
ДОГОВIР ОРЕНДИ Хs 3/:Z :i/
нерухомого плайна, що належить до комунlLльнот влас.l1с1] 

!"_"_rлтйчiя 
логовору вiд l9,04,20l8 м 26-18 про

передачу маина територiальноТ громаllи MicTa Кис:ва)

[. Змiнюванi yMoBtl договору (далi - YпloBtl)

MicTo KrriB

,, ,/У_, ? 202l року

Код
зt,iдно з

Сдиним
державни

НаГrменування

м

ре€стром
юридичн
их осiб,

фiзичних
осiб -

пiлприсм

цlв l

громадсь
к

IlрiзвиLLtе. iлt'я. rtо

батьковi (за

наявrrостi) особи.
tцо пiдrtrtсала

логовiр

Посада
особи, що
пiдписала
логовiр

llосилання на

локумент, який
надас llоtsноt]а-

жеtlня на

пiдп исан ня

договору
(ct,a гl,г.

поло)ке н tlя.
наказл

лов ipe н iс,гь

Tcl u,tо)

Закоttлt Yl<paTtrп

KIlpo rtictteBl
ltcp;Kall rti

а.чпr iH icr,lla r tii>,

<rIIpo opett:t1

,цер)t(авttоl,о,га
кому,нал bLtot,o

пtаГtttа>i.

1розt,tоря.ц}liеtlня

1 Голосiтвськот
iрайонноi в MicTi

iКисвi лерлtавно't,
алмr irr iс,гllа r tiT

вiл 0j.07,]0'2()
Ng З l9 (зi
зл,r iHaM r,t)

С га,гr-г

Сторони

Апреса
мiсцезнаход-

ження

l

l
l
]

I

" 
#;;;*;;"i зтзоввt'i.опJ.!'iu'J.опr,, "ilЁiiн][',i,.;'Juu

3.1 Оренлолавеl,ь ";;;;;,;; , 42
' i алпrilliс,rраuiя .

,1,1
!l

'л , 
",,ДоЬ.Сi 

е"е-rро;"Бf пошти Ореttлолавчя, на
З' l' l якi надсилаються офiчiйrri пtrвiдомленням за :Гffi;;;;;;;;;фй;;; ;й;."п," ,u rda_golos@kmda,gov,ua

iцrlNr ДоГоВороМ 
Голосiiвськu '

КрулькоВасlt.irь голова
l ваllовltч

Найменування
населеного

21 Дата 
j

IlX

формува
нь]

paiilltllta в ()з040. br. KlrTB,

"---- -:,

л л , Алреса e.lteK-LpotlrtoT пolt]Tl,,l Ореttларя, на яку
j'''' 

пuдa,,пurоться офiчiйtti ttовiдомленням за цим i

,його лiяльrriстьl



, Ба.,,аt,соу.риrу
3.з вач

Комунальне
пiдприемство

<Керуюча
компаtliя з

обслуговуваlt ltя

03039, м. КиТво,

*I--l-

d i relttsia_golos(a) km da. gov. tla

(далi - МаГtно)

CTaтyT,
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(Г) Проловжен}lя - без провелеlltlя ayKrliolry
5.1. 

(l ) l lРОДОВЖеl|}lя -

л"i"riр. ло.оrоро" типу (Г) - продовження без провелення аукuiону,

iзити договору, який проводжу€ться: договiр оренди вiд l9,04,20l8 JФ 26-18,
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HypicBa €вгенiя Олексанлрiвна

коп.)

;taтa clttiHKli
"j J " грулня 2020 р.

дата затверджеt,lня
висllовку про вартiс,гь

Майна
"28" квiтня 202 l р.

;taTa рсшеrrзii'
"26" квiтня 202 l р.

4 2 оr;;;;.llня прО n.i.nuuy п,uйru u орендУ (в обсязi. tlерслбачеttОм.у rlуll.кго]\l _ý5 Поря.lку tlcl'lc.tl,t,ti в opcll l\
l. : r ,--.л.-..-. f/)]/\

.j ",-""- - ,г-

'д.р*ur"о.О 
i iомунальНого майна, затвердхtенОго постановОю Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл 3 червrlя 2()2()

р Ш +Вз (ОфiцiИЙи вiсник Украiни,202Ь р., N 5l, ст. l585) (далi - Порялок), або гlосилання на оltу,б;tiковt]tlе

Ьiдповiдно до Порялку iнформаrriйttе повiдомлення / iнtРормачiю про об'скт оренЛll, якUlО логовiР \ K,Iajlcllo

без проведення аукшiону (в обсязi, передбачеltому пунктом l l 5 або 26 Порялку)

, RGL001 _UA-202,1 0625-1 7905

. л Irrt|loplratLiя rlpo Hzute>ttHicTb Майна lle llалежtt,гь ло lIa}lr|ToK liv.пь,т\,рlt(li clla,,ltttlttttt
4.J ._.,-. -.,_..лтiдо па*'яток культурноТ спадщини, |,

'щойно виявлених об'сктiв :

рецензент



Страхова BapT,icTb

,сума (гривень), без податку на доllану BapTicTb: l0498l4.87 грн,
(олин мiльйон сорок дев'ять r,tлсяч BiciMcol, чотI,lрtIадцять грtl. 87 коrt.)

l {iльове призначення Майна

й;;i,ц;ii;; iр"r"д.i""fiр;й;;;;lдёпй;й к;Б;"";fii;Й;i р;д;;; nupoon"* л.пуrчilо
(4) *puTnn (Розмiщеlrня гроDrадськоТ приГrмальнi народltого депутата УкраIни Крулько 1.1.)

вllкорllстання
заповtllосться, якщо майно

в погодинну оренлу)

HKTi 6.1 Умов

|'7

9.1
(2)

iсячна орендна плата, визначена
на пiлставi MeToдtlKti розрахунку
ореttлноТ плаl,и за державне майно,

затвердженоТ Кабiнетопt М i HicTpiB
YKpaTHlr (да:li - Метолика)

:,

]

;

Витрати на утримання
ного Майна та надання

(двi) мiсячнi оренднi плати

Оренлна плата та itrшi гtлаr,еilti

ло 50 кв. м - сума. грllвеtlь, бсз по:tа,гку

додану BapTicTb 0,08 грн, (| грн в piK)

,7,50 кв. l\4 - сума, гривень, без lrолатку

дата визtlаченttя ри lt ковоТ
l{a

BapTocTl Nlat.illa

"З l"грулня 2020 р.. шо tl

ДаТоlо ВllЗl|аl|сlIllя opL'l1-1HOl'
l|оплати за базовий плiсяt-tь

оренди

на,

додану BapTicTb 456.44 грн.

гальtlа сума, IpltBelrb, без податку

ну BapTicTb 45б.52 гпrt.

ОренлареМ в порядку, передбаченому пунктом 6,-5

Розмiр авансового внеску орендноТ плати

сума, гривень, без податку на дода}lу ваtr

Сума забезпеt|увальllого.lеIlозиту 2 (двi) мiсячнi оренлi llлати. iLпе в буль-яком1 paзi 1 розviРi tlc MetlItlov1,
l l нiж розмiр мitliмальноТзаробiтrrоI плаlи cTalloм на llepulc,tl|c"lo rliсяttя- в

: : якому укладасться uel"t логовiр сума, гривень. без податку На лоjlану

iBapTlcTb,
,,

]сума, грttвень, без податку }{а лолану BapTicTb: (б 000.00 (lrricTb тпсяч г,рlt

00 коп ) - пriнiпlальllа за робir,на tl.llaTa lIa 0l .07.202 l )

, Строк договору

.l],l] Щейrлоговiр дiело"2ý ее,?r/Z 2Щ6,включно,
(3) 

1

l ] згода на суборенлуа ]ОРеНДОДаВЦЯ,

ii

(лев'ятсот тринадцять грн 04 копiйок).

il

органу уповноважений орган
:

1.1

:i

Щолатковi умови оренди
дата i номер рiпtення уповноваженого органу

9.2

l l0.1
(l)



,Банкiвськi реквiзити для сплати
5 оренлноi плати та iнших платежiв

,вiдповiдно до цього договору

UA'743226690000026004300843535 в ТВБВ Л} l002б/0l фiлiI
'оловного управлirrня по м. Кисву та Киiвськiй областi АТ

кол банку 322669,
UA 2 l 30529900000260030 l 6708556 в АТБ <П ри ватбанк>,
банку 305299 кол €Д]'ПОУ 3237555,1

iдки
Iмувача,

частиною
остою cTaTTi l8 Законч:
7" травня
431_1584

202l р.

l[. Незмiнюванi умови договору

l. Прелметдоговору
1.1. Оренлолавець iБалансоутримувач передають, а Оренлар приймас у строкове платllе корllс,Iyt]аtlllя

майно. зазначене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого становить суму, визначену у пунктi б Умов,
1.2. Майrrо передасться в оренду Jl,ця вllкорliстання згiлно з пункто]\{ 7 Умов.

