпt змiну розьtiру оренлноТ
вимогою про переглял оренлнот плати, якшlо змiни

плати за цим договором, прOтягом буль-якого строку

пiсля набран ня ч и HHoc,Ti вiдповiлним и зм i нам и,

НовиЙ розrчriр оренлноТ I,lJlати поtlина€ застосовуватися з першоt,о числа мiсяця" tцо tIacTaC,la ла,гоtо

укладення с.горонаI\4и додатковот угоди ло цього логовору шlодо приведеtlня рсlзмiру'орен;trrоi tlJlaTIl у

вiдповiднiсть iз змiнашtи, вllесенимl.| до Методики. Вiдмова Оренларя укласти додаткову угоду щоJiо збi,llьu-tення

clpeH.пl.ro1 плати з ItlетоЮ приведення ii'y вiлповiлнiс,гь iз змiнами, внесеними до Ме,годики. с пiлставою дJlя

досфокового припинення цього договору.

З.8. Оренлна плата. перераховаIlа IlecBocLIacHo або не в повному обсязi, стягусться Балаttсоу,гриl!!ува(lем,

з,9. На суплу заборгованостi Оренларя iз сплати оренлнот плати нараховус,гься пеня В розмiрi подвiйноi

облiковсlт ставки Нацiонального банку на дату нарахування пегli вiд суми заборгованостi за koяtHlrii деtrь

прострочення перерахування оренлнот плати,

3.10. 1-IалшлiРу сплачена сума орендllоТ плати, що надiйшла Балансоутримувачу, пiдлягас в ycTaнot]Jlel]ol\ty

порядку зарахуванню u pu*y"on маибутпiх платежiв, а у разi неможливост,i ,гакого зарахування у зв'язку з

припиненням орендних uiд"оar," - поверненtltо Оренларю. Сума оренлнtli п-паr,и, сплаченоI atJaHcoM вiдповiднсl

до пункту з.5 цього договору, пiдлягас зарахуванню в рахунок сt-lлати оренлноi плат!i за гrершi мiсяui оренли

пiсл я п iдп tlcaн ня акта при ймання-перелач i I\4ай tla,

З.l l. Гlрипи}lе}l1lя логовору оренди не звiльняс Орен.uаря вiд обов'язкv сплатити заборt,ованiсть за

ореllдltою платою. якUlо така вl.rн14кла. у II()вному обсязi, ураховуючи пеню та Heycтo!"lK)i (за наявностi),

3.12. OpeH:rap зобов'язаltt,lй tta виrutогу Оренлолавця проводитtt звiряttrlя вза(|!lор()зрахуrrкiв-]а ореtlлнllмtl

llлатежами i оформляти акти звiряння.

1. Поверrrення Mal-rHa з ореIlдlr i забезпечувалr,нлtГr депо]liт

4.1 . У разi приtI1,1ненI{я договору С)ренлар зобов'язанир"I:
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звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване 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 перелачi його в оренду, з урахуванням нормаJtьного фiзичного зносу, а якщо Оренларем були виконанi
невiд'смнi полiпшення або проведено капiтаrtьний ремонт, - то разом iз такими полiпшtеннямll/капiтальним

ремонтом;

сплатитl1 оренд}lу плату, Hapaxoвatiy до дати, lцо передус датi поверненttя Майна з оренди. пеню (за

наявностi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договором про вiлшколуваl]ня Bllтpal, Балансоуr'римувача

на утримання орендованого Майна та надання коl\1унальних послуг Оренларю, Hapaxoвal]y до дати, що ПереДу(,

лаr,i повернення Майна з оренли;

вiлшкодувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноТ або часr'ковоТ)

орендованого Майна з вини Оренларя (i в межах сум, що перевищують суму страхового вiлшколування. якшо
воFIо поширю€ться }la випадки погiршення стану або втрати орендованого Майна), або в разi демонтажу чи

iншого вилучення невiд'смних полiпшень/капiтального ремонту.

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

оглянути Майно i зафiксувати його поточний стан, а також стан розрахункiв за цим договором i за логовором
про вiлшкодування витрат БалансоутриN,rувача на утримання орендованого Майltа та надаНня кОМУнаЛЬНИХ

послуг Оренларю в aKTi повернення з оренди орендованого Майна.

Балансоу,гримувач склала€ акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох tlрtIгiн;ьпьних

примiрниках i надас пiдписанi Ба;lансоутримувачем примiрrrики Оренларю.

Оренлар зобов'язанtrй :

гtiлписати,гри примiрники акта повернення з оренди оренлованого Майна не пiзнiшtе нiж прогягом

наступl]ого робочого д}lя з моменту Тх отриманtlя вiд Балаtlсоутрлlмуl]аt|а i одночасно гIоверну,ги

Балансоутримувачу лва примiрttики пiдписаrлих Оренларем aKTiB разом iз кJlюча]\{и Bi;t об'скта ОРеltДИ () РаЗi.
коли доступ до об'скта оренди забезпечусться ключами);

звiльни,ги Майно одночасно iз поверьlенняпl пiдписаних Оренларем aKTiB.

не пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля припинення логовору Балансоутримувач зобов'язанlrй

надати Оtrlен.лолавшю припliрник пiдпtлсаного акта tlовернення з орендtI орендованого Майна або trttcbMoBo

повiдомитИ Орен,rолавrrю прО вiлмовУ ОренларЯ вiд пiдписанllя акта таlабо створеl{t|я переtllкод Ореttларем у
лоступi ло орендоваllого Майна з LrстоЮ його оглялу, таlабо про неповерtlеltня пiдrltlсаних Орен;iарешt

примiрнttкiв акта.

4.3. МаГrно вважасться повернутим з оренди з моменту пiдписання Балансоутримувачем та Оренларем

акта повернення з оренди оре}lдованого Майна,

4.4. Якutо Оренлар l{e lloBepTac Майrrо пiсля отримання вiд Балаltсоу"грr,lмуваrIа llptiпlipHrrKiB акта

повернення з оренди орендоваllого Майна. Оренлар сгlлач),( Балансоутримуваrl}'неl,с,гойкl'у розмiрi tto.ltBiйtttrl'

оренлноi'плат1,1 за кожнtлй день користування Магtном пiсля дати припинення цього договору.

