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lI. Гlезм irrroBaH i умtlви доl,оl]ор\

l. Прелмет договору

1.1. Оренлолавець iБалансоутримувач Ilередають, а Ореrrлар прlrймас у cTpoKot]e Il"]al,1{c KOpIlc,I,\,t}allllя

майно, зазначене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого становить суму, визначену у пунктi б Умов.

1.2. Майrrо iIереласться в оренду itля t]икорllстаllttя згiлltо ] п)t|кIоN,l 7 YшrtlB.

2. YMoBll передачi орендованого Майна Оренларtо

2.1. Оренлар вступа€ у строкове платне користування Майном у день tti/lгlисання акта llриймаItня-

перелачi Майна.

AKT lrриiiма}lня-переllаЧi пiлlrисус"r,ься плiж Operr;tapeпl i liаrлаrrсоу,rриN,l\,вачеNr ().,tllt)lIltclIt) l tti-tttttc;tltttltrl

цього договору.

2.2. Перелача Майна в оренду здiГtснlосться за йогtl страховок) BapTicTK,l, llизllаtlL,llою у llyrrKri6.2 Уlrов.

3. Ореltлtlа п,lrата

3.1. Operrllra IUlaTa с,ганови,гь суму, tsи]наt|еtlу у llyHKTi 9 YMorl. llapaxyBatirlяl tlOjlaIK\ tlil ,'t(l.ti.lll\ tlltlltictt,

на суму оренлноТ плати здiйснюсться у Ilорядку, визначеному ЗаконоДавствоМ УкРаТНИ.

/(о склалу оренлноТ пла,ги не входять витрати }la утрима[lня орендованого майна (KoпlyHa.,tbtlt,lx IlocJlvI,.

послуГ з управлirrня об'сктом HepyxoMocTi, витратна утриманНя прибулинковоi'-r,ериторij' га Micrrb загальt]()l,о

користуванt]я' BapTicTb послуГ з ремонтУ i техtli,tного обслуговуваI]l{я ittrt<еttерtlого обладttаttttя 'га

внч1рittrrtьобудl.lнкових мереж, peMot]Ty булiвлi. у ToN4y числi: lroKpiB.;ri, tPacarty,. вt,tвiз смl i,l"гя Tclttto). а I,.Iliolli

коьtrtеttсаL{iЯ l]1.1TpaT Iiа,lrансоутрИмуваtlО ,]а корllсl,уl]а1,1Ilя зeMeJlbtloKl ,,li.llянкОю. Opcrr;rap ttccc tti lJllll1it lll l]it

ocHoBi окремих логоворiв. укладеFlих iз Балансоутримувачеi\,l таlабо безttосерелньо ll tloc,гatIaJlbttllKii]\1l,|

коl\lунzulьl]их послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору.

3.2, ЯкrrtО орендна плата Bllз1.1attOHa за реl\,лl, I,а,гамlr а1 KLtiorly. ()pcIljl}la ll"Ilal,a,]a ci,tcltb, Il]\]tclll, P()t\\. ltt()

Нас.ГаСзарокоN{"tlаякl.{Йпрl4ПаДа('ttерtltийпtiсяttьорL.НЛl|Вl|]Наllа(.l.Ьс'llllЛяхОМкОрlil.чl]аllllя(llrСll,'ltIrti'l1.1illll'il

кориt.ування плiсячноТ оре}lдrtоТ tlлати, tцо сплачувалась у поперелНьом),роlli. tta pi,rrtпli itt,,tcKc iti(l.,lll ttit' гatitlt,tt

року.
3.З. Оренлар сплачу€ шомiсяця ло l5 числа поточllого мiсяця оренд1,1,,гак як opcH,Iiap ol-pll]\lal] Nlailll() l}

оренду за результатам}l ayкtlioнy (договiр 5(А).

З.4. ОренлаР сплачуС оренднУ пJlаl,у Ita пiлс,гавi paxytlKiB Ба,ltаttсоl,трt.r\lувача. Ilcl.цaltltt llil .,tолilll\ tlltlltictt,

llарахоl]усться t|a загальllу cyillY оренл|-lоТ llла-t,t.t. БалаrIсоутримуваtt llil/.lcliJlac ()рсrrларrсl llil\)lttlK ttc гtitttittrc tti;t;

]а п'я].ь робочих днiв до дат11 платежу. [1ротягом п'я,ги робочих лttiв tliсля закittченttя гIо,гочti()го мiсяltя opcl1,1ll

Бапансоутрllмувач перела€ Оренларrо акт викоtlаних робiт на надання орендн1,Iх послуг разом iз tlолilтк()воl()

накладною за умови peccTpauiT Оренларя п.цатtlиком податку на додану BapTic,l,b.

з.5. В день укладення цього договору або до цiсi дати Орендар сплачус ор9ндну плi,lту ]а ki:tbkiclt,

мiсяlriв. зазtlаl|еtlу у ttl,HKTi l0 Умов (aBarrcoBttй BllecoK з орен.лttоi'rtлатtt). tta rli,,tcTatli .]t()K\NIctlIill. tttt]ltil,tcttllx \

ltr ilK,t,i j.(l ltього jt()t,OI]()py.

j.(l. ЯкltLо ltеЙ доl,овiр уклаjtеI|о,tа рс})лыаТа\4и ltроl-}сЛс||llя a)Kltitlttr. It, tli.tcIilll()l(),l. lя clLIil Ill

аl]аI|с()вогО внеск}"} оренлноi ltлаги ( llрогокоJl rrpo pei1 lrr,raTи L,лскtроlIltt,lо arKttitlttr.

3.7, ()ренлна плата, перерахована несвосчасно або tte в гlовllому обсязi. с,Iягусгься lizutattco1"l'pttl\41lt3u''.r'.

,,loI,0BOl)O\1.



3.8. I,Ia суму заборгованостi Ореrrларя iз сltлати ()ре}lд|iоТ плати tlарахов),сться t|сllя в 1-1озплilli rl().Itt]iйt]oi'

об:tiковоТ cl,aBKll llацiональнtlго банку lIa /taTy нарахуl]аIltIя пеrri вiл clbt rt :lабtl1-1t,tlваносri ,la tto;,l<ltttit ltcttt,
просl,роч е 1-1 1-Iя перераху ван ня оре ндно t' t lltати.

3.9. }lalMipy сплачена сума орендноТ пJlaTtj. Lцо надiйшlла БzutaHctryTpttM),Ba(l). lli.,1.1lягас в ),cl,all()l},lcll()\l\
порядку l]apaxyBaHHlo в рахунок маiiб1,,гrriх ltлате;кiв. lr r разi tleNlo7lijllltJ()c гi гltкt,t() Jal)a\) t]illlllя \ lll'я tli\ J

llp!.llll1tteHl]я]\I t.lрендних вiдllосиli - поверtlенtIlо OpeHltapto. Сума орендноi IljlaIl|. ctula,lcttol'at]atico]\,l Bi,,1tloBi,tllrt

-to llyHK,l \,_'].5 ttього /lоговор\. пi_lляга( ]apa\\Ralllllo в pa\\ll()K clIJ|alll opctt.ttltri'l1.1llll ta ttc|lttti rlicяlLi ..,lrctt,llt

t t it.:.lt я l t i jttl t.lcilII llя а кl-а rtри ii Matt t tя - переJtаtI i Ма й l la.

З.l0. Припинен1-1я договору оренди lie звiльняс Оренларя вiд обов'язку сплати,г}| заборl,tlваttiс гь la

орендноIо платою, якщо така виникла, у повному обсязi, ураховуtочl{ пеню та неyстойку,(за rrаявrrсlст,i).

3.1l. Оренлар зобов'язанийl на вимогу Оренлолавця проводити звiряння взасморозрахункiв за ореtlл|-|ltl\lи

пJIа ге)ка\llI i оtРормлятtt aKTtt звiряltня.

