
ДОГОВIР ОРЕНДИ Ns Z/Й-/
нерухомого майна, що нilлежить до комунальнот власностi

територiальноТ громали MicTa Кисва

l. Змiнюванi - Умови

l
Найменування

населеного
пункту

MicTo Ки[в

2 ,Щата n/y',,4 202l року

J Стороrли Найменування

Код згiдно з

единим
державним
ресстром

юридичних
осiб,

фiзичних осiб
- пiдприем-

цiв i

громадськ
шх формувань

Адреса
мiсцезнаход-

ження

Прiзвище, iм'я, п0

батьковi (за
наявностi) особи,

що пiдписала
логовiр

Посада
особи, що
пiдписала
логовiр

lосилання на:

документ,
який надас
повнова-
ження на

пiдписання
договору
(статут,

положення,
наказ,

ловiренiсть
тощо)

iз.t.
l
l

i
l
i

l
!

l

i

t

Оренлодавечь

голосiтвська
paГroHlla

в MicTi Кисвi
державна

адмilriстрацiя

373088l2

03039, м. КиТв,
просп.

ГолосiТвський,
42

Калугirl Олег
IОрiйович

Заступ-
lllIK

головli

3акони 
]

УкраТни 
i

<Про MicueBi i

д:р."'u""i... 
l

lДМlНlСТРаЦll);

, кПро оренлу;
державного i

таi
КОМУНЧLПЬНОГО]

Ma["IHa)) 
|

РОЗПОРЯЛЖеН,ня|
l олосllвськоl:

районноТ в l

MicTi Киевi ,

ДеРЖаВНОТ |

адмiнiстрацiТ l

вiд 03.07.20201
JФ319(зi 

.

змiнами l

1.1
\лреса електронноТ пошти Орендодавшя, на яку

надсилаються офiчiйнi повiдомленням за цим
tоговоDом

rda_goIos@km da.gov. uа

Оренлар

Фо
fl,робоuький

Ропtан
васlrльовIlч

2952400955

03084, м. КиТв,
вул. Генерала

Матикiна,
ЛЪ 16, кв. 136

тел.
+3809374l3444

.Ц,робоuький
PoMalt

васrlльовl.rч

Фiзична
особа

Паспор,г |

гомадянIлна
УкраТни 

|

NIС 146959 l

"i
3.2.1

Ал.реса електро]
надсилаються о

цоговором

нноi пошти Оренлар

фiuiйнi по;Цомленt
)я, на яку
lям за цим osbb.matykina l б@gmаil.соm

,2
iцiйний веб-сайт (cTopirrKa чtл профiль в

tizr-пьнiй мережi) Орендаря, на якому
,блiкована iнфорl,,rачiя про Оренларя та йогО

пьнiстьl



] Комунальне
1

l пlдприемство

i <Керуюча
Балансоутриму i компанiя звач j обслуговування

! житлового фонду

32375554

03039, м. КиТв,
просп.

ГолосiТвський,
17-б

Латанюк
Наталiя

BiKTopiBHa

iI
l

, , , iIнформачiя про об'скт оренди - ,Нежптлове пiдвальне примiщення загальною площею l09,30 кв. м
4.1 - l-" 1нерухоме майно ]вул. Генерала Матикiна, 2.

Статут

d i rektsia_golos@kmda. gov.ua

n " 
Посилання на cTopiHKy в електроннiй торговrи cllcтeмl, на якiй розмiщено iнформачiю про об'скг

*'" 
оренди вiдповiдно до оголошення про передачу майна в оренду (в обсязi, передбаченому пунrсгом 55

iПорядку передачi в оренду державного i комунального майна, затвердженого постановою Кабiнету
jMiHicTpiB YKpaiHIr вiд 3 червпя 2020 р. N а83 (офiчiitний вiсник Украiни,2020 р., N 5l, ст. l585) (далi -
,Порядок), або посилал|llя на опублiковане вiдповiдно до Порялку iнформацil"rне повiдомлення /

liнформачirо про об'сtсг оренди, якщо договiр уклалено без проведення аукцiону (в обсязi,

!перелбаченому пунктом 1l5 або 26 Порядку)

;ксцоо:!.ruд-zо?t ооl z_zt ý9J
реестру нерухомих пам'яток УкраТни, не с

5l Прошелура, в результатi якоТ Майно отримано в оренду

ill (А) Передача об'скга оренд]l lra аукцiонi

ki
] 6.1 l Балансова заJIишкова BapTicTb l сума (гривень), без податку на додану BapTicTb;

(2) вrrзначена на пiдставi tРiнансовоТ ',Цll2S,l4 ,пп. (сорок ciM тисяч сiмсоr'двадцять

BapTicTb Майна

,звiтностi Балаr,rсоутримувача i п'ять грн. 74 коп.)

,(lчастиr'lа cTaTTi 8 Закону УкраТни j

;вiд З жовтня 20 l9 р. N l 57-1X "Про|

|оренлу державного i комунального

;MaliHa" 
(лалi - Закон) 

|

6.2 | Страхова BapTicTb

",: "

6.2. l,CyMa, поряllку
(2) lабзачом TpeTiM

йБёдОu"ё"о*у 
" "-icvMu 

iййrе*l, Ь;;"д;й;"" дй;Ц-ffi.i. (r";;р;

]

не застосовчсt,ься

, Цiльове призначення Майна

7.1 iПршмiщеl{tlя може вI.rкористовуватися tla розсуд орендаря KrriM нiчних клчбiв. pecToDaHiB з нiчним
(t) режпмом

'зл iп с,,,оtо,гl

о ,Графiк використання
" :(заповнюсться, якшо майно

,аном на останню
мiсяця, цо

перелувала латi
прилюднення
голошення
l mавня 202 l

iпередаеться в Ilогодинну оренлу) 
i

J.J

].3.

,7



Орен.шна плата та iншi платежi

дата i реквiзити ',

lРОТОКОЛУ еЛеКТРОННОГО :

|gнч вiд l8.08.2021

LLE001-UA:

петlсуються Оренларем
" ""р"д-у,,*рй**ому 

rryнктом 6,5
итрати на утримання

ного Майна та надання

на суборенлу

HKiBcbKi реквiзити для сплати

iоренлноТ плати та iнших платежlв

iвiдповiдно до цього договору

пiввiдношення розподlлу орен

станом на дату укладення

10.1
(l)

Розмiр авансового внеску орендноТ плати

Строк договору

ндодавець надав згоду на суборенлу згiдно з оголошенням про

маина в

Балансоутримувача

банку 305299 код €ДРПОУ 32375554

Ё;д*ый. Кисва 07о вiлсоткiв суми

|2.|
(1)

нднот плати

II. Незмiнюванi умови договору

,пб 
1, Прелмет договору

1.1. ОренлоЛавець i Балансоутримувач передають, а Оренлар приймас у cTp.ol::e платне користування

Маt,-lНо,ЗаЗНаЧеНеУпунктi4Умов,вартiстьЯкоГосТаНоВИтЬсуМУ,ВИЗНаЧеНуУпунктiбУмов.