4.5. З ме1,ою виконання зобов'язань Оренларя за цим договороl\l, а тако}к за договором про

вiлшколуванtlя витрат Балансоутрl4мувача на у,гримання орендованого Майна та наданtlя коl!tунаJ|ьних посJIуг

оренларrо до або в день пiдписаttня llього договору opeH.lap сплачу€ на рахунок Балансоут,римуIJача

забезпечуваJtьtttlй депози,г в розглiрi, tiиз1,1аченому у пунктi l l Умов.

Якtцо цей логовiр € договором типу 5.1 (В) або 5.1 (г) Умов, Орендар сплачу€ рiзниurо мiж сумою

забезпечувального депозItту, сплаченого Орендарем ранiше за догоtsором, що продовжусться, i cy,Moro,

визначеною у пунктi l l Умов. Оренлар сплачу€ повLlу суму забезпечувального депозиту, якtцо: л<lговiр, шtо

продовжустЬся, не передбачаВ обов'язкУ Оренл,арЯ сiTлатитИ забезпечуваЛьний ,цепозит, або цей договiр с

договороl\1, що гtроловх(усться за резуль,гатаNtи проведення ayKuiorry (логовiр типу 5.1(B) Умов), але

переможцеNl аукчiонУ стала особа iнша, l,riЖ ОренлаР Майна, станоМ l{a дату оголош]ення аукшiону.

4.(l. БшансоутрLt]\{уваtl поtsерта€ забезпе,rувальtlий депозrlт Оренларю протягоl\,1 п'яти робочltх днiв пiс.llя

отримання примiрнiка акта повернення з оренди орендоl}аного Майна. пiдlrисаного без зауважень, або

,дiйaпоa вирахуваннЯ сум, визначених у пуlrltтi 4.8 цього договору. 1, разi наявносгi ]аVttа/кеllЬ

Бапаtrсоутри]\rувача або Ореrrлолавчя.
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4.7. Балансоутримувач заIиша€ на власному рахунку забезпечувальний депозиту повному обсязi, якшtо:

оренлар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди орендованого Майна у строк, визна'tений

цим договором, або створю€ перешкоди у лоступi до орендованого Майна представникiв Балансоутримувача
або Оренлолавця з метою складення такого акта;

Оренлар не пiдписав в установленi строки логовiр оренди Майна за результатами проведення аукчiону
на продовження цього договору оренди, в якому Оренлар оголошений переможцем.

4.8. Балансоу,гримувач lte пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з моменту отимання вiл Оренларя
примiрника акта повернення з оренди ореtIдованого Майна iз зауваженнями (або за наявностi зауважень
Оренлолавчя) зараховус забезпечувальний депозит в рахунок невиконаних зобов'язань Оренларя i перераховус

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

у перl_tl),чергу погаt_tlаtоться зобов'язання Оренларя iз сплати пенi (ltvttttT j.9 цьоl'о:rоговсlру):

у др),гу чергу погашаIоться зобов'язання Оренларя iз сплати неустойки (пункr,4.4 цього логовору);

утретю черг)/ погашаються зобов'язання оренларя iз сплати часl,ини оренлноi'пjlати. яка вiдtlовiдно;tо
пункту lб Умов пiдлягае сплатi бюлжету MicTa Кисва;

у четверту чергу погашаються зобов'язаttня Оренltаря iз сrlлати частинll оренлIlоI плати, яка вiлltовiДttо

до пункl,у lб Умов пiдлягас сплатi Балансоутримувачу;

у п'яту чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати Балансоутримувачу гlлатежiв за Jtоговоро|\l

про вiлшколування витрат Балансоутримувача на утриманtlя орендованого Майна та надан1,1я комунаLгlьtIих

послуг Оренларlо;

у шосту чергу погашаються зобов'язання Оренларя з коl\lпенсацii суми збrrткiв. завданих оренДоВаноМу

Майну;

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

рахунок погашення iнших не виконаних Оренларем зобов'язань за цим договором.
Балансоутримувач поверта€ Оренларю суму забезпечувального депозиту,

здiliснення вирахувань, передбачених цим пунктом.

за цим логовором або в

яка заJlишилась пiс",tя

5. Полiпшення i реп,tонr, орендованOго lrайltа

5.1. Оренлар ма€ право:

за згодоtо Балаrrсоl,тримувача проводити потсl.tний таlабо капiтальний ремонт Майна iвисr,упа,гlr
замовItиком lla в14готовлення проектно-кошторисноТ докугчrеltтацii на гlровелення ремоНту;

здiгrснюваr,и HeBiд'cMtti полiпшення Майна за наявностi рiшегrня Ореrrлолавuя про налаIlня згод1,1.

прил-tнятого вiдповiдно до Закону та Порялку перелачi в оренду державного та t(омунtцьного майна

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 0З.06.2020 N! 483 кЩеякi пи,l,ання ореllдtl

державного та комунtцьttого майна>.

за згодою Оренлолавчя, наданою вiдповiдно до Закону та Порялку, i один раз протягом строку оренди

зарахувати частину витрат на проведення капiтального ремонту в рахунок зменшення оренлнот плати.

5.2. tIорялок отримання Оренларем згоди Баqансоу,r,римувача iОренло;tавця на проВедеНнЯ ВlДПОВlЛНПХ

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

зарахування витрат на проведення цих робiт в рахунок оренднот платtл i умоl}и, на яких здiйснюсl,ься таке

зарахування, а також сума витрат, якi можут,ь бути зарахованi, визначаю'гься ПоряДком.

5.3. Оренлар мас l1paBo на коN,lпенсаuiю BapтocTi з;tiГtсtrених ниttt невiд'сплнttх полiпLtlень Майна у порядк),

та [la умовах, встановJlеllи;< Порядком.

