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р. о,о р

ул. Полковника Потсхiна, l2 (Загальна tlлоUlа llpllпlirцcrlltяl
иенlUилась з 12616 кв. м на l l0r0 кв. м у зв'язlсу, з псрсобпli1.'tlпt tt;trrtrli

тоВ (А ВАIlТдЖ-|tоI lСдЛl'))

даr-а clllittKt.t
"3l" лиrtня 2020 р,
даlта за1,I]ср,il)l{е tl ti я

B1.1clloBKy llpcl BallTtcтl,
Майtttа
"22" tзсрссttя 2020 р
:tata 1lсttеrrзii'
" l8" Bellectrlr l020 р.

IIypicBa С.О.

BiKTopirrlra CTaTyr,

l7 -б

d irektsia_golos@kmda.gov. uа

. Офiui!нi повiло,мле1!_lJям за lll,lM договороNl

техlliчllоТ iHBettTa pltзa tI

4.2

:,'У:л,:_'l'ji:У_:.i:Ii,л' "l_._11l 
(В ОбСЯЗi, ПереДбаче.ному пуtlктом 55 IJорялку Ilсред?lli в ol)cl1.Il._\/

р, N 483 (ОrРiuiйний вiсник УкраТни. 2020 р., N 5l, ст, l58_5) (даri - Поряlrок), ubn ,,п.,,r,п,'tlя tta tlllr,б_,tili.l}itllL]
lвiitrrовiднО ло IIоря,ttкУ ilrформаuiйlrе повiломлеrlrrя / irrtPopП,taLtito ttpO об'сti,l, t,lpctt.Ltll. якlit() ;tt)I.()IJlP \ liJlit;lCllO

проведеtj}{я аукчiону (в обсязi, передбачеttоl\4у IlyHKr.oN4 l I.5 лýо 26 llоря;tr<1,)

iя про ttrutell<rlicr ь Майна }le ltaлeтtllr r, до п1l]rlrl I oIi к\,. lы 1,prtrlT cll:l,tlllllItll
t lам'яток кул ьтурноТ спадul}| н и,

виявJlеIlих об'сктiв

Прочелурi, в резулiiаl i якоi' Майrlо о.гримаIlо It opc|-|ll}

5.1, (I') Проловя(сIIllя - без провелсllllя aylcttiolt1,

5, 1.1 :le,, 
цоговlр с догоl]ором тlrпу (I-) - пролов)I(еllttя без пр<,lвелеttrrя ayKrrior11 .

_ l,скt}lз1lти договоруi lKlltl прgв9дlку_€ть9л;_4.о.|_орjр ореlrлlr вiл 30.1 1.2011ЛЪ 95-17.6 , ;'_ : ,,;
;

(l) 'ВliЗНаЧеНа На ПiДС'Гаtli ЗВiТУ п;lо ,(олин плiльйоtt BiciMcoT вiсiплдеся,гтися,t Itliс.тсtl-г l.plr.00 rttllr.)
oui HKy Майна (часr-ltttа четt]ерта
craTTi 8 Закоrlу УкраIни вiл З
liовтlIя 20 I9 р. N I57-1Х "Про
ореI|ду лср>tсавtrого i

:комчнал ьllого май t ta" (В iлоь,rостi
Верховlrоi Раллr Украi'trи, 2020 р..
.N 4, сг, 25) (лruli - Заr<оrr)

кул ьту,рноТ cI lадutиl l и

оl{iнrовач

рецензегtт

i6. l .li

6.1.2,,

't.}
L i IJaxOtsii BaDTlcTbCr.paxoBa BapTic,

().]

,.,,;,,,i;,;;;,;;,,,Пffi
] l (iльовс llрllзtlаtlеtltlя Майrrа

Г'о.llосiТвс ь кого
paйoll1 ,rl. l(llt llaa----,""J

))

э.з. t 1rp..u електронttоi' поluтll
ьалаllсоутримува(lа. llаякуllа..1сllлаIоться :



iсячна орендна плата, визначена

, пiдставi абзацу
го частини сьомоТ cTaTTi

18 Закону

Оренлна плата та iншi платежi
оцiнки ринковоТ

гривень, без полатку на додану l маина
(чотири тисячi ciмcoT п' 3l"липня 2020 р., що с

копiйок). визначення оренлноТ

за базовий мiсяць

I

9.1
(4)

i

:

iСУМа, гРивень,

i734б.02 грн.

iгривень 02

без податку на додану BapTicTb;

(ciM тисяч триста сорок шi

копiйки).

12

12.I
(3)

Оренларем в порядку, пБрелОа"епому гryнктом 6,5

BaDTlcTb.
Строк логовору

Умови договору вiдповiдно до cTaTTi 63 l

l. Прелмет договору

1.1. ОреrlлоЛавець iБалаlrсоутри*уuu,,'пЪЁЪйють, а Оренлар приймас у cTp:I::e платне користування

маЙttо,ЗаЗНаЧенеупУнктi4Умов,вартiстьякоГосТаНоВИТЬсуNlУ'ВиЗнаЧеНУупУнктiбУмов.

i...Да.азаявиоренДаряПрода'аiuпiiд.lиГ.ltломер]дiтаiномеррiшення(наказу)оренлолавl-tяпро
'' ,nponou*.nn, oo.ouopy оренДll. довiдкrI проДовженн' oo'o.uolУ24o,?TНonooo 

2020 р.

l ]поданоТ Ор.пдод.rчЬ, 
' 

, Бала,rсоуrр,]l\,lуваllа, L:.J:J"о*,llня 
вlд ",44 Jlllu t ullaлa ,v2v ,J 

I

,;;;; ;;I;J,я 2020 р. ,' персдба,tеноТ,lастиною Л9 55э

'" шостоlо cTaTTi l8 Закону:

в14користання
якшо майно

в погодинну оренду) застосовусться

на утримання
Майна та над?lнItя

Розмiр авансового внеску "р,"у:_, :{_1:1

ЙвD мiСячнi оренднi плати

забезпечувал ьного лепозиту
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майно передасться в оре}lду для використаtltlя згiдtlо з пунктом 7 Умов,

2. YMoBrl lrерелачi орендованого NIайна Ореttларlо

2.1. Оренлар всl.упа€ у строкове I]латне корl]L.,гува}Il{я МаПltом у .lt,tlt, rli,,1ltIlcal{ttя aKra ltlэtlйltatttilt-

передачi Майна.