1.2.МаЙноПереда€тЬсяВоренДУдЛяВИкористаннязгiДнозпункТоМ7Умов.

а, гривень, без податку на додану BapTicTb

icTi тидцять BiciM грн, 63 коп )

на орендна плата, визначена

результатами проведення
кцiоtry

iдui) *i.""ni оренднi плати

ма забезпечуваJIьного депозиту
_якому разi у розмiрi ",_у:.:у:у:

irъый мiнiмальнот заробiтноi плати станом на перше число мlсяця, в 
i

no,iy у*пuоuеться цей доiовiр сума, гривень, без податку на додану 
i

icTb. ,

l, гривень, без податку на додаtry BapTicTb (е000,00 (шiсть тисяч гпн i

:оп ) - мiнiмальна заробiтна плата на 01,09,2021) 
i

uА?4зЙбб9dOilOOrаi'ЬOOЙзSЗЙТвЁБ лъ l0026/01 фiлiт

lовного управлiння по м, Киеву та КиТвськiй областi АТ
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2. Умови передачi орендованого Май!на Оренларю

2.1. Оренлар вступас у строкове платне користування Майном У день пiдписання акта приймання-

перелачi Майна.

Дкт приймання_передачi пiдписуеться мiж Оренларем i Балансоутримувачем одночасно З пiДПИСаННЯМ

цього договору.

2.2. Переюча Майна в орендУ здiл"tснюеться за його страховою вартiстю, визначеною у пунктi 6.2 Умов.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата становить суму, визначену у пунктi 9 Умов, Нарахування податку на додану BapTicTb

на суму оренлноТ плати здiйснюеться у порядку, визначеному законодавством Украiни.

що склалу оренлноi плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг,

послуг з управлiння об'ектом HepyxoMocTi, витрат на утримання прибудинковоi територiТ та мiсць загапьного

користування, BapTicTb послуг з ремонту i технiчного обслуговування iнженерного обладнання та

внутрiшньобудинкових мереж, ремонту булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасалу, вивiз смiття тощо), а також

компенсацiя витрат Балансоутримувача за користування земельною дiлянкою. Оренлар несе цi витрати на

ocHoBi окремих договорiв, укладених iз Бапансоутримувачем таlабо безпосерелньо з постачuL,lьниками

комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору.

3.2. Якщо орендна плата визначена за результатами aykuioHy, орендна плата за сiчень-грулень року. що

наста€ за роком, на який припадае перший мiсяць оренди визначаеться шляхом коригування оренднот плати за

перший мiсяць оренди на рiчний iндекс iнфляшiТ року, на який припадас перший мiсяць оренди, Орендна плата

за сiчень-грудень третього року оренди i кожного наступного кzuIендарного року оренди визначасться шляхом

коригування мiсячнот оренднот плати, що сплачувалась у попередньому рошi, на рiчний iндекс iнфляuii такого

року.
3.з. Оренлар сплачус щомiсяця до 15 числа поточного мiсяця оренди, так як орендар отримав майно в

оренду за результатами аукчiону (логовiр 5(А).

3.4. Оре1rлар сплачус орендну плату на пiдставi paxyHKiB Балансоутримувача. Податок на додану BapTicTb

нараховуеться на загаJlьну суму оренлноi плати. Балансоутримувач надсилае Оренларю рахунок не пiзнiше нiж

за п'ять робочлrх днiв до дати платежу. Протягом п'яти робочих днiв пiсля закirт,lення поточного мiсяця оренди

Балансоутримувач передае Оренларlо акт виконаних робiт на наданЕuI орендних послуг разом iз податковою

накладною за умови реестрашiТ Оренларя платником податку на додану BapTicTb.

3.5. В лень укладення цього договору або до цiсТ дати Оренлар
мiсяцiв, зазначе}lу у пунктi l0 Умов (авансовий внесок з орендноТ плати),

пунктi 3,6 цього договору.

сплачу€ орендну плату за кlлькlсть
на пiдставi документiв, визначених у

3.6. Якщо чеri логовiр укJIадено за результатами проведення аукцiону, то пiдСТаВОЮ ДЛЯ СПЛаТИ

авансового внеску з оренлноТ плати с протокол про результати електронного аукuiону.

з.7. Оренлна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, стягусться Балансоутримувачем.

Балансоутримувач Mo>Ite звернутися iз позовом до суду про стягнення оренлноТ плати та iнших платежiв за цим

договором.

з.8. На суму заборгованостi Орендаря iз сплати оренднот плати нараховусться пеня в розмiрi подвiйнот

облiковот cTaBktI Нацiонального банку на дату нарахування пенi вiд суми заборгованостi за кожний деllь

простроченI{я перерахування орендноi плати.

3.9. Налмiру сплачена сума оренднот плати, що надiйшла Балансоутримувачу, пiдлягас в установленому
порядкУ зарахуваннК) в рахуйК майбутнiХ платежiв,'а у разi неможливостi такого зарахування у зв'язку з

пр14пиненням орендних вlдноЬин - поверненню Оренларю. Сума орен.чноТ плати, сплаченоТ авансом вiдповiдно

до пункту 3.5 цього договору, пiдлягас зарахуванню в рахунок сплати оренлноТ плати за пepLtti мiсяui оренли

пiсля пiдписаtlljя акта приймання-передачi Майна.