5.4. Оренлар мас право tla компенсацiю BapтocTi здiйсненlrх ним невiд'смних по.lliпшень Магlна вiд

переможцЯ аукчiоrrУ з пр}.lватизацiТ Майна. а яl(Ulо TaкllM переможцеN{ стас Оренлар, - тсl право на зарахування в



8

рахунок купiвельноi цiни суми BapтocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень у порядку та на умовах.
встановлених Законорt УкраТни вiд l 8 сiчня 20 l 8 р. N 2269-VIII "Про приватизацiю державного i комунального

маГtна" (Вiломостi Верховноi Рали Украiни,20 l8 р., N l2, ст.68) (далi - Закон цро приват,изаLtiю).

6. Режим використання орендованого Майна

6.1. Оренлар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiдповiдно до призначення" визначеноt,о у

пунктi 7 Умов.

6.2. Оренлар зобов'язаний забезпечуватlл збереження ореl{дованого Майна, заllобiгати його

пошкодженню iпсуванню, тримати Майно в порядку, перелбаченому саrriтарнllми нормами та правllлами

пожежноТ безпеки, пiлтримуваТи орендоваНе Mal-IHo в належномУ cTaHi, не гiршому, нiж на момент перелачi

його в оренду, з урахуванням норм€lльного фiзичного зносу, здiйснювати заходи протипожежнот безпеки.

6.3, Оренлар зобов'язаний:

вiлповiдно до вl.rмог норматtlвно_правових akTiB з пожежнот безпеки розробляти копtпltексtli заходи tllollo

забезпе.tення по>t(е)кноТ безпеки об'скта оренди Майна;

забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартiв, норм, правил, а також виконання вимог

приписiВ iпоЬтаноВ opiaHiB державногО пожежного наглядУ т,а вимог вiдповiдних слуrкб (пiлрозлiлiв)

Балансоутримувач а;

утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку.

iHBeHTap, не допускатлl iх викорt,tстаllllя tle за llризl{ачеt|tlямl

проводити BHyTpilllHi розслiлування випадкiв пожеж та подавати

документl{ розслiлування.

opeH.lap несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатачiт iня<енернltх мерех(. поrкежt,tоi безпеки

i санiтарrrих норм у примiщенttях згiдно iз законодавство]\t.

6.zl. оренлар зобов'язаний забезпечитлI представникам Орендолавuя та Балансоутримувача дос,гуп на

об'ект оренл" у рооочi .lHi у робочlлЁt час (а у разi отримання скарг на порушення правил тишi або провад)кеtlня

Оренларем дiяльностi у неробочий час, яка завдас шкоди або незручностей власникам сумiжних пришtiщень. -

.го 
у Оулr-r*ий iншtлй uac; i ,етою здiйснення контолtо за його використанням та вl]конанняпl Орендарем умов

,_trо.о-до.uuору. Про необхiднiсть отримання доступу до об'скта оренди Балансоутрипrувач або Орен,lодавеuь

повiдомляс: Оренларевi електронною поштою пplrHaliMHi за одиl{ робо,rий лень, KpiM випалкiв, коJlи дост),п до

об'скта пр."дiо необхiдно отри]\,tат.и з метою запобiгання нанесенню шl(оди об'скту оренди чи власностi Tpelix

осiб через вtlникненllя загроз14 його пошкод)кен}lя внаслiдок аварiйних ситуаuiй або внас.ltiдок настання

надзвичайних ситуачiй, техногенного,га природного характеру, а також у разi отримання скарг на порушlенllя

tIравиЛ тишi абО провадженнЯ ОренлареМ дiяльнос,гi у неробочиri час, яка завдас шкоди або незру,tttостеГt

,nua",,,*u* сумiжних приплiшtень. У разi виникнення таких ситуашiй Оренлар зобов'язаttrtГt t]жl,,ват,tI

невiлклалних заходiв для .lliквiдацiт Тх наслiдкiв.

6,5. Гlроr.ягоп,t п'яти робочих днiв з лати укJlадення цьоI-о договору Балаttсilут,рttмува,t зобов'я,lанl,tй

надати Оренларю шlя lliдписання:

лва примiрники договору про вiлttlкодування витрат Бмансоу,l,рлlмувача на утримання ореtlдOваtlого

Майна, витраТ за користуВанIlя земелЬноlо дiляttкОю ,га }lаданНя KoMyrlaJIbHt,lx IIослуг Орегrларю. [-lроек,гlt

логоворiв iз пос,гачальникаNrи Ko]\{ylltulbllrrx послуг, якщо стосовно об'ск,га ореtlли такими постачальниками

комунальниХ послуI.вiлкритi окрЁмi особовi pa*yn*" або якщо oKpeMi особовi paxyнKI,I були вiлкритi на

попереднього Kopl,lcTyBatla Майном.

оренлар зобов'язаний протягом десяти робо.{их днiв З моменту отрllмання примiрникiв договору про

вiдшкодування влll.раl.Балансоутрлlмувача на утрl4манtIя орендоваtlого Майна та l{адання комунzlльних посJlуг

Оренларю:

п iдписа,гtr i поверrlути Ба;rансоутримува(lу прrrм ipH и к логовору; або

Ilодатt.l liалансоутриl\1увачу обгрунтованi зауваження llo с)lм витрат. якi ttiirлягаrоть tзijttrlKoлyBaHllt()

Ореrrларепл за договором.

пожежну TexttiKy, облалнаtlня та

Балансоутримувачу вiлповiltнi



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

вiдповiдi на свот зауваження, яка мiстить документzшьнi пiлтверлження витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню

Орендарем, пiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрник договору.

оренлар вжива€ заходiв для укладення iз постачальниками комун€шьних послуг,uоговорiв на постачання

вiдповiдниХ комунtlльних послуг протягоtll мiсяця з моменту отримання проектiв вiдповiдних логоворiв вiл

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

постачальниками комун€шьних послуг,

7. Страхування об'скr,а орендlt, вiлшколува}lня BlrTpaT на ouiHKy МаЙltа

Оренлар зобов'язаний:

протягоМ l0 каленлаРних днiв з дня укладення цього дOговору 3астрахувати Майrrо на суму йогсl

страховот BapTocTi, визначенот у пунктi 6.2 Ушrов. на користь Балансоутримувача згiдно з Порялком, зокрема вiл

пожежi, затоIIлення, протиправнtrх лiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та протягом l0 кzurеrr,lарних днiв з дня

укладенt.lЯ договору страхуванl]я (логоворiв страхування) надати Бшансоутримувачу та Оренлолавrtrо завiреrti

належним чином копiт договору страхування i докуrчtентiв, якi пiлтверлжують сплату страхового платеяiу

(страхових платежiв);

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

застрахованим, i надавати Балансоутримувачу та Оренлолавцtо копii завiренltх належtIим чtlном договору

arpo*yuu*,no i локументiв, якi пiлтверджуIоть сплату страхового платежу. Якщо логовiр страхування укладенийl

nu arpo*, що € iншим, Hix< один piK, такий логовiр повлlнеН бути noHoBrIeHlttj пiсля закiн,lенttя строку, на якt,tй

BiH уклалено.

