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II. Незмiнюванi умови договору

l. Прелмет договору

1.1. Орендодавець i Балансоутримувач передають, а Оренлар приймас у строкове платне користування

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

1.2. Майно передасться в оренду для використання згiдно з Iryнктом 7 Умов,

2. Умови передачi орендованого Майна Оренларю

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

передачi Майна.

дкт приймання-передачi пiдписуеться мiж Орен.чарем i Балансоутримувачем одночасно з пiдписанням

цього договору.

2.2. Перелача Майна в оренду здiйснюеться за його страховою вартiстю, визначеною у пунктi 6,2 Умов,

3. Орендна плата

З.l. Оренлна плата станоВить сумУ, визначену у пунк,гi 9 Умов. Нарахування полатку на додану BapTicTb

на суму орендноТ плати здiйснrоеться у порядку, визначеному законодавством УкраТни.

що ск.палу оренднот платtt не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуг,

послуГ , ynpu"ninr" об'ектом lrepyxoMocTi, BIlTpaT на утриманшt прибудинковоТ територii та мiсць загiLпьного

nop"..yrunnr, BapTicTb послуг з ремонту i технiчного 
. 
обслуговування iнженерного обладнання та

внутрiшньобудинкових ,aр.*, ремонту булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасаду, вивiз смiття тошо), а також

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

ocHoBi окремих договорiв, укладених iз Балансоутримувачем таlабо безпосередньо з постачаJlьниками

комунzuIьниХ послуГ ts порядку, визначеномУ гryнктоМ 6,5 цього договору,

з.2. Якщо орендна плата визначена за результатами aykuioHy, орендна плата за сiчень-грулень року, що

настае за роком, на який припадае перший мiiяць оре}iди визначаеться шляхом кориryванIIя оренлнот плати за

першиl-{ шtiсяцЬ орендИ на рiчниИ iндекс iнфляuii року, I]a який припадас перший мiсяць орендI,t, Орендна плата

за сiчень-грУдень третього рокУ орендИ i кожного наступного каJIендарного року оренди визнача€ться шляхом

коригування мiсячt{от оренлнот плати, що сплачувrtлась у попередньому рочi, на рiчнrtй iндекс iнфлячii такого

року.
3.3. Оренлар сплачу€ щомiсяця до 15 чl.rсла поточного мiсяця оренди, ],ак яК орендаР отримаВ маино В

орендУ за результаТами ayKuioHy (логовiр 5(А).

З.4, ОренлаР сплачуе оренднУ плату на пiдставi paxyHKiB Балансоутримувача. Податок на додану BapTicTb

нараховуеться на загаJIьну суму орендноl плати. Бшансоутримувач надсилае Оренларю рахунок не пiзнiше нiж

за п'ять робочих дttiв до дur" nnuran y. Протягом п'яти рьбочих днiв пiсля закiнчення поточного мiсяця оренди

Балаrrсоутримувач передае Орендарrо акт виконаних робiт tla надання орендних послуг разом iз податковою

накладною за умови рЪa"rрuuП Оренларя пJIатником t(одатку на додану BapTicTb,

з.5. В день укладення llього договору або до цiет лати Оренлар сплачус орендну плату за кiлькiсть

rиiсяцiв, зазначену у пункт.i i0 Ушлов (авансйи внесок з оренднот плати), на пiдставi документiв, визнаtlених у

пунктi З,6 цього договору.

з.6. якщо цей договiр укладено за результатами проведення аукцiону, То Пiдставою Для Сплати

авансового внеску з оренлноi плати с протокол про результати електронного аукцlону,

,ll
з.7. Оренлна плата, пёрерахована несtsосчасно або не в повному обсязi, стягусться Балансоутримувачем,

Балансоутримувач може звернутися iз позовом до суду про стягнення ореrrдноТ плати та iнших платежiв за цим

договором.

з.8. I.1a суму заборгованосr.i Оренларя iз сплати оренднот плати нараховусться пеня в розмiрi подвiйноi

об.пiковот ставки Нацiонального банку на дату нарахування пенi вiд суми заборгованостi за кохlний день

прострочення перерахування орендноi плати,
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З.9. Надмiру сплачена сума орендноТ плати, що надiйшла Балансоутримувачу, пiдлягас в установленому
порядку зарахуванню в рахунок майбутнiх платежiв, а у разi неможливостi такого зарахування у зв|яЗку З

припиненням орендних вiдносин - поверненню Оренларю. Сума оренлноТ плати, сплаченоТ авансом вiдповiдно

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

пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Майна.

З.l0. Припинення договору оренди не звiльняс Оренларя вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за

орендною платою, якщо така вtIникла, у повtrому обсязi, ураховуючи пеню та неустойку (за наявностi).

З,l l. Оренлар зобов'язаний на вимогу Оренлолавця проводити звiряння вза€I\iорозрахункiв за орендниМи

пла,ге)ttами i оформ.пяти акти звiряння.