3.10. Припинення договору оренди не звiльняс Оренларя вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за

орендноIо пла1ою, якщо така вltникла, у повному обсязi, ураховуючи пеню та неустойку (за наявностi).
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Орен.чаР зобов'язаниЙ на вимогУ Оренлолавчя проводити звiряння

, оформляти акти звlряння,

взасморозрахункiв за орендними

платежами l

4. Повернення Майна з оренди i забезпечувальний депозит

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

звiльнитtл протягом трьох робочих днiв орендоване y.":"о вiд належних оренпарю речей i повернути

його вiдповiдно до акта повернення з ор.поr'ЬЙiu"о,о Майна 
" 

То1\,tу cTaHi, в якому Майно перебувало на

момент перелачi його в оренду, , rрu*r"uп"r*";;й;;""rо qir"u"J.o".J:.r,-; i-r"_^Oj,.*apeM були виконанi

невiд'емнi полiпшення або проведено капlтаJIьн"й p,*on,, - то разом iз такими полiпшеннями/капiтальним

ремонтом;

сплатити орендну платУ, нараховану до дати, що пOредуе латi повернення Майна з оренди, пеню (за

наявностi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договоропl про вiдшкодування витрат Балансоутримувача

на утримання орендованого Майна та надання комунiшьних послуг Оренларю, нараховану до дати, що передуе

латi повернення Майна з оренди; 
-. лял _.*.т,, i)

вiдшкодувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноi або частково

орендованоГоМаЙназВИНИор.пДu|:.!'.:.У.*u*сУМ,цоПереВиЩУЮтЬсУМУсТрахоВоГовiДшкодуванНя,якшо
воно поширюсться на випадки погiршення "ruuy 

ъбо втрати орйо"uпо,о майна), або в разi демонтажу чи

iншого вилучення невiд'смних полiпшень/капiтального ремонту,

4.2.ПротягоМТрЬохробочихДнiвзмоментУприпиненняцЬоГоДогоВорУБалансоУтримУвачзобов'язаниЙ
оглянути Майно i зафiксувати його поточний стан, а також "u" ръ,рu*ункiв ilrlим договором iза договором

про вiдшкоЛуваннЯ ,"rpu' Балансоутримувача на утримання оj*ооuuпого Майна та надання комунzшьних

послуг Оренл.арю в akTi повергlення з оренди орендованого Майна,

Балансоутримувач складае акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох оригiнальних

примiрниках i надас i.riдписанi Балансоутримувачем примiрники Оренларю,

Орегrлар зобов'язан trй :

пiдписати три примiрники акта повернення з оренди орендованого Майна

наступltого робочого дня : ги"-,_:]у_,,]: отримання_ 
_":._,:-uп'ОУТРИМУВаЧа

Балансоутримувачу два примiрники пiдписап"* Ьр."лuрем aKTiB разом iз ключами

коли достуtl ло об'с*,а орЁ"д" Ъuб"п,чуеться ключамt,r);

звiльни,глl Майно одночасно iз поверненням пiдписаних Оренпарем akTiB,

не пiзнiше ttiя< на .tетвертий робочий день пiсля припинення договору БалаIrсоутримувач зобов'язаний

надатtt Орендодавчю примiрник пiдписаного акта повернення з оренди_орендованого_ Майна або письмово

повiдомити Оренлола"ulо про вiлмову Ор."лuр, вiд пiдписан*:й таlабо створення перешкод Оренларем у

доступi до орендованого Майна з метою йЬго оглялу, таlабо про неповерненця пiдписаних Орендарем

ПРИМiРНИКiВ аКТа' 
lписання Балансоутримувачем та Орендарепr

4.3'МаЙноВВажаеТЬсяПоВерНуТиМЗоренДизМоМентУПlI
акта повернення з ореllди ореIiдованого Майна,

4.4.Якцоорен:rарНеПоВертасМаЙнопiсляотриманнявiДБалансоУтриМУВаЧапримiрникiвак'га
повернення з оре'ди ор.пдо"u,,о.о мuи"u, бi;;о;;;;"*'Уе rylаuСОУТРИМУВаЧУ 

НеУСТОЙКУ У РОЗМiРi ПОДВiЙНОi

ореrrднот плати за коtкний день користуuu,,", йuипЪм пiсля дати припинення цього договору,

4.5. З метою виконання зобов'язань Оренларя за цим договором, а також за договором про

вiдшкодуваНня витраТ Бйп.оуrрПмувача на утриманНя орендоваНого Майна та наданнЯ комунаJIьних послуг

оренларю до або в .fi.eHb 
-пiдпr,.u""о'""i;i;"';;;;ffi -op.nouP 

СПЛаЧУС На РаХУНОК ОРеНЛО'uаВШЯ

забезпечувалопuй депо","i" розмiрi, визначеному у пунктi 1 l Умов,

4.6. БалансОутримувач повертас забезпечувальнtrй депозит Оренлар_ю протягом,п'яти робочих днiв пiсля

отримання прrапriрника 
- 
акта повернення з ореНДll ОРa'-'ДОuu"О.О МаЙНа' ПiДПИСаНОГО беЗ ЗаУВаЖОНЬ

Балансоутрrrмувача, або здiйснЮ€ вирахуван*, aу", визначених у nyn*ri 4.8 цього договору, у разi наявностi

зауваrкень' Балансоутримувача або Орендодавшя,

не пiзнiше нiж протягом

i одночасно повернути

вiд об'скта оренди (у разi,
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4.7. Балансоутримувач зшIишас на власному рахунку забезпечувальний депозит у повному обсязi, якщо:

оренларвiДмовивсявiдпiдписанняакТаповерненняЗоренДиореНДованоГоМайнаустрок'визначений
цим договором, або створюе перешкоди у доступi до орендованого Майна представникiв Балансоутримувача

або Оренлолавця з MeTolo складення такого акта;

оренлар не пiдписав в установленi строки логовiр оренди Майна за результатами проведення аукчiону

на продовх(ення цього договору оренди, в якому Оренлар оголошений переможцем,

4.8. Балансоутримувач не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочоrо дня з моменту отримання примiрника

акта повернення з орa"лu орендованого Майна iз зауваженнями (або за наявностi зауважень Оренлолавшя)

зараховуС забезпечувальниЙ депозит в рахунок невиконаних зобов'язань Орен,шаря i перераховуе

забезпечувал"п"И oanor", "u 
по.u1Ц""ня зобов'язань Оренларя у такiй черговостl:

у першу чергу погашаються зобов,язання оренларя iз сплати пенi (пункт 3,8 цього договору) (у такому

разi вiдповiдна суму забезпечувального депозиту po,nooin".|"' мiж мiсцевим бюджетом i

Балансоутримувачем ):

УДрУГуtlерГУIIоГашаЮТЬсязобов.язанняорендаряiзсплатинеУстойки(пУнкт4.4цьогодоговору);

у третю чергу погашаються зобов,язання оренларя iз сплати частини оренднот плати, яка вiдповiдно до

nynnry tj Умо, пlдп".u' сплатi до бюджету м, Киева;

у четвер.гу чергу погашають!я зобов'язання Оренларя iз сплати частини оренднот плати, яка вiдповiдно

ло nyn*ry l 5 Умов пiдлягас сплатi Балансоутримувачу;

УП,ЯТУЧерГуПоГашаЮТЬсязобов,язанняоренларяiзсплатиБалансоУтриМуваЧуплатежiвзадоГоВороМ
про вiдшкоДуваннЯ витраТ БалансоутрИмувача на утриманНя орендованого Майна та надання комунальних

послуг Оренпарю;

у шосту .tергу погашаються зобов'язання Оренларя з компенсацiт суми збиткiв, завданшх орендованому

Майну;

усЬоМучерГУпогашаЮтЬсяЗобов,язанняоренларяiзсплатиiншихплатежiвзацИМДоГоВоромабов
рахУНокПогаше}{l.tя'"'u*неВиконанихорен,чаремзобов'язаньЗацИМДоГовороМ.