4. [lоверrlенtlя Matjrta з ореllд1l i забезпечувальнrtii деIlо]llт

4. l. У разi припинення договору Оренлар зобов'язаний:

звiлыttlтtt протягом,l-рьох робочих днiв ореl{доваllе Майно вiд належнrtх Ореrlларкr речей iIloBeptl\"ttl
його вiдповiлно до акта повернення з оренли opetl/loBal]o1-o Maйlttr в ToN{v сгэtli. в яltолtч,Майtlо llерсбу,ва.llil ll;l

tlctli,,t'trtlli llo.1iltttlclttlя або llpoBcлetto Klttlit;,t.tbttttii l)c\4()l|,l. - l() pai()\1 il tltKltrttt tltr.titttttt,tttIяrltt tt,tlti1.1,11,1ll!\l

ремонтом:

сплатити орендllу плату. }rapaxoBaHy до /tати. lIlo переllу€ лаl,i повер}{еttltя ]\4айttа ] opel1,1l|. llcttKl (,ra

наявностi;. сllлi,lти1,1l Балаrlсоуr,римуваtlу ltлаrел<i за лоlовор()м tlpo BillltlKtlлyl-titl{llя Blll'paI l)uJlalIc()\ll)Il\4\l]allil
на утримання ореttдованого Mal"|Ha та надаtlllя коl\4уtlальll1.1х llослуг Оренларrо. tlapaxot]at{v /to,llaIll. llt\) tIe|)c]t.\(

.tа,гi tltltlepttclrttя Маi'itra з орсllдtl:

вiлшколувати Бzutансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або BTpaт,l,t (rroBttoi'aбo,rtrc-l,KoBol')

орендованого Майна з вини Оренларя (i в ме>ках сум, що перевищую,гь суму страхового вiдltIкtlдчваt]lIя. якlll()
tsоно поширюсться на в1lпадки погiрtuення стану або втрати орендованого Майrrа). або в paзi .tleMolIlil7i\ lill

i ttt ttого вилуt|еtl t.lя HeBill'cM t-tих пол i пшен ь/кап ir,ал ьного ремонту,

оljiяtlу1,11 МаЙно iзафiксуваl,и його по,гочнtrЙ cTall, а тако)к стан рt_lзраrуrrriiв Jil ltllNl .t()1,ol]\)l)t)\| i tlt ttlt(|ll(ll)\)\l
про вiлLttкодуваlJня витрат Балансоутримувача на утримання оре}lдованого Майна та lla.lill{Hя KOM},lla.:lbt|1,1\

lloсJlуг Оренларю в aKr i повернення ] ореllди орендоваllого Майttа.

БzutаllсоyтримуваlI складас ак,г tlоверtlенllя з орснд1.1 ореltдоваtlоlо Maiirra ) ll)t,()\ ()plll il1.1.11,1lll\

гtpt.tMtiptlllKax ittадас rliдписанi Балансоуr,римувачеN.I llpttпtipttиKt.t Opett,,tapKl.

()рсrrлар ltlбов'я,заtt ltй :

IliдtIисатll три прrrмiрь|ики акта Ilовернення з ореtlди оренлоtjаноr'о МаГrrlа

нас,гуп}{ого робочого дня з моменту Тх отрима}lllя вiд Балансоутрllмувача
Балансоутримува(lу два примiрIiIlки пiдпtlсаtrих Ореrlларешt aKTiB разtlпt ll K,'ltollaMll

колlt достуIl до об'скl,а орепди забезпечус,rься клю(lаNlи):

lle
i

вiд

rtiзrtirr,tc ttiж ttрtlгяt,tlrt
ojlHOtlacti() Il()Bcl)l]\ 1,1i

об'r ц 11 gl)cl1.1lt () lllr rr.

звiльttll,rtt Майrrо одночасно iз поверtlегttlям пiltгltIcilllltx Opcrr.tapcпt i]KTitl.

Не пiзнiLuе нiж на четвертий робочий день пiсля припинення договору Бшаlrсоутримувач зобов'я,tаltt,tй

налати Оренлолавчю примiрник пiдписаного akTd повернення з оренди орендоваtrого Майна або ttttcыltlBrl

повiдомити Оренлолавчю про вiдмову Оренларя вiд пiдtlисання акl,а таlабо с,гвореlltlя Ilереttlкол Opert,'tapcbr r

;tостугIi до ореtlдованого Mai:llia з MeToto його оглялу, ],а/або про неповерl]ення гli.цпtlсаних Operl,rtallcbr

tlрип,t ipH ti tti в aKтa.

il.], Mai:trro вваr(а€,гься IIоверну,гим з ореtlдll l \,loMcHT) пi:ttlисаttня Бa,tattctll,tptt]\l\l]il,IcN1 ta ()pcil.ta1l,.,lrl

акта Il()верненtlя ,] ореl]ди орен.цованоrю Майна.
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4,4, Якщо Оренлар t{e tloBepTac Майrrо пiсля отримання вiд Ба.irаrrсоу"грriNlувача rtримiрttикiв aKt.aповернеri}lя з орендI,r ореtI/]оваtlого МаГrtrа. Ореlrлар ctlJIat|),e Балансоr,тllttl\.1\/ваtl\,tlсt,сгойкr,r,роl ri;li tttl_,rBiiitlilj.орсtt:tttоi'пЛаТи За Ko>ttHl,tй ДеllЬ корt{сТуI]аtlня Майttопл rtiс.lrя:tатrr lIpllll1,1IIclitiя ttbo11),It()l.()I]op\,.

4.5. З метою виконання зобов'язань Оренларя за циNt договором,
Ылшколування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна таоренларю до або В день пiдписання 11ього договору Оренлар сrlлаllчс
забезtlе,tувальttий лепозит в розмiрi, вl{значеному у гrуtrктi l l Умов.

а також за договором про
надання комунЕUlьних послуг

на рахунок Оренлодавttя

4.6. IjалаrlссlvтримуваЧ повертае забезпе,tуtзzutьниl.:i депози,г Opetrlapro IIp11.1 яl.оN4 tl'я,l.tt poбtl,tltx jtttiB ltiс.ltяот}]иМаIlня примiрlrика акТа поВерненllЯ ] ореtlди ореtlдованого Mar,riHa. ltiлпttсаtltlt,о бс,l ,J|l',,Bailict]l,
БалансоутрИмувача, або здiйснЮс вирахуваНня сум, вl4:]}lачениХ у пунктi 4.8 цього r", ;;;;r.,,.,,' ,r;r"".",'зауваже н ь Бала нсоутримува ча або Орен.лолав uя.

4,7, Балансtlутримувач залиtllае на вJIасномv раху}lк),забезпечувzutьний леttозl,,t у пol}ll()i\l} оirсязi. якltttl:

OPcrr,'taP вi,цпtсlвttвся вiд пi;tпttсаttl]я aliT,a llовсрllеllI|я ] орсllди ()llcl1,1()l}illloltt M,tiittit
Ill]\l ]t()l,овоРопt, абО cTBoplo('пepetUKO/tll 1,лtlcT1,1li Jlo opcllдOBltl|()I,tl Mal']lla tt1-1c]tc.гalllttttiitl
або Оренлолавця з метою складення такого акта:

Оренларя iз сплати пенi (пункт 3.8
депозиту розподiлясться мiж

\ с гl)()к. Btt tttlt,lctttlй
ljlt.,ta t tctl_r,l l)| l \l_\ l]illI.1

цього договору) (у такому
мiсцевим бюджетоv i

оренлар не пiдписав в установлеtli строки логовiр орендtl Майlrа }а pc}.\.lblali1\lll llp()lrc lcllllя il\ kttitlttrна продовжен}lя цього договору оренди, в якому Оренлар оголошенил'I napan orn,ta*.

4.[i, Бa.rtartcoyl,plll\4vBall ttе пiзнiIrlс ttilK tt1-1отягопt п'ятого робо,tоt,о /lllя з \loi\let{I.\/ oгpI.1Nlalllllt ttpl.tr,tipttltKaati'l'a lIotlcPIlclltlЯ З ОРеtlди ореt]дованоl.о МаЙна iз зау,ваяtегttiямlи (або ]il llaяl]lloc.Ii зltytlit;ltc:ttt, ()llctl.ttl;tltlrii>l 
)]араховуС забезпе,IувальниЙ депозиТ в рахунок tlевиконаних зобов'язаtlь Орен;rаря i tlepcpartlB_r,tзабезпечувальний депозит на погашення зобов'язагtь Орендаря у такiй .tерговостi:

у перtлу чергу погаtuаються зобов'язанllя
разi вiдповiдна суму забезпечувального
Ба,,l а Hcol,T,p lt м \, Ba,teM ).