2. Умови llерелачi орендоваllого Майна Ореllларlо

2.1. Оренлар вступа€ у строкове платне користування Майном у день пiдпttсання акта tlрt,ttiмання-

перелачi Майна.

Акт приймання-передачi пiлписусться мiж Оренларем i Балансоутримувачем одноt|асно з пiДпиСанняп,t

цього логовору.

2.2. Перелача Майна в оре}lду здiйснюсться за його страховою вартiстю. ви3наtlеною у пунктi 6.2 Умов.

3. Орепдна п"ttата

3. l. Ореrrлна плата становить суму, визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування податку на додаltу варз,iсr,ь

на cyN4y opeH,lHoT пла,ги здiйснюеться у порядку, визнаtlеному законолавс'l'вом YKpai'Hlt.

/{о склалу орендноТ пла,гtl не вхоltять витрати }la утриманt{я оре}]лованоt,о майtна (комуна"пьнllх IlOcJl),|,.

послуг з управлiнltя об'ектом HepyxoMocTi, витрат на утримання прибулинковоi'територii,l,а Micub загаJlьtiоI,о

користування. BapTicTb послуг з ремонту i техtliчного обслуговування ittжrенерtlогсl обJtа.,lttаtttlя та

внутрiшньобудинкових мереж, ремонту булiвлi, у тому числi: ltокрiв.гri. фаса:tу, вивiз смtir,тя гощо), а,гакоili
компеttсацiя витрат Балансоутримувача за користування земельною дiлянкоrо. Оренлар несе Lti BllTpaTll tla

ocHoBi oKpel\,lt.lx договорiв. укладених iз Ба.пансоу,грrrN{увачеN{ r,а,lабо бсlttоссрсllгtьrэ з Iloc,|,allltulblttlKa]\,l l"l

коi\,lунаJIьllих послуг в порядку, вl.tзIlаченому пунктом 6.5 цього доr,овор),.

3,2. (2) Якщо орендна плата визначена на пiдставi абзачу третього або четвертого частини сьомот статгi

l 8 Закону, то:

орендна плата за перший мiсяць оренди визнача€ться з урахуванням таких особливос,гей: якtttо Mixt

да,гою вllзначен}lя оренДноI плати за базовий пtiсяць (визна.lеttllй вiдповi;trlо ло tlytlKl,y 9.1 Упlов) iда,гокl

tli-tпttсаtlttя акта приймаl|ня-Ilередаt|i Mtttry_to бillьш як одltн гlовtttlй Klt.ltctt.,lapllttй rl iсяttь.,го рtlзlli1l tllrctt,,ttttli'

плати за перший мiсяць оренди встановлюеться шJIяхом коригування оренлноТ плати за базовий мiсяLlь на

iндекс iнфлячiТу мiсячях, що минули з дати визначення орендноТ ПЛати За баЗОВий МiСЯЦЬ;

ла"га i ttoMep рilrlення (наказу) ОреttлоttавLtя rtpo

продоl])ке tl lIя JtoI,oBop) ореtlдl| :

,розпорялженttя вiд "24" червltfl 202 l р.
м 322

Балансоутр и мувача

Спiввiдношення розпо,tiлу оренлноIБалансоутрllм1 Ba,r1 I00'И, Бrодвiегч м. Кис,ва 0'Z, tli.,.tcoTKiB с),\4 ll tlpctt.,Lttoi'

пJlати станом на дату укладення ,вiдсоткiв суtчtи оренлноi' гlJIати

договору плати

, _, {ата заяви Оренларя про
l l,

продовження договору оренди,
поданоТ Оренлолавчю:
"l4" сiчня 202l р.



S

орендна плата за другий i кожниl"t наступний пriсяшi оренли в}.{значасться шJlяхоN,l корlIгуваНtlя opeH;rHoT

п.цатli за поперелнiй мiсяць на iндекс iнфляшiТ за наступний мiсяць.

3.З. Оренлар сплачу€ орендну плату щомiсяця до l5 числа, що настас за поточним мiсяцем орендИ

3.4. Оренлар сплачу€ орендну плату на пiдставi paxyHKiB Балансоутримувача. Податок на додану вартiС'гь

нараховуеться на загальtry суму оренлноТ плати. Балансоутримувач надсилае Орендарю рахунок не пiзнiше нiж

за п'ять робочих днiв до дати платежу. Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточного мiсяця ОренДИ

Балансоутримувач передае Оренларю акт виконаних робiт }la надання орендних послуг разом iз подаТкоВоЮ

накладною за умови peccTpauiT Оренларя платником податку на додану BapTicTb.

3.5. В день укладення цього договору або до цiст дати Оренлар сплачу€ орендну плату за кiлькlсть
мiсяцiв, зазначену у пунктi l0 Умов (авансовий внесок з оренлноТ плати), на пiдставi документiв. ВИЗllа(lеt]И\ }'

пунктi 3,6 цього договору.

3.6. Iliдс,l,авою д.ltя сплати авансового llлатежу з opetl,tttloi'гt,пaTtt с 1,1itIlснtlя Оренлоltавltя Il|1o

проJlовlliеllня Ilоtlереднього договору оренди без провелення ayKttitlHy.

3.7. Якщо uей логовiр укладено без проведення ayKuioHy (логовори типу 5.1(Б) та 5.1(Г') Умов), розмiр
орендноТ плати пiдJlягас перегляду на вимогу однiсТ iз cTopiH у разi змiни Методики.

оренлолавечь зобов'язаний звернутися до Орендаря iз вимогою про переглял оренлнот пJlати. якIltо зN1l[ll,|

ло Метод1ll(l.t мак)гЬ нас.lliдкоМ збiльtttенttЯ розмiрУ оренлrrоi'l]латll за tltl]\1 jtоговоРоN4. гlроlяI,ом 30 Ki.-tcttjtaptlиx

днiв з btoMeltTy набрання чиrtностi вiдповiдниьrи зпliнами.

Оренлар може звернутися до Орен.чолавuя з вимогою
до Методики мають наслiдком змiну розмiру оренлноТ плати за

пiсля набрання чинностi вiдповiдними змiнами.
новий розмiр оренднот плати поLIина€ застосовуватися з перlлого чtlсла мiсяttя. tJlo настас за датою

укладення cTopoHaMlr додатковот угоди до цього договору шодо привеltсtl1-1я polMipy оренлнот пJlal,1l у
вiдповiднiсr'ь iз змiнамtt, внесеними до Методики. Вiдмова Оренларя укласти додаткову угоду tltoilo збi;lьutеltttя

оренлнот плати з метою приведення'ri у вiлповiлнiсть iз змiнами, внесеними до Методики. с пiдставою д.ltя

дострокового припинення цього договору.

3.8. Оренлна плата, перерахована несвосчасно або не в повному обсязi, стяl,усться Балансоутри]\{увачем,

j.9. lla суму заборговаtiост,i Ореrrларя iз сплаrtt opett;tlloT llJlaTl] }lilрах()l]},(,l'ься llсllя В 1эolпripi ltc1,11tзiЙttcli'

облiковот ставки I,1аttiогtального банку tta дату нарахуваllня tleHi вiл супrи заборrtlваtttrс,гi за koilitll,tii,tcllb
просl,рочення перерахування орендноТ плати.

3.10. Налмiру сплачена сума орендноТ плати, цо надiйшла Балансоутримувачу, пiдлягас в установлеl]()му
порядку зарахуванню в рахунок майбутнiх платежiв, а у разi неможливостi такого зарахуваt{ня у 3в'язку 3

припиненням орендних вiдносин - поверненню Оренларю. Сума орендноi плати, сплаченоi авансом вiдповiлно

до пунк,Iу 3.5 цього договору, пiдлягас зарахуванню в рахунок сплати орендноТ плати за першi мiсяui орегrли

пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Майна.

3.1l. Припинення договору оренди не звiльняс Оренларя вiд обов'язку сплатити заборl,ованiсть

орендноЮ плато}о, якщо така влrникла, у повномУ обсязi, ураховуючи пеню та неустойку (за наявностi),

3.12, opeH.rap зобов'язанttй на вимогу Оренлолавця проводити звiряння вза€морозрахуrrкiв ]а ореtlдtlllмll
платежами i оформля,ги акти звiряtttля.