Якщо строк лiТ логовору оренди меltший, нiж один piK, то логовiр страхування укладасться на строк лiТ

договору оренди.

оrtлата послчt, с,граховика здit:iснюсться за рахунок Оренларя (страхува.Itьttика).

8. Суборенла

8. l. (з) Оренлар мас право здавати Майно в суборенлу,за письмовою згодою Оренлолавuя.

8.2, Оренлар мо)ке ук.падати логовiр суборенли лише З особами, якi вiдповiдають вимогам cTaTTi 4

Закоrлу.

8.3. оренлар протягом трьох робочих днiв з дня укJlаден1-1я договору суборенЛ1,1 ЗОбОВ'ЯЗаНИЙ НаДаТ'И

орендодавцю iнформаuiю про суборенларя та один примiрник догоtsору суборенли для Його оприлюднення

Оренлолавчем в електроннil"t торговiй системi.

9. Запевнення cTopiH

9. l. Бzulансоутримувач i Оренлолавець запевняIоть Орендаря, utо:

9. 1.1. KpiM випалкiв, коли про iнше зазна,tене в aKTi приймання-перелачi. об'с:t<т оренли е г]iJ,lьним Bi/l

TpeTix осiб. всерелинi об'скта немас ьлайна, належного TpeTiM особам. ttовний iбезперешк<lлний;lостуrt до

об'екта може бути наданий Оренларtо в день пiдписання акта прийман}lя-передачi pa,loM iз комtlлек,гом клtочiв

вiд об'скта у кiлькостi. зазначеrliй в aKTi прийманttя-llере,lа,ti:

9.1.2. iнфоРмаLtiя прО Майно. оприлюдllеНа в оголошеннi про передачу t] оренду або iнформаttiйном1,

повiдомленнi/iнформаuiТ про об'скт оренди, якщо доt,овiр уклалено без lrрове,rення аукuiоrrу (в обсязi.

передбаченоI\lу пунктом t is аоо пунктоl\t 26 Поряliку), посилання на яке зазначене у llyHKTi ,1.2 Умов.

вiдповiдас дirjсностi, за вI,1LlяткOм обставин, вiлображенrlх в aKTi приймання-перелачi.

9.2, Оренлар зобовязаний cBoc,tacHo i в повному обсязi сплачувати орендну плату та irrmi платежi

вiдповiдно до ttього договору.

9.з. одночасlrо або ло дат1{ укладеllня цього договору Оренлар гloBHicT'to спЛаr'ИВ аВаГtСОВИГr ВНеСОК З

ореrrлнот плати в розмiрi, вllзllаченому у гrунктi l0 Умов.
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9.4. одночасно або до укладення цього договору Оренлар повнiстю сплатив забезпечувальний депозит в

розмiрi, вtlзначеному у пунктi l l Умов. :

l0. Вiдповiдальнiсть i вlrрiшення спорiв за договором

l0.1. За невиконання або ненiшежне викоtlання зобов'язань за цим договором сторони несуть

вiлповiдальнiсть згiдно iз законом та договором.

l0.2. Оренлодавець не вiдповiдас за зобов'язаннями Орендаря. Орегrлар не вiдповiдас за зобов'язаннямt,l

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

зобов'язаннями i за зобов'язаннямрt, за якими BiH с правонаступником, виключно власним майном. Стягненrtя за

цими зобов'язаннями tle може бути звернене на орендоване Майно.

l0.3. Спори, якi виникаЮть за циМ договороN.r або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом переговорiв.

вирiшуються в судовому порядку.

l l. С,гроК .lltlttlocTi, yNtoBll зпtittи та прtrпинеlrllя логоворч

l l ,l. ( l) Цей логовiР укладенО tla строк. визначений у пунктi l2 Умt_tв. Перебiг с,т,року договору

почина€ться з лня набрання чинностi ципt логовором. I-[ей логовiр набирас чиttностi в лень йсrго пiдпtiсання

сторонами. Cl.poK ореНди за циМ /lоговороМ починастьсЯ з да,гИ пiдгlисаннЯ акт,а llрийпlанllя-llеllела,li i

закi нчусться датою t,lрип I,I неIltlя цього до говору.

l1.2. Умови цього договору зберiгаrоть силу протяго]\4 всього с,гроку дiТ ttbot,tl договор),. l] том), ,il|cjli )

разi, коли гriсля його укладення законодавсl,вом встановлено правила, шо погiрrrlують становиulе Оренларя,

крiпл випалКу. перелбаченого llуIlктОгл 3.7 цьогО договору, а в часr,инi зобов'язань Оренларя шодо ореtlдноi'

плат1{ - до виконання зобов'язань.

l l.з. ЗмiнИ i доповненнЯ до договорУ вносятьсЯ до закiнченНя строкУ його ;tiT за вза€мноЮ згодою cTopiH

з урахуваtIНям вста}lовЛених сl,ат,геЮ lб ЗаконУ та Порядком умов та обмежень шляхом укладt,ння логоворiв

npo uпъaauпя змtiн iдоповнень у письгловiй формi, якi пiлп1,1суються сторонаNlи та е невiд'смнипltl tlас,l ,tнами

цього договору,

цього логовору злiйсню€ться з урахуванням вимог, встановлених статтею l 8

продов)кит}.l чей лоl,овiр на tlовllЙ строк. повиtlеt| зl]срrlvтtlсь ло Ореtlлодавllя 3а,rри

лiТ логовору iз заявою.

l.{o заявИ додастьсЯ звiт прО очiнкУ об'скта орендИ та рецензiя на Hbot-o, якLцо договiр оренлrt був

чкладеttий без проведення конкурсу чи aykrtioHy, або логовiр оренди, tцо l]родовжусться, був уклалений без

проu.л.,r"О uy*rtio"y з пiдприемствами, установами, органiзаltiями, перелбачениNlt4 статтею l5 Закоttу,

I lропуск cTpoKi' подання заявtt Оренларем с пiдст,авою для lIрltпинеtlня цьоI,о доl,овор) на rli,rс raBi

закiнчення ст,року, на який його було укладено. вiдповiдно до пункту l4З Порялку,

оренлар мас переважне право на продовжеtIня цього догоtsору, яке ]\,tоже бути реалiзовано ниl\'l у

визначений в Порялку спосiб.