у лруг}'черI,у IIогаlUаютьсЯ зобов'язаннЯ ()ренларЯ iз сtt.ilаги ttel,cToiiKtt (tlrtiKt .l.,1 trbt;ttl _l()1.ol]()l)_\ ):

у третЮ чергу погашаютьсЯ зобов'язання Оренларя iз спла,ги час,гиtlt| оренлноi'гl,qаl,и.,lKa Bijlrtt-lBi.,ttlil .ttlпункту 1_5 Умов пiдлягас сплатi ло бlолirtеr.у м. I{llcBa;

у,lcTBepl,Y черl-у погаlхаtоться зобов'язаttltяt Орlеrrrtаря iз cllltaTtt llac,гljlllI o1-1ctt.tltoi'I1,1a,Il!. яl(а lli.,ltltlBi.Ltttl
,it() I lyIl li,г)' I _5 УпrоВ rr iдля гас. сплатi Ба;tа rtco1,1.p rt\4yBall\/;

у п|яту tIергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати Баланссlутримувачу платеlttiв за доI.оt]оромпро вiлшколування витрат Балансоутримувача на утриN4ання ореllдованого Майtна та tlадаIltlя onrr,,,,rr,,,,,,,iпослуг Оренларю;

у IlIocTy tlергу гlогаUIаютьсЯ зобов'язаllнЯ ОреttларЯ з Kol\,lпe}lcallir'cr,пlи збrl.гкiв. .]авлаI.11,1х Opell]loBaI]()N'\,
lVl a iilr1,:

у сьому чергу погашаються зобов'язання Ореrrларя iз сплати iнtltих гIлатежiв за |tt4ц /lогоt]оролt Абtl tt
рахунок погашення iнших не в14конаних Оренлареп,r зобов'язань за цим договором.

. Бrulансоу,гр,,lмувач поверта€ Ореrrларю суму ,забезllечувальllоt,о jlепо,]ll,г)," яка зaJll]lIlil,1itcb гtiс.tя
1.1i йс ttett ttя в lJpaxyt]a tl ь. ltepe,lбa,tetl tt\ l l| | l\4 |l\i ll к-гоNl.

5. [lолiпluення i peMoltr. орендоваllогсl Mal.ilta

5. l. Оренлар ма€ право:

за зl,оjlоlо Балансоутримувача проводити поточ ний таlабо
замовtlи ком на виготовлення проектно-кошторисtlот докуменr.ацiт rra

ЗДiiiСrtЮВаТИ НС'ВiД'СМtti ПО.lti1-1ltlеttttя Майllа за наявностi рiruеrrня opettjloltatlltil
прttйнятого вiдповiдно до Закогrу та Порялку.

капiтальнил-t ремон,г
проведеtlня pel\4oHTy;

Майlна iвист,уtrа,ги

Ilpo tla,Itil}l1irl ,ll O.]lll.



]а ]t,олою Оренлолавчя, наданою
зарахува.гl., час1.14 l |у в liT.paT на Il p()Bellel l l lя

6. l. Оренлар зобов'язаний
пунктi 7 Умов.

7

вiдповiдно до Закону та
каIllтал ьtiого l]eMollTy в

[1орялку' i o.1lttH раз Ilротягоrчl сlрок\' ()pcll_rllJ
l]{l\_\ l ttlK l\lcll ll lcI l llя ttlrq'1 1. 1 1 111l. l l. lil l l l.

-5.2. IlОРЯЛОК ОТРtiМа}lНЯ OPeHlapebr згсl,ц1.1 lja_пatrcoy,lptl]\lyBatlil iOpcruttlltaBllя lia Ill)()l]c.lCttttя Bi,111111;j,,111111
Btr,liB робiт, передбачених пунктоМ 5,1 цього договору. порrоБ* отримаljtlя Ореrrларем зt.оли ()реtl;lо, аз11, ,,u
зарахування витрат на проведення цих робiт в p.-i;i;-;;;ni"ni.nrur" iyr;;,;';; яких злiйсrllо(.гься гакс]аРаХУВаННЯ' а ТаКОЖ СУМа ВИТРаТ, ЯКi МОХ<УТЬ бУТИ Зараховuui J.,.',,u,,о,оться Ilоря,ilttt.lпл.

,,, ,,u 
"i,J;ul:::ffloTnJ::H;l,;:Jл?:'lcatlito 

BapToc'i здiйснеtrltх rtltM tleBiл,cпttlltx пtl..tilttltc.ltt, мitйtlа \ llоl]я_tli\

5,4, Орендар мас право на компенсаuiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних ltолiпutень Майlrа Bi,,t
переможця аукuiону з п,риватизацil'Майна, а якщо таким переможцем стас Оренлар, - то право tlа:}ара\\,ваIlllя вi:iJ,:""J:Y,l'Ъ'J-'J,:,ТЬ":#i,;if:;;l,';;H'l:р*l;ilHMHttx полiп,,.п, у ,:|:iy та }la \/v|()Btl\
МаЙНа" (ВiЛОПlОСТi BepxoBHo'l Рали yKpaTlt,,r, zo rB i., r,r iz. ., irl rrjr] r!ЖilТ: ;"r;::Жffi 

i комунального

б. Режrrм вllкорrlстання орсllдованоrrr Maiitla

викорl,rстовУват11 opeH/l.,BaHe Майно вi:tt,tовiдно .llo Ilрllз[lаllеtlllя. l]tl]tlallcllOl () \,

6.2, OpeH:tap зобов'язаний заб

Hlý;iН:;"l;:ШH,Hru:'y;H}'r;H1iJ:l.i1l]:|ll| j;::iЦ:11I..xЦ;,,;i''i:",i,;il,,,,l:;illi

''1ОГО 
В ОРе'lДУ, З УРаХУВанням нормiLльного фiзично.о,ro.r.-roiiJ;'ri-ll",,jl'";iiib'l:,},lij_.,r*;"lll'ilп 1,1cllc.lii,lj

6.3. Оренлар зобов'язаний:

вi.цповiдllо дс,lабсзпе,tеtlttя ,"",;i,НЪ".;l"flIilliНjЁffiffiТiВ З ПОЖеЖНОi'беЗПеКll розроблятtr комплекснi захоjltl lllo_to

забезпечувати додержанНя протипожежtiих вимоГ, с,ганлартiв, t{op', правил. а гакоil( BttKollal]tlя Blli\l()I.;HJ;Ji;rffii::' ОРГаНiВ o'P*uuno.o ПОЖеЖНО.о нагляду та вимог вiдповiднtлх служб (пiдроздi.riв)
утримуватИ у справномУ cTaHi засобtt протипо)(еЖного захисту iзв'язку, пожежну TexttiKv, обла,ilrtаttttя laItlBeHTap, l.'e допускатlt ii вlrкористання не за призна(lеlJняl\4:

. ОРеНЛаР НеСе ВiЛПОВiДа-ЛЬНiСТ'Ь За Дотримання праts}lJl ексrt,пуатаuii,itllttенерних ]\{ере)(. lloitte;.Ktlcli,бc}tle Kttl ca}lITapHlJx норм у пр1lмilцеttнях згiдно iз закоtlодавс,гвом,

_, 6,4. Operutap зобов'яз;tltиtj забезпе,l

OpcrutapeM дiяльностi у неробо,lий 
",;",;; завлас u,lколи або rrезручlrосrей B;tacHtlliaNl c}пll;ttttttr tt;lltrttttLcltt,. -то у буль-яКий iнший час) i метоЮ здiи,"еп"' контролIО за йогО вLiкорtJстанНям та виконаttням ()реtrларем чмовЦЬОГО ДОГОВОРУ'ПРО Н.еОбХiДНiСТЬ ОТРИМаННЯ ДОСТУПУ до об'екта оренли Балансоутрl'мува.t або Operr,,ro.rt.lIicill,ПО.ВIДОМЛЯС ОРеНЛаРеВi еЛеКТРОIlt]ОЮ ПОЦlТОЮ прrrtrаймнi за од!Iн робочий na,,o. nii,i or,,,a.,tnin. lioJIll ,Il()c.l \ll ,t()

оо(к,га ореllди необхiдно отриматll 3l\le'oIo запобiгаttня нанесенню шкоди об'скту ореtlли lll] BJlacl]ocl.i r.pe.r ixосiб через BrlHIlKl{eI]llя загрози його попlкод)l(еll}lя внаслiltок aBapiйtrl.tx cltr-_r,artiй;tбo вtrас-riлок tlacl.aIltlя
правliЛ т,иuii абО провадх(енtlЯ Оренларем лi,,опо.ri i 

".рБЁЬ.,"О 
час.'яка заI]/lа€ lilK./lll абсl tic,з1-1l,,t ttclctci.i::ff#Жili}ifii;-^JXIIJi;*ili ,_u"".Xli'_,J"'''-n'n"' 

-iu*"* 
с'туаuiй оренлар зобсlв,язанtll.i B;Kl.tBa llt

6,_5. 11,.ru-,.r,.оп,l п'я.гtl робочttх днiв з llaтll vK.ilajletlliя l(bOI.lla.,laTIl ()реtrларrо .'l,,lя lti..tпttсittlttя: ,vN,]ld,tЕtlllЯ l(ьоIю лоlоворr, [ia-,tittrcc)\,,l,pl.t\4\,Ba(| зобtlв'язаltttii

оъ ,/



ЯIкrltrl с,грок rtii' логоrlору ореIlди меrlшt.tй. Hirtt одtttl
договору оренди.

