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" . _'ОqirriИний веб-сайт (cTopiHKa чи профiль в
э.Z,Z-'-'-соцiальнiй мережi) Оренларя, на якому

опублiкована iнформачiя про Оренларя та його
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Cтa,r,l,r,

Hoivl на OcTallFlIo
мiсяця, що
лувала латi

рилюднен ня

голошеllня

еса електронноТ пошти Балансоутримувача, на,
надсилаються офiчiйнi повiдомленням за цим

direktsia*golos@kmda.gov. uа

BapTicTb Майttа

сума (гривень), без податку на додану BapTicTb:
(п'ятлесят одна тисяча двiстi шiстлесят

.96 коп.)

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

,r"фор*uui' npo оО'скт "р."дr'- 
'й*йiirпооa llpItMillleltltя lага.пьllо,о плоrllеto б1,70 кв. пr rra

liepyxoye майttо fiросп. ГолосiТвському, 9, яке p()]-|,alll()Balle llrl llepIllollly lroBepci.

, _ iпЬ""лuil; ,r" fiЁi""i u Ё""йрБппi,i ioprouiй .r,cieMi, на якiй розмiщеltо illформачiю про об'Скr'
*'' 

;ор.пдП вiдповiднО до оголошення прО передачУ майна в оренду (в обсязi, передбаченому пунrсгом 55

iПор"лкУ передачi в ореtlду державtlого i комунального майна, затвердженого постановою Кабirlету
MiпicTpiB УкраТни вiд 3 червня 2020 р. N 483 (Офiuiйний вiсник УкраТнио 2020 р., N 51, ст. l585) (далi-
порялок), або посилаtillя на опублiковане вiдповiдllо до Порядку iнформаrtiйtlе повiдомленltя /

,illcPopMauilo про об'скт орендIl, якшlо логовiр уклалеllо без провелеltня ayKltioHy (в обсязi,

1 _UA-202106
нформаuiя про належнiсть Майна Не включений ло.Щержавного реесту нерухомих паь,t'яток YKpaTHlt" не с

пам'яток культурноТ спадщини, 'сктом кул ьтурноТ спадlци Hl{

tlo BllяBjleHl.|x об'сt<тiв
KvJlbтvDllol спадUlllli и

l lpor tслура. в рсз1,.,r l, гltтi якоl' Майtro отрllN]аl lo l] о|)сl I_,Lv

(А) Перелача об'€кта оренди на ayKuioHi

4.з

6.1

(2)

:

Ба:lаttсова зал иш кова BapTlcTb

iвизначеrlа на пiдставi фiнансовоТ
,зв iTHocTi Балансоутримувача
( l частина cTaTTi 8 Закону УкраТни
lвiд 3 жовтня 20l9 р. N l57-1X "Про

'оренлу державI-1ого i комчнального
rlltiilllt" (.rlr-пi - Закоrr)

6.2

(2),абзаrrом. TpeTi м. цу.нкту...] 75 по_рядку

7.1 МаГrно MolKe

l

Страхова BapTicTb

сума {гривёнь). без пtlдатк), lIа;lо.-tаll\ вlillтiсгl,:5l26(l96.0ll гпIr. {rr'яl,r,

]мiльйонiв двiстi шiстдесят тисяч лев'яllосто шiс,гь r,pH. 00 коп.)

[{i.rboBe прlлзtlаt|енIlя Май tta

бути вItкорИстане ОреrtЛарем за цiльовttм llрllзlli,lt|енIlя\I на po,ic).r Орсrr.rаря.

передбачеltому пуllктом l l5 або 2б Порялку)

i(Dl

,Llоговороi\4



о
iГрафiк використання
(заtlовtttосr,ься, я кщо Mal"l но
lпередасться в погодинну оренлу)

а результатам и проведення

укшiону

застосовусться

Оренлна плата та iншi плате>lсi

пенсуються Оренларем в поряltку, передба,tенопrу пуttктом (l.-5

: ll
I

lВитратrл на утримання
ного Майна та [lадання

|му,нальних л9слуг

(лвi) мiсячнi оренднi плати

Сума забезпечувilл ьного депозиту
]

:

:

:

Розмiр авансового внеску орендноi плати

гривень, без полатку на лодану BapTicTb 292J0,00 1рц_1:]QQдцL1ь
дев' ять тtrся ч дв icTi tрtццдть tдt!, 0Q _t\9,L!)

2 (двi) мiся.tнi opeHri пJlати. алс в бу:ь-якому pali 1 porMipi rrc ]\lcllllI()\I).
:нiж розмiр мiнiмальноТ заробiтноi'плати станом на tlерше ,ltlc.tt,l ьtiсяttя. в

якоNrу укладасться чей;tоговiр с),\4а. грtlвеliь. бсз lto,1ar-t,K)/ lla;Io.,lalI),

iBapTicTb.
cyN4a, гривеttь, без податк), lla ]]o_,laHv rllp licTb 292.}0,OQ_lрд 0ццll.:ttlл t_r:

д9дЗ,ь ццл1 дцis!_ц]] Llцц,гъ_ r р ll, _0 
() ri о r r),

ць надав згоду на суборенлу згiдно з оголошенняNl про

rачу майна в оренд}.

Балансоутр и]\,lувача

lвiдповiдно до цього договору plp UД14,322б690000()2бOOJ3008{J535 в l'ВБВ Л} l0026/0l фi"гlii
оJIовllого yllpaB.ltilltlя lltl пt. Kltt,Bt, -t lt lirtTBcbriiii tlб;lac,l,i Дl'

нк)), код банку 322669,
UA 2l30529900000260030l6708556 в А'ГБ <I'lp1.1BaTбaltK>,
банку 305299 код €ДРПОУ 32375554

мувачу I00%o ,Бюлжету м. Кисва 0"/о вiдсоткiв сум и

iB cyMlt оренлноТ плати :орендноI плати

l. Прел;uе,r,лоI,овору

1.1. Оренлолавець iБаrансоутрllмувач передають. а Ореrlлар приймаt,у строкове llлатне корист,\,ва}]tlя
tчtайно, зазначене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого ст,аноt]ить cyNly. вl.{зt]аt|ену у пунк,гi б Умов.

ума, гривень, без полатку на додану BapTicTb lата i рсквiзrrт,tr
протоколу електрон }lого

46l5.00 (чотирнадцять тисяIl шiстсо.а) ^Ii:'J j:J9'06']()] l4бl5.00 (чотирналчять тисяч шiстсотl]о'i-;;i'Й;;_
'ятнадцять грн. 00 коп ) 

'0;йd;_ 
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, 
_ Сrliввiлношення роlполiлу t;ренд|-lо

плаl и cтalloM на дату укладення
договору

Строк логовору
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", -i "

12.1l
(l)

l3 jЗгода на суборенлу

:Банкiвськi реквiзити для сплати
,оренлноI плати та iнших платежiв

l4

5 rroKiB з датrr HaбDalrltrr чltltltостi llttпl /lогоtrороьl



1.2. Майно переда€ться в оренду для

4

використаl]l{я згiдttо ] IIyHKl,o]\,l 7 Ушлсlв.

2. YMoBlr перелачi орендованого Mal:lHa Ореrlларlо

2.1. орендар вступас у строкове платне користуванIlя Майном у ле},lь пiдпt.tсаtttlя aKT;t tlрttйьtаtlttя-

перелачi Майна.

Акт приГrмання-передачi пiлписусться мiж
договору.

2.2, Перелача Майна в оренду здiйснюсться

Оренларем i Балансоутрllмувачем олночасно з пiлпttсанt-tям

за його страховою варт,iстю,

J. Ореltдна пла,га

визначеною у пунктi 6.2 Умов

З.l, Operr,rrla плата cTatloBtiTb суl\1ч. BllзtlatIctl\, у rrytrKTi 9 YrroB. IIapaxl,Barrrtll t]о.,lа,гк\ llil ,,to,1lill{\ Bal-rl jt,1,,

на cyl\,ly ореttдttоТ плати здiйснюсl,ься у llорядку. в}lзнаllеному закоllодаt]с гвошr YKpai'tttt,

Що склалу орендноТ плати не входять витрати на утримання орендованого майгtа (комунальних lloc.:l\/I,.

