
ДОЛАТКОВА УГОДА Xu-/
про внесеlltlя змiн до договору N9 -56- l8 llpo пеpe.ra,|)i i\tal.:ilIa

Tepttтopittпbrtoi't,lэoп,la.,tt.t ltlicтa liltcBa Iз opcl]_it), Bi.,r ]7.1].]() lti

MicTo КиТв

Го.цосiТвська paiioI1lla lr MicTi KrtcBi ле1lllсltвltа irдпtitliс,граrriя (tra;ta:ri OPtjl l/lО/lДI]I]lU)), в tlc<lбi
:}ilcl')llIllItli?'l гоJltll]ll ['олосiIвсt,коТ paliolttloi rз пricTi l{lrc:Bi ;tcpatatlttrli a,,trtitricl plrrtii lia.rrlt,ilta ().,lcl а

оренДу державного та комунiцьного маЙна)), розпорядження Го.llосiiвськоi раЙонноТ в Mic,r,i Kt.tcBi .leprKaBtttli'
алмirriстраuii вiд 0З.07.2020 N9 3l9 кПро тимчасовий розпо/liJl обов'язкiв мiж головоtо. перlлим засl,уlll]икtll\1
голови, заступниками голови та керiвником апарату ГолосiТвськоТ pariorrrroi'B b,ricTi Кисвi a;tпritric,r parLii'i,
(зi змirrамrr), з однiсi сторони! та фiзичноТ особи - пiдпрllспrчя (налалi - ОРtlIlЛАI'), в ос<lбi ЖaBoptlltliilloT
Галltltlt Во;lолltпlltрiвlllt якltй лiс lla пiдставi Витягу з Сдt.tt,tого лер)Itавliого рсесl,р\, кlрилt.t,t tttrx tlсiб-
пi;lпрlrс,пlttiв т,а гl]омilдсьlil|х tPopMyBarrr,. а -l,iltioи( Koпtуtta"rlbItc Ili,ltltpltt,пtcl tltt <<l{tl1l\ ttl,tlt ltrlrlltattirt ,

oбc;tvlotryBallltя }кllтлоl}ого сРоllлу I''олосiiвсьlсого paiiolly ]u. l{tlcBa> (tla,ta,li lIl/lI ll'1.1('Nlt l I](J-
БАJ-lЛllСОУl-РИМУВАЧ), в tlсобi дIlрекl,ора Латаlllок [laTa.rriT Вiкторiвни, яка;tiс lla tti.цст,авi Стагl,г1 . trttl

iмеtlчtоться разом - Сторони, уклали цlо Додаткову уголу про l{и}кченаllе/lеtlе:

I. I]ttK;tac,Ttr ;toгoBip Ni 5(l-l8 про перелачу майна герtlr,Oрiельl|оi'Ip()NlajtlJ Mricra lirlсBa в ()pcll_,t\ t]i.,t

I]liССсlll|я Зrtitt jltl jtoI'0BOp) opelt.гt11 l|е)lillгJl()R(}г() tlpll\lilltсllI|я llil lJvJI. IJe_;ttrKli IJ;ictt:tl,tlitзct,t;lt. ]_)-li l

\Iсгоl() llplIBc,lclll|я с,гl)ок) дii'.rоlовор) \ Bi.tlttrBi,,tltictb iз Bttltta,tclllt]\l tilNoll().lallcгli(|\| rtlttirlll. lt,tttrrt

сl,роком)).

2. l|я /{олаl-кова угода ук.падеIlа I] трьох орl|гiнальFl||х llptlпl ipHltKax. NorieH:t,iKli\ N,la( o.цllцK()B),}()l]ll.,llltllI\
силу. по одно]\lу для Kox(rioT сторони.

Вiл Оренларя:

Bi,,t O1lcrr, t11,1il ltllrI :

Bi;t Ба;lа lrсоу-r,р]rмувача :

-_а!. _e_dхn1.piK
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llaiiolty rr. Kttt,Ba>

direktsia_golos@kmda.gov.ua

Об'скт оренди та склад майrtа (далi - Майно)
4

, lrrt|_rc-rpMarriя про об'tкт орснли - Нежltтлове пiдвальне прlrмiшсllllя |ага.-lьll0llr I|.t(tlllcIrl J2.5(} ttll. rt.
u'' ,,.ру*о*с майtлО за адресою: вул. Велllка Василькiвська, 42-Б

. л,Посиланпя "i 
cropiцny , ёлёкrроннiй торговiй системi, на якiЙ розмitttено iнформаuiю про об't,кt Ol],l!.,ltl

4)"- iвlдпов|д}lо ло оголоше}lня IIро llepe/latly маГtна в ореlIду (в обсязi. ttc1-1c.'lбa'tcttoNlY llvlll{1'ol\l 55 IItlPll-tli\

rlере;tачi в орендУ державногО iкомунальtlОго MaГltta.,]al,Bep/lжellOt,o пocT,al{ol}oro Кабirrс,гl'Мirriстlэiв YKptlt't_trr

вiл З червtrя 2020 р. N 483 (Ot|lirriiirrrrii tlicttttK YKpai'rtrr. 202() р.. N 5l. cl . l_i85) (.rir,li - Ilil1-1я.Ltrк). lttltl

орсt|лll. on,,,u ,r.nOip уклалеlrо бсз провелснttя ayKuiotlv (в обсязi, ttepcjtбa,tctltlNl\ I1,1lK-l ()Nl l l5 iliirl -](l

flе належllть до памяток культурtlот спалlltlttllt

к\.lьl \ nl lol cllil,цlltIlIlIl

'ý Процедура, в результатi якоТ Майно оl,римаtlо в ореllлу

< l llрп"ел.пr,";;р";' лiтл"i"""ру Ьр.пд,, у вiлповiлнiсть iз визначеllим Закоltом MiltiMaЛbHltirr cIP()K()]!l.

'' '' ,вiдповiдно ло п. t25 Порялку.
,6,

BapTicTb Майна

( l ) ви:зltа.tена Ita rti;tcTaBi звiту провiсiм,лесят jtBi тltся,li llотириста грtt. ()() Kcltl. )

()lliHK) Maiirra (,lacr ина t|е,гверга

cTaTTi 8 Закону УкраТни вiд З

жовт1lя 20l9 р. N l 57-lX "IIро
ореtlду jlержавного i комуttального
плаГлна" (l]i.LtoMocTi [3ерховноТ Ра;tи

Yt;1llritlrt. 2()2t) р., N 4, сг. 2t5) (лzuri -

21

Закон )

6.1.1i
,I

]

]

оцiнювач

il

Щаслll"а llалiя Зуфарiвна

,ца-t а cltli tl к tt

"30" чеllвllя 20ltt 1t,

jlaTa затRсрjt7iс l l l lл

висllовку гrро вар,гiс-гr,

I\1a iitta
"2 l " Bclrcclrll 20 t tl р.

lшеltко олеltа Олеr,iвlrа 
,la,I,a рсllеt|зll
" l7" всllс,сttя 2() lli 1l.

' , _ ,lнформачiя про належнiсть Майна*'' до пам'яток культурноI спадщини.
, :цtоЙно виявлених об'сктiв

рецензеttт

' Го.llосiТвського



6,2

6.2.1 Сума, яка дорiвнюс вltзначенiй у
(l) гrунктi 6.1 Умов

4

Страхова варт iс,гь

,сума (гривень), без полатку на додану BapTicTbi :582;[QЩQQ-Iлл. (tt'я tctll
вiсiмдесят двi тисячi чотириста грrr. 00 коп.)

i'"'

1

"1.1

9

9,1

(2)

!0
]0. l

I-{iльове призначенlrя Майна

itцення нiчtlлtх клубiв без нiчного режиму роботll

l(заповнюсться, якцо майно

передас,гься в погодинну оренду)

Opcll.tlta l1.1ilIa la ittttti lt.tar,,,;'tti

Мiсячна орендна плата. визначена сума. грllвень. без tlсlлатку tla .lo,,ta1,1} вартiсгь:

trа пiдставi MeToДttKtt розрахунку *,:l46t.б0 ггlll, (,tсугири тися,li (loTиp1,1cl,a

ореttдttоТ t]латrl за дерх(авне маЙно, 'tl.tiстдесят одна грн. 60 коп.)
,laTl]cp.гtrl(eI|()i' I(абirrетопл MirticTpiB *Розuriр шtiсяllttТ opeltjlll Ill| ]lIilllcIl() til

YrtpaTttrt (;ta,li - Ме,го:tика) yJl ь гаl a]\lII KollKypc},

на утримання пенсуються Оренларем в порядку, передбаченому пунктом 6.5
9.2 орендованого Майttа та надання

Kol\r\/I Iал btI 1.1 Y посл),г оре r 1ларю

] (,rlrjl lticя,tlli tllrclt.ttli llлltr tt

Розмiр аваrlсоt]ого BtlecKy оренлttоТ rtлатtt

:р/р UA 2l30529900000260030tб708556 в А,гБ <приватбаtlк),
lкол банку 305299 кол €ДРПОУ 32375554

в].1т9от двадцяl ь три грti. 20 Kotl),

ll i

ума забезпечувального депозиту (лвi) мiсячнi оренлi плати, але в буль-якому разi у розмiрi }{е MeHllJoMy.

iж розмiр мiнiмальнот заробiтнот плати станом на псрtuе чttс.,tо мiсяttя. в

il яком),),l(лаJlа(,ться uей логовiр c)/]\,la. l,pllt]clIb, бс,з rlо,,tа,гк) lIa;l(),tall\

BapTicTb.
c},пtat 1plIl]eltb. бсЗ lltljlrll,Kv lla jl();lrlllv llitlrt,ic,lb: ll92J.20 rplr. (rlicirl
,I,1lcrlll ]lсв'яl со,|, лвtt/lllrl1,1, l,ptl l,[)ll. 2() ыrlrt ).

l 2 Строк договору

'|?,' L(ей логовiр лiс до "2б" грудня 2023 р. вк.Illочllо
(3)

, 
_ Iilttttirlct,tti 1-1сltвiзtlтtt JIJIя cllJlaTи. tja.;rttttco\ гl:tttbtr tlii,tц

'' 0рсllлllО[ llЛа'tll lа lllшиХ ПЛаТежlВ |l ^ql-^^i.^ллллл..ллrlппо/lЕа< л.гDгI:;i^;;t;;;;;;;;;;;;;й- 
- 

Р;"уl;"т;;:gllЧllт::f:flllу;""fl?:":_,f;uо,оiu]il 
фi,liт

:] lj kОшадбанк>, код банку 322669,
' 

l l4лоЕЕz _ л.гг ,,п_..л.--ял,.,-..