оприлюдненгlя на веб-саглтi (cTopiHui чи профiлi в соцiальнiй мережi) оренларя, який отримав в оренду

майно без проведення ayklliorly, недостовiрtлот iнформашii, lIIo cTiLлa tliлставою для укладення догоtsору оренд14,

€ пiдставоtо для дOстрокового припllнення договору ореtlдtl за iнiцiативою Орснлолавця, t] також не

продовження догоtsору оренди на tlовий строк.

l1.5. Якшо iнше не персдба.tено цitlм договором, перехiл Ilpaвa власtlос,t,i на оренловане Maittto Tpe,r,iMr

особам не с пiдставою для змirlи або прllпинення чиtlностi цим логовором, iBiгt зберiгас свою чиннiс'гь rl"гlя

нового власника оренлованогtl Магtна (йогсl правонасr,упrзика), за виFlяткомl випадку приват,изаrtiт орендоваtl0г()

N4айна Оренларем.

l 1.4. Проловження
Закону та Порядком.

Oplclr,,tap. якttй бажаr.,

мiсяrti до закiн.rення сrроку

l 1.6. ffоговiр припинясться:



-]l 1

11.6.1зпiДстав'переДбаченихЧасТиноЮпершоюстаттi24Законl.iпришьоrlу:

l1.6.1.1. якщо пiдставою припинення договору с закiнчення строку, на який його укладено (абзач

ДрУГиЙчастИнипершоТстаттi24Закону),тоДоговiрВВажаетЬсяПрипиНениМЗ;

дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшеНня Оренлолавчя про вiлмовУ У

продовженНi цьогО по.оЪору, прийнятого-r'пiоЙur, передбаченихстаттею l9 Закону, в межах cTpoKlB,

визначенихчастиною,г"rоы"ruьi t8 закону; або рiшення орендодавця Про припинення цьо.о Договору З

пiлставПроПускУоренларем.'qо.*IлнапоДаННЯЗаЯВипроПроДоВженНяЦЬоГоДоГоВору'
перелбачено.о uu.r"uo-*Lpb,inro cTaTTi l8 Зuпоuу (пункт l4З Порядку);

дати, визначеноТ в абзашi TpeTbol\ty пункту

цього договору стша особа iнша, нiж Оренlар,

вимагасться);

l5l Порялку, якtцо перемож_цем аукчiону на продовження

- на пiдставi nporo*ony аукшiону (рiшення Орендодавчя не

l1.6.1.2.якЩопiДстаВоЮПриПИНеННЯдоГоВорусобставини'перелбаченiабзацамитретiм.Че'Iвер.гиN,l.
сьомим, восьNtим частини першот cTaTTi 24 зuпЬпу, лЬiо*iр вважасТЬСЯ tlРИПИНеНИМ З ДаТИ НаСТаННЯ ВiДПОВiДНОi

обставини на пiдставi рiшення Ор"плолu"Й uоъ'пu пiдЪтавi oony*,",u, який свiдчлtть про настання факту

припинення юриличноТЬсоби або cMepTi фiзичноТ особи;

l 1.6.2 якцо оренлар надав недостовiрну iнформашiю про право бути оренларем вiлповiдно ло

положень частин третьоТ i четвертоi cTaTTi 4 Закону, а також ,*rо Ьрa"оар, який отр.имав Майно в оренлу без

проведення ayKrrioHy, пuдu, .riluбо onpun,Ji"u"""o веб-сайтi t*bPi""i 
'u" 

ПРОфiПi В СОЦiаЛЬНiЙ МеРеЖi)

,lЬлосrо"iрну iнформашirо про себе таlабо свою дiяльнiсть,

/{оговiр вважа€ться припиненим з rricT пiдставl4 в односторонньому ":p:^Il_:.1:30 
день пiсля надiслання

Оренлолавttем листа Оренл,арЮ про достроКове припинення цьогО договорv, KpiM випадку, ко,гl1,1 про'яt,оl!l

ЗазНаЧеtIоГострокУоренларЗВерНуВсядосУДУЗоскарженняМТакоГорiruенняоренло;rавшя'

у такому разi логовiр вважа€ться припи}iеним:

гtiс.ttя закiн.tеl]ня двох плiсяцiв з дня звернення Оренларем за TaKl4M ПОЗОВОМ:j^lО СУЛУ, ЯКtlК) СУД0l\1 Не

вiлкрит.о провадження у справi за Tak1,1M позовом Оренларя протягом зазначеtlого l1вомiся,rного строк),;

абозДатинабраннязаконноТсlrлирiшенtlяМсуДупровiлмовуупозовiореtlларя;

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

''О-""}i;;i :ff"ffl.]l::;;|"Iопп"п.п,lя надсltлает,"] ":.:з^.,:L"#::r":::,: J;Т;ЖffНХo,} Ы:,Т"Ё'
вiдtlравлеrtнямiзповiдомЛеllt.Iяl\{проВруЧеНllяiописомuппuд.п"оЗааДресоIомiсцезltаходженняОренДаря.а
,гакож за адресою оренлованого Майна]

l1.6.3(1)якЩоцейлоговiрпiДписанийбезоДtrо.IасногопiдписанняакТаприЙмання-перелачiМаЙгtа.
!'оговiрВВа)i(астьсяприПиНеНИiuзцiстпiдс'авинап,лтиЙробочийденьпiсляпiДписанtlяцЬоГоДоГоВор)/,якUrо
c,l.a'oM на цеГt деllь акт приймання-перелачi не пiдписаний через вiлмову Оренларя, про шо liалансоутрtrмyвач