4. Повернення Майна з оре}Iд1l i забезпечува,lrьнItГl де]Iо]llт

4. l. У разi припинення договору Оренлар зобов'язаний:
звiльнl-tти протягоN{ трьох робо.lих днiв орендоване Майно вiд нале;кttих Орен;tарю 1-1c,teГt irroBeptty,rtt iiotTl

вiдttовiднО до акта повернеl]ня з оренди орендоваtlого МаГtна в тому cTatli, в якоrvlу,Майrlо перебу,ва;tо lra

моN,lенl.перелачi його в оренду, з ),рахуваtIня]\1 норNlальtlого (liзtt,tлtогtl ]tloc},. а якtttо ()pctt.,taper,l булtl tзttKtlttiltti

tteBiл'cl,ttli ttollillrueHttя або ltровелеttо капiта.пьttttйt peMotlr,. -,го разо]\4 iз r,aKlllttt tlo.пirttttcttttяrltt/KatliTaJtt,ttttпt

ремонт,ом;

про перегляд оренднот пла,ги, якutо,змiни
цим договором, протягом буль-якого с,гроку
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сплатити орендну плату, нараховану до дати, що переду€ датi повернення Майна

наявностi), сплатити БалансоутримуваrIу платеrкi за договором про вiлLltкодуван1lя BltTpaт

lla утримання оl]ендованого Майна та надання комунальних послуг Оренларю, нараховану

датi повернення МаЙна з оренди;

з оренди. пеню (за

Балансоутримувача
до дати, шо передус

зобоr]'я ]al]tlii
за логоворо]\l
ком},l|ал btll'Ix

оригiнал ьн 11x

вiдшколувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втра1и (повнот або,rасrковот)

орендованого йайна з вttни Op.uoip, (i в межах сум. Ulo перевиllIують cyN!y сl,рахового вiлlllк().1\,ваlll|я, якltt()

воно пошлlрtосться 1-1a вtlпадкl; погiршення стану або BTpaTt.| орендова}lоt,о Maйrrra). або в paзi :Iel\totlTa7li\ llll

iнruого вилучеtl ня невiд'спл н их пол i п ltIeHb/kaп iтал ьtlого ремонту.

4.2. ГIротягоl\,l трьох робочих днiв з моменту припиненtiя llього доl,овору liалаrrсоv,t,рlll!1уl]аt|

оглянути маино i зафiксувати його поточниЙ стан, а також стан розрахункiв за l{lIM договором i

npo ,iлr*олування витрат Балаrlсоутримувача на утримання оренлованого Майна та надання

послуг Оренларю в akTi повернення з оренди орендованого Майна,

Балаrrсоутрtrмувач складае акт повернення з оренди ореl{дованого MaliHa у трьох

приlчtiрнt.tкаХ iнадас пiдпtlсанi Балансоутримувачем примiрrrики Оренларю,

Оренлар вiдмовився вiд пiдписання

цим доI,овором, або створю€ перешкоди у
або Оренлолавця з метою складення такого

Оренлар зобов'язаний:

пiдписатИ три примiрНикt4 акта повернення з оренди орендованого Майна не пiзнiLUе Hilt прtlтягtlмt

наступного робо.iого дня з моменту Тх отримання вiд Балансоутримувача i одночасно повернутll

БалансоутрИмувачУ лва приплiрНики пiлписапu* OpanruPeM aKTiB разом iЗ клю'амtl вiл об'с,кта ope',Illt (},разi,

Kojlll ]locTyIl .1о об'скl,а оренли ,забезtlе,lусться клlоLlами);

звiльttитИ МайrrО олночасно iз пtlвернеttням пiлписаних Орснлареv aKliB.

не пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля припинення договору Балансоутримува,t зобtlв'язаtlttй

llадати ()ренлолавчю примiрнйк пiдписаного акта поверненtlя з оренJlи орендованоI,о Майна або гlttcbпltlBtl

повiдомити Оренлолаrч, npo вiлмову Оренларя вiд пiдrtисання акта та/або створен}lя переIllко,ц Оренларепl r

лоступi до ореtlllоваtlого Mai;iHa з метою його огляду, таlабо про нсгlоверttеttttя lti,цпrlсаtlих Орсttл,арем

примiрнrrкiв акта.

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

акта поверненllя з оренди орендованого Майна,

4.4, Якщо Оренлар не повертас Майно пiсля отримання вiд Балансоутримvвача примiрникiв акта

поверllеtlllя з оренди ореtIдоваtIого Майна, Оренлар сплачус Балаrrсоутрll]\{уваtlу treyc,l огlку у розмiрi поj(вiйtllот

оренлrrоi плати за коrкний день користування Майном пiсля дати припине}{t,lя цього Jlot,oвopy,

4.5. З метою виконання зобов'язань Оренларя за цим договором, а такоЖ за договорОl\,t rlpo

вiлшколування витраl.Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальtlих tlocJl\/I,

оренларъ до або в день пiдписаtlня tlього договору Оренлар сплаччс на рахyнок [ia;tattcov,I,pttt\,lvt]atlA

,оЬ.rп..,уu-ьttий депозит в розп,riрi. вt.значено]\,lу у пунктi l l Умов,

яrtrrtо цеii логовiр с лоI,()вороl\4,гrrпу 5.1 (в) або 5.1 (г) ушlов, opcttJlap cIIJIatlVC pj.J]]l,_u,i] -,i:-:].l]_:]"

забезtlечувальноI,о депозиту, сплаLlеного Оренларем paHiLue за договором, шtо продов}liусть", l:i]"]:,
u"rnu.,.no' у пунктi l l Умов. ОренлаР сплачу€ повну сумУ забезпечуваЛьного депоЗиту, якu[о: догоtilр, llIO

продовжу€ться, не передбачав обов'язку Оренларя сплати,I,и забезпечуваJtьний депоЗttт, абО tteй;ttlttrtlilr t

логовором, шо продовжусться за результатами проведення аукшiоrlу (.T оговiр r,ип1, 5, l( В) YbttlB), iuic

переN,lожI.tеМ ayKuioHy сr,ала особа iнша, нiж Оренлар Майrна, станом на дату оголошення аукшiоrlу,

4.б. Балаrlсоуl-риl\4}/ваЧ повертаС забезпечувальнttй депозltт Орсrrларrо протяl,tli\l tl'ятtl робо,tttх лttiв ltiс:tя

отримання примiрника акта повернеt.lня З оренди орендованого Майна, пiлписаного без зауважеttь, абtl

здiйснюс вирахування сум, визначених у гrунктi" 4.8 цього договору, у разi наявностi заува)(еt]ь

Балансоутримувача або Орендолавчя,

4.7. Бшаr,rсоутримувач зчUlиша€ на власному рахунку забезпечувальний депозит v повному обсязi, якLr(о:

акта поl]ерtlсlllIя з орендll ореtlдоt]аl|оr,о Майtrа у с грOк, Btt,}tta,Ietlttй

лоступi jlo орендованоl.tl Майна предс,tаtlникiв [iaлattctlyt,pl1\l\1ttatlit

t OKT3i
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оренлар tle пiдписав в устаllовленi строки логовiр оренltи Майна за резуJlьгат,il]\,lll llроl]е]lсtttlя arkttiottl,

lla tlродовженtlя цього договору оренди, в якому Оренлар оголошений перемо)кtlем.

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

примiрника акта поверНення З оренди орендованого Майна iз зауваrкеннями (або за наявнос,гi зayBa;Kcttb

Оренлолавrrя) зараховус забезпечувальний депозит в рахунок невиконаних зобов'язань Оренларя i перерахову,с

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

у першУ чергу llогаШаю,гьсЯ зобов'язаннЯ ОренларЯ iз сплатИ пенi (пункТ j.9 ttьогtl логовору);

у другу чергу llогашаються зобов'язання Оренларя iз сплати неустойки (пv,нкт 4,4 цьсlго;tоговору,):

у третю rlepI у Ilогашаються зобов'яtання Оренларя il ctl_,laTtt tlacTlllIlI opcll.tttoT l1,1all|. яка Bi.,tltt,Bt_ttt,,.tt,

пункту lб Умов пiдлягас сплатi бюджету MicTa Кисва;

у че-l.t]ерт},черl.у погаltlаються зобов'я,]аt|ня Оренларя iз сttлатtl tlitc-|-1.1 tlll Opcl].ltllOl llла1,1l. яliа Bl,,tlloгJl.,lllo

до пункту lб Умов пiдлягас сплатi Балансоутримувачу;

у п|ятУ чергу погашаються зобов'язангlя Оренларя iз сплати БалансоутримувачУ lt.ltaTe;KiB }il .ltoI()l]L)l'|()M

про вiлшколування витрат Балансоутримувача на утриманtlя орендованого Майна та нi]даl|ня комуl|альt|1,1х

послуг Оренларю;

у шостУ черt-у llогаШаютьсЯ зобов'язаннЯ Оренларя з KoMпeHcallij'cvrrlr збllткiв. заt].Itiitll]х opcll]loBalIoNl"

Iчlайну;

у сьому чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати iнших платежiв за цим llоговороll або в

рахунок погашення iнших не виконаних Оренларем зобов'язань за цим договором,

Балансоутримувач повертас Оренларrо суму забезпечувального депозиту, яка зzuIиtuилась пlс"llя

здil"lс Hell ня BllpaxyBaHb, передбачених цпм пун ктом.