Акт приймання-передачi пiлписус,гься

цього договору.

оренларем i Балансоутримувачем одночасно з пlдписаIIням

2.2. Перелача Майна в 0ренд)'здiйсttlосться за iiot,o cтpaxoBol() вар,гiст,rо. Bll]I]iltIell()lo ), llyllKli 6,2 YпttlB

3. Оренлна плата

3.1. Оренлна плата станоВить суму, визначенУ у пунктi 9 Умов. НарахуванrllI по/lаt,гку l1a;ltojlal{),Bt'l1ltictt,

на суму оренлноТ плати здiГlснюс,гься у порялку, вI,1з[Iаченому законодавс,Iвом Украiни,

Що склалу орен.чноТ пJIатлI не входя,tь BLITpaTlI на утрлlN,tаllFIя ореl]jtованого п,tаiitlа (кttпlv,tlальlttlх пOсJ]\l,,

посJIуГ з управлiнriя об'ектом HepyxoMocTi, витраТ на утриI\4анltя прибулиtrковсlТ териr,орiТ r,a Micrib ,]ага-цьll()l-()

корисl.уtsання, BapTicTb послуг з ремонту 
'i 

технi,lttого обслуговуванtlя ittrKeHepttclгt,l ot]-lta:tttattltя га

внутрiruньобудt,,нкових Mepe)t(" ремонту булiвлi, у тому числi: покрiвlri, фасалу. вивi:з сьtiт,t,я r,oLttcl). а,гt]li()iк

компенсаttiя ви,грат Бшансоутрим)/вача за корисl,уваt]ня земеJlьною лiltяttкоrо, Opt,rr,Lup ttecc lLi i]Il1,11ii,l,tl lIa

ocHoBi окреl\,,их логоворiв. ),кJIалеtlих iз Балаrrсоутримува(lеN,l т,а/або безtltlсерслнt,il l lIOc,I,a,lilJlblllll(ttNlll

комуна_rlьних Ilослуг в rIорядку. вt4значегlоNlу пуlлктом 6.5 цьоt,о дOговору.

З.2, \2.)Якrчо оренлна IlJlaTa вllз1{ачена на пiдст,авi абзаttу,l,реl,ьоl,о або,lетвсртr)г() tiilcllllJll cb()]\lt)i'cl'llli

l 8 Закону, то:

орендна пjIата за перruий мiсяць оренди в1,1знача€ться з урахуваIlt|яl\1 laKlI\ t,lctlб.ltttBttc,t ей: яtittttl ltr;Il

даl.ою t]изначення оренДпоi'r,r,о.,.п з.а базовий мiсяць (визначений BiltпoBiдt-tt,l jlo п)1l{l(l,)/ 9.1 YпlcrB) i,lltitli,,

пiдпtлсаннЯ акl.а llриймання-передаЧl минулО бiльш яК олиtt гtовнlrЙt кtutенларнпй ьriсяць" то i-lозпliр t,lpctt_,ttttli

плат.l1 за перший мiсяць ореtlлll встановлюеться шляхом I(орllг)/ваtlllя opeitлtltli'tI-IlaTlt за базсlвlrй мiсяtll, ita

iндекс iнфлячiту пtiсяttltх, що мttllуJIи з датtl tsизнаtlення ореIlдноI пла,t,и за ба,lовийt мiсяLlь:

орендна IIлата за лругиЙ i KoжHtlli наступниЙ rrricяrti оренДt.l вt,IзначастЬся цj.]tяхо\4 K()pI,tt,vBctlitl'l opett;ttttti'

пjlати за поперелнiй мiсяць на iндекс iнфляrriт за наступltий мiсяць.

З,З. ОренлаР сIlла[IуС ореtlдIлУ tlлату tцомiСяllя лО l5 ,tисла, tIto нас,гас зtl tlо,гоtl lllll\1 Nt i(]яllеNl opctl I!l,

З.4. ОренлаР сплачу€ .1реtr.цllУ пJIа,гу на пiлставi paxyHKiB Бmtatictty"t,ptr]vIyBatIa. llолаr,ок tla jlолаI]\,вlrllгiсtt,

нарахоtsусть(:Я lti З&ГtUll,ну суму оlэенднот tt.llати. Балаtлсоутри|чtувач tlадсиJlас Operurapro pa\_\ll()K ltc lti,lttittIc Iri;I;

за п'я.гЬ робочиХ днiв дО лати гIлатеЖу. Протяl.оМ п'яти рЬбочИх лнiв пiслЯ закiн,tеttrtЯ IlOTotl tl()0-(, ьtiсяlllя OpctljtlI

Балаrrсоу.римувач Ilередас оренларrо unr r"*onaHr.rx робi,г lIa наданljя оре.IlДtlиХ ПОСЛУГ РаЗОМ iЗ llL)Лill'K()lJOl()

накJlалною за умови ресстрачiт Оренларя платн}Iком полатку tla лодаtIу вартIс,гь,

. j.5, В леrlь укJlа,lенlIя llLого догоRор} або до цitТ ла,ги Opctr;tap сIlла|l}('ОРс'il.'tll\ tlЛil l) ti,l Ki-lt,iiictt,

\ . ' , tл \/-.л- /лл,,.,ллл,,х r лl1llllllllll'| lI I;lIll) llil lll]IL,la|tl _'ti)l(\\lcllIllt- l{lltlilltl

пуttктi 3.6 rtього договору.

з.6.1]iлсr.авоюlulясtlЛатl,tаВаНсовоГоllЛатс'кчзореtr]lttоТrlлаr.ис.рittlеttttяорсtt.,tо:LliвIt'illl)\)
проловiI{еIIllя rlоllерсillього ]1ol ot},.)py ореllди без rlровсденItя ayKttitllty.