4. Повернення Майна з оренди i забезпечувальний депозит

4.1. У разi припинення договору Орендар зобов'язаний:

звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд належних Оренларю речей i повернуТи

його вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майrrа в тому cTaHi, в якому Майно пеРебувало на

моменТ передачi його В оренду, з урахуванНям нормal,.IьНого фiзичного зносу, а якщо Оренларем були виконанi
невiд'емнi полiпшеtlня або проведено капiтальний ремонт, - то разом iз r,акими полiпшеннями/капiтzutьним

ремонтом;

сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передуе датi повернення МаЙна З ореНДи, пеНЮ (За

наявностi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договором про вi.чшкодування B}lTpaT Балансоутримувача
на утриN,IанtIя орендованого Майна та надання комунiLльних послуг Оренларю, нараховану до датИ, Що пеРеДУ€

датi повернення Mat"lHa з оренди;

вiлшколуваТи БалансоутримувачУ збитки в разi погiршення стану або втрати (повноТ або частковоi)

орендованого Майна з вини Оренларя (i в межах сум, що перевищують суму страхового вiлшколУвання. якШlо

воно пошItрIосться на випадки логiршення стану або втрати орендованого Майна), або в разi демонтажу чи

i ншого вилучен ня невiд'см них гrолi пшень/кап iтального ремонту.

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

оглянутИ МайнО i зафiксуваТи йогО поточний стан, а також стан розрахункiв за цим договором i за логовором
про вiдшr<одування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних

послуг Оренларю в aKTi поверtlення з оренди орендованого МаЙна.

Балансоутримувач складае акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох оригiнальних
примiрниках i надас rriдписанi Балансоутримувачем примiрники Орендарю.

Орендар зобов'язаний:

пiдпlrсаr,и три примiрники акта повернення з оренди орендованого Майна не пiзttiше нiж протягом

наступногО робочого дня з моментУ iх отримання вiд Балансоутримувача i одночасно повернути

БалансоутрИмувачУ лва примiрНики пiдплtсаних ОренлаРем aKTiB разом iЗ ключамИ вiд об'екта оренди (у разi,
коли доступ до об'екта оренди забезпечуеться ключами);

звiльrttrти Майrно одночасно iз поверltенням пiдписаних Орендарем aKT,iB.

не пiзнiше нiяt lia четвертий робочиr"r день пiсля припинення догоtsору Балансоутримувач зобов'язанl,tй

надатIl Орендодавцю прlrп,riрник пiдписаного акта rIовернення з оренди орендованоl,о Майна або письмово

повiдомttти Ореrrдодавцlо про вiдмову Орендаря вiд пiдписання акта та/або створення перешкод Орендарем у
лоступi до ореtIдованого Майна з метою його огляду, таJабо про неповернення пiдписаних Оренларем

примiрниt<iв акта. .j
4.3. Майно вва}касться повернутим з оренди з моменту пiдписання Балансоутримувачем та Орендарем

акта поверненtIя з оренди ореtlлованого Майrrа.

4,4. Якщо Орендар не повертас Майно пiсля отримання вiд Балансоутримувача примiрникiв акта

поl]ерIlенllя з орен].(и орендованого Майна, Оренлар сплачуе Балансоутримувачу неустойку у розмiрi подвiйноi

орендноi плати за кожнlIй день користування Майном пiсля дати приlIинення цього договору.



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

вiлшкодуваНня витраТ БалансоутрИмувача на утримання орендованого Майна та надання комунzLпьних послуг

Оренларю до або в день пiдп".u"r" цiоiо договору Оренлар сплачуе на рахунок Орендолавшя

забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi l 1 Умов,

4.6. Балансоутримувач повертае забезпечувальний депозит Оренларю протягом п'яти робочих днiв пiсля

отримання пр"мiр"ика акта повернення з оренди орендованого Майна, пiдписаного без зауважень

Балансоутримувача, або здiйсtlюе вирахування сум, визначених у пунктi 4.8 цього договору, у разi наявностi

зауважень Балансоутримувача або Оренлолавчя.

4.7. Балансоутримувач зzuIишае на власному рахунку забезпечувальний депозит у повному обсязi, якшо:

орендар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди орендованого Майна у строк, визначений

ч"п, ло.Ьuором, або cTBoploc перешкоди у лоступi до орендованого Майна представникiв Балансоутримувача

або Оренлолавця з MeTolo складення такого акта;

Оренлар не пiдписав в установленi строки договiр оренди Майна за результатами проведення аукшiону

на продовження цього договору оренди, в якому Оренл,ар оголошений переможцем.

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

акта повернення з оренди орендованого Маина iз зауваrкеннями (або за наявностi зауважень Орендодавця)

зараховуС забезпечувальний депозит в рахунок невиконаних зобов'язань Оренларя i перераховус

.uЬ..п.rу"-ьний депозит на погашення зобов'язань Орендаря у такiй черговостi:

у першу чергу погашаються зобов'язання Ореrrларя iз сплати пенi (пункт 3.8 цього логовору) (у такому

разi вiдповiдна суму забезпечувального депозиту розподiляеться мiж мiсцевим бюджетом i

Балансоутримува,rем);

у другУ чергу IlогаШаютьсЯ зобов'язаннЯ ОренларЯ iз сплатИ неустойкИ (пункТ 4.4 цьогО логовору);

у третю чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини оренднот плати, яка вiдповiдно ДО

пункту l5 Умов пiдляt,ае сплатi до бrоджету м, Кисва;

у четвертУ чергу погашаються зобов'язання Оренларя

до пунктУ l5 УмоВ пiдлягаС сплатi Ба.пансоутримувачу;

iз сплати частини орендноi плати, яка вiдповiдно

у п'ятУ чергу погаШаютьсЯ зобов'язаннЯ Оренларя iз сплати Балансоутримувачу платежiв за договором