8.2. t)реrrлар
Заttоrl1 .

оплата послуГ страхоt}ика здiйснюсться за рахунок Оренларя (страхувальгtика).

8, Суборенла

8.I. (|)()pcrlr:tap ма( право пере/lаI.1,' Майtrо в с_l,бореrl,t_1,. якItt() ();lclr.,rap ()|.|)tlNlillr \litiirrrl tii l)ci\.l1, 1il lll\lllау-кuiонv (у тому,lис,lli в РеЗ1,,,rы,атi проlt.в),t(еl]ня догоl}орч,орен,rr.r) iolo;lcltileHttя'tlpo Ilcpellit,l1 пtайttа ll ()pcl|;t)мlстиJlо згоду орендолавця на суборенлу, |lро що зазllаtlас,гься у пунктi lj Умов. Цi.,rпов. Ilp14.tllallcllt{я. ]а якllN,|Майно може бути викорис,гано вiдповlдlrо ло договор},суборенли, t]tlзt{аt|а.ться ] урах),ваttням tiбlle;ticltt,.передба,rених цим логовором (за наявrrостi).

8

то догов ip c,I,paxyl]aI l tlя ),Ii.I!il,,(ilc.l l,crl l tlt c.t 1lll ri . Li t

зобов'язаний надат1,1

його оприлкljlнеll tiя

лва примiрники договору про вiлшкодування витрат Балансоутримувача на утримаll}lrl opellllol}allol.oМайна та НаДаНня коМУналЬних ПосJIУГ оренларrо. Проекiи договорiв l, i,oaiu,,o,o,,nniru, |io t),tlaJIbtltlx llocJI) I.якщо стосовно об'екта оренди такими постачальl{иками комун;ulьних послуг вiлкрrrтi okpeMi особовi pax),tililIабо якttlО oKpeMi особовi рахунки булlr вiлкри,гi tta поtlеред,,rо.о *opra.yBa,ta Майttопt.

. Оренлар зобов'язаНий протягоМ десятt,t робочиХ днiв З MoMetlTy_ о,гримаl]нЯ пllttпriрrtикiв llo1.oB()p), llp()

БЁ"';;'r':'{НЯ 
ВИТРаТ БаЛаНСОУТРИМУВаЧа На УТРИМання орендованого Майна ru nurunn, комуl]zuIьних IIoc.,'',.

пiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрrrик логовору; або

оренларем задоговором 
Lllll'(ll' 

'l 
hl lll't-l)

;ЖТГJ:."",1;::::J #,"}::Y..':::::,J::::ii +:l: з MoMcliTy о'римаIlня Bi,,t Ба,tанссly,грllN,l.\l]illil

oper lларем, It iдписати i повер нути ;;;";;й;;;;;;;ffi ir""Т;'ilЖ;;
;;;.;;;; ; ;;',,i;Н.;'.;;;;;' lld;i: Y:i' ; iOl]eltл:tnenn rri.,-,,ло-,, i _л*л_.._,_- г l tl 1.ItjIя I alo1,1, ll i_,lt t t Ktl.,t_r l]il I ] l l l()

Ореrrлар B)KI"lBaC заходiв лля укладеllttя iз ttос,гачальtl|]камtt KON.1\.lla.rlbIlll\ llOc,|l\,|.,,lot,tlBo1-1iB lla tI()clallallllrlвiлповiдlItlх комунiLльних послуг протягом мiсяця з моменту отриманllя tIроскrilз Biдпotri_tltttx lltltotrrэ1.1ttr Bi.tБалансоутримувача. Оренлар зобЬв'язаниЙ надати БалаЙоутр"муtsачУ копii. ltоговорiв. yKJla]leH1.1x iзпостачальни ками комун€tльних посJlYг.

7. CTpaxyBan"" oO'a*ru ореl|дtl, вiдutкодуваllllя вrlтра,г на oltiHKy Nlal:ilra

7. l. Ореllлар зобов'язаlltrй:

протягом l0 калеrtларних днiв з дня укладеtlня llього догоtsору застрахуваr.Lt Maгrrto tta ct,пlr,, йоl.tlстраховоТ BapTocTi' визначеноl'у пунктi 6.2 Умов. на користЬ Бzu,,а"соуrр'lмувача згiлtltl з [lоря,rкопr. 't.lKlэebta Bi.,tПОЖеЯ<i,3аТОПЛе}ltiЯ, ПРОТИПРаВних лiri TpeTix осiб. с,irrхiйноrо nu*u. та Ilрогяl-ом l0 Kzuterl,rallttl,tx.,trtiB з.tttяVк-l.jlеtl[lЯ lloI,.'BOpY страхуванt{Я (логоворiв страхуt]анtlя) надатtl Бrurансоr,rрllм\,ваt|\,-lа ()pcrt,rto,ttaBttlo laBipctriн&цежнlJМ tlиlJоМ копij'договору страхуванrtя i локупlсttтiв. якi triлlвср]t,,li),lогЬ сIl,;lа,I.V с.грахов()t.() llJlilгC)li\

.оновлюl]атll п(орокУ логовiр страхуванlrЯ так, tцоб протягом строку дi'i'ttьоt,il доl.оворч Maiitrtl бr,.,rtr]аСТРаХОВаНИМ, i НаДаВаТИ БаЛаНСОУТРИМУВачу та Оренлолавцю копii, iauipeHnx 
'",.r*,nr"'.i";,";;".,,,,;.,,;;;r;СТРаХУВаННЯ iЛОКУМеНТiВ, ЯКi ПiЛТВеРДЖУЮТЬ СПJIаТу страхового платежу. якшо договiр сl.рах\,ts;ltJItя \,K.,ta.,rcllttiiна строк, tцо с itlцll,tM, нiж один piK, такий логовiр-поr,,,,aп бути ltонов.llений пiсля закilt.tсttttя строк),, rta якltiiBlH укладено.

plK,

i\,lO}Ke укJlалати логовiр субореlr:trl .ll llliIc ] особаltlt. яtti tзi.,1tltltli:tlll()l,b Blt\t()l.alt сга t,,l i ,l

8.3, Оренлар протягом трьох робочих днiв з дня укJIадення договору суборенлиОрендодавцю iнформачiю.про суборЪнларя та один примiрник договору суборенли ltляОре rlлолав itel\4 в еле KTporr н i й тор ioB i ii с ucie* i.

9. Запевнеllllя cTopitr

t).l. Бruralrcoyтpl]]v)/llaLl i ОреrrлоltавсIlь заllеl}llяIо,гь ()1lеltларя. rrrtl:

,е/
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9.1.1. KpiM вtlпадкiв, коли про iHLLte зазна.tене в aKTi прl]л-lмання-rrере,lа,ti. об'ск-г opcrl;ttt с Bi,.tbltttbt Bi.,r
TpeTix осiб. всерелинi об'скта немас майltlа. налеil(н()lо TpeTiM особам. повнlrГt iбезtrереlrrксlJttlий jttlcI_\ll .t()
об'скта MorKe бу,ти наданий Оренларrо в день пiлttисання aKтa rlриймаtlllя-гlередачiразом iз Ktlvtt.lteKToM K.ltt<l,tiB
вiд об'скr,а у кiлькостi. зазначенiй в aKTi приймаttня-перелачi;

9.1 .2. iнформашiя про Майно, оприлюднена в оголошеннi lrpo передачу в оренлу
повiдомленнi/iнформаuiТ про об'скт оренди, якщо договiр уклалено без проведення
перелбаченомупунктом ll5абопунктом 26 Порялку), посилання на яке зазначене
вiдповiдаС дiйсностi, за виняткоМ обставин, вiлображенltх в aKTi приймання-перелачi.