. . ('tlitlttt,rttttlllIcllllя р()]ll()Jtiл\
l t'r' " 0pcl|.,lllol плати с гаllом на да гу

укладеrlltя лоI-овору

Балаrrсоутримува,rу l()0'Z, Бto,1l;liel,t, Mr icra I(ttt'tla ()'И, Bi,'tCtlIlrllt С\ \]lt

,вiдсоткiв суми оренлltоТ ореt,tлноТ гlлаr,и

llлати

l I. l Iсзпл i rrrtlBatti vlловlt .ltol,()I]opv

Прелпtет д0l овору

1.1. ОренлоЛавець iБалансоутримувач передають, а Ореrrлар прийплас у стрOковс п-,lа,гllе K()p1,1cl,\,BaIltlя

MaГtrto, зазнаllеtlе у пугrктi 4 Умов, BapTicTb якого стансвить суму, визнаtlену у nyrrKTi б Умов.
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1.2. Майно передасться в оренду для використання зt,iдно з Ilунк,гоN4 7 Умов.

Умови перелачi ореllдоваllого Mar"tHa Оренларю

2.1. Оренлар вступас у строкове платне користуванllя MaiitloMt !, jteHb Iti.,ltlt,tcattllя ilKlil llpllllNlallltя-
lrерелач i Май на.

дкr,гrрrtl:'tплання-пере/lачi пi,,tпtлсус,гься пliitt Opelr,,tapcпr i liалilrrсоr,г1]ll\l\,ва,Iе\l (),lli()llllcllo l tti,,tttttcittlltяпt

ltboIO jlOI,ol]opv.

2,2. Ilерелача Майна в оренду здiйснюсться за його страховою вартiстю, визначеною у пунктi 6.2 Умов

Ореltлtlа п.llаr,а

3.|. Орсrrлна rIлата cтatloBI.ITь суму. в}lзtlачеllу у пуrrктi 9 Уп,rов. IIарахчваtrllя tIojtaIl,\ I]a.rlo,,lal]\ lllr1lliсгt,

l]a c\\,I\/ оllеttлttоi'плаr,tt здiГtснtосl,ься у Ilорядку, t]l1зt{ачеllоl\4у закоl{оjlаl]с'гtзtlrt Yttllai'tttt,

!о склалу орендноТ плати tle входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних ll()сл\'l.

послуг з управлiння об'€ктом HepyxoMocTi, витрат на утрljмання прибулинковоТ територij'та MicLtb']tll'i1.]llll|()l()

користування, BapTicTb послуг з ремонту i техttiчного обсJlуговуваl]lIя ittltcttclэttot,tl обltадttаttltя la

вrlутрiшньсlбулинкових мереж. peмotJTy булiвлi, у тому чl{слi: покрiвлi. tРасалу. вивiз смiття Torlto). а ТаIi()iN

KoMlltettcattiя BllTpaT Iiалансоутриl\4уваtlа за користyl}аIltlя зeMeJlbttotO,,li,,tяltttt,lttl, ()1lctt;Llt1l llcci, lti ltllll)illll lla

l(oNl),liiulbt{tl\ llOcJlyI, в llоряllк},, визнаLlе}lоN,lу llylIKlo]\1 6.5 rtboгo доl,ов()р\.

3.2. Якщо орендна плата визнаt{ена на пiдставi абзаrtу третього або,lетвсртоI,о llас'г1.1tl!i ct,t'lпttli'cllr lri ]8

Закону, то:

opeH/lHa плата за першll["l мiсяttь ореtlдll в1.1]llаrlасl,ься з ),рахYваlItlяl\,l lalil1\ tlсttб-:ttttзtlсгсij: якttttl ui;t;

ttiJtlttcatttIя aKra rlриймаtlllя-llередаtli миtrуло бiльш як олtrн llовtlий каJlен.tарllий bt iсяttt,. l() l)()t\IIl) ()|)cl1.1ll(l|'

IIлати за перший мiсяць орендI4 встановлю€ться шляхо]\l коригування ореl]днот платll за базовий iviсяllь llll
iнлекс iнфлячiiу мiсяrtях, що минули з дати визначення орендноI плати за баЗовиЙ мiсяць;

оренлна плата за лругий i кожний наступний мiсячi ореr.rли визtlачасться u-IJlяхо]\l корliгування o1"letl"1HoT

гIJlатl1 за попере,rrriй мiсяць tla itlлекс iнtРляLrii'за tlастугtttиГi tttiсяць.

3.З. Ореllлар сIIJIачу€ оренд}Iу ttлату щоплiсяttя до l5 ,Iисла, що tlac,Ia(,зit I]о'гOLllll|\,l ьliсяtiсцl (ll]t'|| lll,

З.4.Оренларсплачусоренднуплаl,унапiдставi рахункiвБалансtlутримуваrIа.Ilо,tатокt|а-,lt-l.,lllll) B.r1llictt,

нараховусться нu ,Jаliiльну cyNl) ореt|дt|оТ ltлати. Бa_rallco),|,plIM\ Rtll lIiI.1clI.'t{l( t)pcrгlilpto Pil\\ llt)li ll(, ttiittitt,,, tti;t:

:}i1 tl'я,гь робо.tих дtliв до Jlати платежу, Ilротягом п'я,t,и робочlrх llttitl пiс,'tя lзакirt,lсIItlя ll()t(]lItl()|o цliСЯltЯ ()llcl|.tl]

БaпattcclvTpttl\1vBatl пере/rа(, ОреtlларIо al(1, BllKOtrarlrrx рсlбil' lla l]а.ltitllllЯ Opel1.1tlllx lI()c.l\ l 1r;t ttlrl it ll() lll lb()11()l()

liali. la.,tll()}(),}a ),N.1trlJll p-lc<,c,r,llartii'Opctr,rallя Itjla,г[tllli()\l llo/talli\'}li'l:l().'lilll\ tl.t11 1jg11,,

3.5, В день укладен}lя цього договору або ло цiсi латrr Ореrlлар сtIлаtlV( opc}]tll\ ll.цill,) 3а кi.,lt,кiсгt,

rtiсяцiв. зазнаl|ену у пунктi l0 Умов (авансовиЙ внесок ] орендноi'платtt). tta lrilсгirвi _tt'K)McttriB. Bl|,lli,tllcilIl\ \

пунктi 3.6 цього договору.

3,6. Пi;rставою для сплати аваtIсового плате7tу з ореtlдtiоl'IIJIaTll с piUlellllя Ореtt,,,ttl;tавttя. tlрttiitlяlс
Bi.tllt,ltзi.,tttcl .,to ltyttt<r,itl l2l. l23. l25 I'lорялку.

З.7, Оренлолавець зобов'язаниГ.t зверIrутися ло Оренларя iз вимогою rlро перег,llяЛ opc'll:ttloi'llЛi,lllt. ,l Klll()
,iмiни дО МетодикИ MaloTb tiаслiдкоМ збiльLшеннЯ розмiрУ орендноi платtl за tllll\4 договорсlм, ltрсr,гяt,tlT t З()

каJIендарних днiв з моменту набрання чинностi вiлповiдяими змiнам1,1.

оренлар може зверtiутl4ся ло Оренлолавrtя з вtlмогоlо про перегляд ореllлноl'пла,гtl, яkltto,1ltitttt

t t iсlrя ttaбpattt tя,t tt ttltocTi вi.цt totзi]ttlttпt lt ]bt i tlaпt tt.

[]овиГ,r розпriр орснлноi'llлати поlIиtlа( засl,осоt]),вагLlся з IleptIl()I() tl llc.,la rt iсяttя. lIt() llacl,al( ]а,iill()l()

укладення стороl]ами лола-|,ковоТ уго/1ll ло ltboI,o л()l,оr]ору llt()ло прtll}L,.,lсtlllя po,1пripl trpctt.tttt,'t l1.1(lllI \



jloc гро ко t]o1-o I l р 1,1 I l 1.1 tle ll tlя Llbo го до говору.

3.8. Оренлна плата, перерахована несво€часно або не в повному обсязi, стягу€ться Балансоутрttм\ваttсN,l,
Балансоутримувач може звернутися iз позовом до суду про стягне}lня оренлttоi'плати та ittшltrx п",tа,ге;л<iв la tttllt
логовором.

].9. tIa суплу заборгсlваttосr,i ореrrларя iз сt1,1tагt.t сlреttлttоi' Iljlatll llllра\()I}\,r"l llся llсlIя }} 1lозlriрt lttl:tBIiittol

oб.ririoBoi'cI,aBKri Ilаttiоrtалt,ttого банку tla ла,гу liарахуваIltlя tletti Bi;t crrttl ,заборttltlillttlсti til titl;I;tiitii -icttt,
прос I,рочен ня перерахуван ня орендноI tlлатt,l.