з.7. ЯlкшО uеГл:rоговiР укдаленО без провелеtrrrя ayKLtioHY (логоворИ'ГtIп)/ 5.1(Б) та 5,1(l') YlroB), рtlзпri1l

оренДноТпла'ги пi.liляl,ас rlереI]l,ц)/ Ila виI\4огу o,ш,iricT i,з cTopiH;,, разi :змitrи I\4eToлttlitt,

,.
Оренлодавечь зобов'язаitlлй звернутrrся ло Ореrtларя iз вимогою про перегляд opeHllHoT IlJlaTll, яliIllо }]\1llill

до I\4етодиt(и l\laloTb наслiдкt-lпл збiльutеttгlя poзrvripyopeHltttoT llлати за цlli\,l lloI,oBopol\4. гlро,l,яrо]\l З0 Klutctuill[lltttx

iltliB з рtомен.r.r,tIабраrlttя чttl.tttос,гi гзiдповiдtltlл,лlt змitlllьtи.

Opelr,lap мох{е,]верl{)/т}lся /lo Орсн.tкutавttя l вимогою

ilo Метtlдt,tкt{ lvlaK)Tb tлас,цi]lкопц зп,ritrч розr,riру c-lpcttдrroT Il,ilц1-1l lal

пiсля набран rlя ч tt tlttос,гi вiлr ioll iдtttlbt tt зьt i нам и,

Ilp0 псрегjlяlt tlplett]tttoT tl,tагlI. якtttо lrtirtil

LtlIN,LI1()t,()t]OpON,'1" llpO lrlгONt бl,дь-яксlr,о (: I,1)()li\
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Новий розмiр оренлнот пла],и починас застосовуватися з першого,1]l,п1 -l,лilY:,tц() настас за лагок)

укладеннЯ сl.оронамИ додатковоi угоди дО цього догоВору щодО приведення розмiру ореttлноI tIJiа,г1,1 ),

вiдповiднiсть iз змiнами, внесеtlлtми до Методtлки. Вiдмова Оренларя укласт}t додаткову уго!tу lLlollo збi.llьtllсtttrя

оренлноТ плати з *arоЙ nj"u.oanu, iT у вiлповiлнiсть iз змiнами, внесеними до Методики, € пijlставоtо ]t,,lя

дострокового припиненtlя цього договору,

з.8. Оренлна плата, перерахована несвосчасно або не в повному обсязi, стягуеться Балансоутримувачем

з.9. На суму заборгованостi Оренларя iз сплати ореttдtrоi плати ]

облiковоI arurn" itацiональuого банку на лату нарахуванtlя пеrri вiл

просl,рочення гlерерахуванllя оренднот плати,

нараховуеться ttеня в розмiрi подвiйноТ

суми заборгованостi за кожний день

З.l0. Налп,riру сплачена сума орендноТ плати, що надiйш;rа Бr.tllансоутрrlN{увач),, rtiд,ltяlt,аt,в ),cl,alIoItJlcllol\l),

порядку зарахуванIlю u pu*y"on майбутнiх,]лаrеrпir, а у разi неможливос,гi такого зара*у*1,11 
|.,::,::I:,,:

припиI]енням орендних BiдttocrlH - поверненню Оренларю. Сума ореIlлrtоi плати, сrt;lачеtlоТ авансом BljllloB1,IlIio

до пунк.гу 3.5 цього договору, пiдлягас зарахуванню в рахунок сплатl4 оренлrrоТ пла,гt] за rte;ltшi ir,ticяLti tlpclr;ttt

пiсля пiдписаtlня акта приймання-ttерелачi Майна,

З.l l. 11рипr.lненllя договору оренд1,1 гlе звiльняс Ореrr:tаря вiл обов'язttу сlljIа,гll,гl] ,зitбttllt,tlваttiс,t t, lа

орендною платою, якшо така виникла, у повному обсязi, ураховую(l1,1 пеню,I,а rteycT,oгttty (за rrаявtrостi),

3.12. Оренлар зобов'язаний на вrtмогу Оренлолавця проводити звiряння взасморозрахуtrкiв,}п opeltjlllиM1,1

плате)камll i оформлятlr ак,ги звiряння,

4. 1-Iоверпенrlя Магrна з оренди i забезпечувальнlлгr лепозrrт

4. l. У разi припи}lення договору Оренлар зобов'язаний;

звiльнити протягом.грьох робо.tих днiв opanooouna Майно вiд tлале>кtlих Ореrrларlо pe,rei]i itttltleplt1,-t,t,t йtlt,o

вiдповiдно до аI(,га поверltе1-1ня з ореtlдИ орендоваI]оI,о Майна в тому cTaHi, в якоi\4у Маi,ltttl ttерсбl,ваJ'tо tta

моментперела.li його в оренду,. у,рu*уuuо,пIr lор*-r,,ого фiзичногоj"lл,Lз,1),,"сlОреrr,itареьt булll BttKtlttlttti

rleBiл'ctvtl-ti по.пiпшенttя або провеltеtlо капllаJlьН1,1й peMoHr,, - то разом iз такltми гtojtirltttcltttlяMtliiKilllll,t.,Il1,1lllNl

ремонтOм]

сп.цатl11.14 ореl]лну плату, нараховану до дати, lцо перелу(] латi повернеttгtя майtlа,J opel{jll|, llcllI() (,]а

наявtrос,гi), спJlатит1.1 Балансоуr.рr.lN,tуt}ачу пJtатеrкi за договором про вiлшкоtlуванt{я B1,1,1,paT lia,llartcov,t,ptl]\4)/Bii,la

tia утримання орендованогсl Майна та надання KoMyHaJlbн}ix llослуг Оренларю, t{apaxoвalIy до jla1,1,1, lIto llcpe/ly(

лаr,i повернення Майна з оренди;

вiдшколувати Балансоl,триl\tувачу збитки в разi пtlгiршенttя стану абtl втрати (ltoBHoI абсl ,tac-t t;oBoj')

орендованого Мал-tttа;,;;;;;ъръr,лuр, 11 в межах сум, Ulо перевиtl.tуlо,гь суму страхового Bi/ltttKo..yttattllя, ,lliIll()

воно пошLIрtосться на випадкИ погiршення cTarry або вl,рати opet{,lo.a'o1-o МаГlна), або в разi lteMO}lTail(v tll1

iнtuого вI{луtlеtl ня нев iл'сtчt н их пол i пtuеl,t ь/кап iтально г о ремонту,

4,2. Протягом трьох робочих днiв з MoMet]Ty прl{пинеt',l{я цього договору Балаrrсоl,r,рr,lмуваtI зtlбов'я:заt'rrii