БалансоУтримувачПоВерТасоренларюсуМузабезпечУвальногоДепоЗиТУ,якаЗчшИшиЛасЬпiсля
здiйснення вирахувань, передбачених цим lтунктоМ,

5. Полiпшення i ремонт орендованого пtайна

5.1. Оренлар мае право:

ЗаЗГоДоЮБалансоутриМУВаЧаПровоДИтипоточнийта/абокапiтальнил-tреМонтМаЙнаiвиступати
заI\4овнrlком на виготовлення проектно-кошторисноi документацiТ на проведення ремонту;

зДiЙснtоватиневiД,емнiполiпшенняМайнаЗанаяВНосТiрiшенняоренДолавчяПронадаНняЗГоДИ'
прийнятого вiдповiдно ло Заrсону та Порялку,

за згодою Орендол.авця, наданою вiдповiдно до Закону та Порядку, i один раз протягом строку оренди

зарахувати частину витрат на проведення капiтального ремонту в рахунок зменшення оренднот плати,

5.2'IlорялокотрltМанНяоренпаремзгоДиБалансоуТриМуВаtrаiоренлолаВцянаПроВеДеннЯвiдповiдних
видiв робiт, п.р.лбuч.п"х фнктом 5.1 цього договору, пор"лоп o,p"*i"n" Оренларем згоди Орендодавця на

зарахування BI{TpaT на проведення цих робiт_в рахунок:|:Y"от плати iумови, на яких здiйснюсться таке

ЗарахуВання'аТакОжсУМаВиТрат,я*iможУ,ьбутизарахованi,визначаютьсяПоряДком.

5.З.оренларМасПраВоI]акоN,lПеНсашirовартостiзДiйсненихнимневiД'смнихполiпшеньМаЙнаупоряДку
та на умовах, встановлених Порядком,
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5.4. Оренлар ма€ право на компенсашiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень Майна вiд

переможця aykuioHy з приватизацiт Майна, а якщо таким переможцем стае Орендар, - то право на зарахування в

pu*y"o* купiвельнот ui"" aу*" BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень у порядку та на умовах,

встановлених Законом УкраТни uiд i8 сiч"я 20l8 р. N 2269-VIII "Про приватизацiю державного i комунального

майна" (Вiломостi Верховнот Ра.чи Украiни, 20l8 р., l't lZ, ст, 68) (далi - Закон про приватизачiю),

б. Режим використання орендованого Майна

6.1. Оренлар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiдповiдно до призначення, визначеного у

пунктi 7 Умов.

6.2. Орендар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати його

пошкодженню i псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарними нормами та правилами

по>ltея<ноТ безпеки, пiдтримуваТи орендоваНе МайнО в наJIежномУ aru"i, 
"a 

гiршому, нiж на момент перелачi

його в оренду, , ypu*yu*nr* порrйо"ого фiзи.rного зносу, злiйснювати заходи протипожежноТ безпеки,

6.3, Оренлар зобов'язаний:

вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноТ безпеки розробляти комплекснi заходи щодо

забезпеченНя пожежноТ безпеки об'екта оренди Майна;

забезпечуваТи додержанНя протипоя(ежних вимог, стандартiв, норм, пч*-11,,:_.]uкож виконання вимог

приписiв i постанов органiв державного пожежного нагляду та вимог вiдповiдних служб (пiдроздiлiв)

Балансоутримувача;
утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну TexHiKy, обладнання та

iHBeHTap, не допускати iх використання не за призначенням;

проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувачу вiдповiднi

документи розслiдування.

оренлар несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатацiт iнженерних мереж, пожежнот безпеки

i санiтарних норм У примiщеннях згiдно iз законодавством,

6.4. Оренлар зобов'язаний забезпечити представникам Оренлолавшя та Балансоутримувача доступ на

об'ск1оренли у робочi лrri у робочий час (а у pu.i о,р"rvlання_скарг на порушення правил тишi або провадженtlя

Оренларем дiяльностi у неробочий .,ua, ,пu'aurдас шкоди або незручностей власникам сумiжних примiщень, -

то у буль-який iнший Йс1 i,"rою здiйснення контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов

цього договору. Ilpo необхiднiсть отримання лоarупу до об'скта оренди Балансоутримувач або Оренлолавеuь

повiдомляе оренларевi електронною поштою принаймнi за один робочил"t день, KpiM випадкiв, i:il j::11j:
об'екта оренди необхiдно отримати з метою запобiгання нанесенню шкоди об'екту оренди чи власностl TpeTlx

осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок *uрlйY'-л"л1,:11i:.-*" внаслiдок настання

надзвичайних ситуаuiй, техногенного та природного характеру, а також у разi отримання скарг на порушення

правиЛ тишi абО провадження Орен.чарем дirл"посri у "ерЪЬоч"И 
час, яка завдас шкоди або незручностей

власникам сумl)Itних примiщень. У разi виникнення таких ситуачiй Оренлар зобов'язаний вживати

невiдкладних заходiв д-lrя лiквiдацiТ iх наслiдкiв,

6.5. Протягом п'ятИ робочих днiв з дати укладення цього договорУ Балансоутримувач зобов'язаний

надати Оренларю для пiдписання;

два примiрнtlки договору про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого

Майна та надання поrу"-rпu"'поЁпу. Оренларrо. Проекти договорiв iз постачальниками комунальнl,х послуг,

якщо cTocoBrto об'скта орендИ такимI{ постачzulьнИками комунальних послУг вiлкритi oKpeMi особовi рахунки

або якщо oKpeMi особовi pu*y"n" були вiдкритi на поперелнього користувача Майном,

ОренлаР зобов'язанItй,jhро,,.о' десяти робочйх днiв з моменту

вiдшкодування витрат БалаЙсоутримувача на утримання орендованого

Оренларю:

, отримання примiрникiв договору про

Майна та надання комунzrльних послуг

пiдп ttcaTlt i повернути Ба-паrrсоутримувачу прим ipH ик логовору; або

пода1и Балансоутримувачу обфунтованi зауваження до сум витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню

Оренларем за договором.
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Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вiд Балансоутримувача

вiдповiдi на cBoi заува)кення, яка мiстить документЕuIьнi пiдтверлження витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню

Орендарем, пiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрник договору.