3.10. tlалмiру сплачена сума орендноТ платил ttto налiйLшла Ба:lattcovTpttM\Biltl\,. tli.,1.1tяl,аi,в \c,lttll()l]. lcll()\l\
поря,гtк), заl]ахчваtlнIо в paxyl]oK маl"rбу,гttiх lt,,laTe;KiB. а 1 разi tIeMO,к.rl lllJOc li litK,,t'tl tapit\\ l}аllllя \ ]l]'я'tк\ J

прl.tlll..1llенням орендних вiлносин - поверtlеннtо Ореllдарю. Сума орс,нлнtli llJIaTll. cll-ta,tc'tlt'li aBatlc()\l Bi.ltlItlBi,,ttttl

ttiсllя ttijtttttcatil|я акта ltpпiiпlitttttя-llellc,,,lit,ti l!'llriirrl,

3.1l. Припинення договору оренди не звiльня€ Оренларя вiд обов'язку сплатити заборl,оваttiсть з;l

орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязi, ураховуючи пеню та неустойку (за наявtrосr i).

з.12. Оренлар зобов'язаний на вимогу Оренлолавuя проводl]ти звiрянtlя взасl\4орозрахуI,1кiв за opct1.1ltlll]\1 ll

i о(lормля,гtr aKTl] звiряtl}lя.

I-1oBepHeH lrя Ма й lra з opellllll i забезпеччва.ll blt tt й леllо]ll I,

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

звi.ltьнити про,гягом трьох робочих itнiB орендоване Майно вiд належL|l.,lх Ореtlларtо речей i ll0t]cl]l]\'1'll

iiого вiлгrовiлIlо llo акт,а llоверllсIlня ] ol]eHJt}j opct|JlOBal](l1,o Maiittlt t] IL)\l_\ сгlttti. tl якtrrlr, ]\1aiitto llcpc()\ l}a]l() i]a

ремонl,ом i

сплатиl,и орендну плату. HapaxoBat|y Jlo llaTlj. llto псреJlус даl,i IlоRсрtlсrltrя ]\"laПlra -l ol)ctI.1ll. ttcitttl (ilt

наявностi), сплатIJтt{ Балансоутрrrмува(lу платежi за договором llpo вi]tltlкол.чваllня Blll pal, [iа;lансоvгllи\,l\,ва,lа

.,tltTi гttllit,1,1 t tci r l lя ]\4aii rra з ()pcIl jtl,| ;

вiдшкодувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повнОi абО частковОТ)

орендованого Майна з вини Оренларя (i в межах сум, що перевищують суму страхового вiдшкодУВаН}|Я. ЯКlltО

воно поширю€ться на випадки погiршення стану або втати орендованого Майrна), або в разi .цеNlоt|та)l(v tlll

iншого вилучення невiд'емних полiпшень/капiтального ремонту.

ol..lлll)'ttt Maйtto i зафiксуваlи його пото(|ниЙ стан. а тако)к стаН poзpa\)lrKiB ta lIll]\| .t()l'()lt()l]()\] i lil .l()l(ilt()l)(}\l

про вiлшкоЛуваннЯ витраТ Бапансоутримувача Iia утриl\,lан}|я ореI-1дованого Майllа та llаданllя KONl},lla,гlbltl1\

послуг Ореьrларю в aKTi повернення з оренди ореtlдованоr,о MatiHa,

Бiurarlcrll"r,pll]\,lyl]atl cKjlallac aK,r гlоверl]Сl]ня з оренлt1 ореtlдоltаl|()гО Maйrra \ Iрl,(}х ()plIIllla.lbllll\

ltpttbtipltиKax ittа/ttlс,пi.цttttсаtti Балаttсоr,r,рtt]\1\,ва(lеN,| rt1-1ttlt ipllttKlt Opcrr,'Lapro,

вiдповiднiсть iз змiнами,
opeltrtHoT rlлати з l\4етою

6

вtlесеними до Метод}lки. Вiдмова Ореrr,ларя
lIрllвелеtltlя ri у вiлповi,лtriсr,ь iз змittамtt.

укластl] jlo.1aтKoR\, \,го-л\] lIl0.1o збiJt bt t lc tt t l я

BllL'cClill\lIt 'tt, \Ir,l(),lllKlt. , tti,tc tilll()lt) ,1.IrI

lliзнitttе tli;K lt1-1tlгяl,оiчl

O/lHOtlactlo llol]cpllV t ll

об't Kta opull.,lll l1 plr li.

Орс l l;tap зtlбогз'язаtl lt й :

пiдllисати три примiрrl}lки акта повернення з'орендl1 орендоваНоГо Майllа
наступного робочого дtlя з моменry l'x отриманtIя вiд БалансоутримуваtIа
Балаllсо1,,грr.rI\4ува(|у лва прl,tп.tiрники Iliдtlисанlrх ореrrлареьl aKTiB разом iз l("lllorlilN4 1,I

коли достуI] до об'€кта оре}l/tи забезгlечусться ключами);

llc
i

rli.t

звiльlll{,гl4 Майно олtlочасно iз поверненням rIiлll1lсаних Оренларепл aKTtB.



[]с пiзнilrrе нiж tlа.tетвертий робочий день пiсля припинення договор} [iалансо1,11t1.1]\'l),r]ач зобов'я,заttrlii

l]а.цати Ореltlttlлавttю прrtмiрrtик пiдпItсаного акта IIоверtlеtllJя,] opet|.,lll opCtl.гloBallot,tl |\4айlrа ilбtl ttttct,l,ttllзtl

.,trэсtl tti /lO opcllJtOtзalttlt-o Maiirra з Me,IOlo iicll,cl оl,ля;tу. r,а,'абtl tlp() l]ctl()lJcpttctttrя tti.Lttttcittlttr ()1lcrl-tltllc,rt

lrримiрникiв акта.

4.З. МаГrно вважа€ться повернутим з оренли з моменту пiдписаtlня Балансt,lчт,риNlyваtiеN,1 га ()pctt.tll1lcrt

акl,а поверtlенlrя з оренди орендованого Майна.

4.4. Яrtlltо Ореrrлар lle повертас Майrtо lliс;tя от1-1tlманttя lli,t [jlt-,lltltctl1,1,1ltt\l\ l]illlii ttlltlrlillttltKitl itKta
llоtjерllсtIIlя з ореIlдll ореllдоваl]ого Mal'jlla, Ореlrлар ctIJlatlyc БшaHcoyTptrNl)Ball),ttc1 ctui'itt_r 1,potrripi ll().tltiiill()l
орендноТ плати за кожний день користування Майном пiсля дати припинення цього договору.

4.5. З метою виконання зобов'язань Оренларя за цим договором, а тако}к,]а /lогов()роNl llp()

вi,лLtlкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого MaiiHa та налаl]ня Koi\l),tlzulbllllx tlocJl),l

Оренларю до або в деFlь пiдписання цього ltоговору Ореrrлар спJIачус tla рахунок Opelt,to,tat;ttlt
,забезпе,t),ва,rlьttиl:'i лепозlrт в розмiрi. вljзlliiченомч у llyHKTi l l Упrов.

4.6. Балансоутрllмувач tlоверта€ забезпечувальttttГt депозиr,Ореrr,ларlо проl,яI,о]\{ tt'я,гt,t poiitl,tllx 
'trritз 

ttiс"tя

пiдписання акта поверt{ення з оренди орен/Iованого Майна, пiдписаногtl без зауваrкснь. або t-Liiictltllt

вирахування сум. визначен14х у пунктi 4.8 цього договору. у разi наявtlостi ,lауважень lja.ltattctlvl 1,1ltbtrtlli,tit llritl
Оренлолавttя.

циl\,I Jlоi,овором, або cTBoploc перешкоди у лоступi ло оре}lдованоI,о МаЙtlа пpej{c,t,at]ltпKiB Ija-:tattctl,, гl)l1\t\lJ1,llla

або Оренлолавця з метою складення такого акта;

Оренлар не пiдписав в установлсtri строки логовiр ореtlли Майrrа Jil pcJ)Jl1,1 aI[tNl ll lll)(}ljc,lctlllя J.\lilii()ll)
на продовжеt,lня цього договору ореllди, в якому Оренлар оголошений переможцем,

приьliрнltка акта повернення з ореtiди орендоваIlого Майна iз зауваrt<еtttlямlи (або за l]ttяrjI|()c tl llt\ itlt;ttcttb

Оренлодавчя) зараховус забезпечувальttий депозит в рахунок невиконаних зобов'язань Оренларя i llepepaxtlBy't

забезпечувальний депозит на погашення зобовlязань Оренларя у такiй черговоСтi:

у llepluy чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплатtt tleHi (пункт j.8 rtього лоt'овору):

} Тl]сгк) lIepI} llогаlIlаються зобов'я]аttllя ()реrr.Lаря il ctl.tll,tll llaclllllll ()|](l|-t||()T lI_1alll. яt\il IJi lII()lti lll(l l(,

пунк,I,)/ lб Умов lliдлягас сплатi ло бюджету MicTa Кисваi

у rle],t}ep,I,y Llept,y погашаються зобов'язання оренларя iз сплатtt llастtl|]и орt'ндноТ IUlа'ги. яка Bi.ttitlBi.'tltcr

/to пунк,гу lб Уплtlв гliдлягас сплатi Балаtrсоуl,рим\,ваl|у:

у Il'яl,у чергу поl,а[lаюl,ься зобов'язаtiня Ореlrларя iз сгl;tати }ia-rlallcoyTprrNl),l]|i(|\ lt. I.t lc;I;iti til t(ll(ll)(il)(|\l

про вiлttlколування витрат Балансоутримувача на утримання орендоваIlого Майllа та ltадаlll{я koMyllit"|lbtIl|\

послуг Орендарюl

у UJocl,y чергу погаШаютьсЯ зобов'язаннЯ Оренларя з I(омпенсацii'сумlл збttт,кiв, зав]lаtlllх opeIl.tl()Bat]()\4\

I\1ай tty;

у сьо\lу tlсрг), гlогаUIаlоться зобов,язання орсrrларя iз сп.llатt,t itttших rlла,t ciKiB .tlt llll\l ,l\)lt)lJ()l)()\t ili)(l 1.1

paxyl]oK погаltlенtlя irtших не вllкоltаних Оренларем зобоt]'я3ань За циМ ДОГОВОРОl\4.