послуг з управлiння об'ектом HepyxoMocTi, витрат на утрlJмання прибуллrнковоТ територiТ та ьriсць загалLt]()ll)
корI.1стуванllя, BapTicTb послуг з ремонту iтехнiчного обслуговування iлtlкеttерного обладнаitня та

вrrутрiшньобудинкових мереж, ремонту булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фаса:tу. вивiз смiття Torrto). а TaKo)I(

коплпснсаttiя Bl{Tpaт Балансоутримува(|а за користуван}lя зeMeJlbttoto лiляtlкокl. Ореttлlt1l IlL'ce lti I]llтратll tla

ocHoBi oKpeMlIx логоворiв, укладених iз Балансоутримуваче]\{ таlабо безItсlсерелньо,з tloc,l-i.llIi.Lt1,1ttlliil\,llt

комунаJIьних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору.

3.2. Якшо орендна плата визначена за результатами аукчiону. оренлна плата,]а сi,Iеttь-грудеIlL р()к). llц|

наста€ за роком, tla який припада€ перший мiсяць оренди вllзнаtlаеться шляхо]\l коригування ореttлноI lulа'ги ja

перший мiсяць оренди на рiчний iндекс iнфлячiТ року, на який припалас перtrltrй мiсяttь оренл1.1, Opettлtta п.ilаr'а

за ci,rerrb-t,pyJtellb тре,гього рок),ореl]лll i Ktlжtlot,o l]tlс,гчtlIlого KaJIelI.,lapl{()I,o l)()Kv opcl{.,tll l]l|,]l]аtlal(1Lся liI.ilr|\()\l

року.
3.3. Оренлар сплачу€ щомiсяця до l5 числа поточного мiсяця оренди, так як оренлар отримав майгltl в

оренду за результатами аукшiону (логовiр 5(А).

3.4. Оренлар сплачус орендну плату на пiдставi paxyHKiB Бмансоутриl!1увача. Податок на долану вар,гiс,гь

нарахову€ться на загальну суму оренлноТ плати. Бмансоутримувач надси;rас Оренларlо ра\у}|ок не ltiзrliLuс нiж

за гl'ят,ь робочих днiв до дати платежу. Протягом п'яти робочих дttiв гliс",lя закittчснttя I1ог()tIt{()lо ьtiсяrLя ()[)ct1,1ll

Балансоутримувач передас Орен.чарю акт виконаних робiт на надання орендних llослуг разом iз податкоВоЮ

накладною за умови реестрачiт Оренларя платником податку на додану BapTicTb.

3.5. В день укладення
мiсяцiв, зазначену у пунктi l0
пунктi 3.6 цього договору.

цього договору або до цiеТ лати Оренлар сплачу€ орендну плату за KljlbKlcTb

Умов (авансовиl"л внесок з оренлноТ плати), на пiдставi документiв, визна1lеlll4х у

3.6, Якщо uей логовiр укладено за результатами проведеl]ня а),кцiону. го пiдставою дjlя cllJlll гll

авансового внеску з орендноТ плати с протокол про результати електронного аукuiОну,

3.7. Оренлна llлата, переРахованil несво€часllО або не l} повlrо]\4У обсязi. с-|,яl,\,("гься liiuratlccly,t 1,1ttNlvl]|tllci\l.

Балаrlсоуr,римуsа(l можс ]верllутllся iз ttозовом до суду про стягt{енttя opeHlrtltli'llJIa1,1t lit ittlttих tt,,tа,гежiв la ttttпt

]lоговоро]\l.

3.8. t-Ia суму заборгованосr,i Оренларя i,з сrlлати оренлноi пла1,1.1 нараховчсться l]сl]я t] розьriрi гrо.,tвiйllоl'

облiковот ставки Нацiонального банку lla дату нарdхуttання пенi вiд суми заборгованостi за koжItttii .1ettb

прострочення перерахування орендноi плати,

j.9. НалмiрУ сплаlIена сума орендllоi пJlaTll. шо ltадiйtшла БалансоутрИмуваtl}. пiд.ltягаt,ts yCIallolt.,lcll()\l\

порядку зарахуваннI0 в рахунок майбутнiх п.ltaTe>ttiB, а у разi HeMo)KJlllB()cTi TaKt-lto Jарахуваtl}lя у зв'язку ]

ло пунктУ 3.5 цьогО Договору, пiдлягаС зарахуваннЮ в рахуноК сплатtl оренлноi плат1,1 :]а пepLiri rviсяlti opett.,itl

пiсля пiдп исання акта приймання-перелач i Майна.



3.|0, Припинення договору оренди не звiльняс Оренларя вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за

орендною платою, якtцо така виникла, у повному обсязi, ураховуtочи пеню та неустойку (за наявностi).

3,Il. Ореrrлар зобов'язаний на вимогу Оренлолавця rlpot]oдllTtt звiряtttlя t]Ja€l\l0})()Jpaxl'rrKiB за Opclt]ttiltNl lI

платежами i оформляти акти звiряння.

4. Повернеtlшя МаГrна з ореllдl{ i забезпечува.пьнlrй лепозl,tт

4.1. У разi прllпинення договору Оренлар зобов'язанtlГt:

звi.ltьгtttти протягом r,рьох робочих днiв орендоване Майно вiд ttалежгtих Ореrrларrо ре,tеГt iпоttсрt|!''г'l
його вiдповiдtlо до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi, в якому Майно перебувzutо rra

момент перелачi його в оренду, з урахуванням нормаJIьного фiзичного зносу, а якщо Оренларем були виконаtti
невiд'емнi полiпшення або провелено капiтальний ремонт, - то разом iз такими полiпtшенttями/капiта.llьttим

ремонтом;

спла,г1.1ти орендt]у плату! нараховану до дати, uro переду€ латi пове1-1нсttttя Maйtta з ореliди. гlеню (за

наявностi), сплатити Балансоутримувачу платеlкi за договором tlpo вiлшколуваrlня t]ll,I,pal, Бartattcoyl prrNI\,I]allil

на утримання орендованого Майна та надання комуl{альних послуг Оренларкl, нараховану до llaтl.|. Illo llepcjly(
датi повернення Майна з оренди;

вiлrtlколувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршсtltlя стану або B]'pal}l (повноi'або,rасr'ковtrl')
орендованого Майна з вини Оренларя (i в межах сум. шо перевиulуtоть суму страхового вiлltlкодуваtlllя. якlllО

Bollo IlOItII]pIoCTbcя tla вllпадкI| погiрtllсtlttя cTatty або BTpaT1,1 ореIlловаt|оt"о Maiirra). абtl в 1rазi .'Ie\lotITi,i)i(v lll,|

itttttого вl.lJIуче}lI1я невiд'смнlлх tlо.пiпшеtlь/капiтальноl-о peMolIT},.

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

оглянути Майно iзафiксувати його поточний стан, а також стан розрахl,нкiв за цим доl-овором i зit.tоlоIjt)l)()\l

про вiлшколування витрат Балансоутримувача на утриман}lя оре}lдованого MaГltla та t]адаllIlя KoN,Iyl{aJlbtl1,1\

послуг Оренларю в aKTi повернення з оренди орендованого Майна.

IJа.rrансоу,гримуваtl скJIада€ акт поверtiе1-11-1я з оренд14 орендоваtlого ]\,1айrrа ) lpbo\ tllrtttittlt.lIt,ltttr

прим iрниках i надас пiдписанi Балансоутримувачем прим iрники Оренларю.