повинеll скласти attT та 1,1овiломити Орендодавцю,

l1.6.4. на вимогУ Ореrrлолавuя з пiдстав^ передба,tенИх пунк,гоМ l2.7 цьоr,О логовору, iгtри ttbcrM1':Klt,tlBi1-1

вважа€.ься припиненим в день" ,"aпu,,aп"Й вiдповiд"о ло абзачу третього ПуНКТ)/ l2,8 ЦЬОГtl llОГОВОРУ;

l1.6.5.наВИМOr'УоренларязIliдстав,переДбачених-пуtlкТоМl2.9цьогоДоГоВору.irrриrtьомулоговiр
вважа€ться Ilр1.1пинеtltll\l в де}lь, u"aпчч.п"й ,iдпЬuiцпо ло абзачу другого пункту l2,10 цьог<l договору;

l1.6.6.заЗГОдоЮсторirtltапiдставiДоГоВорУПроПриПиненнЯЗДатt,iпiДписанtlяактаПоВерненняМаiiназ
оренди;

l1.6'7.наВиj\lоГубуль-якоТiзс'горiнцЬоГодоГоВоруЗарiшеннямсУДУЗпiдстав,переДба.tеtlих
законодавством.

l1.7..Д'оговiрможебутиДосТрокоВоllрлlпинениt-rНаВиМоГуоренлопавчЯ,якlЦооренлар:
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l1.7.1. ,rопустив просточення спJатli OP€HJHI]i tlJ;11 яз С;;"к б,_:";- iibcr\ \l ,,ý*:з абt] c\\i,}pl-ilr

заборгованiсть з орендноТ плати бiльша, Hi;,t( пJата ]а тptt \tlсяцl:

|1.7.2.використовус Майно не за цiльовим призначеl:.l_Y,""'пuченим у пунктах (3)7,1, (3)7,1,1 або

(4)7.1 Умов, або використову€ Майно за забороненим цiльовим призначенням, визначеним у пунктi (2)7,1

YtvloB:

l1.7.з. без письмового дозволу Орен:rодавчя передав Майно, його частину у користувi::: lYti ""'"*t,

KpiM вигrадкiв, коли й;;^il n.p.ou" Майпо В сl,бrэренлу на пiдставi пункту 8,1 цього договору l надав

оренл.оltавчю копllо uoio"opy суборенли для Гlого опри,пюднення в електроннiй торговiй cllcTeMi1

11.1,4,УкЛаВДоГоВiрсубореНДизособаМи,якitlеВi'ДilоВiдаrотьВИМогаМстатгi4Закогtу;

l1.7.5.перешкоДжа€спiвробiтникаморенлоДавцята/абоБа;rансоутриМУВаЧаздiйснюватикоНТроЛЬЗа
використанням Майна, виконанням умов LlьOго договору;

l 1.7,6. вiдмовився внести змiни до цього договору у разi виникнення пiдстаts, перелбачених пунк,гом З,7

цього договору,

l1.8. Про наявнiс.гь олнiсТ з пiдстав лля дострокового Ilриlltlнснtlя .llo1-oBopy з irrirtiативи Оренлодавшя,

перелбаченИх пунктоМ l1.7 цьогО oo.ouop|'bfr"ooour.u' або БшансОутримувач повiдомляс Оренларевt та

iншiГr cTopoHi договору листом. У листi повинен мiститись опис порушення i вимогу про йrоl,о усунення в с'рок

не I\4енш як l5 та пь-бiпоtl] як з0 робочих днiв з лат1,1 p""puuif "",]:].|..:i|::,j,j"" 
робо,tих днlв, якU]0

порушення стосч€].ьсЯ простроченl,r aппua" п[a,,д"от "пu," 
або перешколжання у злiГлсненнi Оренлол,авuем аOо

Балансоl,тримуваLIеlYI контролЮ ru u"пор""анням Майrна), Лист п"р""пu"_'ся на адресу e,lteKTpoHHoT поtllти

оренларя i поштовим uiдпрu"пе"пяlи iз повiдомленняl\,l npo ,руч,"пя i описом вкладення за адресою

мiсцезttаходження Оренларя, а тако)к за алрасою орендованого Майна,

Якщопро'гяГоМВсТаноВЛеНогоУприписiчасуоренларНеУсуНУВпоруше}lнЯ.оренДоДавеttЬl]аДсиЛа(.
ОренларЮ лист, у якошtу повiдомляс Орендаревi прсl дострокове npiin"",n", договору на вимогу Орендолавttя,

УлистiЗаЗначастЬсяпiДставаПриПИненняДогоВору,посиЛаНняНавиМоГУПроусуНепНЯПорушення.атакоiь:
посt,lланнЯ на обс,гавиНи, якi свiдчать прО те, шО порушеннЯ тривас пiсля закiн,tеLlня строку, вiдведеного J,,lя

його усунення.

щоговiр вважас,гься гlрипинениlvt tIa п'ятиii робочий день пiсltя надiс;tаtlttя Ореttдолавшем аоо

Бшансоутримувачем Оренларю лис,га про iloc'poko'e Ilрипинення ttього договору. Оренлоrцавеllь наJlсилас

оренларrоЛИстIlродостроковеtlрипltItенняЦЬоГолоГоВоруеЛектроп''ою']Р|шою.аТакоя(Ilоltlтовl'l|\4
вiлrtрав-ltенням tз повiдопллеtlням про вручення iописомt вкладення за адресоtо мiсtlезttаходження Орендаря, а

також за адресоlо орендоваttоl,о Мtайгtа. /{а'а лостроковоl,о припинення tlього /lоговору tla вимог),Ореttдолавt,tя

Вс.l.аНовJlЮсl.Ьсянапiдст'авiш'геМпеЛЯuоо,'uuо.овiДДirlеннянаПош'гоВоМувiлправленнiоренДолавuя.