Бrurанссlу,гримувач поtsерта€ Ореrr;rарю суму забезпе.l),tза.пь}lого ]lепо,]llтY, яка ,}aJIlIllIlljlllcb tIic lя

]лi йс l lcl l I lя в llpa\yBa tl ь. пере,,rбачених ttиl\4 IIу н ктом.

_ý, l . ()pcrt.,ta1l Nlti( Ill]tiI]():

[] olt i ll ttlelt ttll i репlоlt-t ()рсllд()вrl l| ()l rl rl it ii tta



за 3годоlо Балансоутри1\4увача проводити поточtlиt"l та/або KatIiTa.ltbttttй рсNlоllг Майrrа itlttctrtlattt
ЗаМОВllИКОМ На ВИГОТОВлення проектно-кошторисноiдокументаrtiТ на прове;lеtlня peNlotlTy:

З;tiiiСtlttlВа'Гtl llcBiл'cbttti ttclJtiпltlcttttя Майrrа за tiаяl]t{осl,i pitttctrrtя ()1rctt,ltl_,LatзtL,l lIll() llit.]titllllя
ttРИЙttЯТОr'О вiлгIовiДно до Закону та Порялку перелачi в оренду лер}I(авного ,га lioý,lyl|.lJlllllol,()
ЗаТВеРДЖеНОГО ПОСтановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 М 48j </]еякi Illjl,анt|я
дерх(авного та комунального майна)) (далi - Порялок).

За ЗГОЛОЮ ОРенлоДавuя, I{аданою вiдповiдно до Закону та IIорялку, i одtttt раз l|ротяго]\l строк\
зарахчва,гIl llac1,1..ltly BlJl,paT l]a l]рове/lеllltя капi,гаull,ttоItl 1rtц11111 г\ в l)ax\]l|()li.tNlcllllIcilllri tl1-1ctt.ttttli t1,I;tttt.

,tI (),ill l.

ltaittta
opell]lll

Opct|.]lll

-5,2. Ilорялок отримаtll]я opelr:tapeM згоitи ljшtаttсо),трl,|м\,вача iOpcrrlortaBltrl liit IllrtlIjt,.tcllttlt tri.ttrtrtri iltttr
ВИliВ РОбiТ, переДбачених пунктом 5.1 цього договору. tIорядок отримання OperrtrapeM зtю,lи Ореrt]lо]lаI}ltя tlrl
ЗаРаХУВаННЯ ВИТРаТ на ПроВеДення цих робiт в рахунок оренлноТ плати i умови. lla якLlх злiГtсttкlt"гься гаке
ЗарахУВання, а також сума витрат, якi MorKyTb бути зарахованi, вtiзttа.tаtоться 11орялколr.

-5.3. ОРенЛар Мас Пl)аво tia KoNlrlet]cartilo BapTocTi ],1iйсlIс}lих ltttbt ttcBijt't,btttttx lltl,,t ittttlcllt, Maiitla l ll()ря.,tк\
,га lla yмоl]а\, BcTaIlot]JIetllrx Ilорядкопr.

5.4. Ореrrлар Ма€ право на компенсацiю вар,гостi здiйсrlених ним HeBiд'cMttl.tx tto.ttiпttrertb Maiilla Bi,,L

rtеРеМОЖЦЯ аУкuiОнУ З ПриватизацiТ МаЙна, а якщо таким переможцем ста€ Орендар, - то llpaBo tla зарах)/I]аllIlя в

PaxYlIOK КУПiВельнОi uiни суми BapTocTi здit"tснених ttим ttевiд'смних полiпtllеllь v llоря.цкч,га tlil \,\4()l]il\.
ВС'Гаt|ОВЛеli1,1х Законом Украiни вiд l8 сiчня 20 l8 р. N 2269-VllI "Про гrриватизацirо державlIоItl i ком.yгtальноltl
майна" (Вiлоплостi Верховrtоi'Рали УкраТrrи,20l8 р., N l2, ст. 68) (да,пi - Закон прtl пprtBaTrt,lattito).

Режrl пr B]l KopllcTa ll llя ореI|дова Ho1,o Ма й на

6. l. Оренлар зобов'язаний використовувати орендоване Майtlо вiлповiлtlо;lо lIpllttlalIr-tlIlя. t}l1 ]tlallcllolo \
пунктi 7 Умов.

(1,2. Оренлар зобов'язаний забезпечувати збережеrtrtя ореt{.цоваtiого Maiilra. заtttlбil,аr,tt iiilttl

llОiliс7lillОl'безttскtt. lriл'григчtуватl] opetIjlOBaIle Майно в tlале)кноl\4\, ctittti. ttc ti1,1ttttlrI.r. Ili.li l1.1 \ti)\I\lll lljllt, 1,1tIi

його в оренду, з урахуванням нормtцьного фiзичного зносу, здiйс}]юватrl заходи гlpoTl.]Ilo)Ke)l(trtlj'бcзtteKt.t.

6.3. Оренлар зобов'язаний:

вi/tповiдttо до вl]мог tlормат1,1вно-правових aKTiB з по)кежrIоl'безпеки розроблят,tr коп,lп;lекснi зaxOjl1.1 Ill().to
lабсз I]c,lc l i l lrt tto;ltcrtttto t' бсз l lc:lttt об'скта opeHJlll Ма lj ttiri

забезпечувати додержання протипо)кежних вt|мог, ст,андартiв. tlopM. правI|л. а тако)ы l]l]к()l|АllIlя l]llNl()г
приписiв iпостанов органiв державного Ilожежного нагляду та вимог вiдповiдних служб (пiлрсlз;ri.lriв)
Балансоутримуваtlа;

утримувати у справному cTaHi засоби протипо)кежного захистч iзв'язкlr. пожежlIy Texttikv. сlблалttаtttlя tlt

ittBctlTa1-1. llc,It()llvcKil,гlt i'x BltKo1,1ttcTallllя lle Ja lIpllзllatlcllllяl\1,

llp()lt(}.-lиItt Bttyllriltltti po,tc.lli,,t1 ваttttя Blttla;tKiB lIожсj.к la ll().,taBi,l lll liir. lltttt,tlr ll]ll\I)lliIll\ l,i.l{l(lltI llli
докчме н,гll розсл i.ryBarl ня.

Оренлар несе вi,цповiдальtriсть за лотрlli\lаl]llя lIравllл elictl;tva,t,attii' itt;ltcttepttttx Ilcpurh. tttl;t;u;titttli ric lttcl,tl
i саtr iTapt tttx lIopl\,l у t lрим i щен ня х згiдно iз закоttоllавс,t,вом.

об'скr ореtl,ци у робочiлrri у робочlrй ,rac (а у разi отриN4"I{ня скарг Ila поруIIlсtiIlя IIpill]l1ll tt,tttti абtl lIp()ba,lil\c}lllя
Оренларем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди або незручностей власнltкам cyшti>ttHttx llptttvl illlettt,. -

то у буль-який iнший час) з метою здiйснеrrня контролIо за його використання]!I та виконаttням Opetiltal]c\i \ NIol,

цього договору.Про rlеобхiднiсть отрtl]\4ання лостуIlу ло об'скта opelt/tll Ба.паttсоr,грltrtува,l або Ollctt.Ltl.tailcttt,
ttовiлоплляс Оренларевi еJIектронною поштою принаймнi за один робочий лень. KpiM виltалкiв. KoJll1 /loc1\Il t()

tlб't:кта opelIjlи trсобхiдlrо oTpll]\4aTI.1 з NrетоIо,JапобiI,аlitIя l{atIeceIlIIlo IlIKo.illl сlб'r,ктr ()pCl1,1 ll lllI I]JIilcll()c]i rllr:lix

tti1,1зви,iаl:lгlt,iх сlt,гуаt.tiГt, техногенного ,га прl]роJlного характеру. а ,гакож у разi оrриrlilllllя cl(al)I lia llol)\ lIlclllIя



прави,Л тиuli абО провадженнЯ ОренлареМ лiя.,lьttостi у rrеробо,tиГr час. яка ]aBjla( lllKO]ttt або ttc,tpvttttlc,t cii
власI]икам сумiжних примitttень. У разi виtllIкtlеlitlя таких cr,rT,yartiii opcrrlap зобtlв'я tatittii ljrlilll}il lll
ltсвiлк;tадttttх заходiв для лiквiдацiт Iх наслiдкiв.

lla.lal ll Operr:apro для Iliдписаl]ня:

лва примiрНики договоРу про вiлшКодуваннЯ витраТ Балансоутримувача на утриман}lя opeI,|jloBrlt{ol,()

Майна та надання комунальних послуГ Оренларrо. Проекти логоворiв iз поста.tаль}ltiкаillIl KoNl\/llajlblIllx I]ocjlll.
якl]tо с,госовно об'скта оренди такими постаtIальнИками комунiLльних посл),r,вiлкрlrтi oKpeMi особовi pax\,tllit1

або якtцо окремiособовi paxy}lKIl були вiлкритi на поперелtJього корисl,ува'tа MaiiHtlb,l.