Оренлар зобов'язаний:

пiдписати три примiрники акта повернення з орендIl орендованого Майна не пiзнiше HirK прОтягОм

насту1,1llого робочого дня з моменту Тх отриманt]я вiд liit-пarrcovTptrMvt]arta i о,tltочасttir lloBepllv гl.|

KoJIt.l доступ до об'скта оренли забезпечус:ться ключамti):

звiльнити Майlrо одночасно iз поверненням пiдписаних Оренларем aKTiB,

Не пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля припиllення договору Балансоутримувач зобов'язttttltЙ

надати Ореttдодавttrо приьriрник пiдпttсаttого акта поверtlеll1-1я з ореtl]tи Opel]/loBatlo1,o Майна або ttttcbMotзcl

ltовiлопtttтt.t Ореtiдодавt,ttо про вiлмовl,Ореrrларя Bilt пiдписаг|t{я ак,|,а та,iабсl сI'ворсllIlя tlcpclIlKo,'I ()pcrr:tirpcrt v

лоступi до орендованого МайlIа з метою його огляду, таlабо про неповернення пiдписаних Opctt;tapcbl

примiрникiв акта.

4.3, Майно вва)каеться повернутим з ореtlди з ]\toMelITy пiдписаttttя Балаrrсоутрt.tl\4чваtIеl\4'га Opettrapcrl
акта llовернення з оренди ореlIдованого Mat"rHa.

;1.z1. Яr<utо оренлар Ile повертас Maiilro t,liс.ltя отрttмаttttя tli,,t Бa.ltatlct.r\,г1-:lttN1\,BalIa ttpt.tпlipttttttiB акта

поверltеLlI{я з оренди орендованого МаГлна, оренлар сплачус Балансоутрrrмуваllу неусгоГlку у розмiрi Il()дBii,itto'|'

оренлноТ плати за кожний день користування Майном пiсля дати припинення цього договору.

4.5. з tчtетою викоt|ання зобов'язаttь Орен;tаря за llим договором. а також за.Itогоt]оро\,| Ilpo

вiдtllко:,tуваl,]ня Bt4TpaT Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надаIitlя комунальних t|ос.Il\,г

Ореrlларlо до або в де1-1ь пiлпttсання цього дOгOt]ор)] Operl.rap cl1.1lat|),(, lIa pa\\,lloK ()pett;ttl;tallltя

]абсзгtс,tyвt!tьttltii деllозtir,в розплiрi. вtlзllаченоl\4\,), ll},llктi l | Упrов.



4.6. БалансоутримуваЧ поверта€ забезпечувальний депозит Оренларю протягоМ п'я-ги робочих днiв пiс",rя

отримання примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна, пiдписаного без Зо\'в?)Iiсllll

Бапансоутримувача, або здiйсню€ вирахування сум, визначенtlх у пунктi 4.8 rrього договору. у разi tlаявносr,i

зауважень Балансоутримувача або Оренлолавчя,

,1.7. Балансоутримувач залиша€ на власно]\,tу рахунку забезпе,lувzutьtlt,tii дсrtо:зlll-у llol]llo]\4y обсязi. якttLсl:

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

цим договором, або створюе перешкоди у ,шоступi до орендованого Майна представникiв Балансоуr,рllм\,ваtlа

або Оренлолавця з l\leToto складення такого акта;

Opcrr.rap tte пiдllисав в установлеlri сгроки логовiр opell;lll \4aйlrlгtil l]c,\.I1,Iil tit\tll llp()l}L'.lcltllя a\Klti()ll)

l{a llродов7Iiеtlllя LlboI,o договорУ ореl]дll. в якоN4)1 OpcH.,tap tll,t1.1tottlcllttii Ilcl)c\l();liilc\t.

4,8. Балансоутримувач не пiзнiше нiж протягом п'я-гого робо.tого дня з моменту отрl|маtlня прttьt ipttttKa

акта повернення з оренди орендованого Майна iз зауваженtrями (абrl за наявriосl,i зауважеtrь ()рсtl,,tолаtзttя)

зараховуС забезпечувальний депозиТ в рахунок невикона}Il1х зобоtl'язаttь ()реrr:rlrря i ltt-'lrclrltrt,tltt

забезrlечувальний депозит на погашення зобов'язань Орендаря у такiй черговостi:

у перttlУ tIергу погаШаIотьсЯ зобов'язанt]Я ОреtrларЯ iз спLtатl.t гrelti (lryttKT j.8 ttbol,tl ,tогоtlttрl,) (1, taKoblr

разi Ъiдповiдна суму забезпечувального депозиту розподiлясться мiж мiСЦеВИМ бЮДrКСТОПt i

Бал а нсоутриму вач eM)l

у другу чергу Ilогашаються зобов'язання Оренларя iз сплатlt HeycToIiKlr (rlyllKT4.,1 цьоrо договор) ).

у третю tIергу погашаються зобов'язанtlя Оренларя iз сплатtt tlacTllIlll ореltлноi'гlJlатt|. яка BiлtloBijtttt,l ло

п},llIiту ]5 Умов пiдлягас сплатi до бIодх(сту п,t. KllcBa;

у четверту чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини орендttоi плати. яка вiлпсlвiJttсl

до пункту l 5 Умов пiдлягас сплатi Балансоутримувачуi

у ll'ятУ чергу погаШаютьсЯ зобов'язаннЯ ОренларЯ iз сп.ltатtt Балансоl,трИNlувач)' tlJlaTclKiB la ]lol()l}Op()N'l

про вiлtuкодуваrrня витрат Балансоlrт,рrrN{уваtIа }la чтрt.lмаt{tlя opellлOBaIlo1,o Майtlа та llа.lаllliя коN{\,llальtlllх

tlOсJlуг Ореrrларrо:

у шосту черI-у погашаються зобов'язання Оренларя з компенсацiт суми збиткiв. завjlаllих opeн]loвal]oМy

Майну;

у cbol\{y tlергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати ittmltx п.tlатежiв за цим llоговоропl або в

рах)/ноК погашеннЯ iнrпих не виконанtlХ Оренларем зобов'язань за tttl]\{ договоро\1,

Балаllсоутримувач поверта€ Ореrrларю суму забезпечувалььtого.llеIlози,гу, якil ]аJllllllll:IllCl, ltiс,,tя

здiйснення вирахувань, передбачених цим пунктом.

5. Полiпшення i ремонт ореllдова]lого майllа

5. l. Оренлар ма€ право:

за .]lолоlо Балансоу.грrlмllgдr,о tlроволllти поточttий та"аrбо Kattira,lbtttlii l)c\l()lll l\1lriirrlt i ltllL'l\ llil l ll

замоt]гl11ком tla виготовлення проектно-кошторисноТ локчмеttтаuiТ tra rtрове,'l9НtiЯ P€MollTr'i

здiйснювати невiд'смнi полiпшtення Майна за наявностi рirIlення Ореlrло,rавLtя про }laлaHllrl ,tl,t).llll.

прийнятого вiдповiдно до Закону та Порялку.

l]а зl,олою ()реrrлолавuя, l]аланою вiдповiлно до Закону та Ilорялку. i о,цtttt раз l1ро-гягоNl строк\, opctl]l,,|

зарахува,гИ llас.гиtlУ BI.iTpaT tla tlровслеllIlя капiтальtlоI,о ремонту в pax),tloK lN|elllllelllIr| tl1-1ctl.ttltri tl.,lll ttt

5.2. Порялок отримання Оренларем згоди Балансоутримувача i Оренлолавця на проведення вiдповiдttих

вилiв робiт, перелбачених пунктом 5.1 цього договору, порядок отримання ОренлаРем ЗГОЛИ ОРеНrlО,lаl]ltЯ tlll

зарахування витраl.на проведення цих робiт в рахунок орендrtот плати iyMot]14, на яких здiйсttюс-гься таке

зарахування, а TaKo)lt сума витрат, якi можуть бутtл зарахованi, вt,tзttа,rаються Порядком,



_5.j. Орен:ар \!ас прав() н3 KL]\1 пенс;цii., ,..г-, ,- , _ ".---" \ -"|, ..:: _-,"-

та на !NloBax. встановленllх Поря.]ко\1.