5. Полiпurення i peMoltT оре]lдоl]аllого utа jilla

5. l. Оренлар ма€ право:

за згодоlо Балансоутрим)/вача проводtlти поточниГt та/або капiтальttttii реl\4оt{,г МаГrrlа i вttстl,гtа гtl

замовн1,1ком на вt.iготовлення проектно-кошторисноI документаrrii' на провелення ремонту:

здiйсtlIовати невiд,смнi полiпшенttя Майна за наявностi рiulеrrrrя opetl:roltaBttя ПРО }|i1:'itttlI]Я ЗI'О/tll.

прийнятого вiдповiдно до Закону та Порядку перелачi в оренду державllого l,a koMy|-IitлbtloI,o Mai:ltta

затвердженОго постаноВою КабiнеТу MiHicTpiB УкраТни вiд 0З.06.2020 N9 483 <!,еякi пита}{ня opetl,illl

лержавного та комунiLльного майна>.

за згодоtо Орендолавчя, tlаданою вiдповiдно до Закону та Порялку, i один раз llротягоl\,| сl,року ope}lilll

зарахувати tlacTtltly витрат на проведення капiтального ремонту в paxyllok зменllIеtlня оренлноI п.ца,l,и,

5.2. Порялок отримання Оренларем згоди Балансоутрлlмувача iОренлолавця t]a IlровL,леt]ня Bi;lltoBi.rttttx

вилiв робiт, перелбачених пунктоNl 5.1 цього договору, порядок отрllмання Оренларем зголи Оренлодавця на

зарахування витрат nu проrълaпнrl цих робiт в рахунок оренднот плати i yмoвli. tla яких злiйснюс:ться таке

зарахування, а також сума витрат, якi можуть бути заllахованi. вtrзначают,ься Поря/lком,

_5.З. Ореlrлар ма( право lla Ko]\lпeltcartito rзартос,гi зJtiйсttеtlltх trt.tM ttcBiл't,MtttIx tto",littlltcHb Майtlа }, llо}rя]Iti)

,га на yN,lовах, всl,а}lовлеltих [1орядкошt.

5.4. Оренлар ма€ право на компенсашiю BapTocTi здit:tснеtlих t"tttM tleBiл'cMHt,tx пtlлitttttень Майrна Bi,,t

переможця аукчiону з приватизацiт Майна, а якщо таким переможцем стас Оренлар, - то право tla зарахyt]анllя t]

pu*y"o* купiвельноТ чiни супли BapTocTi здiйснених ним невiд'сьlних полiпtlL,llь v порядку та tla \,м()tsах,

BcTaHoBJleH1,1x Законопt УкраТirи вiд i8 сi.rtlя 20 l8 р. N 2269-VIll "Про tlриватизацitо -lержавноlо i KoMyHa,rbHotcl

майна" (Вiлоплостi ВерховноТ Рали УкраТни,20 l8 р., N l2. ст.68) (далi - Закон про прива,гrlзашiю),



8

6. Режlrм вI,rкорrtстання ореlIдованого Maйlla

6.1. Ореruар зобов'язаний використовувати ореtlловане Майtlо Bi,ttloBiлtto до llplJ]tlatIctll1я. вll]tlаt|еного \,

пуttкr,i 7 Умов.

6.2. Оренлар зобов'язаtlий забезпечувати збереяiення орендованого Майна. запобiгаr,и йоt,о

пошкоджен}tю iпсуванню, тримати Майно в порядку, перелбаченому санiтарними нормами та правlljlаNlи

пожежноТ безпеки' пiлтриплуваТи орендоваНе МайнО в належномУ cTaHi, tle гiрlrtому, Hiltt lta NloMt,tlT гtt'1-1c'Jta,ti

його в оренду, з урахуванням нормального фiзичного зносу, здiйснювати заходи протипоже)кноI безпекlr.

6.3, Оренлар зобов'язаний:

вiдповiдно до вимоГ нормативно-правових aKTiB з

забезпечення пожежноТ безпеки об'екта оренди Майна;
пожежнот безпеки розробляти комплекснi заходи щодо

забезпечувати додержання протипожежних вимоГ, стандартiв. llopM. пр.авил,. а також виконання виN,lог

прrrписiВ iпоЬтаноВ opiaHiB державногО пожежногО нагляду та вимог вiдповiдних слуrкб (пiлроз;ri.,liв)

Балансоутри м увач а;

утримуватИ у crlpaBHoMy cTaHi засоби протипожежного захисту iзв'язку, пожежну TexHiKy. обладнання-l,а

iHBeHTap. не допускати Тх використання не за призначенням;

проводt,l,гИ BrlyTpirrrHi розслiдуванttя випадкiв llожеж та полавати БалаrrсоутрrlNtvваl|у вi.цtttlвi.,ttli

документи розсл iдуван ня.

оренлар несе вiдповiдальнiсть за дотримання llравил експлуаr,ачiт ittи<еttернtlх N4epe)Ii. rtorlic;{ttoj'бclltct;tt

i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.

6.4. Оренлар зобов'язаНий забезпеЧити прелставникаМ Оренлолавrrя та Балансоут,римувача Jlос,г),tl lla

об'скт ореttди у робо.,i лнi у робочий час (а у разi отриьrання скарг на порушення правил тrrшi або провад)(ен}|я

Оренларем дiялiностi у неробочий LIac, яка,i.дu. шкоди або незручностей власникам сумiжних примirrrень. -

то у буль-яКr.rй iнший Йс; з *ero*o здiйсненнЯ контро"цЮ за йогО в1.1корис],аtlllя|\1 та вI,1коllаttttям Ореttларем v|\,lol]

uооrо'до.оrору.про необхiднiсть отримання доступу до об'скта оренди Балаrrсоуr,рllмуваtl або opett.ritljtaBctlb

повiдомляс Оренларевi електронною поштою принаймнi за один робочий лень, kpiM вигtадкiв, коJIи дост),tl 1()

об'екта орa"о" необхiдно отримати з метою запобiгання нанесенню шкоди об'скту оренди чи власностi TpeTix

осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок аварiйних ситуаrriй або внаслiдок насl,аllllя

надзви.rайних ситуашiй, техногенt|ого та природного характеру, а також у разi отрима}lня скарг на поруujенtlя

правl{Л r.иLui абО провадження Оренларем дiяльгtостi у неробочиГr час. яка завлас lljколll або ttезручttосi,еir

,nnauunor, супri;кнilх приш,lilltеtlь. У разi вин14кнеllня TaKllx ct.tTl,artiй Opcll:tap ,ttlбtlв'я,заttttй l})+(ltt]ll l,i1

tteBiлtt.ltalltl tlx заходi в ltля л i квiдацi r''i'x насл iдк i в.

6.5. 11ротягом п'яти робочих днiв з дати укладення цього доI,оворУ Балансоуr,римувач зобов'я,заtlttii

налати Оренларю для пiдписаttня:

лва примiрники договору про вiлшкодування витрат БалансоутриМ)i Вача tla уl,рl{манtlя ореll.itова}l()г()

MaiiHa, l}l]l.ра.г за корис.гуваtlIlя земеJlьною дiлянкою ,га }]аданllя KoNl),lIaJlbl{lIx Ilосл\,|, ()pcrrlapro. lIроек,гtt

;tоговорiв iз rlостачальникаN,ll..l комунальнl]х послуг, якщо с,tосовно об'с,к,t at ()pclijtll TilKl1]\ll,] llOcI,atIt1.1lbiillliil\| ll

комунаJ]ьних послуг вiлкритi окрЁмi особовi pu*yn*" або якщо oKpeMi особовi рахунки були вiлкри,гi tlа

попереднього користувача Майном.

оренлар зобов'язаний протягом деся,ги робочих днiв З MoMetll,y отримаll}lя приrr,tiрнtlltiв доl,овору tlpo

вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання ореtIдованого Майttа та надання комунаJlь}lих пос,]lyI,

Ореrlларtо:

гtiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрник логовору; або

подати Балансоутримувачу обгрунтованi зауваження до сум витрат. якi пiдлягак,lгь Bi:tlttKtl.,t},Bill{lIl0

Ореrrларем за логовором.