або ilr(lrrpllitttiiitttlпtr
avKttiottr (в обся li.

у пункr,i .1.] YbrrlB.

9,2, Оренлар зобовязанltй свосчасtlо i в повнtrму обсязi сплачуl]а,ги орендl{у плату -l.a iHItti tlлаr.с,lii
Bi,,lltoBiitHo /lo I lього /юговору.

9,З, одr.lочасно або до дати укладення цього договору Оренлар llовнiстю ctlJlaTl{B atBaHcoBlttj Bl{ec()K з
оренлнот плати в розмiрi, визначеному у пунктi l 0 Умов.

9,4, олночасно або до укладеt{гlя ttього договору Оренлар повлtiс,l,ю cIlJla1,1]ts забезrtе,tчllаltt,ttttй,,lеtlозиl в
розмiрi, в}.Iзначеtlому у пунктi l l Уплов.

l0. l}i,цllrlвiЛа.тl,tliсгl, i Bttpitlleltttrl cltrllritl til ,t()l ()lt(,l)(r\t

l0. I. За невиконаннЯ або неналежllе виконання ,зобов'язань за цtlМ llоговOром с,г()роtlll }lec.\,.l,b
вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та доl,овором.

l0,2. ОреrrлодавецЬ не вiдповiдас за зобов'язаtlнями Оренларя, Оренлар tte вiдповiдас за зобов'язаt|liя\llI

,lсlбов'язанrtямtl iза зобов'язаннями. за якимll Bitt с правонаступl]llliом. t]l1liJllotlll() BJIacl{l|\l пtайtttrпt. Сl.яl.ttсttttя зlt
цtлми зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване Майttо.

l0.3. Спори. якi виникаЮть за циl\' договороМ або в зв'язКу з l|иl\,|, не Bttpiurerri lU.lяхо\t lIcl]cl()lt(}i]iL.
вирiшуtоться в судовому порядку.

I0.4. Стягнеrlrrя заборгованостi з ореttдttоТ пJlатI1. пеtti r.a нечс-гtlilкtt (]а llаяt}tlос,ti). rrepc.lrбa,icllll\ tlIlNl

вiдttовiдttо до (lастинИ шостоj' cTaTTi l7 ЗаконУ плоiке здiijснlова,l,t4ся в бсзсtliрrtомч llоря.tк) ttrt tlt.tc tlltli
вико}lавtlого наl lису rtoTapiyca.

l t. Сr,рок ,ttlttttocTi, y]rlotrll змiltlt ,r.a пplltllllleltllrl ,rlol 0вOр\,

l1.1. (l) IlеГl:rоговiР укJlалеtlО lla cTpol(. вltзtttl,tеttий 1 ttvttttli l2 Yr,roB, IIерсбil'сгроIi\,-It()t()t]оll\

c-l ()poHa]\,1ll. С,грок ореНдtl за циМ договороМ поll11t|itсться з llallI rlirlltлtсаttttя aKta ttllttiirIitttllя-rtc1-1c.,Llr,li i

закi нчуеться датою при п 1.1t|ення цього договору.

lI.2. УмовИ цього договОру зберiгаlоть сtlлу протягом всього с,гроку лij'tlього J(оговор). в гоNIгIllc,ti r

раrзi, колtl tliсля йогО укладеннЯ законодавсТвом встановлено правIlла" шо погiршlують стаl{овище Ореtlдаря.
KpiM вrlпа;rку. а в частlrнi зобов'язанЬ Ореrtларя U{одо ореtlдltо1'платtl - ло RикоlJаllltя зобов'язаllt,.

l l.], Змirrи iдоttовttення до догоt]ору вносяться ло закiнчеlttiя с.гроку iiого дij',за B]ilL]\ltlOlo t|(),rt(lI() cI()l)ill
з урахуваllням встаllовлених cTaTтelo lб Закону та ['lорялкоь1 умов та обмежеtlь lllляхоN| ),KJlajlL,IIllя лtll-оtlорiв
про внесення змiн iдоповнень у письмовiй формi, якi пiлпrlсуються сторонами,га € невiл'смt{имl] час,l.иt|iLNll1
цього договору.

l | .4, Продовяtенttя tlього договору здiйсrirосl r,ся з vpaxyl]aIiIlяl\,l l]lINlог. t]cTaIlOI]"rIcl{l1x с,I,а,l-гс}() l l.i

Закоttl,,гlt I lоря,ltкllrl.

мiсяrli до закiнчеtlня строку лii'логовору iз заявою.
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f[o ЗаЯВИ ДОДаСТЬСЯ ЗВiТ ПРО ollitlKy об'ск,га орендtl та реttч.гrзiя lla tlbo|,o. якtltсl ]ltlttltзi1l opcrr,rtl бr,в
укладенигl без провелення конкурсу чи аукuiону, або логовiр оренди, що продов)iусться. був уклалеrirrii бъl
проведеннЯ аукuiонУ з пiдприсмсТвами, устанОвами, органiзацiями, передбачениrп a1urra,o l 5 Закону.

пропуск строку подання заяви Орендарем € пiдставою дгlя
закiнчення строку, на який його було укладено, вiдгlовiдно до пункту

O1lcrr,,ta1-1 NraC Ilерсва)l(IIе право lla продов)I(еtll{я ltього лоl,овор). ,llic \lo,+,c бr ltt 1lca.itilt)ltaIl() tIll\! \'
вtt,зttачеttий в I Iоря:rку сrlосiб,

ll,_5, ЯкшО iнше не перелбачено ЦИМ договором. llL,рехi.ц права BJlactlocTi tta opeH.1oBaI]e Maiitrtl-1.1-1ctilt
особам не с пiдставою для змiнll або tIр1.1пtlнсt|llя,tttltttосгi цtlм логоворtlм, iBilr збс]рiгаг cBtlttl ,tlltttticTl, -,l. lя
lloBot,o власFiика орендованоГо Майна (його правоНаступника), за виtlяткоМ випалку rtриваr,изаttii opelllloBal|()1.o
Mar'lHa Оренларем.

I l .6. Щоговiр прt{Il}lнясться:

l 1.6.1 З пiдстав, передбаченИх частиноЮ першоЮ cTaTTi24 Закону, i при uьому:

l |,6, 1.1. якшо пiдставою llрипинення договору с закiн.tенлtя строку. tta який його ук.llалеttо (абзаlr
,rругиl',i tIастиl]1,1 першrоi'статтi 24 Закону), то логовiр вваiкасться пр1,1tltlrlенlrм ];

датll за,tкitl,tення строку, на якt-tЙ його бу,llО укJlадено, tta lliдставi рiшrеttня Орсtlдtl.t;tвtt)l llP() lJj.l]\It-llr\ \
продовжеtlнi цього догоВору, прийнЯтого З пiдстав, перелбаченИх статтеЮ l9 Закону. s l\4ежах с r-poKiB,
визначенихчастиною п'ятою статгi l8 Закону; або рirшення орендодавця про припине}lня Ltbo1.o логовор\ ,t

ПiДСТаВ ПРОПУСКУ ОРеНЛаРеМ СТРОкУ на подання заяв1,1 .lpo про,цовженt|я llbot.o _ltoI oI]()l)\ _

персдба,tеного tlастиtiоtо третьоlо cTaTTi l8 Закону (пl,нкт l43 Ilорялку):

в l.tMa гасться )

l1,6,1,2. якшо пiдставою припиНення договОру с обставИrlи. ltepe/lбa.tetli абзаttаrltl t,рсliпl. tlUlllcpllt\l.
cbo]\{llN,,. вось]\4иi\,l (IастtlIiи першоТ cTaTTi 24 Закоrtу, логовiр вва)каеться IIpI..lп1,1HellI,|M з .Ital,и l]ас,гаttttя Bi,,1ttoBi,,ltttll'
обставt,tгtИ ttа пiлставi рirrlеtrня Ореltлолавuя або tta пiлставi докумqнта" якllй cBiл,tttTl) про tlас-гаtlltя r|laKtr
IlplllIlllle IItiЯ tll1tиlltt,tttoi'ocoбlt або cпrepTi (liзrl,ttttli'особtr;

l 1.6.2 якшо Оренлар надав недостовiрну iнформаrriю про право бути оренларtlм BiltttoBi,tttltl ,to
поло)кень частl]t,I третьоi i четвертоi cTaTTi 4 Закону, а також якщо Оренлар, який отримав Майно в clpclr.ry бс,l
проведеI{ня аукшiону, надав таlабо оприлюдt{ив t{а веб-сайтi (cTopiHui чи про(liлi в coцia.ltbrriii rurc|c;l,i)
rlе.цостовiрl]у iнформаLtirо про себе таlабо свою дiя.ltьнiс,гь.

l{rlговiр вваIiасться lIрипll}lениl\l з ltiсl'пiлстаl}l| в o/ttlocTop9t{Ilbot\lу llоря..iк\,trа ](),,tcrrb ltiс:lя tlajlic.lattttя

зазtlаченогО строкУ Оренлар звернувся ло суду з оскарх(еtlням такого рittrення Ореttltо;tавtlя.