Ореrrлар зобов'язаttий протягом десяти робочих днiв з моменту о,грtlмаt{llя ttpllпr illrlttKttl ,'lt)l()ltol)\ ll[)()

вiлшколування витрат Балансоутрлlмувача на утримання орендованого Майна та налаl{ня комvнаJlьtlих llocjlvl
Оренларю:

п iлttllсат и i rtовернути Балансоутримувачу прrrм ipH ик ;lоговору; або

Il() tillll lilt-tittlcttr гl)ll\|\I}lll|\ ttбtprttttrttlttti ta\lJil'/licllllrl .l() c\\l l]l1,1r:lI ltt;i r" l l111.1lt)It, lti lt tK,'l\lriIlllll()

Opcl i;rttllcп,r ]а ]lогоl]ороN{.

Оренлар зобов'язаний протягом десяти робочлrх дrliв з MoMelJTy отримаt]llя Bi,,t Бzutаltсо), Iрll\l\ Balla

вiдповiдi на своТ зауваження, яка MicTt,lTb документалЬнi пiлтвер,лжеtlllя l]lll,paT, якi гtitt.пяtаttrть tti,-tttlK,''I\ l{.llIIllt)

Ореllларем, Itiдпt,tcaтt.t i поверrrути Бzurансоутримувачу rlримiр}l1,1к договору.
Ореrrлар вживас заходiв для укладення iз поста,rальtl1.1ка|\tt.i кому}Iа,пьllпх Ilосл\,l,,tогtllзt,lрitt llll IloclillIitllI|,I

Балансоутрtri\4увача. OpcHltaP зобов'язаниЙ надати Бапансоутрllмувач)' KolriT ]LilttlBtlllitl. \,li.Iil,,LUllll\ il
поста(lzulьникамlt комунальних послуг,

CTpaxyBarr lля обl€кта ореllлlr

7.1 . Ореrзлар зобов'язаltий:

llро,гягоl\1 l0 Ka.ltettлirpttttx ltttiB з дllя укладеll}lя цього логовор), зас lpa\) lltt t rt i\litiitltl Ilil С\ \l\, iltli tl

сr.раховот BapTocTi, в14зt|аченоту пунктi 6.2 Умов, на Kopl.icTb Бшансоутрrrм\,tsаtlа'}гiдtltl з [lоряtкtlrr. i(}K|)u\tlt lJi.Il

пожежi, затоплення, гlротиправних лiй Tpel,ix осiб. стихiйного лиха. та протягом l() ка_,tеrl.rарrlиr ,ttlitt з ,Lttя

укладення договору страхування (логоворiв страхуван}lя) tlадати Балансоуr,ри]\,t)/вачу r,a ()pcH,ito;tallttttr tatripctti

нfuпеж}{tll\{ lll]tlOl\,l копiТ договору сlрахуваttня i лllкумL'llтiв. якi rriлl,вср,,tи;1 lol,t, ctl.ilii l,\, с гра\оIJ()l1) lljlilI,c)i\

(cTpaxoBtrx платежi в);

зас-граховttнИм. i надаваТи БалансоуТримувачУ та Ореllлодавцю копij' зaBipeHtrx lla.]lcr|illll\,l lIllllсl\l ]t()l()tj()l)\

страхуваl{ня iлокументiв, якi пiлтверджуtотЬ сплатУ страхового плате)ку. Якщо доrовiр стра\\,tJаllllя \K.la,'lt,ltllii

на строк, що € iншим, нiж один piK, такий логовiр повl4нен бути понов.llений пiсJIя закiгt'tеНttя сl'рок\. ttit iitittit

BiH уклаленttй.

Якtltо cTptltt Jrii договорУ оре}iдИ мlеrtшиil. t.li,t'i одиtI рiк. 
,го.tсltсlвiр страх\,l]аllllя \K.,Iil ,til( Il,c,l llil cl;rtlK .tii'

.t()I овOр\, OpclljtlI.

Оплата llослуI, страховика здiйснюсться за рах),нок Ореrtларя (страХуВаЛьниКа).

Субореlrла

s.l . (з) Ореrlлар ]\,lа€ право :]llавати Майrlо в субореtlд}, lla Ill,|cb]\1oBtrlo зlо.,t()l() ( )pctt.tcr]LaBttя.

8.2. Opcrrlap N4o)кc ),кла,Ilа1,1.] лоt,rlrliр cr,бopert;ttt JltlttIc J tlсобаlttt. якi tti.trtotli.Lilltlll, l}l]\l()lltrt ctit tli l

Закону.

8.З. Оренлар протягом трьох poбotlttx днiв ].ilI|я ),кJIале|lIlя доI,оl}ор1 суборсrutl| з()б0l}'я,,|llttlij itlt,ltltttt

оренлолавчю iнtрорrr,rачiю про суборенларя та один гlримiрник договору субореrrrrr,,u]я йоlо оllрllлl()]ttlсlll1,1

Ореttлоlавt te]\l в е"пекl,роrr н i й торговi tj сисr,ем i.
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Запевнення cTopiH

9. l. Балаrrсоутримувач i Оренлолавець запевняють Оренларя, шо:

9.1,l. rtpiпr вtlпадкiв. }ioJllJ про ittttte зазttа,lсне в aKтi ttpltГtlllltlttяt-tlci)(.,lillli.
rPc'r'ix tlсiб, вссрелlttli об'скr,а Heplac майttа, tlале)кllоl,о гретiм особitм. Itotltlt.tii i

об'с:кта MorKe бу'ги наданий Оренларю в день пiдписаrtня акl,а приймання-rIер€:1ач i

вiл об'скта у кiлькостi. зазначенiй в aKTi приймання-перелачi:

tlб'r tt'г Ll|lctt.,tll r tli,,lbttttrt Bi.,t

бclttcl-tcttttio,1lttlii .ttlc l\ Il,t()
ра lorr iз K()\|I1.IL,K l()\] |i.,lK)lIi|}

9.1.2. iнформашiя про Майно, опрllлюднена в оголоtIIеннi про rlередачу в opeHrly абrr irr(lclpMaIliйl]()Nl)
пОвiДомленнi/iнформаuii про об'скт ореtlлll. якl11о _гtоговiр r,кла,,tено без прсlве.,tеtlttя avKttiottr, (в tlбся зi.
Пе1-1С,'lба'tСttОNl\' пl'ц11',',''по | |5 або пункто]\,t 26 IIоря.,tку), rtoctt:tattltя Ilit яliс ,,,il,}lIilllClIc r rtr ttкгi ,l.] Yr,ltrtl.
вi;trrовiлас'.ltiйсrrосr'i, за вllнятком обсгаtJlll], вiлображснltх в aKTi llpиt"t]\lalItlя-llcpc;ta,li,

9.2. Оренлар зобовязаний свосчасно i в повному обсязi сплачувати орсндну пJIаl,у та ittttti tt,laтc;tti
вiдповiдно до цього договору.

9.3. Одночасtlо або до дати уклалення ltього логовору Ореrrлар гtoBtlicTlo cпJlaTtll] aBaHcoBltй t]I]ссок t

ollcIljtlIo!' l]Jlагl1 |] розпriрi. Bll]tla,Ictloi\ly r, гlvttK,t,i l0 YMroB,

9.4. Одночасно або до укладення цього договору Оренлар повнiсr,ю сtIлатtIt} забезпе,it,ва,,tьttttit;lсItt1,1tt-l

розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов.

Вiдгlовiдал bll icTb i Blt pilIletl ttя cllopi в ]а /l()говOроNt

I0.|. _]а lleBIIKolIal]llя або HeliaJlc)l(llC lll1к()tlа}lI]я ,tобов'я,tаtlt, ,}il ltll\I _,t()1,tll]()l)()\! c-l 0l]()llll llccvll,
tзi,ttitltti.'ta.llbtlicl ь lI,ijtllt) iз закtlttопt ,гil jl()l ()IJ()p()Nl.

l0.2. Оренлодавець не вiдповiда€ за зобов'язаннями Оренларя. Оренлар не вiдповiдас за зобоtt'язанняl\4и
Оренлолавuя та Балансоутримувача, якщо iнще не перелбачено цим договором. Оренлар вiltllовi:tас:за сlзоi'пttt

зобов'язаннями iза зобов'язаннями, за якими BiH е правонаступником, виключно власним майно]\4. Сr,яt,tlеttrtя за
цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване Майно.

l0.З. Crlopll, якi tзlltlикаlоть за цtl]\,l договороi\,t або в зв'язк_!, J llllNl. ttc tlttllirttctti lll l)I\()\I ll.,|)(,ItlIt,)]l;lt.
вирi tLlуtо,гься в судовому порядку.