про вi.лшколування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого МаГ-rна та надання комунальних

послуг Оренларю;

у шостУ чергу Itогашаються зобов'язання Оренларя з компенсацiТ суми збиткiв, завданих орендованому

Майну;

у сьому tlергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати iнших платежiв за цим договорошl або в

pu*yuo* погашення iнших не виконаних Оренларем зобов'язань за цим договором,

Балансоутримувач повертае Оренларю суму забезпечувального депозиту, яка зtLпишилась пiсля

злiйснення вирахувань, передбачених цим пунктом,

5. Полiпшення i ремонт орендованого майна

5.1. Оренлар ма€ право:

за згодоlо Балансоутфмувача проводити поТочний таlабо капiтальний ремонт Майна i виступати

замовником на виготовленнi проектно-кошторисноi докумеtrтацiт на проведення ремонту;

здiйснювати невiд'смнi полiпшення Майна за наявностi рiшення Оренлолавuя про надання згоди,

прийнятого вiдповiдно до Закону та Порялку,

за згодоlо Орендодавця, наданою вiдповiдно до Закону та Гlорядку, i одиlr раз протягом строку оренди

зарахувати частину витрат на проведення капiтальгlого ремонту в рахунок зменшення оренлнот плати,
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5.2. Порядок отриманнЯ Оренаарем згоди Балансоутримувача i Орендодавця на проведення вiдповiдних

вtлдiв робiт, перелбачених пунктом 5.1 цього договору, порядок отримання Оренларем зголи Оренлодавця на

зарахування витрат на проведення цих робiт в рахунок оренлнот плати i умови, на яких здiйснюеться таке

зарахування, а також сума витрат, якi можуть бути зарахованi, визначаються Порядком.

5.з. Оренлар мае право на компенсашiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень Майна у порядку

та на умовах, встановлених Порядком.

5.4. Орендар мас право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень Майна вiд

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

pu*y"on купiвельноТ цiни суми BapTocTi здiйснених ним невiд'емних полiпшень у порядку та на умовах,

встановленихЗаконом Украiни вiд i8 сiчня 2018 р. N 2269-VIII "Про приватизацiю державного i комунального

майна" (Вiдомостi ВерховноТРали УкраТни,20l8 р., N l2, 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

поя<ея<ноТ безпеки, пiдтримуваТи орендоваНе МайнО в нiшежномУ cTaHi, не гiршому, нiж на момент перелачi

його в оренду, , урu*у"uЪ"r* порr-"ного фiзи.lного зносу, здiйснювати заходи протипожежноТ безпеки,

6.З. Оренлар зобов'язаний:

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

забезпечення пожея<ноi безпеки об'€кта оренди Майна;

забезпечуваТи додерх(ання протипожежних вимог, стандартiв, норм, IIравил, а також виконання вимог

приписiВ i поЬтаноВ органiВ державногО пожежного наIлядУ та виIuог вiдповiдних служб (пiлрозлiлiв)

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

iHBeHTap, не допускатtt Тх використання не за призначенtrям;

проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пох(еж та подавати Балансоутримувачу вiдповiднi

локументи розслiдування.

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

i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством,

6.4, Оренлар зобов'язаrtий забезпечити представникам Оренлолавuя та Балансоутримувача доступ на

об'скт оренди у робочi днi у робочий час (а у разi отрипrання скарг на порушення правил тишri або провадження

Оренларем дiяльностi у неробо.tий uu", ,*u-.u"дас шкоди або незручностеL-l власникам сумiжних примiщень, -

,о у Оулr-"Плrй iншиЙ Йс; i п,r.rоО здit-лсгlеннЯ контролЮ за I-1огО використанням та виконанням Орендарем умов

цього договору. про необхiднiсть отримання доступу до об'скта оренди БаЛаНСОУТРИМУВаЧ абО ОРеНДОДаВеuЬ

повiдомляс Оренларевi електронною поштоIо принаймнi за один робочий день, KpiM випадкiв, коли доступ до

об'скта орендИ гrеобхiднО отримаl,И з метоЮ запобiганнЯ нанесеннЮ шкодИ об'сктУ оренди чи власностi TpeTix

осiб через виникtIення загрози його пошкодження внаслiдок аварiйних ситуаuiй або внаслiдок настання

надзвичайних ситуацiй, техногенного та природrIого характеру, а також у разi отриманIш скарг на порyшення

правиЛ тишi абО провадженIrЯ ОрендареМ дiяльносr,i у неробочиЙ час, яка завдас шкодI-1 або незручностей

unua,-,"*u, cyMirKHtrx примiщень. у разi виникне}lня таких ситуачiй Оренлар зобов'язаний в}кивати

невiдкладних заходiв для лiквiлацiI Тх наслiдкiв,
*Е

6.5. tlротягом п'ят,tf робочих днiв з датлl укладення l.(ього договорУ Балансоутримувач зобов'язаний

l{адати Оренларю лля пiдписання;

два примiрНикIt договоРу про вiлшКодуваннЯ витраТ БалансоутрлtlltУВаЧа на утримаt{ня орендованого

Майна та IlаданнЯ коN,lунальнItХ послуГ Орендарrо. Проек,гИ договорiВ iз постачалыIиками коN,rунаJIыIих послуг,

якшо с'осовttо об'скта оренди так1.1ми постачаJIьнt{ками комунальних послуг вiлкритi okpeшri особовi рахунки

або якщо oKpeMi особовi paxyHKt,| булrл вiдкритi на попереднього користувача Майном,
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Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання примiрникiв договору про
вiлшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунаJlьних послуг
Орендарю:

пiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрник логовору; або

подати Балансоутримувачу обгрунтованi зауваження до сум витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню
Орендарем за договором.

Оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вiд Балансоутримувача
вiдповiдi tla своТ зауваження. яка мiстить документ€lльнi пiлтверлження витрат. якi пiдлягають вiдшкодуванню
Оренларем, пiдписати i повернути Балансоутримувачу прим iрник договору.

орендар вжива€ заходiв для укладення iз постачальниками комун€Lпьних послуг договорiв на постачання
вiдповiдних комунtlльних 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'скта оренди, вiдшкодування BllTpaT на очiнку Майна

7. l. орендар зобов'язаний:

протягом l0 календарних днiв з дня укладення цього договору застрахувати МаЙно на суму Його
страховоТ вартос'гi, визначеноТ у пунктi 6.2 Умов, на користь Балансоутриl\,lувача згiдно з Порялком, зокрема вiд
пожеяti, затоплення, протиправних лiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та протягом 10 каленларних днiв з дня
укладення договору страхування (логоворiв страхування) надатr.r Балансоутримувачу та Оренлолавшlо завiренi
налеяtним чином копiТ договору страхування i документiв, якi пiлтверлжують сплаl,у страхового платежу
(сrрахових платежiв);

поновлIовати щороку логовiр страхування так, щоб протягом строку дiТ цього догоtsору Майно було
застрахованим, i налавати Балансоутримувачу та Орендодавцю копiТ завiрених належниN,| (tином договору
страхування i локументiв, якi пiдтверджують сплату страхового платежу, Якщо договiр страхування укладений
на строк, що € iншим, HirK один piK, такий логовiр повинен бути поновлений пiсля закiнчення строку, на який
BiH укладено.

Якщо строк дii доlouоо, оренди менший, нiж один piK, то договiр страхування укладасться на строк лiТ

договору оренди.

Оплата послуг страховика здiйснюеться за рахунок Оренларя (страхувальника).

8. Суборенла

8.1. (1) Орендар мас право передати Майно в суборенлу, якщо Орендар отримав Майно за результатами
ayKuioHy (у топлу числi в результатi продовження договору оренди) i оголошення про передачу майна в оренду
мiстило згоду орен/{олавця на суборенду, про шо зазначасться у пунктi l3 Умов. I-{iльове призначення, за яким
Майно може бути викорI,Iстано вiдповiдно до договору суборенди, визначаеться з урахуванням обмежень,
передбачених цим договором (за наявностi).

8.2. оренлар може укладати логовiр суборенли лише з особами, якi вiдповiдають вимогам cTaTTi 4

Закону.

8.3. Оренлар протягом Jpbox робочих днiв з
Орендодавцю iнформачiю пф суборендаря та один
Орендодавцем в електроннiй'торговiй системi.

дня укладення доt,овору суборенди зобов'язаний надати
Ъримiрник договору суборенди для його оприлюднення

9. Запевнення cTopiH

9. l. Балансоутрtiмувач i Оренлолавець запевняють Орендаря, що:

9.1.1. KpiM випадкiв, коJIи про ittше зазначене в aKTi приймання-llередачi, об'ект оренди е вiльним вiД

TpeTix осiб, всередиtлi об'скта гtемае майна, належного TpeTiM особам, повний i безперешкодний лостУп До
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об'скта моя<е бути наданий Орендарю в день пiдписання акта приймання-передачi разом
вiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в akTi приймання-передачi;

9.1.2. iнформачiя про Майно, оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду
повiдомленнi/iнформаuii про об'ект оренди, якщо договiр уклалено без провелення
передбаченому пунктом l l5 або пунктом 26 Порядку), посилання на яке зазначене
вiДповiДас Дiйсностi, за винятко]\I обставин, вiдображених в aKTi приймання-перелачi.

Iз комплектом ключIв

або iнформачiйному
аукцiону (в обсязi,

у пунктi 4.2 Умов,

9.2. орендар зобовязаний своечасно i в повному
вiдповiдно до цього договору.

сплачувати орендну плату та

9.3. Одночасно або до дати укладення цього договору Орендар повнiстю сплатив авансовий внесок з
орендноТ плати в розмiрi, визначеному у пунктi l0 Умов.

9.4. Одночасно або до укладення цього договору Оренлар повнiстю сплатив забезпечувальний депозит в

розмiрi, визначеномуу пунктi 1 l Умов.

l0. Вiдповiдальпiсть iвирiшення спорiв за договором

l0.1. За невIJконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть
вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором.

10.2. Ореrlлодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Оренларя. Оренлар не вiдповiдас за зобов'язанняI\4и
ореrlдодавця та Бшtансоутримувача, якщо iнше не передбачено цим договором. Орендар вiдповiдас за свотми
зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH е правонаступником, виключно власним майttом. Стягнення за
цими зобов'язаннями tle може бутlл звернене на орендоване Майно.