у такому разi логовiр вважа€ться припиненим:

ltiс,llя закiн.tен}lя двоХ мiсяrriв з дtlя звер}lенlrя ()peHttapel\4 за ,гаки]\{ tIo]oBoM ло су,,1). якIlltl c_\,.,[()Nt l{C

або з даrи набрання закtlнноТсилtl piutctttlяM с\л\ ttpo вiльrову ) ll()зOвi Орсlr.Lаllя:

або з дати заJl!lIленrIя судом позову без розгляду, припиtlеtltlя lIРОtti1;llЖ0ll11я _v crrpaBi абtl l . rlt t tt
вiдкликання Ореttларем позову.

.llttcT прtl лострOкове пl)ипI{llенIJя налсtlласl.ься lla altpecy
ltijtlIpi.lI]Jlcllllяпt iз ltсlвi,ttсlп,lлеlll]ям про t]руrlеtlllя iоttttсолt,r*r,одa,,,,о
l,акоil{ ]а алресою орендова}lого Майна;

прI]llIIl]снIlя tlbo0,0 jloI-oBop!, lla lri,,tc laBi
l43 Порялку.

е,,tек,гроtltttli' lloIIl1,I,| Оllс,rr,itаря i tlcrtttтoBltirl
',а a,ilpcc()l() lrt it:t tc i t tit х t1,];ttc l t tlя ( )ptli t.,Lill)1l. 1

|1.6.3 (l) якщо цей логовiр пiдписаний без одночасного пiдписання
,ц,оговiр вважа€ться припиненим з цiет пiдстави tla п'ятий робочий день пiсля

акта ttрtrймаtlня-ttерс;tа,li \4aйlrlt,
п i.llt l ttcat t ttя I11,o1,o .1lOI,0|]()p) . я l\I l t()
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ll()l]ljIlcIl cK"IlacT,ll iiкl-.га I1oBiliol\4l1Tt.l ()рсll,цо]tаl}l1lо.

I 1,6,4, на вимогу Оренлолавuя з лiдстав, перелбачених пу}Iктом I |.7 цього договорч. i гtри tlboMt,.,ltltoBiвважа€,гься припиненим в день, визначений вiдповiдно ло абзаuу третього пункту l 1.8 цього доl.оворy:

l1.6.5, rra вимогУ Орендаря з пiдстав,.перецбачених пункто]\,| l1,9 цьоl.о договорV. i лри rtbolvry:tclloBiвваiкасl,ься пpllпlttletlt4M в де}iь, вt,tзна,lеrtllй вiдповiдrtо ло абзаrrу другоI,о пуtlктY l l. l0 rtього лоl.оlrору;

l1,6,6, за згодою cTopiH tta пiдставi договору про припинення з да,ги гtiлписанtlя aKTtl IIоверllеttltя Ma1-1ttaорендлl:

l 1.6.7. на вимогу буль-якоТ iз cTopilr L(ього договору
законодавством.

I l .7. l{o.oBip Moitic буr,tr ,tосl,роковО ltptttltlttcttttl.i lla B11]\,loI

l 1.7. l. лопустив прострочення сIlлати opeH;lttoi. пла.гtл
заборгованiс,rь з орендноТ п.llати бiльrrrа. нiж rtлата за три мiсячi;

li,7,2, без пl{сьмового дозволУ Оренлодавttя перелав Майно, Гtol,<l ,tacтtttt),y корис.I,\,ваttttя irtttliii сlсобi.KpiM виrlалкiв, коли Ореrlлар передав MaГllto в cy,бJperr,ly tla пi,rс-гаtli II,,tlKl,\, [l. I ltыlttl .lt()1.ol}Op_\, i ttit,,tltl;Opcll]toJtatlttl<l KotliKl договорУ сl,бореtlлlr jt-llя йоt,о,ri,lr,,r,,п,,,,ia,,llя в cjlcKl 1lcllrrriii 1il1ll.tltriii cltctcrti:

l 1,7"3, уклав логовiр суборенди з особами, якi tle вiдповiдаtоть ви]\,lоt.ам cTarr i z{ ]JaK<lttt,l

l 1,7,4, перешкоджа€ спiвробiтникам Оренлолавця таlабо Ба_лаrtсоутри]\.{чваtlа злiйсllюваr.tl KOHlpoJlb зilBl.i Kopl.lcTaIl }lям Майна, виконанням умов цього договору:

l l,ti, IIро tlаявltiсть o,rtltic"i' з пiдст,ав JIJIЯ ;199'р6rоt]ого Ilp1.1Illtllcllllя _Itol,()l]o1lr, з irrirLia-гtttltt ()pctt.,lt).Ilill]ltя.tlclleJlбa,rettl,tx Ily}lKTol\l I 1,7 цього догOвору. Ореrlлолавеttь абЬ Бrulаtlсоу1 рll]\,l}вач lroBi:rt,rrltяt ()pctt,,Litllcrli l.itiншiй cTopotri логовору лис.ом. У листi повиtlеti мiстli,гись опtrс поруluення i вимогу, про його усунеtillя в с,грокtle менш як l5 та не бiльш як 30 робо'их днiв 3 дати ресстрачii'листа (у строк tt'я.ги робочих лltiв. якtttt,порушення стосусться простроченt,lя сплати оренлllоi'п.пати або'перепIколжання у злiйсttеtttri opclr:to,itarlttcrt itбtlБа-паttсоvтрrt]\4уваtlе]\,| контролlо за вrlкористанням Майна). Jlис,г гlересl.IJlасться lla алрес_\ e.Ilc.Kl.p.litl()I. IlOIl1,1.1lОреlrларя iпоштовим вiдгtравленняп,r iз повi;lомJlеlltlям гlро врчtlеtlня it,lпt.tctlпt tJк,,lа.:lеtll]я ]а a..lpcc()li)rlicltc,tltltxtl,,t;ltctlltя ()рсtt.,lаря. ii т,ако)( за a]rl]CC()K) ()pcl|]toBilll()Irl ]!'Iайrill.

Якщо ttротягоi\,l встаноВлеtlого у пригrrrс.i ,tacv Орендар lle ycytl.VB tIоруlLlеtil]я. ()pctt.,ro.ltaBcttl, lla.,lcll,,la(Оренларю лист, у якому повiло,ляс Оiеrларевi проЪо.rропо.. пр[.lпt]llення доI,овору tlа B1.1]\,loI.} ()рсtt.ltо,,tавtrя.У листi зазнача€ться пiдстава припинеlJнЯ договорч. пOсиланtlя I]a вимогу Про чсчllе|lня ll0pu,IllclIllя. а Iill\()iKПОСl]ЛаtlllЯ rtа ОбСТаВt'tttИ, ЯКi СВiД'tа'ГЬ ПРО 1'е. ЦtО llОруtuеll}iя триttа(, rliсля закitrчar,,,, ar,р,r,,,r. Bt,tltзe,,tctttlt.o _.t_.lяйого усунення.

l{otOBiP Вl]а)(аС'ГьсЯ гIpиIl1,1lletllll\1 tla п'ятий робо,tий лсtlь tliс.rtя ttajtic;latttttя ()pctt;lltl.,liltзtlcrt itiirlБалансоутримувачеМ Орендарю Jlиста про дострокове tlрипиненнЯ цЬого логоВору. ()реrrлоjlаl]сttь lla]icllJIa(.Ореllларю лис,г про дострокове припt,lнеt]llя цього договору електро1,1ною I|оtIJтою, а тако)к llolll1.olllll\lВiДПРаВЛеННЯМ iЗ ПОВiДОМЛеННЯМ ПРО ВРУЧення iописом u*ruoarn, за адресою мiсt_tезнахоляrеIttlя ()pctt.itap,l. llTaltox( за адресоЮ орендоваt]оI,о Mat,"lHa. f{а,га лос,l,рокового 1,Iрипи}lеtlllя цього /io[,o'()py }la BllN'oI.y OperilolalrrlяIJс,Iановлюсться tla гtiдставi шlтемпеля поштового вiддiлеrrня ,lu nor.,.orory вiлправлеrlнi ОреtlлоtlавItя.