Строк чrtlrностi, уilrови змiнlл та прl|пrlнеl|}lrl договору

l1.1. (l) Ilей логовiр уклалено на строк, визначенttй у пунктi l2 YMroB, IIеребiг строку договоl]\
llоtlиllасl,ься з ltttя набрання tlиIl}locTi ttt.tM Jlot,oBopobt. l[eii /tоговiр ttабllраt .tt1lltttlc,гi l].11ctll, iit,tl,tl lti]tttltcattttя

закi tr,tус,гься да,гоlо прIlп иtlеl Iня цього договору.

l1.2. УМОВи ltЬого ДоI'оВору зберiгають силу протягом всього строку дir'цьогсl догов()р),. ll гt)Nl\ ,lltu.li t

разi. коJlи lliсля Гtого укладеll}lя заI(оl{олавстl]ом Bcl,alloB.Ilello Ilpattll,Iil. ||l() tl()l illrttrtrlIl, cIi,lll()l}i!lltc t)1llti_ill1llr.
KpiM впltа;tку, IIередбаченого пунктом j.6 цього доr,овору. а в частиlli зtlбов'язаttь ()реrr:rаря lIto.1o tllr1,1tttlrli'

п";lа,гl,i - Jlo BI] KoHal i tlя,lобоtl'я,заlt ь.

l |.j. Змirrи i доповнеtlttя до доI,оl]ору вllосяться ло ]аtiiн.lеllня сгрок}, liсlгсl ,'til']a t],til( \lll(tt(l ll(),l()l() r,()lliIl
з урахуванням встановлених статтею lб Закоrrу та Порялком умов та обмех(ень шJlяхом укла_]сllllя J()l()l]()piB
про внесеl{ня змiн iдоповнень у письмовiй формi, якi rliлписуrоться cтopoнaм14 та с tteBiл'c:MHltMttl tlaclllllil\ltl
цього договору.

l |.4. Прt-lловжеttня Ilього договору здiйснюсT,ься з урахуваlIllям вl{]\Iог. Bcl,al.]oB,Ilcllllx сl,а,rlск) l8
.3ltriotl1,t,a l ltlря,itкоп1,

Оренлар, який бажас продовя(rlт}I цей договiр tta llовлlй строк, повинеll зверtiутись ло Орсttдсl;lаl]liя ,}а,l,рlI

мiсяцi до закiн.tення строку лii логовору iз заявою.

f{o заявlл додаеться звiт про очiнку об'скта оренд}l та реrtеrtзiя l]a tlbo1,o. якutо дсrговiр орсrrлlr бчв
уклалеtll.tй без провелсtItlя Ko}IKypcy,tt,t ayKttioir1,. або roгoBip ol)ell.,tlI. lIto lll)о.,l()lirli\,("гl,ся. бr,в t,K. la.tcttrtii бс,l
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,л,.,.... 
noonrcк строку подання заяви Оренларем с пiдставоtо лля припllнеllllя цьо| о лоIоltог\ ttlr lti rulltB j

закllIчеt,lня строку, на який його було укладеtJо, вiдповiдt,lо до пу}lкту l43 ГIоря,rку.

ОренлаР N,rа€ перева)Itllе правО tla продовЖеlJlIя l_iьогО договору, яке MO)l(e бл,тrr рсалiзовано llll]\,l },llt,t ltla,tctlttй в [Iоря;tку спосiб.

Оприлюлнення lla веб-сайтi (сторiнui чи профiлi в соцiальнiй мережi) орендаря, якиil clTpl.tпtaB в ()pcl1,1)Майно без проведення ayKuioHy, нелостовiрноТ iнфоiмачiт, цlо стала пiдставою для укладення догоr]ор\,()рсi1.Itll.е пiлставоtо для дострокового приПиненl{Я договору орснди за ittittiaTttBoto Ърa,,.,,п,,,ur,,я. а.гак())Ii llcпродовжеllня договору оренди на новий строк.

l I..5. Яlrtrrtcl ittlItc lte ttсрелба,tеtIо Lllll\4 ]lоговороrt. ttepexi.r
особалl нс t, ltiдсl,авоlо дJIя змiнll або припинення чttнtiос,l.i цим
tlового власн и ка орендоl]а Hot.o Май rra ( його правоrtастч п tt и ка), за
Майна Ореrrларем.

l l .(l. {оr,овiр llр1.1IIиня€ться :

l 1.6.1 з rtiдстав. перслбачеrtи\ tlacTl,tlot() llсрu|ою с.га-гтi 24 ']aKclttr,. i ltlltl ttt,tlllr:

l 1.6.1 ,l. якщО гliдставсlЮ припиненнЯ доI,оворУ с закirtченttя сl.р()ку.ltrД{vl"Dvru |lРУllIППtННЛ ЛUl 0tJopy С :]аКlrlЧеНllя сl,року. tta якttii ii()l() )к. li| lctl(l (trбt,tttлругиГt частини першоi cTaTTi 24 Закону), то логовiр uri*u.rr., припинениlч1 з:
дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Оренло,ltавrtя про Bi;tlttlBl r

::l]jХ::::]:',l":,:::л^:L"jлllУ:lflО::':- З пiдсiав. гtерелбаченихстаттею l9 закону, в l\4er(ax c,rpoKiB.

ltсlrе,lбаt,tеtltlI,о liас,гlll]ою l,pe. bolo ci.aTTi l8 Закону (rlyHKT l4З I Iорялку);

на адресу електронноi пошти Орен,,rаря i tlot,tllclBtlM
вкладення за адресою мiсцезнаходженttя Opcrr.Itapя" il

l l})aBa l},,IitCl t(lcl,i t tlt ol)L'l 1.1()IJil ll(, \l п i'ilrtl .t 
1-1с-гi rr

!l()ГоВОро]\I. i Birllбcpiril( cll(ll() |llllllllc ll, .t_lя
ви tlяl-ком t]1.1 Ilалку l lp llt]a-l r.t,la l 1ii' tll:lclt,t()l]a l |()l ()

ДаТИ' ВИЗНаЧеНОТ В абЗаШi ТРеТЬОМУ ПУНКТУ l5l ПОрялкУ, якщо пepeMox(LleM аукчiоtlу, на lIp()jtoB)|ielll|я
ЦЬОГО ДОГОВОРУ СТаЛа ОСОба iНШа, НiЖ ОРеНЛаР. - На ПiДСтавi протоколу ayKuioHy 1рiulенrlя opett,ttlititBttя ttc
в l.tM а гасться );

обс,гttвинtl на пiдст,авi рiшення Оренлолавuя або на пiдставi локумеtl,1,а. яклrй cBi.,t,rll1 ь tIp() tlасt.аttttя (laKlrприпинення юриличнот особи або cMepTi фiзичноi.особи;

l 1,6,2 ЯКШО ОРеНЛаР НаДаВ НеЛОСТОВiРrtу iнфорплачirо tIpo tlpaBo бу,гtr opel1,.tilpc\l Iti/[lI()Bi,ltIl() .l()IIоло)кенЬ tiacTl,|H третьоТ iчетвертоi cTaTTi 4 Закону, а такоЖ ,nuto ОрauЛар. якиl'i orpu,run Maiitro в tlpctt,,rt, tic,lпрOведеllllя at,Kttiorry. rtадав таlабо оIlрI,lJllодtIиt] tla веб-саti,r,i 1cropirlrri ,rlr rrp,,,;ri li tr ctrrtilt.,tt,rtiii rtcllc;tli)ltc,,ttlc,t,tlBiptly irr(loprvlarriro про себе т.а/або cBolo дiяJtьlliс.гь.

!оговiр вва)кас,гься припиненим з цiст ltiдстави в односторонньому порядку на З0 день пiсля ttaдic.,lattltяоренлолавuеМ Лl'сТа оренларю про досТрокоВе припинення цього договору, KpiM випалку. K.JIll lIl)()lяl()l\l3аЗНаЧеНОГО СТРОКУ ОРеНЛаР ЗВеРНУВСЯ ДО Суду З оскарженням такого рiLшсtlttя бр.,iл,оr,uu,,r.

У,гакомt, разi лоr.овiр вважаеться llptlrll.,tHell1.1M:

гIiс.,tя закiн'lення дВох мiсяцiв З дня ЗВер}lення Оренларе]\,l за гаким tlозово]\I jt() c);l),. якlit() с.\,jt()Nl lIcвi,lкрито провад)I(ення у справi за TaKltM noaouonl Оренларя npo,r,rrn, зазtiаtlеllого лвс-lмiся.tноt.о c,I.poK\;

або з ltа,гtl ttабранttя зaKoHHol,clt.lltt рiшtеttltям c!.lly rlро Bi]lbtoilv r tlrlзtltli ()рсtr.tаllя:

абСl'i Лаr'tt ]aJlIJlllCtlI]Я Cy]lOM ПоЗовr,бсз;lозiлri.l). lIpllllllllcIlllя lll)()IJa.IliliclIllя r,cllllttBi itбcl з _,tit,tlt
Il i.,tti, t tt tiа t t t tя ( )per r,,Laperrr l IO]OB\.