Орен,паР зобсlв'язаttий протягоМ jlеся1,Il робо.ttlХ лtriв З \40NlL,lll,)' оl рllNlаlltlЯ Bi.,t Ба.]Iансtr},'грl|м\ I]a,{a

вi,Lrrrовiдi tta своТ зауtsа)кення, яка мtiсtигь докумсltтальнi пiлr,верiuксttI|я l]t,l,l,pill^ якi tli;t;lягlittlть tli:tttIKo.,l\t]llllIll{)

Ореrrларем, rtiлписатИ i псlвернутИ БалансоутрИмувач)'прrtпliрник лоl,овор),.
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оренлар вжива€ заходiв для укладення iз постачальниками комунальних послуг логоворiв на постаtlанl-tя

вiдповiдниХ комунальних послуГ протягоМ мiсяця з моменту отримання проектiв вiдповiдних;iоговорiв вiл

Балансоутримувача. Оренлар 
- 
зобов'язаний надати Балаrrсоутрrlмуваr|у копij, логоtlорiв. )'кла,llеlltlх iз

постачал ьникам и комунальних послуг.

7. Страхування об'скга оренди, вiдшкодуваllllя витрат на ouiHKy MairHa

7. l . Оренлар зобов'язан иl"l ;

протягоМ l0 каленларнttх дtliв з дня ук.падення ttього ilоговору засl,рах\,ватl,r N4айttо tla ct,ltr iiot,cl

a.,po*,rrbi вар.тсlс.гi. ,ur,.,o.,aubT 1, пуrlктi 6,2 Умов. lla корl.tс,гЬ Ба-,lаtlсоr гl]ll\l\ l}i1,1l1 зt i,,ttttl t Iltrпя.ttttlцt. зt,кllсrtlt lti,,t

пожежi, за.гоплення,,.1ро."прuЬr"х лiй r,peTix осiб, стихiйного JIl1xa, та t|рот,яl,ом l0 Kzulerrlaprtttl _tttiB з -tttя

укладеннЯ договорУ .rpu*yrun"' (логоворiВ страхуваннЯ) надати. Бtt_пансоутримувачу та Оренлолавuю завiренi

належним чином копiт договору страхування i локументiв, якi пiлтверлжують сплату страхового tl-цаl,е;,li\

(страхових платежiв);

поновлюватИ шорокУ логовiР страхуваннЯ так, шоб протяго]\1 строку;tii'ttього jroI,ol]opy Maiitrcl б1 ,ro

застраховаI]lлм, ittадавати Балансоутримувачу та Оренлолавцtо KoItiT завiреttttх lIaJle)KIlll\,| чl,illоN,l ]lогOвор)

.rpo*yuu"n' iлокументiВ, якi пiлтверджують сплату страхового плате}ку. Якщо договiр.сr,рахуванttя уклалеtltt[i

no arpo*' що € iншим' нiж один pik, такий логовiр повинен бути поновлений пiсля закiнчення строку. tta якttй

BiH укладено.

Якщо строк лiТ логовору оренди меttший, нiж один piK, то логовiр страхуванtlя уклаласться на cтpoK,rii'

доl,овору оренди.

опла-га послуг страховика здiйснtосться за рахунок Оренларя (cTpaxyBa.lrbtlltKa).

8. Суборенла

8,l. (j) Оренлар l\4а€ право здавати Майно в суборенлу }а письмовою ]I,o.rloK) ()реtlлtl.,tавttя,

8.2. Ореrlлар може укJlадати логовiр субореrlли JIиlIlе з особапllt. якi BiлrroBi,ra|()'I Ь BltNl()l'aM сгаlri ,1

Заксlну.

8.з. Оренлар протягом трьох робочих днiв з дня укладення договору суборенли зOбов'язаllt,tii ttа,;tаr,и

орендодавчю iнформашiю про суборенларя та один примiрник договору суборенли для Гtоt,о оприлlо]l}]еllllя

ореlrлолавчем в електронн i й торговi й ctrcTeM i,

9. Запевнеlrltя cTopill

9. l. Балансоутримувач i Оренлолавець запевняють Оренларя, що:

9.1.1. KpiM випадкiв, коли про iнше зазначене в aKTi приймання-перелачi^ об'скт орегlди с вiльttt,tпl Bi"t

TpcTix осiб, всерединi об'скта немас майна, нtlлежного TpeTiM особаrrt, rlовний iбезпереrrrколнltй дос,гуlt ло

об'скта може бути наданий Оренларю в день пiдписання акта приймаtlня-tlередачi разом iз комп,llектом k,llt,l,tiB

вiд об'скта у Ki.llbKocTi, зазначенiй в aKтi прl.tймання-переltачi:

9.1.2. iнформаrtiя про Майно. оприлtоднеНа в оголоlUеrrнi про tlсредач)'в орен,ц)'або irrфорг"rаttiйпомr,

повiдопtленНi/iнфорплачiТ про об'скТ оренди' якщо догоВiр уклаленО без lrроведення аукuiону (в обся li,

передбаченому пунктоМ l l5 або пунктом 26 Порялку), посилання tla яке зазначеtlе у пунктi ,1,2 YptoB,

вiдповiдас дiйiностi. за вl,|нятком обставtltl. Bi.loбpaжerrrrx в aKTi приймаttttя-ltсрсLtа,ti.

9.2. Оренлар зобовязаttиГ{ свосчасно i в повному обсязi сплаtlува,гt] оренлltу плат,у та iltLrti lrлаr,сiкi

вiдповiдttо до цьоt,о договору.

9.3. одночасно або до датlл укладення цього договору Оренлар повнiстю сплатив авансовиЙ BtlecoK з

оренлнот плати в розмiрi, визнаt]еllому у пуtlктi l0 Умов,

9.4. одночасно або до укладення цього договору Оренлар повнiстю ctlJlaTиB забезпечувальниtyt j]еllозt,tт в

розмiрi, вl'rзначеllому у пунктi l l Умов.
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l0. Вiлповiдальltiсть i Bltpirlletlltя спорiв ]а логовороN|

l0. l. За }tевикоtIання або не}lалежне виконання зобов'язаttь за tltl\1 jtоговороl\t сl,ороtlи }|ес},l,ь

вiдповiдальrliсr-ь згiдно iз законом та логовором,

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

оренлодавшя та Балансоутримувача, якщо iнше не передбачено цим

зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH с правонаступником,

цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване Майно,

Оренлар не вiдповiдас за зобов'язаннями

договором. Оренлар вiдповiдас за своIми

виключно власним майном. Стягнення за

l0.З. Спорrl. якi виникаЮть за llиМ договором або в зв'язку ] llltl\l. rlc Bиpitttetri Ltlляхоl\l lrepct,oBopiB.

вирiшуtоться в судовому порядку.

l l. Строк чшllностi, умови змiни та припlIнеtlня договору

l1.1, (l) Цей догоВiр уклаленО на строк, визначений у пунктi I2 Умов. lIеребiг cтpoкy доI,овор\

починаеться з лня набра"", u"*,"uari цrrм доiовором, t[eГr лоl,овiр набирас чtltlгttlс,тi в ленЬ йоr,сl пiliписаttttя

cTopoltil\l ll. (,'l1roK opcttлli за ltllM.loloBopo\l IIоtllItlа(ться }.loTll tti.tttttcatillя;tKlrt tllltliirlatttlя-ttcpc"tl,t,ti i

зак i tt.tчс"|-ься лill,оtо ll р 1,1 Il tj tle н llя цьо 1,o до го t]opy,

l1.2. Умови цього договору зберiгають силу протягом всього строку дiТ цього договору, в Tol\ly ,lllc,jli )'

разi, колИ пiсля йогО укладеннЯ законодавсТвом встаноВлено праI]иJlа, ltto погiрurуюr,ь cTal]oBl1Ilte Орсrrlа;lя"

KpiM випалКу. перелбаченого пуl]ктОм 3.7 цьогО договору. а в частtltti зобов'язань Орен,ltаря tLtojto opett,ttHoi'

плати - до виконання зобов'язань.

ll.з. змirrи i доповнеtlня до договору вносяться до закiнчеttня строку ЙrогО лii За B]a(Mll()tO'tloД(ll() gltlpitt

з урахуванНям встановЛених статтеЮ lб ЗаконУ та ПорядкоМ умов та обмея<енЬ шляхоМ укладення ,rоговорiв

npo uй..ппя змiн iдоповнень у письмовiй формi, якi пiлписуються сторонами та € невiд'смrtими частиFlа|\,||,1

цього договору.

l 1,4. ПроловженнЯ цього догоВору злiйсню€ться З урахуванняМ вимог, встаноtsлеtlих cтal,],elO l8

Закону та Порядком.