оглянутИ МайнО i зафiксуваТи йогО поточниЙ стан, а також стаН розрахункiв за ц,им договоромl i за /tоговороr,t

про вiлшкоДування витрат Балансоутрlrмувача I]a утримаill]я орендованого МаГtна та I]алаIlня lio]\1},IlaJlblll!\

посJlуг Opetlлapro в aKTi повсрtlеtlL|я з оренди орендоl]аноt"о Майttа,

Балансоуr.риNlуI]ач cKJ1tl,,laс акl' поверllенIlя з ореliли ореttдоваllоl,о Maiilla i' Il)l,()\ ,l1,1ttt itrl, lt,tltrx

прtлм ipH иках i налас Ь rдписанi Бшrансоу'римувачсм llрим ipHtr ки Оренларю,

Оренлар,зобов'язаttий :

пiлписати три примiрr|л|ки &кт0 гIоверtlеll}lя з ореtIди ореtlловаtlоr,о Майна tte tti,зttitttc tli;K llро,t,ягttlt

настуlltlого робо.,о.о"'о"о' J *u*.ury тх о,грl4маfiня Bi1 
,lirblar11o1.1l:y,i:::l: ,l 

o]llloltactt. Il()Hcplt\,|l|

БалансоутримVl]аtlу л.ва прr,tйiрrtикll triдпt.tcatrr,rx CpeHltapeM aK',iB разом iз KJltOtlaN.l] ttijt rlCl't,t;,lit ()[)cil,tIl (r, 1llrli,

nor" oo.,,yn дЬ об'i*r,а opeHJrl4 забезпе,lусr,ься к,lttочаьли);

звi.llьнtt,гtt Maйrlo одtlочасtlо iз поверltсttrtяпt пiдпttсанtrх OpeHrapeM aKTiB,

Не пiзttiше Hilt ttа.tс,гвертtлГл робо,ttIйt деllь пiсля припиненIlя /1оговорУ Бrulансоу,гриьlvва,l зобов'я,iаtltIй
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повiдомити Оренлодавuю про вiлмову Оренларя вiд пiдписання_акта таlабо створенtlя переttlкод Opett,,tapelt 1

лосту пi до орендованого Майна з метоЮ йЬго оглялу. таlабо rlро llеповерrlсння rti,tllrtlcatll,|x Opctt.tapcbl

примiрникiв акта.

4.з. Майно вважаеться повернутим з оренди з MoMet{Ty пiдпllсання Ба-rrансоутримувачем,га Ореt{лареN,l

акта поверItення з оренди ореtIдова}Iого Майна,

4.4. Якшо Оренлар не поверта€ Майно пiс.llя отрl,tмання вiд БалаrlсоутрtrN{увача ttplrM iptirrKiB ак,га

поверненllя з оренди орендованого Майна, Оренлар сплачус Балансоуr,рllмуваtlу rlеус,гойку у розмiрi гtолвiгttrот

оренлноi плати за кожний день користуваннЯ Майном пiсля дати приliлrненtlя цього логовору,

4.5. З MeTol<l виконаннЯ зобов'язанЬ ОренларЯ за циМ договором, а також за договором пl)о

вiдшколування B}Il.paT Балансоутримувача на утримання орендованого МаГtttа та ltалаlt]lIя комуllаJIьl{пх lIOcJlYl,

Оренларю до або в лень пiдписання uoo.b 
'оо.оrору 

Оренлар сплачус l,{a paxytloK Бa;tattcoyTprlNlvt}ilLla

.uб.rп."уr-ьний депозит в розплiрi, визначеному у пунктi l l Умов,

якщо цей логовiр е договором типу 5.1 (В) або 5.1 (Г) Умов, ОреНДаР СП,ЛаЧУС RiЗНl_ur1 ''l'':'.l'::"
забезпечувального цепозиту, сплаченого Оренларем ранiше за договором, tllo tlродовхtусться, l с) l\4olo,

визначеною у пунктl 1l умов. оренлар annu.,y. повtlу суму забезпечувального дегlозl]ту" якшю: логов,о,,]""

продовжусться, не перелба,,а, обоr,r,,*у оренларя спла,гll-гti забс,ttlс,r),ва;tьttltii ЛСlttlЗtIТ'. ltбtl ttcii ]Klt'tlBtP t

договором, що продовжу€,гься за рез),льтатами провеленl{я ayKLtiotry (rtоговiр r,tlltr, _S,l(ll) YrutiB), tI]le

переможцеN,l uy*uiony'cTu,na особа iнша, нiЖ ОренлаР Майна, стдноМ на дату оголошенlIя ayttшiorry,

4.6. БалансоутрлtNtуваЧ поверта€ забезпе,rувальнийt деllози,г Орегrларrо протяt-оl\,l гt'я,t,tr робо,tttх лttilз ttiсJtя

о,гриNlаннЯ вiл БалаlrсоУтримувача примlрника акта повернення з орен/Iи ореtIдова}lого.Майttа, lti;,rгtисаrtого бс,l

зауваженЬ БалансоутрЛlмувача, або здiйснЮс вирахуваНня сум, u",nuu,u"* у пунктi 4,tl ttboгo лоt,овору, у pa,li

наявностi зауважень Ба-лrансоутримувача або Ореttлолавttя,

4.7, Балансоутримувач зzuIиша€ на влас}Iому рахунку забезпе,tувальниl,-l депозит у lloBllol\ly оСlсязi, якtttсl:

оренлар вiдп,tовився вiд пiдпl,tсання акта повернеI.1ня з оренди орендоваtiоl,о Майна у с,гроli, Bttзtta,tcttttй

цим дсtговоРом, абО cTBoploc перешкодИ у лоступi до орендованого Майна представниl(iв БrurattcoyтpI,1N,I},Batla

або Оренлолавця з Nlетою складення такого акта;

Оренлар не пiдпtлсав в уста!lовленi строки логовiр оренли Майна за резуль,га,гамll lIllовелеttttя lt1,1trLitrrty

на продовження цьоt.о договору оренди, в якому Оренлар оголоruений перемохiцеl\l,