JIист про дострокове прип1,1lJення наllсllла€ться
вiдправленням iз повiдоп,rленням про вручення i описом
такох( за адресою орендованого Майна:
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ll,(1.3 (l) якшо цей договiр пiдписанийt без о:tlлсlчасного ttiдllисан1-1я aK,l,a гtриймаttttя-tlерс.,ltа,ri Мitйllа.
f{оговiр вI]ажасться припtJlJеl{им з цiсТ rriлстави гlа п'ятtiii робочий лень пiсля lli.lrttlсаttttя ltb()I,() л()I.()t]()р\,. яlillt()
cTatlOi\t tla Цс't:'i лс}iЬ акт приймання-перелачi не пiдtlисаttt{l."l tlepe] ttiлмов) Оренларя. lIpo tlto lia;arlcovтpl1]\t\t]all
повиI{ен сt(Jlасти акт та повiдомити ореttлодавlitо.

ll.(l,;[. rra Bll]\,lOt'y Ореlt.tlоДавuя з ltiдс'гttв. rtереjlба,tеttttх I1yttKтol\,,t l1.7 ttboгtl jloI,()Bol)). l ttl.tl tlt,t,rtr lrrttltзill
ВВа)I(аСl'ЬСя прtJПиl]еrlим в день, ви3на.tениЙ вiдповiдно ло абзачу третього пуllкl,у l 1.8 цьоlо jto0,0Bop),:

l1.6.-5. на ВиМоГУ оренларя з пiлстав. передбачегtих пунктом l1,9 rtього логоr]орч. i пllи ttbilMt, .,t()I,oBil)
BBa)KacTbcrl nplllltItlet{иM вдеtlь, визначениГ.t вiлповiднолоабзаllудругого пуtlкт\, lI.10 rtього]lоl,оt]ору:

l1,6.6. за згодоIо сз,орiн на ni/lcTaBi логовору про прt4пиlrеIItlя з Jlilll, lIi,,tItltclttlttя ак.га l1оt]срнснttя Mrrйtta,l
оренди:

l 1.6,7. На виМоГу бУль-якоI iз cTopiH цього договOру за рiLtlеttням cltrv l пi:tст,ав. ttсредбачеtlltх
,]ако нодавсl,вом,

l1.7, /|oгoBip МОже бути дос,гроково ttрltttиttегtt.tй rla BlIl\,loI,y ()ренло.tавrtя. якlltо ()pcrr,ta1l:

l |.7.1 , ;ltlltycl'llB ltросl'роtlсIlllя cI1.1aTl1 opctl.ttloi' IlJla гlj tlll c,t,lrtlK бi.ltt,ttlс lpb()\ rl iсяttitr абtl cr btiipttit
,lаборговаrriс-гь ] ореl]j,lноt'п"rtаr,и бiльrttа. ttiiK rt;taTa за,l,рtl плiс:яtti:

l1.7.2, викорис-говус Майно не за цiJlьовим пр1.1знаtlеtlням. вl]зl{аченllм ),пчl{ктi 1З17.1 YlroB:
l1.7.З. беЗ ПисЬмового дозволу Оренлолавrrя передав Майrrо. його част,1.1ну ), корис-l,уваtlttя iltlLtiii rrсilбi.

KPiM ВИПаЛкiв. кОл1,1 Оренлар передав Майrrо в субореrr,'rу rla пiдс,гаtзi Il),}lKI\ 8. l ltt,t,гt, .,t()l(|Ittlll.\ i tl;t,lltB
Оренлолавutо коtliю договору суборенли дJIя його опрлlJl}олне}lня в електроннiлi торговiй cttc,r cbr l.

l 1.7..1. yK.lraB логовiр субореrrлlл з особами, якi tte вiдtttlвiлаюr,ь L}l.]N4oI,aM cтaTтi ,l .]aKorrr,;

l 1.7,5. переrilкод)кае спiвробiтникам Оренлолавця та./або Балансоутрllмуваtlа здiйснкltlа-t,tt коlll,р()ль }а

використанням Майна, виконанням умов Llього договору;

l 1.7.6, вiдмовився внести змiни до цього договору у разi виникнення пiдстав, перелбачених пунк,гом 3.7

l 1.7.7, HeBr.rKoHyc забов'язаlltlя ]а циNl лоr,овором.

l1.8. tlpo наявнiсть олнi(,|'] rliдсгав /Ulя лострокOt}ого IlpиIlIlHL,tlIlя ]l()l()t}op\ ] irrittia,r,trBrt ();lctl.,itl.titBttя.

перелба'tених rly}lKToM l |.7 rrього логов()ру. ()реrr.ro.,taBcttb ilбtl [;zulaltco\,|,llll\l\ |]{llI t]()tJiл()N],,rяс ()pcrt_litlrcrli tit
iHrliil сторогri ltоговору лисl,ом. У листi повиtiен пtiсти,гись опис пор)lllt,ttня i ви,rttl1,1 llpo ,jоlю yс\,Iiснllя в стр()к
tie MetllII як l5 r'a lte бi"цьtrt як 30 робо,rttх лtiiв -] ,]a,l ll pcr cl;ltrrtii' ,lllc I,a (\. cl,p()li li'я Ill l]()ai(),lll\ ,lttitз. яlittLtl

Ба,rаrrсоутрr,|муt]ачем контролю за вI,Iкор1,1стаttням МаЙrlа), JI1.1cl, tlерссиJlасl,ься llil a.,tpcc\ c_IcKtl)t)lltl()l ll()Ill!;l
оренларя it'lоштовим вiдправленням iз повiдомлеttням IIро врученt|я ioltttctlпl t]кJlа.lеtIIlя ]а a;tpcc()l()
мiсцезttаходження Оренларя. а також за адресою оре}lдованого Майна.

Якlчо протягом встановленого ),приписi ,tacy Ореlrлар не усунув поруlIlенl{я. Орснло:tавеrtь lla,,lc1.1rlii(,

Ореrlларrо JIисl'" у якомч повiломляс Opctl,ttapeBi про /(ocTpoKotje tlpIltllillcllllя /lo1,oBopv lla RlI\!OI,\,()1lelrlttl;tltBttя.

поси.llанllя на обставиttи" якi свiдчать про,ге. що t]оруtl]еl{tlя трива€ rtiсля закitt,lL,}|ня c]l)OK),. Bi,ttзc.,1r:tt,,tt, t. lя
iiого усунення.

!,оговiр вва)касться приIltlнеtlиi\{ на п'ятий робсtчий лL,нь ltiсля tta]lic,llttltlя Opctt]lcl,tatlttcпt l(jil
Ба-'lаrrсоутр1.1N,rувачем Оренларю листа про дострокове 11риrlинеtJtlя ltboI,o доlоt]оlэл. ()реrrлt)/tаt]сIlь l]a]lcl1,1tl(

ltcli.lll()tsJlR)(Tbcя lla пiлставi Ill1,е\{llсJlя lI()lllloBol() Bi_t.ti-tcllltя lla ll()llll()Bo\|v Bi_tttpitB.tcttttl()pcl1.1().tilBllя,

l1.9, I-{ей логовiр може бу,глt лос,гроково tlptlпt.tttettltй lla вtlмогч Ореttларя. якrtlо:

l1.9.1. про,rяго]\1 оllIlого мiсяttя пiсля tli,,ttlttcalll|я i,lK]a tlllttГll,tattttя-ttcpc.,la,ri ()1lcrr,Lap olpll\la( .,L()litt]ill
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llри Ймання-tlередач i; або

l1.9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приЙмання-перелачi Оренлар не N,lатиме MoiK,ltttBtlc,t,i

ви*орl4стовувати об'скт або приступити llo вttконання ремонтних робiт на об'сктi через Bi;tcyTtlicTb tta об'r,к,гi

моrкливостi пiдклю.tення до комуI.IаJIьних послуг, або вiдмови Балаtrсоутрt1]\{увача укласти iз Opett.,tapcrt

.ittlговiр про вiдtt,tкодування rпaрur Баltаttсоутрttмувача на \,l,pllNlaIlllя opcll]l()l]allOl,() N4aiitla,l,it tlil,IlilI1l!,,|

li()г\tYllaJl1,1lllx IlocJIyl 
-opa,,nopo, 

або вiлпловrl посl,аt|альttикitз Bi.ltrtorli.'ttttlx Kolt1'lti1,1l1,1lll\ Il()c,l-\'| \ li-lilc lll lj

Ореrlларем договори на постачання таких послуг протягом одного мiсяця 3 момент) зверtjеt]t|я ()рсll,,tаря (,за

умови, uto Ореrtлар звернувся до таких постача,,lьнLlкiв послуг не пiзнiше Hi>k протягом одt,lоI,O ivtiсяrtя ttiсltя

пiдписання акта приймання-передачi Майна),

l1.10, lIpo вияв.llегtня обставин, якi лають право Орен;tарю на IlpиtIиllclll{Я,ЦoI'()BopV tli;tttoBi.'Ltto.|to ll)lllil'\

lll]оl.яt.оМ з0 лнiв з моменту отримання гtовiдом.ttення Оренларя заувахiеlltlя ()реrrларя trc бу"ti,гr, 1,cl trcrli,

ОренлаР надсила€ Ореrrдолавuю iБалансОутримувачУ вимогУ про дострокове пр1,1Il}lнеtlttя ltb()Ict:tclгclllopl i

вимогУ про повернення забезпе.,уr-rпоaО лaпоrrrУ i спла,lених сум оренлноl' llла,ги, Blrпltll и ()рсrr,tltllя"

заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановлеllих цим ltytlKToM доI,овору. задово,IIеlItttсl tle lli,tjIяtltItlгt,,

lJоговiР вва)Iiас,гьсЯ прl..tпинеlllaМ tta десятllй робо,rий леttь пiсltя tlалiс,,tаttttя O1lcrr:ttrllcrt ()pctt,,Ltlttittlttttl i

Ба_rаttсоугрrtмувач tiалав Оренларю обгрунтованi заувахtення Utодо oбcraBtltr. l}lIK-la,tclIll\ \ lt()l-ti,t()\1,1,1ilIi

ореrrларя. Спори щодо обгрунтованостi цих зауважень вирiшуються сулом,
' За вiлсутностi aчу"йaпО ОренлолавЧя та БаланСоутримувача, передбачених абзаttоп4 Jlpyl"l!\l tL0,0l()

пункту:

Балаrlсоу,грrlмуваlI повертас Ореttларtо вlдповl]lн},

tlpo,I яl.оN] ]tсся,гll KaJlcllлi-tp}lll\ ttttiB з N1()N4еtl'гу (),грlI]\4аllt|я

ll0IJерllеtlIiя MaiiHa з ореl]ди:

Бмаrtсоl,тримувач повертас сплаченt.tгt opeH;tapeM забезrlе,tув;tLtьнtlЙ -ItеIl()Зltl' tlp()'l Яl()\'l 
"iССЯ 