5.4. Оренлар ма€ право на компенсацiю BapтocTi здiйснених Hll\1 HeBi-]'c\!Hlt\ по-liпшень \lайнз Bi-l

переможllя аукчiону з приватизацiТ Майна, а якttlо таким ltepeMoжLlel\4 стас Орен]ар. - то право tla,]apa\\ вlIl]t]я t]

poiy,,o,, куrriвельноТ шiни сул,lи BapTocTi здiГ]снеIlих ttllM rtевiл'с:лt tltrr пtrлirtltlсtlь \ llоря.:tк\ та на \ \tOl}a\.

вс,tаttоttлсllllх законом украiirи вiд L8 сiчня 20 l8 р. N 2269-VIlI "IIpo rlprrBalttзattito дt'Рrliаl}llОI1'1 1 1,1rtl_\tlil. ll,tl()l\)

майна"(Вiл.омостi ВерховноiРалиУкраТrrи,20l8р..N l2,ст.68)(дzuri -Законпропрllватизаlliю),

б. Режи пл BttKoprrcTaH ня орендова ного М al"l на

6.1. ОренлаР зобов'язаниЙ використовУвати орендоВане МайнО вiлповiднО до призначенtlя. !]изнаtIеtlоl,о )i

tl\/HKT' 7 YMclB.

6.2. Орендар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого Майна. запобiгаl,и йоt,о

пошкодженню iпсуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарними нормами та правилаN,l и

пожежноТ безпеки, пiлтримувати орендоване Майrrо в н€lлежному cTaHi, не гiрrшому, нiж на момент гtере;tа,ti

його в оренду,, ypu*yru"nrп,t порrйrного фiзичного зносу, здiйснювати заходlj IIротиrlоже)кrtоt'безtlски,

(l.З. Ореrrлар зобов'язаtt иГt:

вiдповiдно до вимог норматив}lо-правових aKTiB з поrкежttоТ безпеки розробЛЯТtr KoПtlt.lteKctti ]a\o.tlt llt();lo

забезпечення пожежноТ безпеки об'скта оренди Майна;

забезпечуваТи додержанНя протипо)кежнLlх вl.tмог. cTa}tjlap],1 в,

приписiв i постанов органiв державного пожежного нагляду та

Бал ансоутр tt l\4 увач а]

утрtiNlувати у ctIpaвHoMy cTaHi засоби протипожежt,lого зах}lсl,у

iнвен,гар, не допускати Тх використання lle за прllзначенням;

проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та

докумеllтtr розсл iлування.

Оренлар несе вiдповiдальнiсть за дотримання llpaBиJl експлуаr,ачii ittжettepHttx \lepc)l(" tlt)жежноI безltекtt

i санi,гарlrих tlopN4 у прtlмiшеttнях згiдно iз законодавс,гвом,

6.4. Оренлар зобов'язаНий забезпеЧити представникаМ Оренлолавrrя т,а БаланСоутрим),вача jlос,г),lI }la

об'скт <rренЛ, у робочi лнi у робочИй час (а у разi отримання скарг на гlоруltlен1,1я IIравиJt ,гtluti або tlpoBll-,lilicllllя

Оренларем дiяльностi у неробочий час. яка зав.гlас,i,полu або ttезр1,,rttос-t,еГl власtttiкаr,t ct,rtiltttttx ttpttпtittLcttt," -

,го 
у буль-яКr.rii iнLrrиЙ Йa; зl\,,la,,о' здil'.lсненнЯ контролЮ за йогО використаtlНяNt l,а ts!lконаrrням OpeH,itapei\l },ý1()ti

цього договору. IIро rrеобхiлнiсть отр1,1l\4а[lня лоступу ло об'ск,га opetIjlll Балаttсоvтрtlьtvва,t або ()pett,tojtaBettt,

гlовiдоivrtяс Орсrrларевi елекl.роtltlою поUlтою гlриrrаiiлrrli за одllll рtlбt,,lllЙ .rctlt,. Kllilt tltttIlt ltiilr. t\()]llt ,'lOcl\ll ,t()

об'скта оренди необхiдно отримати з l\4етою запобiгання наtlесенню ulколи об'скту ореl{ди чlt в;tасгtос,t i,г1_-lсliх

осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок аварiйних ситуаuili або вttас,rtiдок насl,аtiltя

пuоrr"чЪйп"х ситуачiй, техногенноГо та прироДного характеру, а також у разi отримання скt,lрг на llop''IllclllIя

правиЛ тишi абО проваджен}lя ОренлареМ дiяльностi у неробочиri час, яка 3авдаlс UIкодlt або tteзpl,,ttttlcTeii

unuann*u* сумiжних примiшенi. У разi виникнення таких ситуачiй Ореr,rлар зобов'язаний вживати

невiдкладtltrх заходiв для лiквiдацiI Тх trаслiдкiв,

6.5. lIрот.ягом II'ятtl робочих днiв з дати уклаленI]я ttього договору БаJrаttсоуr,рltмtу,вач зобоtl'я,lаttttii

надати Оренларю для пiдписання:

лва примiрНики договоРу про вiлшКодуванlrЯ витраТ Балансоутримувача на у,l,риманtlя opel]лoBiltl()I,o

майна та надання коNIунаJIьних послуг Оренларrо. Проекти логоворiв iз пост,ачаль}lиками комунальнtjх гlослуI"

якlцо стосоВно об'скта орендl{ так}.iмИ постачальl]ИкаN,rI{ комуl{альtlI,Iх посJlУt,вiлкрrlтi oKpel,ri особовi pi]xyllKli

або якtttсl tltilэcMi особовi pax),tlKli булl.r вi,rкрrr'гi tta пtlttерелltьог() l(Op1,1cl,r Ba,iit ]\4aйtttlrt,

Оренлар зобов'язаний Ilротягом Jlесяти робо,,п* лнiв з MOMetll,\ ()гриNIанt|я ttpttlr lpгlttKiB -l(|l()Bt)p) llll()

вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утрtlNlання орендоваIlого МаЙна Та НаДаНtIЯ КОМУ}lаЛЬНl,|Х tloCJl-v-|

Оренларю:

,llopM, tlpaBtlJl. а l,aKo)li вtlкоltаlItlя lJl,|lvlot

вимог вiдповiдних служб (пiлрозлi.rriв)

, i зв'язку, llo)te)Iilly TcxrriKy, tlб;tа,,Ittаttttя,t,it

подавати Балансоутримувачу BiдrtoBi;tlti

пiдписати i повернути Балансоутримувачу прrrмiрник договору] або
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подати Балансоутримувачу обrрунтованi зауваження до сум витрат, якi пiдлягають вiлшкодуваlllllо
Оренларем за договором.

Оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вiд Балансоутримувача
вiдrlовiдi на своТ заувая(ення. яка мiститЬ докуl\,lенталЬнi пi;rтверлrКе}ltlя витраТ, якi пi,,lляl,аrоrп вiлrriко:,уuЪ,,u,,,,
()pcrr;tapeпt, пilltlисатl,r i повернутИ БалаtrсоутрItмуваtlУ прItмiрнrtк.гlоI.()вор),.

Оренлар вживаС заходiв для укладення i] поста,tальнtlкаvИ к()\{уна.lьllих послуl .rогtlворiв lla llocIlllIilllllя
вiдповiдниХ комунаJlьниХ послуГ протягоМ мiсяцЯ з моментУ отрl|маннЯ проектiВ вi.rповiлttиХ r1()I'oBOpiB I]i,Il
Балансоутримувача. Оренлар зобов'язаttиЙ надати Балаrrсоутрr'lмуваt|)' Korrii доr,сltlсlрiв. yKjIaлellll\ ir
tlocTatlaJ] ьн tl кам и комунальн их послуг.