.1.8, БzrлансоутриN4увач не ttiзнiltlе нiж про,гягом п'ятого робочого дl{я з MoMetlT,),01 l)tlNlаlltiя Bi,,t ()peltltapя

приlчtiрttика акта повернення з ореltди opa,,ioour,oao NIайtrа iЗ ЗаУВаlКеtttrЯМИ (абО ]а lla'll}}t()c Гi Jit\ l]ililiL'lll'

С)ренлолавшя) зараховус забезпечувальниiit деliоз1,1т ts рахунок неl]иконаних зобов'язаtlь Орсrr:rаря i Itсрерахttвyt,

забезпе.tувальнtlй депозит на IIогаUIенrtя зобов'язагrь Ореrrларя у такiй ,tерговос,t,i:

у tlepuly чергу погашак)ться зобов'язанtrя Ореrlларя iз сttлаr,и lreHi (гrуrrк,г ],9 цьоr,о доr,оворV);

у лругу чергу погашан),|,ься зобов,язанt,tя оренларя iз спла,ги неус,гойtt<и (пуrлк,г,l,zl ttbcll,cl ]oгoBopv):

сп.пати част}lllи opettlttttlT пjlа] tl, яка Bi/tttoBi,,ttto Jttl

iз cnllaTrl част14ни ореttлtttl'i llла,l It, яIiа вi:tttовiдltt_l

УП,яТУчерГуПоГашаютЬсязобов,язаttняоренltаряiзсплатиБалаrlсоУтрrllчIуВаЧуп.lIа.гежiвЗалоI.Оl]оро\l
про вiдrrrкоДуRаннЯ витраТ Балансоутримчвача ru уrр"rоп'.Iя ореIlдованого Майttа Ttl ililjlitння lioNlyliaлbllll\

посjIуг Оренларrоl ,{

у U,lос,гУ чергу погаlUаю,гt,сЯ зобов'язаttнЯ ОреtrларЯ з ксмпенсацiТ cyblr,r збttr,кiв.,jавдi,lIt!lх Ol)cl],цoBill]()Nl\

IИайltу;

у сьому tlергу IIогаIilаються зобов'язаtttlя Орен;tаря iз сrtлаl,t,t illшtttx пltaTexiiB за цим,цоговорtlьt або в

рах)/нок погаulенt,lя llttIIt.tx не l]!tliotlallиx OpeHttapeпl зобов,язань за цl4м дOговороl\t,

у TpeTlo tlергу погаillil}отt,ся зобов'язання Оренларя iз

ny,,nrr; lб Умов ttiдлягас сгtлатi бюдлtету MicTa Kttr-Bai

у четверту (lергу l]ога,tuаються зобов'язагtня Ореttларя

ло пункту lб Умов rtiдлягаr: сплатi Балаllсоутримувач)/;
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Балансоутримувач повер,гас Оренларю суму забезпечувальt-lого деIlозt|,гу, яка зzutиI]lIIласL rtiс,пя

здiйсltення вирахувань, передбачених цим пунктом.

5. [Iолiпшtення i peмollT орендоваtlого пtайllа

5.1. Оренлар ма€ право:
за згодою Балансоутримувача проводити поточ1-1иt"l таlабо капiталыtий реNIон'г Майrrа iBиcr'\'lta'l'rt

замовником на виготовлення проектtiо-кошторисноТдокументаrtiТ на провелеIItlя peN,tollTyi

здiйснювати невiд'смнi полiпrпення Майrна за наявtlостi рiшенrrя Оренлолавшя Ilpo надаtiIlя зI'олll.
прийнятого вiдповiлно до Закону та Порялку перелачi в оренду /l.ерх(авного та комчtIальгlоl^о пtaйlttt

затвердженого постановоlо Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03.06,2020 М 48j <Деякi пиl,анtlя opeIlllп
державного та ком),}{ального майllа>.

за згодою ореrrлолавчя, наданою вiдповiдно до Закону та Ilорялку, i олин раз протягоl\,l строку opcll]tl,l

зарах)/вати частину витрат на проведен}tя капiтzutьного ремонту в paxyt{ok зменшенl{я орегtдttот lt;lltгtr.

5.2. Порялок отримання Оренларем згоди Бала}lсоутримувача iОренлолавця Htl провеJlеtlttя Bi/lltoBiJtIltlx

вилiв робiт, rrередба.tеltих пунктом 5.1 цього договору, порядок отримання Оренларем зголи Орсн.tlоllаl]ltя lla

зарахування витрат на провелення цих робiт в рахунок оренлноТ ltлаr'и iуlvlови, на якtlх здiйсttttlс-гься'I'аке
зарахування, а також сума BlrTpaт, якi MorKyTb бути зарахованi, визна.lаtоться ПоряДком.

5.3. Оренлар N{ae право на компенсачiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних tlолittruснь Maiirta.y tlоря.цli);

та на yN{oBax, встановJIених Порядком.

5.4. Оренлар ма€ право на компенсацiю BapTocTi здiйсrrеrtих ним невiд'смнtrх t,tct.ltittttlerrb Майtrа Bi.lL

переl\,lожця аукчiону з гIриватизацii Майна, а якщо таким пере]\,tожLlеi\,l стас Ореtlлар, -,го IlpaBo tlil:]ilpaxyl]trllIlri В

рахунок купiвеrrьноi чiни суми BapTocTi здiliснених tlим HeBiл'cпtttltx полiltLtlсl]ь \,поря,цкy'га tIa v\1ol]a\.

tsстановлених Законопл УкраТни вiд l8 сiчня 20l8 р. N 2269-VIIl "Ilpo llpriBa,t'llзilI1ito ]lер)I(аВl]оГ(') i K()MvIlil.'I1,1I()i()

майна" (Вiломостi Верховноi Ралlr УкраТни,20 l8 р,, N l2, ст. 68) (даэli - Закоtl про tlриваrrlзаttitо).

6. Режlrпt вt|корrrстання орендованого Майllа

6.1. Оренлар зобов'язаниl't влlкористоВувати ореtlДоване Майно вiдповiдtlо до Ilрtlз[|аtlеtll]я. t]l,tзtlallelI()1,o V

пунк,гi 7 Умов.