оренлар вживас заходiв для укладення iз постачальниками комунальних послуг логоворiв на постачання

вiдповiдних комунаJIьних послуг протягом мiсяця з моменту отримання проектiв вiдповiдних логоворiв вiд

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

постачаJIьниками комунальних послуг.

7. Страхування об'€кта оренди, вiдшкодування витрат на оцiнкУ МаЙНа

7. l. Орендар зобов'язаний:

протягоМ 10 каленлаРних днiв з дня укладення цього договору засIрахувати Майно на суму його

страховот BapTocTi, визначенот у пунктi 6.2 Умов, на користь Балансоутримувача згiдно з Порядком, зокрема вiд

пожежi, затоплення, протиправних дiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та протягом l0 каленларних днiв з дня

укладеннЯ договорУ страхуваннЯ (логоворiВ страхуваннЯ) надатИ БалансоутрИмувачУ та Оренлолавuю завiренi

належним чином копiт договору страхування i документiв, якi пiлтверлжують сплату страхового платежу

(страхових платежiв);

поновлювати щороку логовiр страхування так, щоб протягом строку дiТ цього договору Майно було

застрахованим, i надавати Балансоутримувачу та Орендодавцю копiт завiрених належним чиноNl договору

страхування i локументiв, якi пiлтверджують сплату страхового платежу. Якщо договiр страхування укладений
на строк, що с iншим, нiж один pik, такий логовiр повинен бути поновлений пiсля закiнчення строку, на який

BiH укладено.

Якщо строк дiТ договору оренди менший, нiж один piK, то логовiр страхування уклада€ться на строк лiТ

договору оренди.

оплата послуг страховика здiйснюсться за рахунок Оренларя (страхувальника).

8. Суборенда

s.l. (1) Орендар мае право передати Майно в суборенду, якщо Оренлар отимав Майно за результатамt,r

ayKuioHy (у тому .tислi в результатi продовження договору оренди) i оголошення про передачу майна в оренду

мiстилО згоду оренДолавцЯ на суборенЛу, про щО зазначаетьсЯ у пунктi l3 Умов. I-{iльове призначення, за яким

Майно може бути використано вiдповiдно до договору суборенди, визначаеться з урахуванням обмежеьtь,

передбачених цим договором (за наявностi).

8.2. Оренлар може укладати договiр суборенли лише З особами, якi вiдповiдаIоть вимогам cTaTTi 4

Закону.

8.3. Ореrrлар протягом трьох робочих днiв з дня укладення договору суборенли зобов'яЗанИЙ НаДаТИ

ОренлодавчIо iнформачirо про суборенларя та один примiрник договору суборенли для його оприлюднення

Орендолавшем в електроннiй торговiй системi.
9. Запевнення cTopiH

9.1. Балансоутримувач i Орендодавець запевняlоть Орендаря, що:

9.1.1. KpiM випадкiв, коли про iнше зазначене в aKTi прtлймання-передачi, об'ект оренди с вiльним вiд

TpeTix осiб, всередиl.ti об'скта немас майна, нzuIежного TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ до

об'екта моя<е бути наданий Орендарю в день пiдписання акта приймання-передачi разом iз комплектом клю,Iiв

вiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi приймання-передачi;

l
9.1.2. iнформачiя прdмайно, оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду

повiдомленнi/iнформаuiТ про об'ект оренди, якщо договiр уклалено без проведення

передбаченомупунктом ll5абопунктом 26 Порялку), посилання на яке зЕвначене

вiдповiдае дiйсностi, за винятком обставин, вiдображених в aKTi приймання-перелачi.

або iнформацiйному
аукuiону (в обсязi,

у пунктi 4.2 Умов,

9.2. Оренлар зобовязаttиt-r cBoc.tacHo iB повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежi

вiдповiдно ло цього договору.



9.3. Одночасно або до дати укладення
оренпноi плати в розмiрi, визначеному у пунктi

9

цього договору Оренлар повнiстю сплатив авансовий внесок з

10 Умов.

9.4.одночасноабоДоУкЛаДенНяцЬоГодоГоВорУоренларповнiстюспЛаТиВзабезпечУвальнийДепозитв
розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов,

l0. Вiдповiдальнiсть iвирiшення спорiв за договором

l0.1.ЗаНеВиконанняабоненалежнеВИконанНязобов'язаньЗацИМДоГоВороМсторонИнесУтЬ
вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором,

10.2.оренлоДаВецЬrrевiдповiДаезазобов,язаННЯМиоренларя.оренларневiдповiдаезазобов'язаНняМи
ОрендодавЦ, ,u b-u".frr|"ryruuu, якщо iнше не передбачa"о ,-,"* договором. Орен.uар вiдповiдас за своiми

зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH е правонаступником, виключно власним майном, Стягнення за

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

l0.З. Спори, якi виникають за цим договором або в зв'язку з ним, не

вирiшуrоться в судовому порядку.

10.4. стягнення заборгованостi з орендноi плати, пенi та неустойки (за наявностi),::.р:l::::iхi:lY

договором, може здiИс"юrur"", "u 
пiдставi рiшення сулу. Стягнення заборгованостi з оплати орендноI. плати

вiдповiДнооочu.,"п"шостоТстаттil7За*онуможе-здiйснюВатисявбезспiрноМУпорЯДкуНапlДстаВl
виконавчого напису HoTapiyca,

l 1. Строк чllltностi, умови змiни та припиtlення договору

11.1. (l) I-\ей логовiР укладенО на строк' визначений у.пункli ,1 У":1,л-ТеребiГ строку договору

почина€ться з лня набрання чинностi ци, доiо"ором. I_\ей договiр набирае чинностi в ден| його пiдпи_саlн1

сторонами. Строк оренди за цим договором почлlнаеться з дати пiдписання акта приймання-передачl l

закiнчусться датою припинення цього договору,

l1.2, Умови цього договору зберiгаrоть силу протягом всього строку lt]_у_:::::говору, 
в тому числi у

разi, коли пiсля його укладення закоfiодавстrо* ::rl:о::.::,о_:luu"па, 
що погiршують становище оренларя,

KpiM випадку, u u чu.rйi зобов'язань Орендаря щодо орендноТ плати - до виконання зобов'язань,

l1.З.ЗмiниiДоповненняДодоГоВорУВНосяТЬсЯДозакiнченнястрокуйогодiТЗаВЗа€МноЮ..о":_:l"лli"
з урахуваннr* ""ru.поui;;;;;;;r.l:ллr,i_""r 

та порядком умов та обмежень шляхом укладення договорlв

про внесення змlI-t l доповнень у письмовiй формi, "ki 
пiдпиiуються сторонами та е невiд'емними частинами

цього договорУ,

11.4. Проловження цього договору злiйснюеться з урахуванням вимог' встановленихстаттею 18

Закону та Порядкошл.