10.3. Спори, якi виникаtОть за цим договороМ або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом переговорiв,
вирiшуrоться в судовому порядку.

l0.4. Стягнеtlня заборгованостi з оренднот плати, пенi та неустойки (за наявностi), перелбачених цим
договором, може здiйснIоватися на пiлставi рiшення сулу. Стягнення заборгованостi з оплати орендноi плати
вiдповiдно Дочастини шостоТ cTaTTi 17 Законуможе здiйснюватися в безспiрному порядку на пiдставi
виконавчого напису HoTapiyca.

l 1. Строк чинllостi, умови змiни та припинення договору

l1.1. (l) I-{ей лОговiр укладено на строк, влlзначений у пунктi 12 Умов. Перебiг строку договору
почина€ться з дrtя набрання чиtlностi цим договором. I-{ей логовiр набирас чинностi в день його пiдписання
сторо}lами. Строк оренди за цим договором почиrIаеться з дати пiдписання акта приймання-передачi i

закiнчусr,ься датоtо припинення цього договору.

l 1.2. YMoBrr цЬоГо договору зберiгають силу протягом всього строку дiТ цього договору, в тому числi у
РаЗi, ко.lIи пiсля Його укладення законодавством встановлено правила, що погiршryють становище Оренларя,
KpiM випадку, а в частинi зобов'язань Оренларя щодо орендIrоТ плати - до виконання зобов'язань.

l 1,3. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення строку його дiIза вза€мною згодою cTopiH
З УРахуВаННям встаIlовленихстаттею lб ЗаконутаПорядкомумов та обмежень шляхом укJlадення логоворiв
про Внесення змiн iдоповttень у письмовiй формi, якi пiлп1,1суються сторонами та € невiд'смними час-гинами
цього договору.

l 1.4. Проловження цього договору здiйснюеться з урахуванням виI!tог, встановленихстаттею 18
Закону та Порядком.

!,о заяви додаеться звiт про orriHky об'скта оренди та рецензiя на нього, якщо договiр оренли був
укладений без провелення конкурсу чи аукцiону, або договiр оренди, що продовжуеться, був укладений без
проведення aykuioHy з пiдприемствами, установами, органiзацiями, передбаченими статтею l5 Закону.
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пропуск строку подання заяви Орендарем е пiдставою для припинення цього договору на пiдставi
закiнчеtlня строку, на який його було укладено, вiдповiдно до пункту l43 Порядку.

орендар мае переважне право на продовження
визначений в Порядку спосiб.

цього договору, яке може бути реа.ltiзовано ним у

l1,5, Якщо iнше не передбачено цим договором, перехiд права власностi на орендоване Майно TpeTiM
особам не с пiдставою для змiни або припинення чинностi Цим дор9g9rом, i BiH зберiгас свою чиннiсть для
новогО вJIасника орендованоГо Майна (його правонаступника), за винятком випадку приватизашiТ орендованого
Майна Орендарем.

l 1.6. Щоговiр припинясться:

l 1.6.I З пiдстав, перелбаченИх частиноЮ першоЮ cTaTTi24 Закону, i при шьому:

l 1.6, l. l. якщо пiдставоlо припинення договору с закirrчення строку, на який його укладено (абзаu
другий частини першоТ cTaTTi24 Закону), то договiр вважаеться припиненим з:

дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Орендодавця про вiлмову упродовжеIlнi цього договору, прийнятого з пiдстав, передбачених статтею l9 Закону, в межах arponir,
визначениХчастиноЮ п'ятоЮ cTaTTi l8 Закону; або рiшеннЯ орендодавцЯ про припинення цього договору зпiдстав пропуску Орендарем строку на подання заяви про продовження цього договору,
передбаченого частиною TpeTbolo cTaTTi l 8 Закону (пункт l4З Порядку);

дати, визначеноi в абзаui третьомупункту l5l Порядку, якщо переможцем аукцiону на продовження
цього догоВору стала особа iнша, нiж ОрендаР, - на пiдставi протоколУ аукчiонУ (рiшенгlя Орендодавця не
вимагаеться);

l1.6.1.2. якщо пiдставою припинення договору с обставини, передбаченi абзацами TpeTiM, четвертим,
сьомим, восьмим частини першоI cTaTTi 24 Закону, логовiр вважаеться припиненI.{м з дати t{астання вiдповiдноi
обставини на пiдставi рiшення Орендолавця або на пiдставi докуп4ента, який свiдчить про настання фактуприпиненнЯ lоридичноi особrл або cMepTi фiзичноi особи;

l 1.6.2 якшrо орендар надав недостовiрну iнфорпlацiю про право бути оренларем вiдповiдно до
положень частин третьоТ i четвертоТ cTaTTi,4 Закону, а також якщо Орендар, який отримав N4айно в оренлу без
проведення аукuiону, надав та./або оприлюднив на веб-сайтi (сторiншi чи профiлi в соцiальнiЙ меiежi)
недостовiрну iнформаuirо про себе таlабо свою дiяльнiсть.

.щоговiр вважаеться припllненIlм з цiет пiдставLI в односторонньому порядку на 30 день пiсля надiс.ltання
Орендодавцем листа Оренларю про дострокове припинення цього договору, KpiM випадку, коллt протягом
зазначеногО строкУ ОрендаР звернувсЯ до судУ з оскарженНям такого рiшення Орендодавця.