l1.9.цеЙлоговiрможебутилосl.рокоВоприпиненийtlаВllМоГуореttларя'якшо:

l1.9'l.гrротягОМодноlомiсяt-tяпiсляrliдписанняактаttриЙмання-переlа.tiоренларотрllчlаСj.lока]ll
iстотноТневiДповiДнос,r.iоб,сктаореtIДиirrформачii.lр"_iil.?:зазна.rенiЙВоГоЛошеlIrriабоiнформаuiЙtlому'
повiломленнi/iнформачii про об'скт ор.плi,' якщо договiр уклалено без провелення aykttioHy, або в ak,l i

приймання-перелач i; або

l1.9.2.. про.гягом лвох мiсяцiв пiсля пiдписання акта прийманttя-перелачi Оренлар не матиме можлttвос,гi

викорl4стовувати об'скт або приступll.гtl до виконання p."onr""i'|"Oir-". об'скii через вiлсутнiсть на об'ск,гi

можливостi пiдttлючення до K()My|l.Lпr;; 
-";;r., 

або вiлмови Бапансоутрl|NIувача чкласти iз оренларешt

логовiр про вiл,шкодування BLITpaT БалансоутриNtувача н.а утриман}Iя орендоl]аного [t4at"lt|a та надаrltlя

KoNtyllaJlbl{иx п(,)слуг Оренларкl, або вiдмови постачаJIьникiв'вiдповiдltих комун&льtlих посJlуI- укласr,и i,l

оренларемДоГоВОрИНаПосТачаllнятакИхПосЛуГ"|"]:.::::ногомiсяцяЗl\4оМентYЗВерt{енНяореrrларя.(за
уl\4ови, rчо ореrtлар звернувся до таких пос,гач&ЦЬtlИКiВ ПОС-ПУГ Не ПiЗГriruе НiЖ ПРОТЯt'ОМ ОДНОГО МlСЯltЯ ПlСЛЯ

п i д п tlca tl н я акта п pi r r'r пl а н н я - il е реда ч i М а il на),

l 1.10. Ilpo виявленнЯ обставиtt, якi лаютЬ праЁо ОренЛарю на прl4пиненнЯ логовору вiдповi,T но.до пункту

l1.9 цього договору, Оренлар llовинен ttовiдомл,lти Ореrtлолавшю iБалансоу'рt.l\,tувач\,iз наланням вlлгlовl-цlll]N

доказiв проIяI.ом трьох робочих лrriв пiс.ltя закiгt.tеttttя c,poKiB, перелбачеr,u,, ,ц,п*,о,' l1,9 ttоговсlру, Якlrtсl

про'яtоМ з0 днiВ з ]\4oNleHTY пrр"*uппП-повiдопл.ltеНttя Op."oupr-l"!ru*.nn' Op."oup' не булуть ycytru,rri,

operrлap }lадсилас ореtrлодавчю i БаЛаНСОУТР1.МУВаЧУ ВИI\lОГУ nPo ЛО"РО*ОВе IlРtlПИНеllНЯ ЦЬОГО ЛОГОВОР\' l



полiпшення Майна, зробленi
можна вiдокреми,ги без шкоди для
компенсацiт не пiдлягас.

1з

вtlмогу про повернення забезпечув€цьного депозиту i сплачених сум орендноТ плати. Вимоги Ореttларя.

заявленi пiсля закiнчеllня cTpoKiB, встановлених цим пунктом договору, задоволенню не пiдлягають.

,Щоговiр вважасться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання Оренларем Орендолавuю i

Балансоутримувачу влIмоги про дострокове припинення цього договору, KpiM випадкiв, коли Оренлодавеuь або

Балансоутримувач надав ОрЪнларю обцрунтованi зауваження щодо обставин, викладених у повiломленнi

оренларя. Спори щоло обгрунтованостi цих заувах(ень вирiшуються судом.

за вiлсутлlостi зауважеtlь Оренлолавця та Балансоутримувача. перелбаченltх абзаtlом други]\,l цього

пунl(ту:

Балансоутримувач повертас Оренларю вiлповiлну частину орегtлнtli плаl,и. сплаченоj'Оренларем,

протягом десяти к€Ulендарних днiв з MoMetlTy отримання вимоги Оренларя i пiдписання Оренларем ак,га

повернення Майна з оренди;

Балансоутримувач tloBepTae сплачений Оренларем забезпечувальний депозит протягом десяти

каJlендарних дпi" , моменту отримання вимоги Оренларя i пiдписання Оренларем акта повернення Майна з

оренди. Повернення оренлнот nnur,r, що була надмiру сплачена Оренларешt на рахунок Балансоутримувача

здiйснюсться у порядку, визtlаtlеному законодавством,

l l. l l. У разi припинення договору:

по.ltiпшення оре}lдованого Майна, здiйсненi Оренларем за рахунок власних коштiв за згодою осiб.

визначен}tх у пуttктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiл орендованого Майна, не 3авдаючll йому

шкоди. с власнiстю Оренларя, а полiпшення, якi не можна вiлокремити без шкоди д,ля Mat'itla. - B,llacгticTto

територiальноi громали м icTa Кисва;

ОренлареМ без згодИ осiб, визначених у пунктi 5,1 цього договору,, якi не

Майна, с власнiстю територiальноТ громали MicTa Кисва та Тх вар,гiсть

l1.12. Майно вважа€ться пoBepнellllM Оренлолавчю/ БалансоутриN,lуваlIу з моменту пiлгtttсаtlня

Бапаrrсоутри1\{увачем r.a Оренларем акта повернення з оренди орендованого Майна.

l2. lнше

l2.1 Ореrrлар зобов'язаний письмово повiломити ittшим сторонам договору протягом п'яти робо,rих лнiв

,] да].и t}несення змiн у його HailMeHyBaHHi, мiсцезrtаходженнi, баrtкiвських реквiзитах iконтактних данltх,

оренлодавечь або Балансо},триNlувач повiдомляс Оренларевi про вiлповiлнi зпliни письl\,lово або на адресу

електронноТ пош],и.

l2.2. Якшо чей логовiр пiдлягас нотарiальному посвiлченню, витрати на таке посвiд,tення rtece Ореrtлар,

l2.з. Якшо про1яt,оN,l строку лiтлоговору вiлбувасться зrчliна Оренлодавця або Бzutансоутримувача Майна,