l 1,9, I[cй;tol,clBip rtoiKe бутl,t ,|tос,грокоI]о ttpttrtt.tttettltй lla tsи]\1оl,у ()1lсtulltря. lrKtttil:

l 1,9,1, ПРОТЯГОМ ОДНОГО МiСЯЦЯ ПiСЛЯ пiлglисання акта ltрttйпtаrtня-гtерела.t i Operrlap o.|.pll\.4a( lt()lia]tliсто,гrtоТ невiдltовiдностi об'скта оренди iнформаuiТ прtl llього. зазrrачеrriii о u.o,,,,,,,,.,,'tri абсl irr(lo1lltllttiiitttlrtrпtlBiJoM,leltlti ilr(loprrultil rlpo об'rп, ,,1r.',,,,,,. якlltо .1()ltlBi1l .iK. la.tcllU ilct tllltlllc.tclll1,1 J\t,ltitlttr. ilti(l lj i,ll\lltiрltйrutаttня-t rерелач i: або

вllкорис,говуваr,и об'скr, або lrристуrrити до вt,lкоl{ання peN,loll1,}ltlx робil ira oO'.K,,i ,,сд,с, oi.tc1 ,tticrt, tra tlij'r ыrjмtоltливос,гi ttiдк.гtючення до комунальних гlослуг. або вiдмови Ба,ltансоутрим),t]аtlа ),I(Jlac-I.и i,l ()pcrr.,rapcrl;rоговiр гrро вiлшкодуванttя tsи,граТ Балансоутри]\lуl]ача ll0 1lr.pllru,,r,' Opetl]]osalio1.o l\4aiirra lil llil_iilli]lя

за рiшtенr,rям сул)/ з пiдсr-ав. Ilсрсдба,tеttll;

у Ореrtlолаl]l [я. rl lillt() ()pcrr..ra1l:

на строк бi.ttьutе трьох мiсяttiв абtl c.vMaptlt

лfu
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КОl\,lУНаJlЬНих послУг Орен:арю. або Bi-rrtoBll постачаlьнltкiв вi:повi-tнll\ xo\l\ Ha-lbHll\ пlх_l\ г \ lilз!-тll l ,

ОРеНЛаРем ДОГоворl,t на постачання TaKllx посjI\г протяго\r о-lного rtiсяtlя з \lO\letlT\ lBL-p}lelltlя Ор..н_rаря {за
\\lOBlt. llto ОllенлаР Звернувся до таких llocTatlaлblltlKiB послrг не пiзttiше tti;a tll.tl|я|()\t ().,lll(lltl rticяttlt tIi;.tя
пiдпllсання акта приймання-передачr Майна).

ll.|0. 11po ВияВЛеНня обставин, якi дають право Оренларю на припинення договору Bi/tпoBi;ttttl .I1o tl\lllil_\
l1.9 ltЬОГО ДОГОВОрУ. Оренлар повинен повiдомltти Орен;tолавrrrо i Бzulансоутр1.1мувач) iз tta.ltltttttяrl lti.llttlBi;,ttttlx
,iОКаЗiВ ПрОТяГоМ трьох робо,lих /lHiB пiсля закiн,tенttя cTpoKiB. tlере/tба,tсrlих пчllк,гом ||.9 лбрilgllр1,. ЯI Ktrtrl
Пl)о'Гя|'оN,l j0 ;trriB :l моN,lеtll'v отр1,1Nlаlltiя ttoBiJtoMJteltttя ореrr,rаря за\,t}а7I\сllllя ()рсlr.tаря lic. бr:rr,,гt, ),с) llr.lli.

Вlll\4ОГУ ПРО ПОВернеННя ЗабеЗпечувtlльного депозиr,) i сп.ltачених сум оренлноi' пла гll. []llMot,tt ()рсrr,rаря.
Заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановлених цим пунктом договору, задоволеt]tlю ltе t-tiл.ltяl,ають.

.ЩОгОвiр вВажа€ться припинеtIим на десятtlй робочий лень IIiсJlя ttallicltaHttя O1rcrr;tapcпl Opctt]Ltl,1taBttltl i

БалаrlсоУтримувачу вимоги про дострокове припинення цього договору, KpiM виttадкiв, коли Оренло;tавсttь абсl
БапаrlСоутрllN4увач надав Оренларю обгрунтоваtli зауваження шtоло обставtllI. l]llK.]Iaдclllt\ } пoBi.,toMJIelllii
Орсlr-,tаllя. Спори ttlодо обгруtlтоваttостi Ll1.1x зayBa,/I(etrb вttрituуються c},jtoý,l.

За вiлсутностi зауважень Оренлолавця та Балансоутримувача, передбачених абзаltом /lpy1,1.1M 11bo1,o

пункту:

Балансоутримувач повертае Оренларю вiлповiлriу частину оренлноr'платll. cпJla,teHoT Operr;rapcпr.
tlротягоl\,,t ]lесяти каленларtll|х л|-liв з MoMeltT},ol,plll\,tatl}lя B1.1l\4oI,t| Орсrl;Lаря ilti,,tttllct.ttttiя Opcti,ita1-1cпl aK'l'a
iI()Bcl) I ic l{ I Irl Ма ii rr;r,t оре l,t,|ll..l i

БШlаttсо1''грl.tмувач ilоверта€ сп.ltаченtrй Оренларем забезttечувiUtьнtll."t леIlо,JtI,I llротяl,о]\l _tсся ll!
кi]"lеtlДарНих Днiв з моменl'у отримаl{ня l]имоги Ореlrларя itliдписання ()рснларемl акта Ilовср}lL,ttltя Maiirttt t

ОРеНДи. Повернення оренлноТ tlла,tи. I1]o була нальri1-1\,сtlла,lеllа Opelr.rapel,r lla paxvll()K Бaj|ltl]c()\,llll1\1.\l]lllIll
,l;ri йс t ltсlс,t,ься у порялку, в из наче Flому зако нодавством.

] 1.1 l. У 1lазi ltpt.tltltHel{tlя .1oI,oBopy:

по.пiпшеttttя орендованого Майна. здiйсненi Ореrrларем за рахунок BjIactlllx KotttтiB,зa,ll,tlдottl trсiб.
ВИЗНаченИх У пУнктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiд орендованоr,о Майна, не,]авлаlоtt и iiollr
шкоди, с власнiстtо Оренларя, а полiпtuеttttя. якi не можна вiлокрепtитlt без tltKo/tll л_пя майttа. _ B_ltactlic,ttcl
TeprrTopia.lt ьноi' громади м icTa Кисва;

tlrl:tirttttcllttя Maiirra, зроблсrri Opclr,rapcM бсз зголtt осiб. Bllзlla,Icllllx v ttуltKтi 5.l ttt,огtl 1()I,()B()ll). якi ttc
МOжIlа вiлокрспll.tтl.t бсз шкоди для МаЙItа, с власнiстtо TeptlTopiaJIbttoi'гpoпlaltrr rlic,ra liiltBa та i'x tll.r1;lictl,
компенсацii не пiдлягас.

l1.12. МаГlно вважасться поверненllм Оренлолавtttо/ Балансоутримчвачy з MoNlL.l]T\ lti_,t tlttcltrllt,l
Бitлаttсоt,т,lltl]\4),вачем ,га Ореrrларем акта повернеrll{я ,l ореtlдll opet]дoBallolrr Maйtta.

l 2. ltrrrrc

l2.| Ореrrлар зобов'язаltий письмово повiломl,tти iншим сторонам договор,ч, llротяг()NJ lt'яl,t.t poбtl,trtx:trlIB
'] даТи ВНесеt]ня змiн у Його наЙменуваннi, мiсцезнаходrкеннi, банкiвських реквiзитах i KottraKTltrtx,llallll\.
Оренлолавеuь або Балансоутрllмуваtt повiдомляс Орснларевi rrlro вi,,tп<lвiлtti змtitlи ll1,1cb\.,lot]() або rta a.,tpcc\
електро ll ttoi поIIIтl1.

l2.2. Якrrtо Irей llоговiр пiллягас ttoTapia.itbtloпly ttclctli,it,tetttIltl. 1-1l1,1 l]il 1,1I llil t:lKc tttrclli.,l,IclIlllt llccc ()pcrr.tap.