у такому разi договiр вважаеться припиненим:

пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення Оренларем за таким позовом до суду, якщо судом не
вiлкрито провадження у справi за таким позовом Оренларя протяго]\{ зазначеного двомiсячного строку;

або з датИ набраннЯ законноi сили рiшенНям судУ про вiлмову у позовi Орендаря;

або з дати за-пишення судом позову без розгляду, припиFIення провадження у справi або з дати
вiдкликання Орендарем позову.

лист про дострокове припинення надсилаеться на адресу електроtlнот пошти Оренларя i поштовим
вiдправлеlrнЯм iз повiдоМленняМ про вр)пrенНя i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а
також за адресоIо оренлованоф Майна;

l1.6.3 (l) якщо цей логовiр пiдписаний без одночасного пiдписання акта приймання-перелачi Майна.
Щоговiр вважаеться пр}IпиненI]м з цiеТ пiдстави на п'ятлtй робочий день пiсля пiдписання цього договору, якщо
cTa}loM на цеЙ день ак,г приймання-передачi не пiдписаний через вiдмову Оренларя, ПРо що Балансоуr.римувач
повинеI{ сi(ласти ttKT та повiдомити орендодавцю.
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l l .6.4. на вимогУ ОрендодавЦя з пiдстав' передбаченИх пунктоМ l l .7 цьогО договору, i при чьому логовiр
вважа€ться припиненим в день' визначений вiдповiдно ло абзачу третього пункту l 1.8 цього договору;

11.6.5. на вимогУ ОрендарЯ з пiдстав' передбаченИх пунктоМ l1.9 цьогО договору, i при цьому логовiр
вважаеться припиненим в день' визначений вiдповiдно до абзацу другого пункту l 1.10 цього договору;

l 1.6.6. за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта повернення Майна з
оренди;

l1.6.7. на вимогУ буль-якоТ iз cTopiH цього договору за рiшенням суду з пiдстав, передбачених
законодавством.

l 1.7. .Цоговiр може бути достроково припинений на вимогу орендодавця, якщо орендар:

l1.7.1. Допустив Прострочення сплати оренднот плати на строк бiльше трьох мiсяцiв або сумарна
заборгованiсть з оренднот платlл бiльша, нiж плата за три мiсяцi;

11.7.2. без письмового дозволу Оренлолавця передав Майно, його частину у користування iншiй особi,
KpiM випадкiв, коли Орендар передав Майно в суборенду на пiдставi пункту 8.1 цього договору i надав
орендодавцtо копiю договору суборенди для його оприлюднення в електронrriй торговiй системi;

l 1.7.3. Уклав договiр суборенди з особами, якi не вiдповiдають вимогам cTaTTi 4 Закону;

11.'l .4. перешкоджае спiвробiтникам Орендодавця таlабо Балансоутримувача здiйсlrювати контроль за
використанням Майна, виконанням умов цього договору;

l 1.7.5 невиконання орендарем забов'язень за цим договором.

11.8. Про наявнiсть однiеТз пiдстав для дострокового припинення договору з iнiцiативи Орендодавця,
передбаченt,tх пунктом l 1.7 цього договору, орендодавешь або Балансоутримувач повiдомляе оренларевi та
iНШiй cTopoHi логовору листом. У ллrстi повинен мiститись опис порушення i вимогу про його усунення в строк
Не МеНш як l5 та не бiльш як 30 робочих днiв з дати ресстрашiТ листа (у строк п'яти робочих днiв, якщо
порУшення стосуеться прострочення сплати орендноi плати або перешкоджання у злiйсненнi Оренлодавцем або
Балансоутрrлмувачем контролю за використанням Майна). Лист пересиласться на адресу електронноТ пошти
Оренларя i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вру]ення i оllисом вкладення за адресою
пtiсцезнаходження Оренларя, а також за адресою орендованого Майна.

Якщо протягом встановленого у приписi часу Орендар не усунув порушення, Орендодавечь надсила€
Оренларю лист, у якому повiдомляе Орендаревi про дострокове припинення договору на вимогу Орендодавця.
У листi ЗаЗначасться пiдстава припинення договору, посилання на вимогу про усунення порушення, а також
посилання на обставини, якi свiдчать про те, що порушення тривае пiсля закiнчення строку, вiлведеного дJIя
його усунення.

.щ,оговiр вважасться припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiслання орендодавцем або
Балансоутримувачем Орендарю листа про дострокове I1рипинення цього договору. Оренлодавець надсила€
оренларю лист про дострокове припинення цього договору електронною поштою, а також поштовим
вiдправленгtям iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Оренларя, а
також За адресоIо ореllдованого МаЙна. ,Щата лострокоtsого припl{нення tlього договору на вимогу Орендодавця
встаllовлtо€ться на пiдставi штемпеля поштового вiддiлення на поштовому вiлправленнi орендодавця.

l 1.9. I_{ей .аоговiр пложе бути достроково прltпиttений на вимогу Орендаря, якщо:

l1.9.1. протягом одного мiсяця гIiсля пiдписання акта приiiмання-переда.ti Оренлар отрима€ докази
iс'гот'ноТ невiлповiдностi об'скта оренди iнформацiТ про нього, зазначенit"t в оголошеннi або iнформаuiйному
повiлоп,tленнi/iнформачiТ пф об'ект оренди, якщо'договiр уклалено без проведення аукцiону, або в aKTi
приймання-перела.ri;або'