новий Оренлодавець або Балансоутримувач стас стороllою такого логовору шJ|яхом складення акта tlpo заlvlI])/

сторони у логооорi оренди (лалi _ акl про замiну сторони) за формою. що розроб;rясться Ореttлодавцеl\l, AKT,tlpo

замiнУ a.ороп",iiлrr".уarо., поп.рaлпiпl iновим Орендолавшем або Балансоутримувачем la в,гоЙ ]ке лень

надсиласться iншим с,tоронаl\,l договору листом (чiнним з опtлсом). Акт про замiну сторони скJIала€ться у трьох

оригiнальнИх гrримiргrиКах. НовиГt ОренлолавеЧь або БаланСоутримуваЧ зобов'язаниЙ (протягом п'ятtt робо,tих

днiв вiд дати його надсиланllя оренларю) опублiкувати lазначенийt акт В е;tеКТРОННiЙ ТОРГОВiЙ СИСТеМi,

Орендолавешь або БалансоутриN{),вач за tlим договором вважа€ться замiненtrм з MoMel|Ty опублiкуванt|я акта

про замiну cTopiH в електроttнiii торговiй системi,

12.4. У разi реорганiзацiт Орендаря логовiр ореI{д1.1 зберiгас чиннiсть для вiдповiлного правонасl,уtlника

lорtлличноТ особлr - Оренларя.

У разi вилiлУ з юриди(lнОi особrл - Оренларя oKpebloT юрtrдttчноi особи rtерехiд до такоI особrr tlpaB i

обов'язкiв. якi витiкають iз цього договору, пtоlкливиГt лише за згодою Оренлолавчя,

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

замiна Оренларя iнша, нiж передба.tена циNl пу}lктом. tle допускасться.



l2.5. Щей.Щоговiр,укладено у трьох примiрниках, кожен з яких ма€ однакову юридичну силу, по одному
шя Оренларя, Орен.чодавця i Балансоутримувача.

12.6. У разi якщо повiдомлення (лист) орендолавчя, Балансоутримувача наlrравлене за нrшежною
аДресоЮ (зазначеною у .чоговорi) i повернено поштою у зв'язку з посиланням на вибуття адресата, не
ОТРИМаННЯ У ЗВ'ЯЗкУ з закiнченням TepMiHy зберiгання поштового вiдправлення, вiдмову вiл о.чержання, тощо,
то вважаеться, що адресат (оренлар) повiдомлений належним чином.

l3. [олатки

l3.1 !оlатки ло цього Щоговору с його невiд'смною i складовою частиною.
Що rrього Щоговору додаються:
- Акт приймання-передачi оренлованого майна (Додаток l);
- Викопiюванням з поповерхового плану (Додаток 2).

вц ореllдаря:

Вiл Оренлодавця:

Вiд БалансоутрIrмувача:

""""""*" iiЖi h'.



м. КиТв

Додаток l
Акт

приймання-передачi в оренду нерухомого майна, що належить
до комуншIьноТ власностi територiальноi громади MicTa Кисва

(нова редакцiя акту приймання - передачi нежилого примiщення вiл 21.03.2018)

-_&,y/fuO2lp.
Спецiалiзоване комуIIаJIьне пiдприсмство <<Киiвтелесервiс>>, надалi - Оренлар, код за

СДРПОУ З18l5760, що знаходиться за адресо|о: 0l030, м. КиТв, вул. Хрещатик, l0, в особi
виконувача обов'язкiв директора Чернiков Павло Олексаtlдровлltl, який дiс на пiдставi Статуту з

однiеТ сторони, та KoMyHa.llbHe пiдпри€мство <<Керуюча компанiя з обслуговуваltня житлового
фонлу Голосiiвськtlго району м. Кисва>>, надалi - Балаltсоутримувач, код за еДРПОУ 32315554,
що знаходиться за адресою: 03039, м. КиТв, просп. ГолосiТвський, l7-б, в особi директора Лаr,анкlк
НаталiТ Вiкторiвни, яка дiс на пiдставi Статуту з лругоТ сторони, скJlzLпи цей Акт. про наведене
нижче;

l. На викона}lня договору оренди нерухомого майна вiд u /hr*йr02l р. N" aZ-J-
(далi ._ flоговiр оренди) Балансоутримувач передас, а Оренлар fриймас в cTpol(oBe IIJIа,гllе

користування Hepyxo]\,le майно, що н€Lлежить до комунальноТ власностi, -

Хараlстеристика нерухомого майна
нежитлове примiщення загrLп bHoIo площею
8140 кв. м,

Поверх Технiчний поверх

Загальна площа об'екта (кв. м) 8,40 кв. м

Корисна площа об'екта (кв. м) кв. м
[,Iазва об'скта не)I(итлове при м i ш{ення

М iсцезнаходже}l ня об'скта
л. TepeMKiBcbKar 3

(далi * Об'скт оренди). ltro перебува€ на балансi Балансоутримувача та наJlе)кить до сфери

управлiння ['олосiТвськоТ районноi в MicTi Кисвi дерrкавноТ адмiнiсl-рачiТ.

2. Об'скт оренди с Bi.llbHt.lIvt вiд TpeTix осiб, всерединi Об'скта оренди tle1\{a€ майна, наJIежtlого
TpeTiM особам, повtlий i безпереLшкодний достуtl до Об'скта оренди надаеться ()ренларю R день
пiдписання tlього акта приймання-передачi.

3. Характеристика нежитлового прlлмiщення: llежи],лове примiщення розмiulене на технiчному
поверсi.

4. Вказане примiщення передас],ься оренларю в задовiльному cTaHi без будь-якого обладнання.

5. I_{raM Актом Оренлар засвiдчуе, що отримав вiд Балаtlсоутримувача необхiдний комплект

БАЛАIIСОУТРИМУВАЧ орЕндАр

Комуtlаль
к() \l II i,l ll

фонл1'!

во <Керую.lа С пецiал iзо ва не KoDty llал ь lt е пiдп р lr crtcTBo
я ,кIlтJового <КllТвдggдпвiс>>

03039
пr. KltcBa>> 0l0j0. млýffi.Ъf,?.йhца,l rrK. l0.
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