оренлар, який бажас продовжити чей логовiр на новий строк. повl,|t{ен звернутись до Оренлсl/lавllя за l-plJ

мiсяцi до закiнчення строку лiТ логовору iз заявою,

/{о заявИ ooouaira' звiт прО ouin*Y об'скта ореt{дИ та реtlе,гtзiЯ F|а Hbtllo. якt-tlО.ilоговlР OPCll]tИ OYr]

уклалений без провеленl{я конкурсу .tи ayKt.tiotry, або логовiр ореllдl1. lltO tll)о,,lовк\,(ться. бl,в yK,ra:tutirrii бсt

npouarran", uy*,lio,,y з пiлприсмствами, установами, органi:зацiямtr, передба,tеними ста'тею 1_5 Закоttу,

llропуск строку подаllня заявtt Орснларем ( пiлставоttt .,tJlя tlpllllllllclIllя lt0,(.l() lotoB()p} ttlt lli,tctlttзi

закiнчеttня строку, на який його було укладено, вiдповiдно до пункту l43 Ilорялку,

Оренлар ма€ переважне право на продовження цього договору, яке може бl,тrr реалiзr)t}а||t) ltll\t )

визначений в Порял.ку спосiб.

Оприлюднеtlня lia веб-сайrтi (cTopirrrti чи профiлi в соцiальrtiй мережi) оренларя. якtti,:t о,грtlмlав в ореItл),

МайrlО без ttроведеtлня аукчiонУ, нелостовiрноТ irrформачiТ. шо стшrа tliдсгавоtо JtJlя YкJlаJlсtll{я лоI,овор},орсliJlIl,

с пiдставою для дострокового припинеtIllя договору оренди за iнiцiатлrвою Оренлодавця, а тако)к llc

продовження договору оренди на новии строк,

l1,5. ЯкшО iнше tlе передбаченО ц1,1м договоРошr, перехiЛ права BJlactlocTi на 
_оренловаltе 

Mat:ttto rpeTiпr

особам не с пiдставою для змiни або прип!Il]ення чинностi цим договором. i BiH зберiгас свою чиннiсть tля

IlовогО власника оренлованоl-о Майна (його tlравоrlаступника). за вtltlятком вIlпа.цку прtlваr,rlзаttiТ оренлоt]аIlого

Майrlа ()petlltapebt.

l 1.6. l]оговiр прип14нясться:

l1.6.1 з пiдстав, передбачених частl,,lllоlо перцlою cTaTTi 24 Закону, i прtt ttbo1,1l,;

l1.6.1.1.якUtопiДставоюПрипиt{еНняДоГоВорусзакiнчеtlttясl.року.ttаякtiййого\,к.ltа..tеtrо(абзаlt
rругиii частllttt4 перr-rrоТ cTaTTi 24 Закону). то логовiр вt]а)l(а€ться пprltlllHeI]llNl -l:
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дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Оренлолавuя про вiлшrов1' у
проловженнi цього догоВору, прийнЯтого З пiдстав, перелбаченИхстаттеЮ l9 Закону. в ме],ка\ cTptlKiB.

визначениХчастиноЮ п'ятоЮ cTaTTi l8 Закону; або рiшеннЯ орендодавцЯ про припинення цього договор} ]

пiдстаВ пропускУ ОрендареМ строкУ на поданнЯ заявИ прО продов)I(е}lНя цього договору.
передбаченого tIастиноlо Tpeтbolo cTaTTi l 8 Закону (пункт l4З Порялку):

дати. визl]аttеноТ В абзачi третЬому пунктУ l5l ПорялкУ" якщО переможцеМ ayKuiorr1 lla tlро]tt)вi,ксl{tlя

цього договору стала особа iнша, нiж Оренлар, - на пiлставi протоколу аукuiону (рirrlення Орендоltавttя нс

вимагасться);

l1.6. 1.2. якшо пiдставою припиненt{я договору с обставинtл, передба,tеtti абзаttаrtи Tpc,TiM. tIL,Tt]L,pгll\t.

oбcTaBttttl.t на пiдставi рiшенrrЯ ОренлолавЧя або на гliдставi .ttoKyMctil,a, якtlй cBiл,ttt,гb Ilpo ttitcl,atrlrя r|laK,t,1,

припиненI]я юриличноi особи або cMepTi (liзичноТ особи;

l 1.6.2 якщо Оренлар надав недостовiрну iнформачirо про право бути оренларем вiдповiдrlо .lo

положень частин третьоТ iчетвертоi cTaTTi 4 Закону, а також якщо Орендар, який отримав МаГlrrо в opeH.iry без

проведення аукчiону, надав таlабо оприлюднив на веб-сайтi (cTopirrui чи проtРiлi в соцittльнiй Mepeirii)

ttелостовiрttу irrформаuirо про себе таlабо cBoto дiяльнiсть.

!,оговiр вважа€ться припиненим з цiст пiдстави в односторонньому порядку на 30 день гliсля Haltic:ttrtlttя

Оренлолавшем JIиста Оренларю про дострокове припинення цього договору. KpiM випадку, кол}"l Itроl,ягоN{

зазначеного строкч Оренлар зtsернувся до суду з оскаржеLIням такого рiшення Оренлодавttя.

У такому разi логовiр вважасться припиненим:

lliс",tя закitt,lс}]ня ,цвох мiсяttiв з лllя звернеttriя ()реtrлареNl за _гilкllN,t l]()з()I}o\l jlo c).lt). якll[о c\ 
"l(j\l 

llc

вiдкрито проваджен}lя у справi за таким позоtsоl\,| Оренларя Ilротяго]\t lа3tlаt|еtlого двtTмiся,ttlоt,о c,rpoкy:

або з дати rrабрання законноi сили рiшенням суду про вiлмову у позовi Оренларя;

або з дати зЕUIишення судом
вiдкликання Оренларем позову.

позов)' без розглялу, припинеtiня провад;*(снtlя у crlpaBi або з jta,l ll

Лист про дострокове припинення надсилаеться
вiлправленням iз повiдомлеt|ням про вручення i описом
також за адресою орендованого Майна;

на адресу електроннот tlоulти Оренларя i поruтовим

вкJIадення за адресою мiсцезнаходження Оренларя, а

.l 1.6.3 (l) якщо чей логовiр пiдписаниl-t без одt-tо,tасного пiдписанlJя акта прийtшlаttttя-пере,lа,ri Maйrrra.

[оговiр вважасться припиненI{м з цiст пiдстави на п'ятий робочий день пiсля пiдписаtltlя цього договор)/. якlllо

с,ганоМ на цей день акт приймання-llере.rачi не пiдписаtttrй через вiлrrtову Ореrrларя, про tl-to Балансоутримува,t

повll lle tl с I(Jlacтl.l а к,г та пов iлоьr ити Орендода в Llю.

l1.6.4, на вимогУ Ореrrлолавrrя з пiдстав' передбаченИх пунктоМ l1.7 цьогО логоворv. iгtpt,t ltьомl',tОrювiр

вважастьсЯ припинениМ ts день, визначений вiдповiдно ло абзашу TpeTboгo пункт}/ | 1.8 цьсlгtl лоl,овору:

l1.6.5. rra вимогУ ОренларЯ з пiдстав' перелбачеttИх пункто]\,l l1.9 цьогсl лоI,оt}ор\,. i при rtьомrу']ltlговilr

вважастьсЯ прип1.1не}lиl\l в день, в1,1значеrIи["l вiдповiдrlО до аб]аllУ другогО пункr,)' l 1.10 rtbo1,o логовор\,i

l1.6.6. за згодою cTopiH tla пiдставi договору про припиt|еl{ня з ]laTlt гli,цпttсаttttя акl,а Ilоt,}ерtlеttttя Maiitta l

оренди;

l 1.6.7. на вимогу буль-якоТ iз cTopiH цього договору за рiшенням суд), з пiлстав, ttереJtба,tених

законодавством.

l1.7. Щоговiр пложе бутlл достроково прчtпине"пй'на вимогу ОренлолавLiя, якUtо Орсrrлар:

l1.7.1. лопустив прострочення сплати орендноi плати на строк бiльu-lе трьох мiсяrriв або сумарна

заборгованiсть з орендноТ плати бiльша, нiж плата за три мiсячi;

l1.7.2. використовуе Май11о не за цiльовим призначенням, визtlаченим у пунктах (3)7,1, (3)7.1.1 або

(4)7.1 Умов, або використову€ Майно за забороненипл rtiльовим призначенняl\4. ви3tiаченим у пунктi (2)7,1

Умов;
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l1,7,з, без письмового до3волу Оренлолавuя передав Майно. його частину у корис].уваrtня irtttriй сlсобi.
KpiM випадкiв, коли Оренлар передав Майно в суборенлу на пiдставi ny"nry 8.1 uon.o договор,\, i tta,,taB
Орендодавцю копiю договору суборенли для його опрuпюл"."ня в eлeKTpoHiriri торговiй систепri:

l l .7.4. уклав логовiр суборенли з особами, якi не вiдповiдають виNrогам cTaTTi 4 Закоrlу;

l1,7.5. перешкоджа€ спiвробiтникам Оренлолавця таlабо Балансоутриi\,Iувача здiйснювати контроль за
використанням Майна, виконанням умов цього договору;

l1,7,6. вiдмОвився внести змiни дО цього договору у разi ви}lикllеllIlя tti_lcTatr. переJба,tсltttх lt1 tlKTort J.7
цього договору,