11.9.2, протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-rlередачi Орендар не матиме моrкливостi
використовувати об'€кт або приступити до виконанt{я ремоtIтних робiт на об'сктi через вiдсутнiсть на об'сктi
можливостi пiдключення до комунaLпыIих послуг, або вiдмови Балансоутримувача укласти iз Оренларем
логовiр про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та налання
комуrIальI{I.1х послуг Оренларrо, або вiдьtови постаtIапьникiв вiдповiдних комунаJIьних послуг укласти iз
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Орендарем договори на постачання таких послуг цротягом одного мiсяця з моменту зверненнJI Орендаря (за
умови, що Орендар зверtIувся до таких постачальникiв послуг не пiзнiше нiж протягом одного мiсяця пiсля
пiдписання акта прийман}ш-передачi Майна).

l 1,10, Про виявлення обставин' якi дають право Орендарю на припинення договору вiдповiдно до пункry
l 1.9 цього договору, Орендар повинен повiдомити ОрендодавЬ i Ба.лансоутримувачу Ь 

"чдu"""" 
вiдповiдних

доказiв протягом трьох робочих днiв пiсля закiнчення cTpoKiB, перелбачЬнi* rryr*iо" l1.9 договору. Якщо
протягоМ 30 днiВ з моментУ отриманнЯ повiдомленНя ОрендарЯ зауваженнЯ Орендаря не булуты ycyHeHi,
ОрендаР надсилае ОрендодавЦю i БалансОутримувачУ вимоry про достроКове припиненrfl цього логовору iвимогУ про повернення забезпечувltльногО депозитУ i сплачених сум орендноi плати. Вимоги ОренлЬр",
заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановлецих цим пунктом договору, задоволенню не пiдtягають.

.Щоговiр вважа€ться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання Орендарем Орендодавцю i
Ба,пансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього договору, KpiM випадкiв, колЙ Орендодавець або
БалансоутрИмувач надав_ Орендарю обгрунтованi зауваження щодо обЬтавин, викладених у повiдомленнi
орендаря. Спори щодо обфунтованостi цж зауважень вирiшуються судом.

За вiлсутностi зауважень Орендодавця та Балансоутримувача, передбачених абзацом другим цього
пункту:

Балансоутримувач повертае Оренларю вiдповiдну частину
протягом десяти к€Lпендарних днiв з моменту отримання вимоги
повернення Майна з оренди;

Балансоутримувач повертас сплачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом десяти
календарних днiв з моменту отримання вимоги Орендаря i пiдписання Орендарем акта повернення Майна з
оренди, Повернення оренднот плати, що була налмiру сллачена Орендарем 

"u 
pu*y"o* Балансоутримувача

здiйснюсться у порядку, визначеному законодавством.

l 1,1 l. У разi припинення договору:

полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Орендарем за рахунок власних коштiв за згодою осiб,
визначеtiIlх у пунктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiд орендованого Майна, не завдаючи йому
шкоди, е власнiстtо Орендаря, а полiпшення, якi не можна вiдокремити без шкоди для майна, - власнiстю
територiальноi громади MicTa Кисва;

орендноТ плати, сплаченоТ Оренларем,
орендаря i пiдписання орендарем акта

лолiпшення Майна, зробленi Орендарем
можна вiдокремити без шкоди дlя Майна, е
компенсацiт не пiдлягае.

без згоди осiб, визначених у пунктi 5.1 цього договору, якi не
власнiстю територiа.ltьноi громади MicTa Киева та ix BapTicTb

11.12, Майно вважаеться поверненим Орендодавцю/ Балансоутримувачу з моменту пiдписання
Балансоутримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.

12. Iнше

12.1 Орендар зобов'язаний письмово повiдомити iншим сторонам договору протягом п'яти робочих днiв
з дати внесення змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i контактних даних.
орендодавець або Балансоутримувач повiдомляс Орендаревi про вiдповiднi змiни письмово або на адресу
електронноi пошти.

l2.2. Якщо цей дqloglр пiдлягае нотарiальному посвiдченню, витати на таке посвiдчення несе Оренлар,

l2.3. Якщо протягом строку дiт договору вiлбуваеться змiна Оренлодавцl або Балансоутримувача Майна,
новий ОренЛодавецЬ або БалацсОутримуваЧ ста€ сторонОю такогО договорУ шляхоМ складення акта про замiну
сторони у логоворi оренди (фi - акт про замiну стороiи) за формою, що розробляеться Орендодавцем. Акт прЬ
замiну сторони пiдписустьоi попереднiм i новим Орендодавцем або Баrrансоутримувачем та в той же день
надсилаеться iншим сторонам договору листом (цiнним з описом). Акт про замiну сторони скJIадасться у трьох
оригiнальних примiрниках. Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов'язанийlпротяго" п'яти робочих
днiв вiд дати його надсLlпання орендарю) оrryблiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй Ьистемi.
орендодавець або Балансоутр}rмувач за цим договором вважасться замiненим з моменту опублiкування акта
про замiну cTopiH в електроннiti торговiй системi.
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12.4. У разi реорганiзачiт Оренларя договiр оренди зберiгас чиннiсть для вiдповiдного правонаступника

tоридичноТ особи - Орендаря.