оренлар,якиГrбажасПроДоВжитицейдоговiрнановиЙстрок'ПовИНеНЗВернУТисЬлооренлолаВцяЗаТр}I
мiсяцi до закiн,tеtзня строку лiт договору lз заявою,

Що заяви додаеться звiт про оцiнку об'екта_орен1l_rлр_,л_":::'i,,:"_:::::;::i: логовiр оренли був

,*пчо.*iо'Ё::""ff#Ji;1{#ф.:lii:*Ё::jн*п":нi;#l"iliхтн"i]."#,,ЗЁУклаДений 
без

УКJt4ЛgПУrУl ""' :]|_":_:::;;;;:;л;;;," ,u"ru, 
! ! --- передбаченими статтеЮ

проведеннJI аукuiону з пiдприсмствами, установами, органlзацlями,

вирiшенi шляхом переговорiв,

договору на пlдставl
ПропускстрокуПоДаннязаявиоренДареМслiдставоюДIяприПиненняцЬого

закiнчення строку, на який його було укладено, вiдповiдно до гryнкry l43 Поряпку,

оренлар ,uc n.p./an He право на продов1цен}lя цього договору, яке може бути реалiзовано ним у

визначений в Порялку спЪсiб,

l1.5. Якщо iнше не передбачено цим договором, перехiд права власностi.на_ор:ндова:: *1::л]|,::,

особам не с пiдставо}о для змiни або припинеIlня чинностi цим договором, i BiH зберiгас свою чиннlсть Для

нового власIltIка орендованого Майна 1иоaо праuопаступttика), за винятком випадку приватизацiт орендованого

МаГлна Оренларем.
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l 1.6. [оговiр припинясться:

l l .6. l з пiдстав, передбачених частиною першою cTaTTi 24 Закону, i при чьому:

l1.6.1.1. якщо пiдставою припинення договору с закiнчення строку, на який його уклалено (абзаu

лругий LIастини першоТ cTaTTi24 Закону), то договiр вважаеться припиненим з;

дати закiнчення строку, на який його було ушадено, на пiдставi рiшення Орендодавця про вiлмовУ у
продов}кеннi цього договору, прийнятого з пiдстав, передбачених статтею 19 Закону, в межах cTpoKiB,

визначенихчастиною п'ятоlо cTaTTi 18 Закону; або рiшення орендодавlц про припинення цього договорУ З

пiдстав пропуску Оренларем строку на подання заяви про продовження цього догоВорУ,
передбаченого частиною третьою cTaTTi l8 Закону (пункт 143 Порядку);

дати, визначеноТ в абзачi третьомупункту l5l Порялку, якщо переможцем ayKuioHy на продовження

цього договору стаJIа особа iнша, нiж орендар, - на пiдставi протоколу aykuioHy (рiшення орендодавuя не

вимагасться);

l1.6.1.2. якщо пiдставою припинення договору е обставини, передбаченi абзацами TpeTiM, четверТиМ,

сьомим, восьмим частини першоТ cTaTTi24 Закону, логовiр вважасться припиненим з дати настання вiдповiднОТ

обставини на пiдставi рiшення орендодавця або на пiдставi документа, який свiдчить про настання факту
припинення tоридllчноI особи або cMepTi фiзичноТ особи;

l 1.6.2 якщо Орендар надав недостовiрну iнформаuiю про право бути оренларем вiлповiдно дО

положень частин третьоi i четвертоТ cTaTTi 4 Закону, а також якщо Орендар, який отримав Майно в оренлу без

проtsедення ayKuioHy, надав таlабо оприлюднив на веб-сайтi (с,горiнui чи профiлi в соцiальнiй мережi)
недос,говiрну iнформачirо про себе та/або свою дiяльнiсть.

.Щоговiр вважаеться припиненим з цiсТ пiдстави в односторонньому порядку на 30 день пiсля надiслання
ОрендодавЦем листа ОрендарЮ про достоКове припинення цього договору, KpiM випадку, коли протягом
зазначеного строку Ореrrлар звернувся до суду з оскарженням такого рiшення ОренДОДавшя.

У такому разi логовiр вважаеться припиненим:

пiсля закiнчення двох рriсяцiв з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, якЩо СуДОМ Не

вiдкрито провад}кення у справi за таким позовом Оренларя протягом зазначеного двомiсячного сТроку;

або з лати набрання законноi сили рiшенням суду про вiдмову у позовi Оренларя;

або з дати залишення судом позову без розгляду, припинення провадження у справi або з дати
вiдкликагrня Оренларем позову.

лист про дострокове припинення надсиласться на адресу електроннот пошти Оренларя i поштовим
вiдправленням iз повiдо]!tленням про вручення i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження ОренлаРЯ, а

також за адресою орендованого Майна;

l1.6,З (l) якщо цей логовiр пiдписанlrй без одночасного пiдписання акта приймання-перелачi МайНа.

{оговiр вважасl,ься пр1.1пиненим з цiсТ пiдстави на п'ятий робочий день пiсля пiдписання цьоГо дОГОВОРУ, ЯКЩО

станоМ на цеЙ день акТ приймання-перелачi не пiдписаний через вiдмову Оренларя, про що Балансоутримувач
повинен скласти акт та повiдомити Орендодавцю.

l 1.6.4. на вимогУ ОренлолавЧя з пiдстав' передбаченИх пунктоМ 1 1.7 цьогО договору, i при шьошrу логовiр
tsважаеl,ьсЯ Ilри п и не н иМ в де н ь' визначени й вiдповiднО ло абзачУ третьогО пу н ктУ l l .8 цього договору;

l1.6.5. rra вllN4огу Ореrrларя з пiдстав, передбачених пунктом l1.9 цього договору, i при uьОмУ ЛОГОВiР

вважа€ться припиtlениN{ в дфь, визначений вiдповiдно ло абзачу другого пункту 1 1 . l0 цьОгО ДоГовОРУ;

l 1.6.6. за згодою .rоо'" на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта повернення Майна з

оренди;

l1.6.7, на вимогу буль-якоi iз cTopiH цього договору за рiшеllням суду з пiлстав, передбачених

зако нодавствоI\4.
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l 1.7. ,Щоговiр може бути достроково припинений на вимогу Оренлодавuя, якщо Оренлар:

11.7.1. допустив простроченНя сплати орендноТ плати на строк бiльше тьох мiсяцiв або сумарна

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

1l.'7,2. без письмового дозволу Орендодавuя передав Майно, його частину у користування iншiй особi,

kpiM випадкiв, коли Орендар передав Майно в суборенлу на пiдставi пункту 8.1 цього договору i надав