7. Сr"рахуrlання об'ск-гit ореllдlr, вiлlllколl,ва|lllrl Bl1,1.1)il l. ttil tlltitttit, ]\,,Iaiilrrr

7. l. Оренлар зобов'язаний:

протягом l0 каленларних днiв з дня укладення цього договору застрахуI]атIt Майtlо tta с\,пrr, йоt-о
ст,раховоТ BapTocTi' визначеноТ у пунктi 6.2 Умов, на користЬ БалансоутрИмувача згiдttО з Порялком, зокрема Bi.,t
пожеltti, затоплення, протиправних лiй TpeTix осiб, стихiйного лllха,,rа протягом I0 кzutеrtларrtttх дttiв з jtttя

ук"lа.Llсtlllя ]tоговору страхуваIlня (логоворiв страхуваtltlя) налати Бaltatlctlv,t,pttl\,lyBatly,t,a Орсrtло.лаtзtlltr завiреlli
нaLле}кним tIином копii договору страхування i документiв, якi пiлтверлжують cIlJlaly c-|.paxOBtrl1) IlJIal.e7liv
(страхових платежiв);

поновлювати щороку логовiр страхування так, щоб протягом строку дiт ttьогil .l1оговору Maiitlcl бч;rо
3астрахованим, i надавати Балансоутримувачу та Орендодавцю копij'завiреttих HaJleжlI1.1M чиtlо]\l jIоговор),
страхування i локумегrтiв. якi пiлтверджуlоть сплату страхового rIлатежу. Якtttо доr,овiр страхчIrаIlllя \ KJla.|lellllll

Birt yK.lta;rctto.

ЯКtuО СТРОк лiТ логовору оренди менший. нiж один piK. то логовiр страхуtsаlillя укJlада(тl,ся lla clIr(,K .lii'
договору оренди.

ОПЛаТа ПОСЛУГ страховика здiйснюсться за рахунок Оренларя (страхчвальнlrка).

8. Субореlrла

8,1. (l) ОРенлар мас право lrередати IVlайно в суборенлу, якщо Оренлар oTpllмaв Майно за резуJlь,гатаi\lи
аукчiону (у тому .tислi в результатi продовження договору оренли) i оголоtllення про передачу майrrа в opeн]lv
МiСТИЛО ЗГОДУ ОреНДодавця на суборенлу, t]po що зазнача€ться у пунктi l3 YrvroB. Щi.пьове призначення, за яким
МайНО МОже бУТи викорlлстано вiдповiдно до договору суборен;lи. ви,Jtlача(]ться з урахуванням обме>ttень.
перелба,rеtttлх tlим договором (за наявностi).

8.2. ОРенлар Може укладати логовiр суборенли лише з особами, якi вiдповiдаlоть вимогам сr,агri -1

Закону.

8.3, Оренлар протягом,грьох робо.tих лнiв з jl1-1я укJlалення доI,овору сl,борснлt.l зсlбов'язанttii ttа.rtа.гtt

ОРеНЛОлавuЮ iнформаuiю про суборенларя та один примiрник договору счбореtlди лля його оприлlолtlеtlliя
Оре t t:tодав t te]\,t l] еле Kтpor r rr i й торгов i Ёt с tlcтcbr i,

9. Запевltеllltя cTopilt

9. l. Балансоутримувач i Оренлолавець запевняIоть Оренларя, що;

9.1.1. KpiM випаДкiв, колI.r про iнше зазначене в aKTi приt"lN4ання-гrерелачi, об'ск,г орсндtt t,вiльrtttм вi.ц
TpeTix осiб, всерединi об'скта rtешtас майна, належного TpeTiM особам, повний iбезперешколний лостугl ,,to

Об'СКТа MOllre бутl.t tlаданlrГt Ореrlларю в день пiдписаttнл акта прt.It"lN,lа}Illя-персJlаrIi разоrtr iз копtrutс.к,гtlм1 клtо,titз
tзi.l сrб'с,tir,а ч Ki.lIbKocTi, зазtlачеrtiй в aKTi прrrймання-пере]tа.l i:

9, 1.2. iнформачiя про Майно, оприJlюднена в оголошеннi про передачу в оренду або iHtPopMartiйrroMy
повiдомленнi/iнформаuiт про об'скт оренди, якщо доt,овiр уклалеriо без провелення аукчiоrrу, (в сlбся li.
ПеРеДбаченr--lМу пунктом l l5 абrэ пунктоlчt 26 Порялку), посилаtлttя l{a яке зазнаllеlIе у пуrrк,r i .1.2 Умов,
вiдповiДас лil"lсt,lостi, за вI.rняткоN,l обставин, вiлображенr.tх в aKTi приймання-переitачi.
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9.2. Оренлар зобовязаний свосчасно i в повному обсязi сплачувати орендl{у плаlу та irlrui плаr,е;ыi
вiдгlовiдно до цього договору.

9.3. одночасttо або до лати укладення цього договору Оренлар rtовнiстю сtlJIатив аваttсовий Bl-lecoK ]
орендноТ плати в розмiрi, визначеному у пуtlктi l0 Умов.

9.4. ОДНОчаСно абО До укладення цього логовору Оренлар повнiсr.ю спJlа,гIlв забезпе,tува.ltьнttй,ltсtttl,зll.г в

розмiрi, визначеному у пунктi I l Умов.

l0. Вiдповiдальнiсть i вирiшення crlopiB за договором

l0.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони }lecyl-b
вiдtlовiдальнiсr,ь згiдно iз законом та договором.

l0.2. ОренлодавецЬ не вiдповiдас за зобов'язаннями Оренларя. Оренлар гtе BilttltlBijtac за зобов'я,lаlll]ямl]
оренлолавuя та Балансоутримувача, якщо iнше не перелбачено цим договором. Оренлар вi;rповiлас за cBoi'btll
зобов'язаннями iза зобов'язаннЯми, за якими BiH с правонаступником. в14ключно вJlасtiим Mal:iHoM. (-,гяl,ttсtlttя ]ll
цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване МаЙно.

l0.3, Спори, якi виникаlОть за Ltим логовором або в зв'язку з HltNl. lle Btlpitttetti lIIJяхом rlсрсгtlворiв.
вrtрiшуlо,гься в судовому порядку.

l0.4. Стягнення заборгованостi з орендноТ плати, пенi та неустойки (за наявностi), гlерелба,lенliх I1l,Nl
договором, може здiйснюватися на пiдставi рiшення суду. Стягнення заборгованостi з оплати opettдtttli'ttlt;tttt
вiдповiдно до !lастини шостот cTaTTi l7 Закону може здiйснlоватися в безсlliрrrому порялку tla гri;tc гавi
виконавчого напису HoTapiyca.

l l. Строlt чltнlttlстi, yMoBlr змiltlt та пpt.tпItllctlllrt /to1,rll}tlpy

l l .l. ( l) I_|ей логовiР укладенО на строк' визначений у пунктi l2 Умов. ПеребiГ строку догоt]ору
ПОЧИНа€ТЬСЯ З ЛНЯ НабРаННя Чинностi цим договором. Ilей логовiр набирас чиtlностi в день l-tого rtijlгtltсаttttя
сторонами. Строк ореНди за циМ договороl\4 поч1.1}IастьсЯ з датlI lIijlrlttcaltttя ltKTa ttpttйrtalttlя-tlcpc]rit,Ii i

закi tl.t усться латою Ilp 1.1 п и tle н ня цього договору.

ll,2. YПrOBrr ltЬОГО ЛОt'()tlОру збсрiгаrоть cllJlv llро,гягоNt l]cb()l() сI,1]ol(_\ .til'ttt,tlt ().,l()l()l,()l)).lt l()\lytttc.ti 1

разi, кtl",tи ltiсля його укладен}lя 3аконодавсl,во]!l BcTaHoBJleHo праtsllJlа. lцо ll()l iplll_\,rolb cTallotJlliltc ()рсrl.,Lаря.
KpiM випа.ltку, а в частинi зобов'язаttь Оренларя щодо орендноi'платtt - до викона[tня зобов'язань.

l1.3.ЗмiниiДоповненняДоДоГоВорувllосятьсядозакiн.lеtttiястрокyйого,riiзавзll(\ltl()Iо tl().1()11)cl()l)ill
з урахуваIltlям встановлених статтею lб Закону та Порядком умов та обмежень шляхом уклаJеl]ня ..tot-otlopiB
про внесенtlя зпlirl iдопtlвttеrtь у пtrсьмовiй tРормi. якi пiдписчю,rься cTopotla\ll.| ,га ( ttсвiд'с,пlttt.lпttl L|!tcгl1lla]\ltl
Itього логоl]ору,

l 1.4. ПРОЛОВЖеннЯ цЬоГо договору злiйсню€ться з урахуваl{ням в14мог, tsстановлених cTaT,T,clo l8
Закону та Порялком.