У разi вилiлУ з юридичнОТ особИ - ОренларЯ окремоТ юридичноТ особи перехiд до TaKoi особи прав i

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

замiна сторони Оренларя набувае чинностi з дня внесення змiн до цього договору.

замiна Орендаря iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допускасться.

l2.5. I\ей,Щоговiр укладено у трьох примiрниках, кожен з яких мае однакову юридичну силу, по одному

для орендаря, орендодавця i Балансоутримувача.

12.6. у разi якщо повiдомлення (лист) Орендодавчя, Балансоутримувача направлене за наJIежноtо

адресоlо (зазначеноtо у логоворi) i повернено поштою у зв'язку з посиланням на вибуття адресата, не

orpurun"o у зв'язку з закiнченням TepMiHy зберiгання поштового вiдправлення, вiдмову вiл олержання, тошо,

то вважасться, що адресат (оренлар) повiдомлений належним чином,

l3. !,олатки

lз.1 Додатки до цього,щ,оговору е його невiд'емною iскладовою частиною.

До цього .Щоговору додаIоться:
- Акт приймання-передачi орендованого майна (Додаток 1);

- Викопitованням з попоtsерхового плану (Щолаток 2);

- затверджениЙ протокол електронного аукцiону JФ

пiлпttсtl

Вiд Орендrrря:

Вiл Оренлодавця:

Вiд БалансоутрIIмувача:



__ -=-:.

Акт
ПРИЙМаIIНЯ-ПеРеДачi В оренду нерухо}tого }raI-1Ha. шо Ha-re./NllTbдо комуIIалыIоТ власностi територiальноi гро}lаJIl }ticTa KtlcBa

м. КиiЪ

Нежитлове пр"rirце""я загiu]ьноto ппоц.Б
44,20 кв. м,

(далi - об'скт оренди), що перебува€ на балансi Балансоугримувача
Управл iння Голос iiBcbKoT район ноiЪ MicTi Киевi r;р;;;r;i;;мiнiстрацiТ.

гий пове

44 кв. м

та н€шежить до сферl

'е, Що отримав вiд Баrансоутримувача необхiдний комплект
штук.

орЕндАр

Фiзична особа - Iliдприемець
0з l87, м. Киiв,

2, об'ект оренди с. вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'скта оренди немае ьtайна, нале)(ног(TpeTiM особам' повний i безперешкодний доступ оь об'.оru оренди надасться Орендарю В Денlгliдписанtля цього акта приймання-передачi.

3, ХарактеристиI(а нежитлового прllмiщенIlя: не}китлове примiщення, в наявностi iнженернкомун iкацii (електропостачання, водопостачання).

4, Вказанi примiщення передаються Орендарю в задовiльному cT,aHi без будь-якого обладнання.

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

Комуllальllе пiдприсмство <<Керуюча
компанiя,,3 :Qбслуц_овування житлового

n / "___/J_z02l р.

Фiзична особа - пiдприеМець 
_БуряК 

Ол.ександР Васильович - нада-лi Орешдар, (Вкгrединого державного ресстру юридичних 9сiб, бi.r"rr* осiб-пiдприемцiв та *"*""JформуванЬ), щО зареестрований за адресою: 03187, м. Кз!Ъ просп. Академiка Гr.у-*оr", lкв, Ль 82 (код iпнпп, 3204l|8217) з-однiеi.rороr.", rч-.Комунальне пiдприемств., <<tr(ерушкомпанiя з обслvговування житлового фо"ду гоrrоспuс"кого району м. Кпева>>, ,,*iБалансоуТр",уuu"", код за сдрпоУ з2л5;54,Й";;;йТься за адресою: 0зOз9, 
". 

К"Т", .r!
ff#:T#J#;,'"],.f;"",,?i"X;::;*r**"lж*","ib,-,opiu,,, "*uoi. "u 

пйставi с;й
1, На викоНання дого_вОру оренди нерухомого майна uiд rr,,/ , 2.,/ 202l р. м //'(далi - Щоговiр оренди).. Б;;";Ймувач передае, а Орендар ,,рrИмае " "rро*ойБкористування нерухоме майно, що належить до комунальноi власностi, -

Характеристика нерlхомого майна

Загальна площа об'скта (кв. tи;

Корисна площа об'екта (кв. м)

Примiщення

М iсцезнаходttення об'екта

фо ндуД_одЪсiiвс ь Ко го,ра й ону м. Ku с"аr,
030ЗИй_.ЯТв, проегiJьцосiiвський, l 7-б

просп. Академ iKa Гщz.g-tкова, кв.J\Ъ 92

\ +звVуlБ|6666



плАн
групи нежитлових примaщень N9 111

вулиця (провулок, площа) ПРОСПеЦТ ГЛУШкОВа Академiка Ne 15
.MicTo ( селище, село ) Кшrр

РаЙон-

Масштаб

/tL_

* Примiтка. ýо набрання чинностi нака3у MiHicTepcTBa реriонального розвитку, будiвництва та житлово-комунальногс
господарства УкраТни Ne 186 вiд 26.07.2018р. за адресою: вул,Глушкова Академiка, буд.15, кп кмР .КМ БТl'' була
заведена iнвентаризацiйна справа Ng6143.

;
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