Op."ooouruto копiю лоiоrору суборенди для його оприлюднення в електроннiй торговiй системi;

l 1.7.з. уклав договiр суборендИ з особами, якi не вiдповiдають вимогам cTaTTi 4 Закону;

l 1.7.4. перешкоджае спiвробiтникам Орендолавця таlабо Балансоутримувача зДiЙСНЮВаТИ КОНТРОЛЬ За

використанням Майна, виконанням умов цього договору;

1 1.7.5 невиконання орендарем забов'язень за цим договором,

11.8. Про наявнiсть однiсТ з пiдстав для дострокового припинення договору з iнiuiативи Орендодавuя,

передбаченИх пунктоМ 11.7 цьогО договору, ОрендодавеЦь або Балансоутримувач повiдомляс Оренларевi та

iнЙiй cTopoHi договору листом. У листi повинен мiститись опис порушення i вимогу про його усунення в строк

не менШ як 15 та не бiльШ як 30 робоЧих днiВ з датИ peecTpauiТ листа (У строк п'яти робочих днiв, якlllо

порушення стосу€ться прострочення сплати оренднот плати або перешкоджання у злiйсненнi Оренлодавцем або

Балансоутри]\,Iувачем контролю за використанням Майна). Лист пересилаеться на адресу електронноi поluти

оренларя'i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про врrrення i описом вкладення за адресою

мiсцезнаходження Оренларя, а також за адресою орендованого Майна,

Якщо протягом встановJlеного у приписi часу Оренлар не усунув порушення, Орендодавеuь надсилас

ОренларЮ лист, у якомУ повiдомляе Орендаревi про дострокове припинення договору на вимогу Оренлодавшя,

У листi зазнаLlасться пiдстава припинення договору, посилання на вимогу про усуненtlя порушення, а також

посилання на обставини, якi свiдчать про те, що порушення тривас пiсля закiнчення строку, вiдведеного для

його усунення.

щоговiр вва}каеться припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiслання Орендодавuем або

БалансоутрлlмувачеN,l Оренларrо листа про дострокове припинення цього договору. Оренлодавець надсилас

оренларrо лист про дострокове припинення цього договору електронною поштою, а також поштовим

оiдпраuл.""ям iз повiдОмленняМ про врученНя i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Оренларя, а

також за адресоЮ орендованого Майна. ,Щата дострокового припинення цього договору на вимогу Орендодавця

встанOвлюсться tta пiдставi штемпеля поштового вiддiлення на поштовому вiдправленнi Оренлодавuя.

l 1.9. I]ей логовiр MorKe бути достроково припинений на вимогу Оренларя, якщо:

l1.9.1. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приЙмання-переЛаЧi ОРеНЛаР ОТРИМаС ДОКаЗИ

icToTHoT невiдповiдностi об'скта оренди iнформашiТ про нього, зазначенiй в оГоЛОШеННi абО iНфОРМаuiЙНОМУ

повiдомленнi/iнформашii про об'ект ор."о",'якщо догоВiр укrrалено без проведення аукшiону, або в aKTi

приймання-гrереда.r i; або

l1.9.2. протягом лвох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Оренлар не матиме можливостi

використовувати об'скт або приступити до виконання ремонтних робiт на об'ектi через вiлсутнiсть на об'ектi

моrкливостi пiдключення до комунаJlьних послуг, або вiдмови Балансоутримувача укласти iз Оренларем

логовiр про вiлшкодування ,urpo, Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання

комунальниХ посJlуI. 
'Opauoupr, 'або 

вiдмовИ noariu-o""KiB вiдповiдних комунаJlьних послуг укласти iз

Оренларем договорИ на постачання таких посJlуг протягом одного мiсяця з моменту звернення Оренларя_ (за

уI\rови, що Орендар звернувся до таких noaruubr""kiB послуг не пiзнiше нiж llротягом одного мiсяця пiсля

пiдписан ня акта приI"лмання- передачi Май на).

l l. l 0. Про виявлеrlньббставин, якi дають праЁо Оренларю на припиненtIя договору вiдповiдно. до пункту

l 1.9 цього договору, OpeH.ftap повинен повiдомити Оренлодавчю i Балансоутримувачу iз наданням вiдповiдних

доказiв протягом,pooi роОЬ"их лнiв пiсля закiнчення cTpoKiB, передбачених пунктом l1,9 договору, Якщо

протягоМ з0 днiВ з моментУ отриманнЯ повiдомленНя ОренларЯ зауваження Оренларя не булуть ycyHeHi,

ОрендаР надсилаС ОреrrдолавЧю i БалаrrсОутримувачУ вимогУ про достроКове припинення цього логовору i

вимогу про поверtlення забезпе.,уr-r"о.о депозиту i сп-цачених сум орендноТ платIt. Вимоги Оренларя,

заявленi пiсля закiн.tення cTpoKiB, встановлених цим пунктом договору,3адоволеннtо не пiдпягають,
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.ЩоговiР вважастьсЯ припинениМ на десятий робочий день пiсля надiслання Оренларем Оренлолавuю_ i

Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього договору, KpiM випадкiв, коли Орендодавець або

Балансоутримувач надав Оренларю обrрунтованi зауваження щодо обставин, викладених У повiдомленнi

оренларя. Спори щоло обгрунтованостi цих зауважень вирiшуються судом.

за вiл.сутностi зауважень Орендолавця та Балансоутримувача, передбачених абзацом другим цього

пункту:

Баrrансоутримувач повертас Орендарю вiдповtдну

протягом десяти к€шендарних днiв з моменту отримання

повернення Майна з оренди;

частину оренлноТ плати, сплаченоi Орендарем,

вимоги Оренларя i пiдписання Орендарем акта

Балансоутрrjмувач повертас сплачений Оренларем забезпечувальний депозит протягом десяти

каJIендарних днiв з моменту отримання вимоги Орендаря i пiдписання Оренларем акта повернення Майна з

оренди. Повернення оренлноi nnur", що була надмiру сплачена Оренларем на рахунок Балансоутримувача

здiйснюеться у порядку, визначеFIому законодавством,

1 l. l 1. У разi припинення договору:

полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Оренларем за рахунок власних коштiв за згодою осiб,

визначених у пунктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiд оренлованого Майна, не завдаючи йому

шкоди, с власнiстtо Оренларя, а полiпшення, якi не можна вiдокремити без шкоди для майна, - власнiстю

територiальноi громади MicTa Киева;

полiпшеннЯ Майна, зробленi ОренлареМ без згоди осiб, визначених у пунктi 5.1 цього договору, якi не