I1,8, Про наявнiсть однiсj'з пiдстав для дострокового припинснllя Jlогоt]ор1, з ilrirtiaTtlBtl Ореtt.ilо,tавltя"
передба,tенt,tх пунктоМ l 1.7 цьогО договору, Оренлолавеuь або Баланaоу,тр"r1,,uоч lttlвiлtlьl.ltяс. Opc.tr,tapcBi la
iншiй cTopoHi логовору лl"lстом. У листi повиllен пliстtl,гись опис поруuJення i вимогу, tlpo t'lого усуtlеtlня в с'рок
не менш як l5 та не бiльш як 30 робо'tих лнiв з дати peccTpartiT листа (y.rpoi ,,;rr,,r робо,iих лttiв" як],,Lо
порушення стосу€ться прострочення сплати ореrrлноi'плати або IlереItJко/lн(аtlня у з.riйснеrrrri operr;toлaBlteпt абtl
Балаrtсоутрt,lмувачем контролю за використанням Майгlа). Лист пересиласться lra адрес) e.lteKTpoHHoi'IlоUlти
оренларя iпоштовим вiдправленням iз повiдомленням про вру(lеlIня ioпttcobt IJкладсllllя за a1lpt]coto
л,tiсцезнаход)кеlitlя Ореttларя. а тако)к за алресою ореtlловаl]оI.о Mat-ltta.

якщо протягом встаIJовленого у приписi часу Оренлар lJe ycytl),B порушеllня, Ореttдолавеrtь tiallclljla(
ОренларЮ лист, У якомУ повiдомляе Оренларевi про дострокове припинення договору на вимогу ОренлолавLtя.
У листi зазнача€ться пiдстава припинення договору, посилання на вимогу про усу',ен}lя поруlленt.lя. а T,a*o,{i
посиланtjя tra обставини, якi свiдчать про те, що порушення трива€ гliсля закilrченtlя cTpoI(y, вiдведеного:Lля
Гtого усунення.

fl,оговiр вважасться припиненим на п'ятий робочий де}lь пiсля tlадiсланttя opcttjtclдaBttc:lt абсl
Балансоутримувачем Оренларю листа про дострокове Ilрипинення цього договору. Оренлодавець HaлcI.1Jla(.
оренларю лист про дострокове припинення цього договору електронною поштою, а тако)к поluтовl{м
вiдправленням iз повiдомлеtlням про вручення iописом u*пuдa""' за адресою мiсttезнахолженttя Орсrl;iаря. tl
тако;,к за адресою орендованого Майlна. Щата лострокового припиIlення Llього ]lоговору }la вимогу Оренлtl,ttавltя
встановJIюсться на пiдставi штемпеля поштового вiлдiлеtlня tla rIoulToBoмv вittправлеt,tui Орauлплоr,ar.

I 1.9. L{ей;rОГОВiР МОже бути достроково ttpt.tпtltteltt.tй tla вимоl,ч Оlrсtt/lа}эя. яrttttсl:

l I .9.1. прсlтягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймаltня-перелачi Ореrrлар о.гримас .цока,lll
icToTHoT невiдповiдностi об'скта оренди iнформаuii'про нього. зазначеrriii u oro.,,,,,,,,a,,ni або iri(loprtaltiiitttlпlr
ПОВiДОМЛеННi/iНфОРМаuiТ ПРО Об'Скт ореtrди, якщо договiр уклалено без прове,,tення ay,ttlticlHy. або в акгi
приймання-перелач i; або

l1.9.2. протяГоМ ДВох мiсяцiв пiсля пiдпlrсаl{ня aI(Ta rtрttймаtlня-rlсре.ltа.li орс.rrлар HL. MaT1.1]\,le Moitt,,tttBocti
tsикористовувати об'скт або присr,упити до виконання ремоtlтних робiт на об'сктi через вiлсутнiсть на об'ск.гi
можливостi пiдклю,tення до комун€LЛьних I,1ослуг, або вiдмови Балансоутримувача укласти iз OpeH;tapcbl
логовiр про вiлшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна l.а llалаIIllя
комунzLпьtJих послуг Ореrrларю, або вiлмови постача_льникiв вiлповiдних комуllаlьних t]ос,lI}г 1K.ltacl tt i,l
ОренлареМ договорИ на постачаНня такиХ послуг протягом одного мiсяця r rоrЬ".rу звернення Ореrrларя (за
умови. що Оренлар звернувся до Tak}rx постачальникiв послуr'не rliзнiше нiж проr,ягом ол1lого мiсяця пiсля
п iдп ltcaH ня акта прlл Гrман ня-передач i Май на).

l1.10. Про вtlявлення обставин, якi дають право Оренларю tla припи}Iення Доl'овор)/ Bi.tпoBi]tHtr.1() ll\lltiI\
l1.9 ЦЬОГО ДОГОВОРУ, ОРеНЛаР поВинен повiдомити Оренлодавшю i БалансоуT,риlllуваtIу i. no.,tnunrn, Bi,,ltttllli.tttltr
ДОКаЗiВ ПРОТЯГОМ ТРЬОХ РОбОчих лttiв пiсля закitt,lенttя с,грtlкiв. rrepeitбa,ret,n, ,,1,,,*:,on l1.9 ,,1t119119p,r. lI tttttrl
Ilротяl,оМ 30 днiв з моментУ отрllманнЯ повiдомлення Ореrrларя зауважеt]tlя Ореrr,ларя не бу,;tу,т.ь _r,cvttctti.
Opetl,ttaP tlадсljJlt,l('Оренлодавrrю iБалансОутрlIl\,,увачУ вtli\4огУ гl}]о JlocтpoKolte lIр1.1пlll]снllя ltьOго лоr.trворч i

Bll\|()l} lIpo l|()t}ерllеttня забезllСtl) BaJIbli()0,0 _lello]lIlY i cltjla,tctlttx с\ rl ()гcl1,1ll()l I1.Iil ll!. IJll\1()l ll O1lg11 1i11,1lt.

заявлеtti пiсля закiнчеttня cTpokiB, встановлених цим пунктом договору, задовоJlеtltlttl tte tti.цJlяlаlоть.

.ЩоговiР вважа€тьсЯ припинениМ на десятий робочиЙ день пiсля налiслання Оренларем Оренло;tавLtкl i

БалансоутримувачУ вимоги про дострокове пр}.lпинення цього догоIJору, KpiM випадкiв, коли Ореrrлолавсчь або
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БалагrсоУтрrrМуtsаЧнаДаворенларrообгрунтованiзауваяrенняшо/]ообст.авиtI.
ореrrларя. Сllори шодо обгрунтованостi цих зауважень вирiшуються судом,

за вiлсутностi зауважень Оренлолавця та Балансоутримувача, передбачених абзацом другим tlьог()

пункту:

Балансоутримувач поверта€

проl,яI,0l\4 десяти калеttдарtl14х лtllв
llоверltеtlня МаГtна з opellJlи;

l l .l2. Майно
Балансоутримувачем

Оренларю вiлповiлну
з моменту отрt4мання

викладених у повiломленнi

част1.Iну ореtlлttоi r1-1lа,гll. cп.la,tetlot' ()pett:tapcrt,

t]1.1MO1,1l Ореrr,.tаря i tti.,tltttcatttttя ()pclt;ra1-1cMt at<,t,a

Балансоутримувач поверта€ сплачений Оренларем 
_ 
забезпечувальниГl депозttт IIротяI-0N,l Jiссяl,и

каJlендарних днiв з моменту отримання uu*o." Орьплuр' iпiдписання Оренларем акта поверt]ення Maiitta t

оренди. lIовернення ореплпот nnur", що була налмiру сплачена Оренлареrr,r на рахунок Ба,lаttсоу,rрttм\,ва(lа

здiйснюсться у порядку, визначеному законодавством,

l l. l l. У разi припиненtlя договору:

полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Орен,аарем за рахунок власних_коtлтiв за згодоtо осiб,

визначених у пунктi 5.1 цього договору, якi можна uiло*р,*".г" вiд орендованого Майна, не завлаlоr1l 
:11l.1i

lUкодtl, с власнiстtо Оренларя, а полiпЪенпя, якi не можна вiдокремити без utкодлt лля шtайt,tа, - B,jlacHlcl,K)

територiальноТ громади MicTa Киева;

гlолiпulеttttя MariHa, зробленi оренлареьr без згоди осiб. вtlз+tачеt|tlх у гtчнктi 5 l ttt,ol_,l 
"n,,u".:l,},]_.1).l.,,],

можна вiдокремити без шкод' лля Майна, с власнiстю територiальrtоТ громалlr MicTa Кисва т,а Тх Bap,l,tcTb

компенсацiI не пiдлягас.