оренлар. який бажае продоБжитtl цей договiр rta новllй строк, повинен зверну,tись до Орендодавця :]а,гр}I
мiсяцi до закitlчення строк)i лiТ логовору iз заявою.

f{o ЗаЯВИ ДОДастЬся звiт про оцilIку об'скта орендлl та речен,зiя на llbolo" якLцо лоt,овill сlрсlllли б_r,tl

УКЛаЛеНИЙ беЗ прОвеленIlя конкурсу чи a1,1tuioHy, або доr,овiр оренли, що продовжусl,ься. був yK,lta,,ierrиii бс,l
ПРОВеДе}]НЯ аУкuiОнУ з пiлприсмствами, уста1-Iовами. органiзацiями, перелбаченtrми статтею 1-5 Закоrlr.

Проrlуск строку поданllя заявtt Оренларем с ltiдставоtо -]"lя lIplIllIllicllltя Ilbсllo.1ol1}Bop_\ tta tli,,tctltBi
закiгtчеltня строку, на який його було укладеllо. вiдповiдttо ло пункт), l43 lIоря.lrку.

()PerrraP МаС ПереВа)кllе Праtsо }la продовжеl{l]я Ltього договорч, якс r'lo)lic б_r tlt 1lelutitt)ltillI() lIll\l ),
визначений в Порялк1, спосiб.

l1.5. ЯКЩО iнше не передбачено цим договором, перехiд права власностi на орендоване Майно l,pel,iM
ОСОбаМ Не С пiДставоIо для змiни або прr{пинення чинностi цим договором, i BiH зберiгас свою чиннiсть для



t{oBot,o власнl{ ка орендоI]аного Май на (Гrого

Майна Оренларем,

l 1.6. l]оговiр припиня€ться:

10

правонаступника), за винятком виrlадку ttpt,tBat гизаtti'i opelt,,ttlButttlt tl

l 1.6.1 з пiдстав. передбачених частиною першою cTaTTi 24 Закону. i прrл ltboM1,:

l1.6.|.l. якцlо пiдставоtо прllпl.ttlенtlя /tоговору с закittчсtltlя сl,рок),. rla якttii iitlг,о t'ti.lla.'tctlil (itбlаtt

лругий частини першоi статтi24 Закону), то договiр вважа€ться припиненим з:

дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдс,гавi рiшення Оренлолавrrя про вilмову у
продовженнi цього договору, прийнятого з пiдстав, передбаченихстаттею l9 Закону. в межах cтpoKiB,

визначени)( частиною п'ятою cTaTTi l8 Закону; або рiшення орендодавця про припинення цього договору З

пiдстав пропуску Оренларем строку на подання заяви про продовжеtlня цього догоВорУ,
перелбаченого частиною тетьою cTaTTi l 8 Закону (пункт l43 Порялку);

l1.6.1.2. якtrlо пiдставоtо tlрипиllе}Iня /tоговору с обстаrзrtttlt, rtере.цба,tсtli абзаltаьlи трс,гiм. tIeTBepT1,1l\4.

cl,()\l l|\l. tiOCl,]\lltl\l lIacтlllill перttlотстагтi ]J Закоllу. логовiр Вtsа'/liil(lься lll)lllllIllcllll\| t.lillll llilcIlttttlя tli.ttt,ltti ltt,lt'

обставлtнl.t на пiдставi рiшеннЯ Оренлолавчя або на пiлс,гавi докуме}{l,а. якил"t cBilt,tt,tTb Ilро ttacT,attttя tPaKl1

припиI]еtIня юриди.tноТ особи або cMepTi фiзичноТ особи;

l 1.6.2 якщо Оренлар надав недостовiрну irlформачiю про IlpaBo бу1,1r opcrl;tapr,,M BiLtttlltiJtttl -ttt

положень частин третьоТ i четвертоТ cTaTTi 4 Закону, а також якшо Оренлар, який отримав Майно в opeH,lv бсз

проведеIlнЯ аукuiону. надав таlабО оприJIIодIl1,1В на веб-сайтi (cTopirrrti ,rtt пptl4li.,ri в соltiальttiй lrepc;Iti;

ttе,,tос,говiрttу i н(lормашirо про себе r,а/або cBoto дiял btt iс,гь.

[оговiр вважа€ться припиненим з цiст пiдстави в односторонньому порядку на 30 день пiсля Ha;tic:tatttlя

ОренлолавЦем листа ОрендарЮ про достроКове припинення цього договору. KpiM випадку. коли tlроl,яt,()l\,l

зазначеного строку Оренлар звернувся до суду з оскар)кенням такого рiшення Орендолавrtя.

У такому разi логовiр вважасться прип1,1неним;

пiсrtя закiнчення двох мiсяцiв з дня зверFtення Оренларем за таким гlозовоl\,| ло суд}, якЩО СУ,1()\,1 lIe

вiдкрито провадження у справi за таким позовом Оренларя протягом зазначеного двомiсячrtого строку;

або з дати набрання законноТ сили рiшенням суду про вiлмову у позовi Ореtlларя:

дати, визначеноТ в абзацi третьому пункту l5l
цього договору стала особа iнша, нiж Оренлар, - на

вимагасться);

l 1.6.5, на вIlмогу
в l}а)liа€l,ьсл Ilpl] п tl l]e t] 1,I l\,l

l l .6.6. за згодоlо l

оренди;

Порядку, якщо переможцем ayKuioHy на продовження
пiдставi протоколу ayKuioHy (рiшення Орендоttавшя не

або з.ttатtл заJIIltllення судом позову без розгляду. l,|р1,1пl1llсllllя riроtlал)ксIltlя \,справI

tli.,lK.,t tt Katt ttя OperrlapeM позову,

Лист прО дострокове прип14нення надсила€ться на адресу електроннсli' tIошти Оренларя

вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою мiсцезнаходжеtlня

],акож за адресою орендованого Майна]

або з lLaтt,t

i пotttтoBltM
Ореrr,,tаря. а

ОренларЯ з пiдстав. ttсредбачеttttх пуllкто]\r l 1.9 ttbclt,o jtoI,tlBop\," l при llbOl\1y доI,овlр

в деllь. визначенltit вiдповiднО ло абзачУ другоl,о llytlKl,v l l,l0 rtboгtl лоl,оItt)р)/:

l1.6.з (l) якщо цеЙ договiр пiдписанttй без одttо.tасttого пiлпltсаllI,1я акта гtрtlйrtаtttlя-ttерс,tа,ti Майrrа.

cl.allOM на Ltей деtIь акт приймаttня-перелачi не пiдписаtлий через вiлшrову Ореrr.luря. lIpo lllo liurлarrcoytplll]\l,\lJarl

повинен скласти акт та повiдомити Оренлодавцю.