можна вiдокремити без шкоди для Майна, е власнiстю територiальноТ громади MicTa Киева та Тх BapTicTb

компенсацiт rIe пiдлягас.

l1.12. Майrзо ввая(аеться повернениМ Оренлодавчю/ Балансоутримувачу з момен,tу пiдписання

Балансоу,гримувачем ,га Оренларем акта повернення з оренди орендованого Майна.

l2. Iнше

l2. l Оренлар зобов'язаний письмово повiдомити iншим сторонам договору протягом п'яти робочих днiв

з дати nnaaann' змiн у його найменуваннi' мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i контактних даних,

оренлолавечь або Балансоутримувач повiдомляе Оренларевi про вiлповiлнi змiни письмово або на адресу

електронl,tоТ по[Iти.

l2,2. Якulо чей логовiр пiдлягас нотарiальному посвiдченню, витрати на таке посвiдчення несе Оренлар,

l2.з. якщо протягом строку лiт договору вiдбуваеться змiна ОренлодаВЦЯ абО БаЛаНСОУТРИМУВаЧа_Y:Т,1",

новrrй ОренДодавецЬ або БалансОутримуваЧ стас сторонОю такогО договорУ шляхоМ складення акта про замlну

сторони у ло.оrорi орендI1 (далi - акт про замiну сторони) за формою, що розробляеться Оренл,одавцем, Акт про

замiнУ arоро"" пiдrr"aу.rr.' попaр.лпi* i новиМ ОренлодавЧем абО БалансоутриIиувачем та в той же день

надсилаетьсЯ iншиМ cTopoцaN{ договорУ листоМ (чiнниМ з описом). Акт прО замiнУ сторони складасться у трьох

оригiнальних примiрllиках. Новий Оренло.чавешь або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти робочих

днiв вiд дати його надсилання Оренларю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй системi,

орендолавеuь або Балансоутримувач за цltм договором вважасться замiненим з моменту опублiкування акта

про замiну cTopiH в е,ltектроннiй торговiй системi,

12.4. У разi реорганiзачiт Орендаря логовiр оренди зберiгас чиннiсть для вiдповiдного правонаступника

юриличноТ особи - Оренларя.

У разi вилiлУ з юриди#нОТ особИ - ОренларЯ окремоТ юридичноТ особи перехiд до такоТ особи прав i

обов'язкiв, якi ви,гiкають iз ч,Рf,ого договору, ьlох<ливий лише за згодою Орендодавця,

замirrа сl,орони Оренларя rrабувае чинностi з дня внесення змiн до цього договору,

замiна Оренларя iнша, нiж передбачена цим пунктом, IIе допускасться.

l2.5, Цей,ЩоговiР укладенО у трьоХ примiрrrикаХ, кожеН з якиХ ма€ однакоВу юридичнУ силу, по одноN,lу

лля Оренларя. Орендодавця i Балансоутримувача,
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12.6. У разi якщо повiдомлення (лист) Орендодавця, Балансоутримувача направлене за н!цежною
адресоЮ (зазначеною у логоворi) i повернено поштою у зв'язку з посиланням на вибуття адресата, не
отримання у зв'язку з закiнченням TepMiHy зберiгання поштового вiдправлення, вiдмову вiд одержання, тощо,
то вважаеться, що адресат (Орендар) повiдомлений належним чином.

l3. {одатки

13.1 Щолатки до цього ,Щоговору е його невiд'смною i складовою частиною.
До цього .Щоговору додаtOться:
- Акт приймання-передачi орендованого майна (Додаток l);
- Викопitованням з поповерхового плану (Додаток 2);

- затверджений протокол електронного ayKuioHy N, I/I_iE_P,91;,_U__A;?92_1,0Jlб-44447

Вiд Орендаря:

Вiд Орендодавця:

Вiд БалансоутрIlп{увача:

1

i



м. КиТв < // > ?? 202lр.

ФiЗична особа Щробоцький Роман Васильович - надалi Орендар, (Паспорт громадянина
УкраТни), що зареестрований за адресою: 03084, м. Киiв вул. Геllерала MaTlrKiHa, .}{} 16, кв М 136
(код iпппп. 2952400955) з однiеТ сторони, та Комунальне пiдприсмство <<Керуюча компанiя з
ОбСлуговуванIIя житлового фонду Голосiiвського району м. Кисва>>, надалi - Балансоутримувач,
коД За еДРПОУ З2З'15554, що знаходиться за адресою: 030З9, м. КиТв, просп. ГолосiТвський, |7-б , в
ОСОбi ДИРектОра Латапюк Наталii Вiкторiвни, яка дiе на пiдставi Статуry з лругоТ сторони, склztли
цей Акт, про наведене ния(че:

l. На виконання договору оренди нерухомого майна 
"iд 

uZ, ?! 202l р. Хэ ? ' ./

Акт
приймання-передачi в оренду нерухомого
до комуIrальноТ власностi територiальноI

передае, а
комчнальнот

Додаток l

майна, що належить
громади MicTa Кисва

(далi - .Щоговiр оренди) Балансоутримувач
користування нерухоме майно, що належить до

5. I_{им Актом Орендар
клtочiв вiд Об'скта у кiлькостi

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

Kout,lta.rbtle rl iдIt pttcucTBo <<Керуюча

Орендар
власностi,

приимас в строкове платне

Характеристика нерухомого майна
Нежитлове примiщення загаJ]ьною площеlо
l09,З0 кв. м,

Поверх Пiдвал
Загальна площа об'екта (кв. м) 109,30 кв. м
Корисна площа об'екта (кв. м) 109,30 кв. м
назва об'скта Примiщетltlя (пiдвал)

Мiсцезнаходження об'екта вул. Генерала Матикiна, 2

(далi - Об'скт оренди), що перебувае на балансi Балансоутримувача та нuшежить до сфери
управлiння ГолосiТвськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii.

2. Об'ект оренди е вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi Об'екта оренди немае майна, н.uIежного
TpeTiM особам, повниЙ i безперешкодний доступ до Об'скта оренди надаеться Орендарю в де}tь
пiдписання цього акта приймання-передачi.

3. Характеристика нежитлового примiщення: нежитлове пiдвальне примiщення, в наявностi
iнженернi комунiкачiТ (електропостачання, теплопостачання, водопостачання).

4. Вказанi примiщення передаються орендарю в задовiльному cTaHi без будь-якого обладнання.

орЕндАр

Фiзична особа
03084, м. КиТв,

вул. Генерала Матикiна, 16, кв. М l36ну пt. Кпсво>
Kort пан iя з обслугову_9ан Itя житлового
фонлl,Го;



MicTo (селище, село) м. Киiв

Маштаб 1:200
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