6.2, Оренлар зобов'язаний забезпечуватt,I зберехtеI-1lIя opcH/loBallot,o I!1aillra, заltобiга l'it iioгo

llошкодженtrю iпсуваНнIо, TpиI\laTtr Майно ts порядку, перелбаченому саrtiтарниNlи Hopмalvlll 1,а пpat]llJlaNltl

пожеltсноТ безпеклt, пiд,гриNtуваТи орендоваНе МайнО в tittлежtlому cTaHi, не гiршому, нiя< на MoNIell,г lrерсlачi
його в оренлу, з урахуванням нормаJIьного фiзrлчного зIJосу, здiйсtлювати заходи 1lротипожех(ноiбезrlеки.

6.З. Оренлар зобов'язаний:

вiдrrовiдно до вимог норматl.tвtIо-правових aKTiB з no>KerltHoT безtlекtt розробля'гlt KtlПtП.ltcttctti Зii\().tl: tllL,-t\)

забезпечення пожея<ltоi безпекlл об'скта оренди Майttа]

забезпечуваТи додерх(ан}lя протигlоя(еж}ltlх в}lмог, с,гаttлартiв. llopi\l, гl})авllл, а laI(o)I( I}tlKOtlallltя ltlINl()г

приtlисiВ iпостаноВ органiВ державногО поя(ежногО наглядУ та t]имоГ вiдltсlвiдttltх с.lуlкб (lri:rроздi,riв)

Балансоутри мувача;

утрлIмувати ),0правllому cTtltti засоби проl,tlпожея{}Iого захttсl,),iзв'язку,, lIo)Iie7l{ll),t,cxttiKr,. ilб.llа.,tltаttlltя t,tt

ittBeHTap, не доt,lуска,гIt Iх викорtlстаtlllя lle за IIрllзнаitL,}lняl\,I;

lIроводllти вrrутрiшнi розсltiлуваtlня вtlllалкiв llo;Ke)l( ]а llолаватll liалаttсtlr Iplt\l\tsilll\ Bi.ttltrrli,,ttri

докуl\4енти розслiдування. t

Оренлар несе вi/tповiдальrriсть за l19l,pl.jl\{alrllя npaв1.1Jt експ,пуа,l,аttiТ itlrttctlepHttx l\,1epe;,li. lltl;ltciI;ltoj'бcзLtcKtr

i carriтaprttlx норм у прt,tмiutенtlях згiдно iз законодавстt]ом.

6.4. Орендар зобов'яза|lий забезпе.tI,1тI{ прелсl,авFlлlкаМ Ореltлол,авШя та БалаtlСО)iтрrI1\1),ttа,lа jlocTytl lta

об'скr.оренДи у робочi лtli у poбo,tllr'r час (а у разi отрltма}]lIя скарг tla порушеl]I,1я пpaBllJl ,t ltllli або пpOBll.rliticllllя

ОреrrлареМ дiялыrос.гi у неробо,rий час, яка завда€ шt(одl4 або rrезручнос,геt"l власникам cybti;l<ttltx llpt,lmtiIttettb. -
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ТО У бУДЬ-ЯКИЙ iНШИЙ ЧаС) З MeToto здiйснеtlrtя контролIо за його t]иKOpllcl,alltlrINl та I]lIl(otlilttltяпt Ореtl,цtlрсNl \lN,l()l]
tlЬОГО ЛОГОВОРУ.ПРО НеОбХiлrriсr'ь ОТрt]МаНня доступу до об'€кта ореtiди Балаrtсоуr,рttп,lува,l або Ореtt.цо,,1д1,1с111,
повiдом.llяс Оренларевi електронноЮ пош,гоtо гrрлrнаймнi за одиН робочий леrlь, KpiM випадкiв, *о,,,, лu.11 ,, .,,u
об'скта оренди необхiдно отримати з метою запобiгання нанесенню шкодrl об'скту оренди,tи власtlос-l,i -гр..r.iх

осiб через виникненl{я загрози його пошкоджеtlня внаслiдок аварiйних ситуаuiй або внаслiдоl{ llастаlltiя
надзвичайних ситуаrriй, техногеllного,tа природного характеру, а тако)к у разi отрr,rп,lаtlllя скарг г{а Ilop\1lIlcHllя
правиЛ тишi абО провадх(еннЯ ОренлареМ дiяльностi у неробочиЙ час. яка завдаС UJкоllИ абО ttезруr1110стgli
власника]\{ сумiжних припliщеьrь. У разi виникtlенtlя TaKllx си-гуаrtiй Орсrrла1:l зсlбов'язаttttй l]ili1.II.}a,1,Il

невiдклацнttх заходiв для лiквiдацiт Тх наслiдкiв.

6.5. ПротягоN,t п'яти робо,rllх днiв з дат1l укладення цього логовору Балансоут1l1lмувач зобсlв'язаtlttil
надати оренларю лпя пiдпLlсання:

лва примiрнрIки договору про вiлшкодування витрат Балансоуr,римувача на утримання opell]toвalIo1,o
Майна, витрат за кор1,1стуВання 3емеJIЬною дiляttкОю та tiаланlIя l(oNlyHil'lbIi1l\ посл),|' Operrlaprcr. I1pclcti гri
логоворiв iз постачальнt!ками комунальних послуг, якщо стосовгtо об'скта орсt|.цI] l.ilKtl]\,lll пос.|.аrIal.rlьlllJliа\1 lt
комунаJIьниХ посJIуГ вiлкритi oKpeMi особоtsi рахунки або якщо oKpeMi сlсобовi раху}lки бч,,lи вiлкlэит,i ttlr
поперед1-1ього користуваtlа Май ном.

OPeH.laP ЗОбОв'яЗаttий протягом десяти робочих днiв з l\,toмeнTy отримаIltIя примiрrrикiв логовору rlpo
вiдtuкодуванtlя ви,I,раl,БалаttссlутриN4увача на чтр14мання орендованоr,о Ma}iHa та надаllIlя KOMytlaJlb|ltlx rIосJl),г
OpeH,tapro:

пiлrtисати i повернутr.l Балаltсоутрr.lмувачу прим ipH и к логовору; або

ПОДаТИ БirЛаНСtlУТРrlNlуВечу обГруtrтованi зауваiкення до сум вl!тра,г, якi пiд.llягаttlгь Bi,,tutKojt_vBi_lIllllt)
Оренларем за договороi\.t.