I2.З. Якrцо протягом строку лiiлоговору вiлбувасться зп,liна Оренлолавця або Ба;rансilу,l римуваllа Майriа.
rrОвиЙ Оренлодавець або Балаrlсоутримувач ста€ стороною такого договору шляхом скла.гlеtlllя ilKTtl Ilp() tацlitrt
cтopoнll у логоворi ореllди (далi - акт про замiну стороrrи) за формокl. що розроблясться opetutoдaвlleNl. Дк,t ttprl
замiну с'гороII14 пiдписус,гься попередrriм illовим Оренлолавuем або }iа.lrаrrсоу,грr]муваче]\l ra в toii 7i€,lclIl,
налсtlласться iншим сторонам договору листом (чiнним з описом). Акт про замiну сторони скJlада€ться \,,I}]b()\

,ltllitз tзiri.lа'гtl його l]itлсиJlаtIllя Ореrlларкt) оrrублiкуватl| ]a]llatlclIllii ltttt tr c.lclill,()l]lliii ttl;lltltriii cllClL\ll,
ОрсtlлолавеLlь або Балаtlсоуlримувач ]а цим логовором вв!t)(асться ]aMitleHttlt ] Nl()Nlсll,г\ ritlr,блiкr,trаtrllя aKlil
про зaMirly cT,opiH в електронtliй торговiй ct.tcTeпti.
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l2.4. У разi реорганiзачii Орен.чаря логовiр оренllи зберiгас чинttiсть для вi;tповi;lllого tIpaBOtlacTyIltll1Ka

tt,lpttлtt,r ttoT особl.t - Оренларя.

У разi вилiлУ з юридичнОТ особИ - ОренларЯ oKpeMoi rоридичноТ особи перехiд до такоТ особи rlpaB i

обов'язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий лише за згодою Оренлолавttя.

замiна сторони Оренларя набувас чинностi з дня внесення змiн до цього логовору.

Запlirtа Ореtrларя itlttta, HilK lrерелба.tена tt1,1M пуtlкl,ом, tle лоt]ускасl,ься.

l2.5, ЦеЙ.Д,оговiр укладено у трьоХ прltплiрниках, кожен з яких мас однакову юриllичнУ сиJlу. rlo OjtlIOlll\

лля Оре нларя, Оренлолавця i Балансоутри l\1увач а.

l2.6. У разi якlцо повiдомленtrя (лlrст) Орснлолавrtя. Балансоу,грllмуrjаt|а llaIlpaB-lIcllc за llitjlc.,Klt()l()

адресоIО (зазначеноrО у логоворi) iповернеltО поlU,гоЮ у зв'язку ] посl,lJlаtll]ям lta вtlбvття адрссtlта. llc

l.о вва7iа(,т,ься. tlto адресат (OpcH:rap) rtr.lBi-lort-tcttttй tlалt,,ltttttм tllll|(,N,l.

lJ. Долаткtt

l3.1 Додатки до цього !,оговорl,с його невiд'смною i складовоtо t|acl,t|ltolo,

/{о чього Щоговору додаються:
- Дкт приГrмаIlllя-передачi оренtоваtlого rtаГtна (Щолаток l);
- Вttкопitованням з поповерховоt,о ll-,lat{}, (Щолаток 2);

- затверджений протокол елекгронного аукшiону Nч I -1.1б

Вiл С)ренларя:

Bi:t о pclr;toll:l I]Ilя :

Вiл Ба.паllсоутрIiNtуваllа :

ý,ý

Ёа|

W
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/ltutlt,t tlK l

Акт
llрltГrмаllня-передачi l] оренду нер}Iхом()го пtalilla, lllo llа"це?кrtl.ь
/lo комчlrальIIоi власIIостi TepllTopia;lblloT гроýlilдrt пricr.:t Krlc.Ba

}J.:Y,T':YP.|9}::_,"TYi _ 
ОРеНДаР, (Впr,яг з €лltlIого держав}rого рессl.ру lорllдuчllllх

Н:;:r",Ёfl:ll-;: ,т"I":,":т:} *l:l::":1, у;{ 
;;;-;;;';;;;",, oi;ъ,i..l:'Н#liж;

::j.i,j#"T""": 
r*rJj.],ii: 

_^:_.iтlr,.,...uор;Ы 0зOз;:'; ffi,;";ffil ;.,Т:;il:ffi:]Т:';':';
:зri :1 

r::,"j: j::: тк..натал 
iT в i 

"."|i " 
n 
", 

;--" л ; ;"" ; ;.;; ; l'ЬЪЦ; ; oo;ýrl с,горони. скJlaUIицей Акт, про наведене ljи}кче:

202 i р. ]t: ;//a./-z
l} c,I,1)OliOltC lljlа-г},|с

*=-W" 2Р 202l р

l, Ila викоtlаllIlя jlol,oBopy .,ре}|lllи t{epyxo\,,l()I,o мitйttа вiл u ?Д, ?tr("tlt,li - /{оr,оrзiР с,lрсн;tи) Бa;lattco_r"t 1lи1\,lчllаЧ lIcpc.(a(.. а ()1lcrr,tll1l tlllrlii;r.lltrl(орис,lуваlltlя |-|epyxoмe майно, Lцо lliulеrt{иl.ь ito KO]\lytla;lbttol.B,lacttoc.t.i.

м iсцезнаходження об'скта

Характеристика нерухомого майна

Ехддзqqрgцr,о -_щ9р:llв_{t9llцц2Ъ 
]

lIil бa.,tattci [ia,,tatlctlvt.1-111\l\ l]ilIlil
liиt вi,,tepirtaBtttlj' a,,l titticl раrrij'.

(.ta,,li ()б'с,r<l tlllcrI,1t.t). ll(o ttеребt,вас
\ IlpaBjl ittttя l 

'o.1tocij'BcbKot' 
paйorrrttll. в Mic.r.i

2. Об'скт оренли. с. вiльним вiд Tper.ix tlсiб. всерелинi ()б.скга 0рсIl/(и llcl\,la(, tайна" tla-lc)Kl|()l ()TPeT'iM особам' повний iбезперешкодiий Лостуtl ло Об'скr,а оре}l/lи tlttjl&c,l.bcr| ()pett,,11111111 t].tclll,п i.ltt l.tca tt ttя l li)ol.o акта r lри й ман ня-передач i.

3, Харакr,ерис,],l{ка }lе)I(итJlоl]ого примiltlсtlllя: lle)l(1.1-гJlclBi ttprtrtittt0llllя l)()з\litltctli ttit lIcl)lll()\!,\

4, Вказанi примiщення перелаються Орендарtо в задовiльllому cTaHi без будь-якогсl об,ltа,ttнаttttя.

lil ll{l. Ic,/Iitll-t, ,,ttl a,1,",,r,

5. t{им Актом Орендар
ключiв вiд об'скта у кiлькостi

засвlдчус, tцо о],риl\Iав вiд Балаriсоч,1.1)иN,l},ваtlа
штчк.

I(ONllLlcl(,I

БлJIлlIсоутримувлtI

п iл п рнсмство <<Керуюча

ОI)F]llдлI)

АТ (УкРТ
J!,гов!,ва н ll я ;ltltт--lового 0l60t

м. l{иj'в

}tея(итлове п ри м i tlle н н я за t.aJl ь tJOl() I lJlo l llc к)
87,20 кв. м.

*_.-l

нежи,гловi

l поверх - 87,20 кв. м
87,20 кв. м



групи нежитлових примiщень N9

9уддця. (провулок, площа) *Набережно-Корчуватська ,

,

NЛасштаб 1 : 200

Поверх 1 лiтери "А"

rCzt-tlkL
*Примiтка: !о набрання чинностi регiонального розвитку, будiвництва та
Примiтка: !о набранНя чинностi накdзУ MlнlcTepcl ва Ptil lUпaJ lD

житлоtsо-кОмунальногО господарсТва УкраТнИ Ne 186 вiд 26.07.20'l8p. за адресою:

"7<

вул. Набережно-Корчуватська, буд.92, кп кмР "км Бтl' була заведена iнвентаризацiйна справа Ns 14,107,

lг
плАн

район__*_ -

29.0 Ф

Н=З.54