вI]ажасться повернениМ Ореrrлолавuю/ Балаrrсоутрим\,ваtlу ] l\4oi!|ellT\ lll][tlllcalltlя

та Оренларем акта повернення з оренди орендованого Майна,

l2. Itttt,le

l2.1 Оренлар зобов'язаний письмово повiдомити iншим сторонам договору 11ро,гягом п'яти робочrtх llbliB

з дати внесення .riпl"Ий"пuй"."уru"нi, мiсцезнаходжен.нi, банкiвських реквiзитах i контак,гtlt,tх ,]aIIllx,

орендолавечь або Бапансоутримувач noыoornr. Оренларевi про вiлповiлtli змittrr письi\,Iово або tra алрес)1

електронноТ пошти.

|2.2. Якшо цеЙ договiр пiдлягас нотарiальномУ посвiл.lенt]lо, Blllpaтll l]a такс гtосвiДчеtttrя нссе opctl"tap'

l2.3. якшо протягом строку лiт логовору вiлбувасться змiна оренлодавця або Балансоутримувача Y:oIl
новиЙоренДоДавецЬабоБалансоУТриМуВаЧстассТороноЮТакогоДоГоВорУшЛяхоМскЛаДенняакТаПро]аI\4lliV
сторонИ у логоворi орендИ (далi - акт прО.u*i"У сторони1 за формою, rrto розроблЯсться ОреIlлодавltеNr, Дкr ttl,1tl

замiну сторони пiдписусться I1опереднlМ , 
"оЪ"' 

Оренлолавшем або Балансоутрr{мувачеМ та в той il(e ,llC}|l,

l]адсIjла€тьсЯ iнtttиМ cTopotlal\{ договорУ л}'lстоNl (rtirrнипЛ з опtlсопr), Дк,г tl1,1tr зlпtitlr с I()I)ol]ll скJlаjlас,гься у 
,I,pbox

crpltt.itta.ltbttttx lrримiрнtrках. IIовий Оренлолавсrtь або Баrtаrlсо\,трllN,I\,в,rl зобоtt'я,заtlttй (tlротяt,оrvt ll'ятtt робt),1ttх

дrriввiлдатиЙогонаДсt.lJIанняоренларю)опублiкуватИза]tlаченИйlактвс.itскr.рсlнtrliir.орr.овiirсltсtсрti.
оренлолавеrrь або Балансоутрrlмувач за цltм договором вважа€ться замiненим з момент),опублiкvванtlя акта

nio замiпу cTopiH в електроннiгл торговiй системi,

l2.4, У разi реоргаНiзачiТ ОренЛаря логовiР орендИ зберiгас: члttlнiсть дlrя вiдпсlвiдt,iого IlpaBOtIacT),lllll1Ka

tоридичноТ особи - Оренларя.

У разi вилiлУ з юридt|чноТ особи - Оренларя окремоi tорt,tдичноТ особи перехiд до такоТ особlt tlpaB i

обов'язкiв. якi витiкають iз цього договору, можливи1-1 лише за згодою Оренлолавuя,

ЗамiнасТороНиоренларянабУвасчинностiЗдняВнесеннязмiнДоцЬоГоДоГоВору.
замiна Оренларя iнша, нiж перелбачена чйм пунктом, не допуска€ться,

l2.5. ЦеЙ ,ЩоговiР укладенО у тьох примiрниках, кожен

для Оренларя, Оренлолавця i Балансоутрl4мувача,

з яких мас однакову юридичtlу силу, по одному

l2.6. У разi якrчо повiдомлення (лrrст) Оренл.олавLtя. .Балансоутримvвача 
направJеttе за llале)к}l0к)

адресою (зазначеною у логоворi) iповернень nb"olo у зв'язку з посиланням tla вибуття адресата" ttc
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отримання у зв'язку з закiнченням Tepl\liH}/ зберiгання поштового вiлправленttя. вiлмову вiл олерlканr]я, TOlllo.
то вважасться, що адресат (оренлар) повiдолtлений належним чином.

l3. Додатки

l3.1 .щолатки до цього Щоговору с Гtого невiд'смною i складовою частиноtо.
!,о чього Щоговору додаються:
- Акт приймання-передачi орендованого

Викопiюванням з поповерхового

Вiд

l]iд Ореrlдодавця:

Вiл Б:rлаltсOутрtlNtувача:

,
(

l

к

к



/lода,гок l

п р и ir ма ll н я-переда.l i u oo"r,offi ухоNtого пrа li ll ао lllo lIалежить
до ко]uуllалыtоi власностi територiалt,tlоi громади Micтa Кисва

(lIoBa редакlцiя акту прпI"|Ntаlttlrr - передачi llежllJlого llpllпtilllctlllrl lri;I l9.01.20l8)

м. КиТв <</У >> 4z-2ft1202l р.

голосiтвська районна в м. Киевi органiзацiя Всеукратпського об'сдllанlля <<Батькiвшlпtlд))l

надалi - Оренларl КоД за еДРПоу 21716820, що знаходиться за адресоЮ: 03040, м. КиТв.

вул. КрасиЛiвська,2/3, в особi керiвника Крулька ВасилЯ lваllов1,1ча який дiс bta пiдставi Статуту з

однiеТ стороtlи, та Комунальне пiдпри€мство <dtеруюча компаlliя з обс;lуl,ов},ваllня iк1,lт.Ilового

фопду f'олосiiвського району м. Киева>), надаJli - Балансоутримувач, код за сдргlоу з2з75554,

що знаходиться за адресою: 030З9, м. КиТв, просп. ГолосiТвський,17-6, в особi директора Латанюк
наталii Вiкторiвпи, яка дiе на пiдставi Статуry з лругот сторони, скJlrlли цей Акт, про наведене

нижче:

l. На виконання договору оренди нерухомого майttа вiд < /? >> мsалъZ402l Р. N" ltЦ
(далi - .Щоговiр оренди) БалансоутримуваЧ передас, а Оренлар приймае в cTpoKot}e пJIа,гне

корисryвання нерухоме майно, що наJIежить до комунtшьноТ власностi, -

Нежитлове при lll l шlеl l I lя за гал bl iolo гlлоI l lclo
57,5 кв. м,

Корисна площа об'скта (кв. м) кв. м
назва об'скта неI(и],лове 1l имlщення

5. Циьr Актош.l

tt-ltt(1.1itl вiд об'с,кта у

['олосiТвська райопна в м. Кисвi орl,аltiзirltiяl
u.зч !,Ёry "Ч.^,, " " " 1,,,1Plr| ry

Характеристика нерухомого майна

Загальна плошlа об'скта (кв. м)

М iсtlезнахоltil(ен ня об'скта л.К lt",liBcbKa, 2/3,

(далi * об'скТ оренди), що перебУвас на балансi Балансоутримувача -га tlаJlе)(ить до с(lсри

управлiння ГолосiТвськоТ районноТ в мiс,гi Киевi державноТ адмiнiстрачiТ.

2. об'скт ореt{ди е вiльllим вiд TpeTix осiб, всерединi об'екта ореl{ди нсмас rrlaйtla. }liU|е)it{ого

TpeTiM особам' повний i безперешкодний доступ до Об'скта оренди }{адасться Оренларtо в iletlb

п iлп иса tt ltя l lього tlI(Ta при й шlан ttя-передач i.

з. Характеристика нежи.глового пришtiщенt,lя: нежитлове примiutення розмiutеllе t]a пepllIol\Iy

поверсi, наявнi Bci il;rKeHepHi комуьriкацii.

4. Вказане примiщення передаеться Орендарю в задовiльноNlу стаrriбез будь-якого облалttаtttlя

Орендар засвiд,lус, що оl,римав вiд Ба.llаt{соу,гри]\1уI]а,tа ttеобхi-lttий KoMlt;teKT

кlлькостl штчк

БАЛЛНСОУТРИМУВАtI орЕндАр

Поверх

<Kepylo.1a
я(Iлr,лового

!!_ К,,|р]*
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Е}?ддцд (провулок, площа)
Фсто (селище, село) J\b 2/3 ,

райош
область

*r_ 
" 

ф-а-а-rа.аr'/,

масштаб l;200

I_{Окольний поверх лiтери ''Д''

/L/ а-

а2
,rЪrл-r-аz..r'tВ-6аrо"/Д-

Э,а-а rT а/2
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* IIprTMiT,Ka: flопабранtlячttнltостi }iаказY\'!irriст,ерствареl,iоltrъты{огорозвитку,булiвниl.t,rватаж}lт,.:l()l]о-
ко:vlуIJiUlЬного госllодарсr,ва YKpaTHlr ý l86 Bia ?6.07.20l{l р. за алрес()}.:: ву:l.Красилiвська. 2/зKI I К\,1,Р "КМ Б]'I'' бу.itа завеjlеltа illвсttт.аlэt,lзаtiil:1на сгIрава ý2 l405
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