ОренлаР 3обов'язаниL] ItротягоI\4 десятИ робочиХ дIiiв З Mol\1eHTy оl.риl\4анtIя вiл Балаttсtlчl.рI,1]\l\,ваrIil
вiдповizti на своi зауважеI{ня' яка мiститЬ документаjIЬнi пiлтверлЖеtl[lя Btll,pa,]', якi гtiлляr,акlть Bi]tLttKtl,,lyBillllllO
Орендарем, tliдписати i повернути Балансоутри мувачу при rчr iрн и к договору.

ОРеНЛаР ВЖИВаС Заходiв лля укладення iз пос,га,tальниками комуtlаJIьIiих Ilослуг логоворiв
вiлповiДних KoMyHaJlbHtlx послуг llротяго1\,t рtiсяця з моменту отримttнllrl проек,гitз Bi/tllt_lBi]ttllrx
Ба.ЛlаНСОуТРrlМуВача. Оренлар зобов'язанl.tй надати Балаrtсоl,трrrмувачу Korrir' дсlt,овоlliв,
Ilосl,ачiцьни кам 1.1 комYllал ьн их послуг.

lIa пос],а,iаlll|я
доl,сlворirr r;i.t

yKJIa]letlllx i:l

7. Страхуваtll|я обtекта ореllдlr, вiдu,lкод),ваll}lrt в1l,гра,г lIit tllIittKt, i!laiilla

7. 1, Ореrlлар зобов'язанt4.й:
ПРО'ГЯГОМ l0 Калеrrларних днiв з дня укладення цього договору засl,рахуватl.t ]\4аГлrtо tra суп,t1, йоl,о

СТРаХОВОI BapTocTi, визt-tаченоТу пунк,гi 6.2 Умов, на користь Балансоу,триNl),ва(lа,lгiдttо з [lоря,,tком.,зоt<рсr,lа Bijt
поlке;кi. затоплення, протиправнtlх лiri TpeTix осiб, стltхiйr]ого лиха, та rIрсll,ягоlчl l0 Ka,lrcrl.tapttttx JttriB,t:tlrя
УКЛаДеННЯ ДОГ()ВОРУ СТРаХУВаIjНя (логоворiв страхуванtlя) llаrtаl,и Бa.liatlctl1,1 1lltNI)l-Ji.ltl) ta ()pctl;lttl]taBt.lttl ,зaBi1,1cttl

lltЦеЖНИМ ЧllНОМ КОПiI ДОгtlвсlру страхування i локуп,tенr,iв, якi пiлт,вср;t)ф(уlо,гь cllJI.t,I,y clpii\itl]tt1,o llJlill,cili\
(страхових платех<iв);

IlОНОВЛIОва'гi,l lllорок)'логовiр страхування,гак, щоб llротягоi\,l строку дi]'ttього /1оговору I\1аЙriсl б1,:rtl
ЗаСТРаХОВаНим, i rrаДавати Ба,lансоутрllмувачу та Орендодавцю t<опiТ завiреrlих lIaJle)Klll..lllJ чllt|о\1 itоговоl))
СТРахуВаНllЯ iлокуllеrlтiв, якi пiлтверд)Itують сплату страхового Ilлат,ежу. Яlкurо договiр страх}ваllня yкла.,tснttii

BiH укладено.

ЯКШО СГРОК.lriI.rlОrовор1 ppetlltIl пtеltшttЙ. tlirK оlIиtl 1liK" To -rol oBip с,грах)I]аllllя \KJIa]tll(Tl,c,l llll crlltrK .1jl'

доl'овору ореIIлII. 
' -"'

Оплата послуг cl,paxol]!ll(a злiйснюстt,ся за рах)i l1oK Ореlrларlя (стрlахувальнttка).

8, Сl,борсrlла

8.|. (З) Оренлар мас право здавати MatiHo в субореtrлу за письNlовою зго/lою Оренлсtлавшя.
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8.2. Оренлар може укладати логовiр суборенлlл лише з особами, якi вiдповiдають вll]\,lогам cтa,l,Ti 
"1

Закону.

8.3. Оренлар протягом трьох робочих днiв з

Оренлолавшю iнфорrrrачiю про суборенларя та один
Оренлолавчем в електроннiй торговiй системi.

дня укладення договору суборенли зобов'язаний надати
примiрник договору суборенли для його оIlрилlолнення

\\\l

9. Запевttення cTopiH

9.1. Балансоутримувач i Орен,лолавеIIь запевняlо,гь Оренларя, що;

9. 1.1. KpiM випадкiв, колл| про iнше зазначене в aKTi приймаtlttя-переltачi, об'ск,г орlендtt с вi,rьнипt Bi.,t

TpeTix осiб, всерелинi об'екта нема€ майна. наJlежного TpeTiM особам, повний iбезперешкоjlllttГt,цос,гvtt /ltl

об'скта може бути наданий Оренларю в день пiдписання акта rtрttймання-переда(li разопr iз коьttlлек,t,оп-l клtil'tiв

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

9.1.2. iнфоРмаuiя прО Майно, оприлIоднеНа в оголошеннi прО передачУ в орс}{ду або ilrфорьlititiГlrtопt1,

повiдоплленНi/iнформачiТ про об'скТ оренди, якщо договiр уклалено без провелення аукuiоtlу (в обсязi.

передбаченому пунктом l15 або пунктом 26 Порялку), посилання на яке зазtlаче}]е у пунк,r,i ,1.2 Yп,lotl.

вiдповiдае дiйсносr,i, за в!IIlятком обставин, вiлображених в aKTi приймання-ПеРеЛаЧi,

9.2, Оренлар зобовязаtlиli свосчасно i

вiдповiдно до ttього лOговору.

9.З. Одночасно або до дати укладенilя
ореttлноТ пjlа1,1| в розмiрi. визначеtlоl\lу у lryrrKTi

в повному обсязi сплачува,ги орендну плату та iHuli гtлатежi

цього договору OpeH;tap повltiстю спJlатllв irва,tнсtlвlлй BliecoK ]

l 0 Умов.