Ili

календарнllх дttiв з моменту о].рtl]\rаlltlя t]Ill\,toгll Ореrlларя i tliдtttrсаttttя ()рсtrларсrl aKl,it пoBcl)llcltItlt \,lltij rilt -l

()реll,ц1.1. IloBepttetttlя орa"л"от nnu.n, rчо була rrалмiру спJlачеl{а OpeH,rapeM lla ра\унок Бzutансоу,грtlNl\ltаl|а

злiйсrIюсться \, Ilоря]tку. BllзtlatIeHoN4y закоtlолавстt}оl\1,

l 1.1 |. У разi trрrtltинс1,1ня доl,овору;

полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Оренларем за рахунок власних коштiв ]а llo_ttlltl tlсiб,

визначен}iх у пунктi 5.1 цього договору, якi молtttа riдопрarlпr,п вiл ореttлованого l\4айttа. tlс,зав,,lаtо,ltt iitlltr

lIlKojlll, с власнiстtо Оренларя, а полiпшенrrя, якi не *o*"u вiдокремити без tltKoдlt л;tя llaiitta, - Bltactliclto

тсриторiальноТ громали плiста Кисва:

Орсrrларем без згоди осiб. визttа.tеt|llх ),п\,нк,t,i .5.1 ttьt-lt,о.lоl()ti()р\л яlil Ilч

Майна, с власнiстlо ,гериторiальrtоТ громали Micla Kttt trl tit il llltpticll,

tIacTt,lIly opert]rtt<li' tl-|la,I,1l. cIt:tit,tctttlT ()1lеlt"tарсr,l"

l]ll\1O1,1l ()рсrr_Lаllя i tti"liriti,,tttttlt ()1lctt,tll1lcrl ltt;tlt

поlliпшення Майна, зробленi
можна вiдокремити без шкоди для

компенсацii не пiдлягае.

l l .l2, МаГlно вI]ажасться поверt]ен1,1М ОренлолавLtю/ Iiалансоутриl\,lvваtl) ] !lol\tct]Ty llljtIllicalltlя

Балаttсо1,1р11\4чt]аt|еl\,t та Ореrlларем акта поl]ернеllllя ,} орсll,гrtl opetl,гlOBaliol,rr Майttа,

l tt tlte

l2.1 Оренлар зобов'язаний письмово повiдомити iншим сторонам договорУ tlротягоl\4 tl'я,т,и робочttх,,ttliВ

з дати вI]есення змitt у його наймеrtуванrIi, мiсttезtлаходженнi. баttкiвських реквiзtгrах iKott,raK,tllll\ -,liillt1\,

ореrlлолавсrtь або Балансоуrр'лмувач повiдсlм.ltяс Оfенларевi про вiлповiлtti змittи tlllcb\l()lJo агlо на a,Itpec\

елсктрt,lttноТ поttlти.

l2.2.!lкLrtоllеil4лоГоВiрпi,lлягасtrо.гарiшlьнtlмУtlосвiДченrlIо,Вll,Г}l;lIlllllllilксttt'сlli,t'tсtlltяrlссс()1lсlt,ili1l.

l2.3. якшо протягом строку лiтлоговору вiлбувасться змiна оренлодавttя або Бzurансоу,грлlмувача,iпl]:l

новигл Оренлодавець або Балансоутримувач ста€ стороllою такого договору lllляхом скла,гtеtltlя аNта lll)0,Ji,tlllll\

стороtlи у логоворi оренди (далl - акт про замiну сторони; за tPopMoro, шо розробrrясться ()1lеrl,rолаt]Ltсl\4, Акr гtро
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opllt,iHtцbHиx примiрниках. Ilовий Оренлолавешь або Балансоу,грllмуваtl зобов'я,iаtrtrii (tlptltяl,tlMt tt'яt'tt рtlбtl'ttlх
лнiв вiд даl,и його надсилання Оренларю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торl'овiй ctlcrcпti.

оренлодавеttь або БалансоутримуваtI за ttим логовороl\{ вва)касться заьtittеtlttпл з N!o]\lellTy pцl,fi.rliKvBaltltя ак-гll

lrpo,laпlitty cTopiH в електроtttлiй торговiГi системi.

|2.,1. У разi реоргаl]iзаrtii'ореrtларя лоt,овiр opL-t{лIl зберiгас ,ttttlttictt, _,t.Ilt tti_ttttttti-ltttttt'l Ilpat}ollac1'\lll]l]Ktt

lорI.|.1l|ч llOl' особll - Оренларя.

У разi вилiлу з юридичноI особи - Оренларя окремоi юридичноТ особи перехiд до такоi особlI rlpaIr i

обов'язкiв. якi витiкають iз цього договору, можJIl{ви,"л лишlе за зголою Оренлолавttя.

Замiна cTopoH1.1 Орелlларя набува€ чинностi з дtlя вtlесенttя змitt ло tlього логоворv.

Замrirrа Ореrrларя irrша, иiж передбаtlеtlа цим п)/нктом, tle доtlуска(,1,ься,

l2.5. I-|ей.Щоговiр укладено у трьох примiрнlrках, кожен з якtlх мас однакоВ),юриllиtlнV сил},. tlo ojtll()\,lY

лля Оренларя, Оренлолавця i Балансоутримувача.

l2.6. У разi якtшо rtовiдомленtrя (лист) Орен,,tо.rtавttя. Бzulаttсtlчтрим\]ваt|а liatlpaBJ]ctte -]а lli"ljlcrlill()l()

алl)сс()l() (заlttа,tсttоtсl у ,rtoloBopi) i ttoBc.pltetlo Ilolll,гotO ), зl]'я-tli\ t Jl()cl1_1illIl]rtrl tt;l ttrtбr Ilя it.,tl]cUillit. lle

то вва)касться, шо адресат (оренлар) повiдомлеttий належнtlм чином,

Додаткп

l3,1 Лодатки до цього,Щоговору с йоI,о невiд'смнокl i складовою частиноtо.

/[о rtього .Г{оt,овору лолаються:
- Д Kr llp tl йпtаll l{я- Ilepella,I i ореtl]lоl]аltого маГt на (Долаток l );

- Викопiюванням з поповерхового llJlally (,Щолаток l).

lii;t ()1lсrurаря:

Вiл Орснлолавttя:

В iл [ia.rr а ll сlоy,гр tl Nlyваll :

Y
.оо
со,€-

JIiпllIIclt с,горilr



Додаr-ок |

Акт
п ри йман llя-перелачi в ореttду нерухомоао ма rl tta, lrlo tt:l,цсжить
до комунальшоТ власностi територiа.llьшоТ громa/tш пricтa Кltt,ва

(нова редакцiя акту приймашня - перелачi нежилого примiщенltя вiл 27.12.20l8)

м. КиТв u 2J, 3? 202l р,

Фiзична особа - пiдприемечь Жаворонкiна Галина Володимшрiвна - надалi - Ореllдар,
(Витягу з Сдиного державного ре€стру юридичt-{их осiб-пiлприсмlriв та гроl\4адськt.lх формчвань ), Kol(
IIlН 2780006965 що знаходиться за адресою: 04208, м. КиТв, пррсп. 11равли,80-Д кв. ЛЪ7l.,га
Комунальне пiдпри€мство <<Керуюча компанiя з обслуговуваннfl житлового фонлу
ГолосiТвського району м. Кисва>>, надалi - Балансоутримувач, код за еДРПОУ 32375554. Llro

знаходиться за адресою: 03039, м. КиТв, просп, ГолосiТвський, l'7-6, в особi дирек,гора Лаr,анкlк
Наталii Вiкторiвни, яка дiс на пiдставi Стаryry з лругоТ сторони, склали цей Акт. про Haвeilсlle
ни)I(че:

l. lla виконанtlя договору орснди Hcp},xoмol,o майttа ,riд,4 ,, 1& _20t{p. N,,rjТ,/_tr
(далi - !оговiр оренди) Балансоутримувач передае, а Орендар приймас: в строкове пла,гllе
користування нерухоме майно, що нulлежить до комунальноТ власностi, -

Характеристика lIерухомого майна
l Iе)I(итлове прип,t i t t [е tt ttя,]i,l гi1,1 bl IOlo t|.Il()I I tclo
32,50 кв. пl,

I loBepx пiдвал

Загальна площа об'скта (кв. м) 32,50 кв. м

Корисна площа об'скта (кв, м) 32.50 кв. м
Ilазва об'r,,кт,а не)I(итлове t l i/lBa.ll btle t t ри bt i Lt tc t t t t я

М iсцезнаходл(ення об'скта л. Вслпкtr Bacrt"rrbKiBcbKa, .l2-

(далi - Об'скr, оренли). шlо перебувас на балаttсi Ба..rtансоу,гримувача Ttl ItillIс)ки,I l, ,to ct|lclltt

у,прав;litзllя l-o.1locil'BcbKoT райоrrноТ в MicTi Кисвi деprKaBttoi'a,,tMiHicl partii',

2. Об'r.кт орсlJли с: вiльнишl вiл трегiх tlсiб. tlccpe:ttllli ()б'r riгil ()l]cll-tlJ tlc\lil{, lllliitta. tlii]le)l(l|()l'i)

пiдписання tlього акта приймання-передач i.

3. Харак,геристика lJежитлового приплiщеl-ttlя: примiLrlе}ltlя розтаtIIоваtlе в lti]lBa",li" ttаявtti t,,ci

iHrKeHept-ti комун iкацiТ,

4, Вказане примiщення передаеться Оренларю в задовiльному cTaHi без будь-якогt,l обладttаt,tttя.

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ орЕIIдлр

с'гво <KcpYK1.1a
ttiB, ltlltlctt, ll;lilB,trr. 8()-,\. riв..NrГr, 

-/ 
]
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