l l .6.4. на вимогУ ОренлолавЧя з пiдстав, перелбаченИх пунктоМ l l .7 цьогО договору, i при uьому доl,овlр

вважаеться припиненим в день, визначений вiдпdвiдно до абзацу третього пункту l 1.8 цього договору;

cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта повернення Майна з
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l 1.6.7. на вl,rмогу буль-якоi iз cTopiH Ltього логовору за рitltс.нtlяшt су.1), ,l rtijtcTaB. tlерелбаченttх
законодавством.

l 1.7. Щоговiр може бути достроково припинений на вимогу Оренлодавчя, якщо Оренлар:

l1.7,1. лопУстив прострочення сплати оренлноТ ллати на строк бiлыriе трьох мiсяttiв або cyMaptta
заборгованiсть з орендноТ плати бiльша, нiж плата за три мiсячi;

l1.7.2. беЗ письмовогО дозволУ Оренлолавuя передав Майно, йоI,о ,lac,|,}ltly ), корllсl,уljанrrя itlttriii ocoCli.
kpiM випадкiв, коли Орендар передав Майно в суборенлу на пiдставi пункту 8.1 цього договор) i надав
оренлолавчю копiю договору суборенди для його оприлюднення в електроннiй торговiй системi:

l1.7..i. уклав логовiр суборенли з особами, якi не вiдповiдають вtlмогаN,r cTaTтi 4 Закtlllч:

l1,7.4. rrереrUкол)кас сrriвробiтникам Ореrtлоttавця таiабо [ia-пaltct-t1 ,lllltNl\BllLlil 
t_tii:icttt<rtla.l lt Koll-|.po.,lb за

Bll Kopl.lcTa11 t|япл Ма й tta, викоlJання м умов llього договору;

l1.8. Про наявнiсть однiет з пiдстав для дострокового припllнення Jtоговор1' з iнirtiативи ()реttло;tавttя.
перелбаченИх пунктоМ l1.7 цьогО договору, ОрендодавеЦь або Балансоутримуваtt повiдомляс Operr,lapcBi га
iHrrriй cTopoHi логовору листом. У листi повинеtl мiсти,гись опl{с порушення i BltMot,y ttpo йоl,о ),с),I|сllllя в cl}]1lK
не менш як 15 та не бiльш як 30 робочих днiв з дати peccTparrii листа (у строк п'яти робочих дt.tiB. яttuttl
порушеtlI]я стосусться прострочення сплат1.1 оренлнот гtлати або переIlJкоджаltttя у злiitсttеrrнiореttltодавцепt або
Ба:tаrlсоутрпмуваtiеМ контролIо за викорl.,lсТанням Майtlа), Лист IIересIlJ]асl,Ься l]a a/lpcc) eltcKt,lltlltlttli ll()llllli
оренларя i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення i опис<lм вкладенt]я ]а алресок)
мiсцезнаходження оренларя, а також за адресою орендованого Майна.

якщо протягом встановленого у приписi часу Оренлар не усунув порушс1-1ня. Оренло:tавеtlь Hajlct|Jla(,
Оренларrо лист, у якому повiдомляе Оренларевi про дострокове припинення договору на в14могу Ореtt.чолавttя.
У листi 3азI|ача€ться пiдстава припиненнЯ логовору, посила}{tlя I]a вllмогY про усчliеllня liорчlIlення. а TaKo)li
Il()cliJliitll|я tta oбcTaBl,tttIt. якi свiд,lать про те, Ilto поруI]IеlJtlя Tptll}aс tliс,itя ,tatiilt,lcIlllя ct1lol<r. tli,,ttlc,.tcll1,1o _t. Iя
iiого усчнення.

[оговiр вважа€ться припинениМ на t,t'ятийt робочий денЬ rtiсля надiсJlаtlllя Opett,tlc1,1atltr.,rt ltбо
Балансоутримувачем оренларю л1,1ста про дострокове прип1.1liеllllя Ilього,ilоI,овору. Operrlo;ltltl]0llb }la;lclljlц(
Оренларю лист про дострокове припинення цього договору електронноlсl IIоttlтою. а тако)к |lOttlTot]иNl
вiдправлеtlнЯм iз повiдоП,tлеliняМ ПРО вруtlс|-ll-tя i otlttcorl ltк.ла]lсIllIЯ за a.llpecoK) 1,1 ict(c tttaxO,,t;ltcttttя ()рсtt,:tаl)я. it

встаFIовJItO€ться на пiдставi штемгtеля поштового вiддiленrrя на поштовому Bi:rnpaBlrerttti Ореttлолавrur.

l 1.9. I-(ей лОговiр може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо:

l1.9,1. ПРОТЯГОМ оДНоГо мiсяця пiсля пiлписання акта приймання-перела,ri Оренлар oTpt4Mac Jlокази
iстотноi'ttевiлповiдttОстi об'скr,а ореIrдIr iнrРормачiТ про lIього, зазгtа.tеlliЙ t] OгoJItllIlelltri або irr(lopMattiйtlol.t\
tttlвi.цопlлеttilii irrформаLtiТ про об'скт ореtlдll. якtllо догоВiр y,Klra;tcrltl бе t ll1lt,lвс.,rсlIllя il\ tittiotlt,. або в ttк,гi
приймання-перелачi; або

l1.9.2, ПРОтяГоМ Двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Оренлар не матиме MorK;tt.tB<lcTi
використовувати об'скт або приступити до вllконання peMotlTtll,.lx робiт на об'ск,гi через вiлсчтl{iсть lla об't,кri
МОrК.rtИВОСТi lliДключення до комунaLпьних послуг. або вiдмови Бzulансоутримувача ук,,lасти iз Opcrr.,tapcbl
;tОГОВiР ПРО вiлlllкоДува1-1tlя BllTpaT Балаttсочтрt.l]\tyl]аtlа lIa yl,p1,1\litlll]я opcll]loI]al{o!,() Maillra i,tt lla_,lillltlя
li()\I\ lli1.11,1lll\ tlocJl\ l ()pctl,tit;lro. абti lli lrlt,trtt llocli1,1il_t1,1lllttilt Bi tlI,,rti llllt\ li(l\I\ l1.1 ]1.1llI\ lIr)t,.l\ l \ к, lilL I Il i t

OPclr.laPeпl лОГоttорl] на Ilосl-ачаtlF|я TaK1.1x IIосJlуг протяl,оN4 олногtl bl tсяtrя t Il()\lclll,\ ttjсрtlс|iIlя ()llсrl,t,t[lя (llt
УМОВИ, ЩО ОРенлар Звернувся до таких постачальникiв послуг не пiзнiше ttiж протяt,о]\t одного мiсяllя ltiс;tя
пiдписання акта прlлйп,tання-передачi Майна).

l 1.10. ПрО ВиявЛення обставин, якi дають право Оренларю на приIlиt{еtltlя лоl,овору вilttlовiдttrэ до ll) tlKI\,
l|.9 ЦЬОГО ДОГОВОРУ, Оренлар повllнен гlовiдомити Оренлолавrtю i Ба,паtlсочтрl,ii\l\,ваtlv iз tla.1llttttяпt tзi;tllttBi..rtltlr
.'lОtiа.ЗiВ Пl]Оl'ЯГ()М трьох робо.rих лttiв пiсля закittчеttltя c-l,poKirl. ltcpejtбa,tctlll\ tlvllK-гoNl l1.9 ltoloBopr,. il Ktrto
IlРО'l'Яl'ОМ ЗO;tнiв З MoMetlTy отримання повiдомлення Оренларя заувахiеllt,|я Орсrr:rаря rle бу,,tуlь l,cyttctti"
ОРеrlЛаР наДсиJlас ОренлолавuIо iБалансоутримувачу вимогу про дострокове припrlllеlttlя l1ь()го лtlt,овсlру i

ВИМОГУ ПРО ПОВерненНя забезпечуваJIьного депозиту i сплачених сум орендноТ пJIати. Вимоги Ореrr:rаря.
заявленi пiсля закiн.lення cTpokiB, встановлених ttим п)lнктом договору. задоволеннtо tte ttiл.lIягакlть.
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l{oгoBip в8ажасться пp1.1пllHelllll\,l lla десятий робочrlй /tcHb ltiс;tя tla,ltic.tattttя ()1lclr,,Lallclr ()pctt,,ttl,,LaBttltl

Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинен1-1я l1ього логовор). крiпl Btttta_,tKiB. коJlи OpettJltl,,tallcttb аб,
Балансоутримувач надав Оренларю обгрунтованi зауваження lцодо обставиtl. викладсних у пoBi;ttlпt.retttt
Оренларя. Спори щоло обгрунтованостi цих зауважень вирiшуються судом.

За вiлсутностi зауважень Оренлолавця та Ба_лансоутримувача. перелбаченllх абзаttом /lрчгиl\l llboI,(

Балансоутримувач повертас Оренларю вiдповiдну частину оренлноi' плати, сплаченоi Оренларем
протягом десяти календарних днiв з моменry отримання вимоги Оренларя i пiдписання Оренларем aKTi
повернення Майна з оренди;

Балансоутримувач поверта€ сплачений Оренларем забезпечувальний депозит протягом десятl
календарних днiв з моменту отримання вимоги Оренларя i пiдписання Оренларем акта повернення Майна
оренди. Повернення оренлноТ плати, шо була гrалмiру сплачена Ореrlларем lla paxyl-Ioк Балагtсоу,грrrп,lчваlli
здiйснюсться у порядку, визначеному законодавством.

l l. l l. У разi прlrпинення договору:

полiпruення орендованого Майна, здiйснеrli Оренларем за рахунок I]Jlactlиx коtлтiв за згодtlк,l осiб
В14зFIаченllх у пунктi 5.1 цього догоllорy. якi пto>кHa Bi,toKpc,пlttTtt Bi.,l opclt,,ltltlaltotю Maiitta. ttc. ]tlB_rlatt,l,ttt йtlпt,
lllli(l.'tll. t tt. luclticrro ()ренларя. а полiltttrсttttя. якi ltc M()]KHit lti.l,,Kpcrl tltlt i,ct llllttr ltt ,t.tll rtilйttil" - tt.,litcllIctI,
терлtторiальноi' громали MicTa Кисва,

полiпшення Майна, зробленi Оренларем без згоди осiб, визначених у пунктi 5.1 ltього Jol(]t}op\. lttti гtt

можна вiдокремити без шкоди длrя МаЙна, с власнiстtо територiальtrоТ громалtt blicтa KtlcBtl та t'x Bap,r iс,гl
компенсацii не пiдляга€.

I l . l2. Майrlо вва)Iiасться пoBepIJeIIIJl\t оренлолавшrо/ Бa.llattcol,r,ptt]\lyBatI\ ] Ntol\tcl{T\, гtiltllttcrtttttl
IiсшаrrсоутриNlувачем та Ореtrларем акта поверненItя з оре}lди ореtlдоваtIого MaГttta.

l2. lнше

l2.1 Оренлар зобов'язаний письмово повiдомити iншим сторонам договору протягом п'я,ги робочltх дttit
з дати внесе}ltlя змiн у Його Hal'iMetlyBaHHi. мiсцезнаходженнi, баttкiвських peKBiзllT,ax iкоtt-гакrriих,latltrx
орсtl.лолавеttt, або Ба;tансочтрttпtува.t повiлоьtляс: Opelt:tapeBi rtро Biлrlorri.ttti lцtilttt lIltc1,1\1oRo аб() lla a.1llcc\
с;tск,гроtt ноi' IlomT1.1.

l2.2. Якшо чей логовiр пiдлягас нотарiальному посвiлченнlо. витратll t.ia таке rtосвiл.tс,ttня rtссс ()perr;tap.

l2.З. Якшо протягом строку лiТлоговору вiлбувасться змiна Оренлодавttя або Балаttссlч,гри]\4чвача Майliа
новиЙ Ореrlлодавець або Балаtlсоутримувач стас cTopolIolt.l такого догOвору lI1ляхо]\{ ск-па,цеl-|llя акта rlpo запtttl,t

cl()p0llll 1',ttоговорi ореllлld (лалi - ак,г про залriну cToporttt) за (lopMotrt. IIt() р()зрOб]lяt,гься ()llcrr.,to]lat]ltc]\l. Дкr,rtllс
замiну с-гороlIи пiдписусться попередItiм iновим оренлолавчеttt або lia-lalrcovt,ptl]\IvBallc]\l tit il Itrit 7ic _tclll
надсилаеться iншишl cTopoНaN4 договору листом (rriнним з описом). Дкт про замiну cTopoHll склаilасгься \,lpbO)
оригiнальних прt,lмiрниках. Новий Оренлолавеuь або Балансоутримувач зобов'язаниl'| (протягом l,]'ятt.l робOtltl)
днiв вiд дати ilого надсилаIItIя Оренларю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй сис,t,еьti
ореrtлолавечь або Бацансоу,гримуваtl за циN,r договором вважа€ться замiненllм з Mol\lellтy опублiкуваllllя ак,ti
про заплiну cTtlpiH в електроннiй торговiй системi.

l2.4. У разi рсоргаlliзачii'Ореrrларя логовiр оренди збсрiгас,tttннiсть;t:lя вi.,tгtовi]iIiOго lIpaBolIilc,г\Illllllii
юридичноi особи - Оренларя,

У РаЗi вилiлу З ЮридичноТ особи - Ореrfдаря окремоТ }оридиtlноТ особи перехiд lto такоТ особll Ilpal]
обов'язкiв. якi вtлтiкають iз цього логовору. плояtливиГt лише за зI,одою Ореtlдолавltя.

l]aпrirra c,Iop0lll.| Ореr1,1tаря trабувас ,t t.ttltlocTi з jltlя l]tlссL,ilttя tbl itl ]lo ll1,o1,o jlol1)t]()l),,,.

Замiна Оренларя iнша, нiж перелбачена цим пунктом. не допускасться.
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l2.5. l{еГr !оговiр укладено у трьох примiрниках, кожен з яких мас од}{акоВУ Юридичну силу, по olll]o]\,lvлля Ореrrларя. Оренлолавця i Балансоуaр"rуuu,ru "^yl^ мd( Uлl{акову юри

l2,6, У разi якщо повiдомлення (лист) Оренлолавuя, Балансоутримувача направлене ]а lla,lc.)KlloI()адресоtо (зазначеною у логоворi) i повернено. поцтою у зв'язку з посиланням на вибуття адресата. rleотри]\{ання у зв'язку з закiнченням TepMiHy зберiгання поriоrо.Б'вiлправлення, вiлмову вiд одержаttrIя. l,оlцо.то вважа€ться, що адресат (орендар) повiдьмлений належним tiином.

l3, Лолаr.кtr

l3,i Лодатки до цього [оговору t,йсlго невiд'смlнокl iскладовсlкl частl.|t{оtо.{о uього {оговору додаються:
- Дкт прийМання-передачi орендованого майна ({олаток l );- Викопiюванням З поповерхового плану (Щолаток 2);
-ЗаTBеpДжeнийпpoтoкoлеЛекTpoHHoгoаyкцioнyм

вiд Орендаря:

Iliл оренлодавця:

Вiд Ба",lансоутримувача:
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плАн
групи нежитлових примiщень Ns. 46

вулиця (провулок, площа} просп. Голосiтвський

Масштаб ,1 : 200

Поверх '| лiтери '' А ''

будiвництва та l(итлово-комунальноrо

Nc9

rосподарства Украiни Ns 186 вiд 26.07.2018 р. за 9, КП КМР "КМ БТl'' була
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' Примiтка. ,Що набрання чиlностi наказу MiHicTepcTBa Дl
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