9.4. одночасно або до укладенIiя цього договору Оренлар повнiст,ю cпJlaTl{B забезrlечуваJtьttиii леtr<lзt,lт rз

розмiрi, визнаIIеному у пункr,i l l )'мов.

l0. Вiдповiдальнiсть i в1,1рituеltllя cttopiB ]а договоро]чl

l0, l . За невиконання або tletliUIe)KHe виконаннrl зобов'язаttь за цLlм jlоговоро\l 0,гороllп llcc\,] l,

вiдповiдалььtiсr,ь згiдttо iз законоtчt ,га логовором.

l0.2. ОренлодавеllЬ не вiдповiдас за зобов'язанняl\1и Оренларя. Оренлар lte вiлповiдас за зсlбов'язi]tll,{яN,tl,i

ОренлодавUя та Балансоутримувача, якщо itlше не перелбачсI]о l{llM логоворо]\l. Орснлар вiдltовiдltс"за cBol'rttt

зобов'язанпями i за зобов'язанням1,I, за якиN,tи BiH с правонаступнltком, виключt-lо RJlac}Il|]\,l майном. С,гягttеttttя ,за

tlими зобов'язаннями не мох(е бути звернене на орендоване МаЙно.

l0.3. Спори, якi виникаЮть за циМ договороМ або в зв'язку з ним, не BttpiIt_letti LLlllЯ.\0м гtерсlоrrорiв.

вирiшtуюr,ься в суловому порядку.

l l. Cr-poK чltltltостi, \/l!|oBll зпriltlt та l1plIпlI}lcllltrl /lrlгOв()р\

l1.1. (l) Цей догоВiр ук.rrаленО }ra строк' визtlа.tенllй у пунктi l2 Умов. lIеребit'сl,рокУ догOвор}

поч14насться з дtIя набранI{я чи1.Iностi ttим догtlвороiчr, IJей логовiр rrабирас чиt-lttостi в лсtIь йоt,о rtiлпl,tсання

с,|,оронами. Строк ореrrли.iа ци\4 договором ltочIiнасться з.,lа,|,и пiлrlисаtlltlt aKt;t tlptlitпlllIlllя-llcpc.tiltli i

закiгt,tусr.ься,цатою tIрипинеtl}Iя цьоI'о дОГОВОРУ.

l1.2. уплови tlbg1.o договор),зберiгаrоть сllлу протягоl\1 всього с,гроку :tiT ttr,oto jtol()B()l1\. В l()l\l) 'trlc,'ti )

разi. tiоли пiсля Гrого укладен}lя законодавс,гt}оlll всIа1-1овлеtiо llраt]иJtа, ttto поliрtll\юIь cl,aIlOI]lllltc O1lerr;taplr,

крiпr urлпалКу, перелбiченог0 пунI(тОп,r 3.7 цьогО договOру, а в частиtti зобов'язtlttь ()рен;rаря lItojl() ()l]cIlittl.)'I'

lUIати - до виконаttня зобов'язаць.
,,

l l,з. зrчriни i доповнеr;,f;я до договOру в}lосяться до:заl<iн.tегttJя строку Його дii За В'Jа('МllОЮ Зl'()_lОlL) g11l1]itt

з урахуванНяIчl встановJlених cTaTTero lб ЗаконУ та Поряllко1\,l умоВ 
,га обN4е)(енЬ tUJlяхо]\| укJlаде1,1ня доr-овtllliв

npo u"aaa,,uя змitt iдоповнень у гtt.rcbпloBiii формi, яl(i пiлписуються c,гopotlaM1,1 та с rtсвi/t'смtlимll (lac,гI,1tla\Itl

цього логовору,

l 1.4. Продоtзження цьогО ]iоговорУ зltiiiсlrrосться з урахуваtltIяl\I в},lNlог, t}cTaHoBjlcH1,1x с,га,1,1,сl() l8

Закон1,,га Гlоря:rком.
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Оренлар, який бажаС продовжитИ uейr логовiР на новиЙ строк. повlltlен звернутItсь:о Opcrt_ro_1i]Btlя J.l rp}lмiсяцi до закiн.tення строку лiiлоговору iз заявою.
,ЩО ЗаЯВИ ДОДаеТЬСЯ ЗВiТ ПРО ОuiНКУ Об'скта оренди та реuензiя на }iього, якщо договiр opcH:trr б1 в

укладений без проведен.ня конкурсу чи аукuiону, або логовiр ор.пл", Що продовжу€ться. був уклаленrrй безПРОВеДеННЯ аУКЦiОНУ З ПiДПРИСМСТВаМИ, УСТановами, органi.чцirr", перелбаченими статтею l 5 законr,.

__--9 
Прогryск стоку подання заяви Орендарем € пiдставою для припинення

закlнtlення строку, на який його було укладено, вiдповiдно до пункту l43 Порялку

ОрендаР ма€ tIереваЖне прав0 на продовЖе}Iня цього договору, яке
визначений в Порядку спосiб.

лtоже бути реалiзовано ним у

права власНостi на орендоване Майно T,peTiпt
договором, i BiH зберiгас свою чиннiсть для
винятком випадку приватизачii' орендованоt.о

цього договору на пiдставi

ОприлюлttеНня tla веб-сайтi (cTopiHui чи профiлi в соцiальнiй мережi) орендаря. якиil oTpr.tMaB l] орсt{д)/МаЙНО беЗ ПРОВеДеННЯ аУКuiОНУ, НеДОСТОВiРНОi'iнiРормачiТ, шо стtца пiдставою для )кJlа,Ilеtlllя л.,l,ов()р)/ ореllлl],с пiдставою для дос]-рокового Ilр}lПt,ltIеннЯ llоговорч ореtlли за irrirLiaTtlBnn:, С)рa,,,,,оJlавllя. а [aK())i llcпродовження договору оренди на новий строк.

l1,5. Якцо iнше не передбачено цим договором, перехiл
особам не с пiдставою для змiни або припинення чинностi цим
нового власника орендованого Майна (його правонаступrrика), за
Майна Оренларем.

l 1.6. Щоговiр пр!lпинясl.ься:

l 1.6. l з пiдстав, передбачеrrих частиною першою cTaTTi 24 Закогtу, i при uboMy:

l1,6,1,1, якщо пiдставою припинення договору с закiнчення строку, на який [-Iого },кладсtrо (абзаrt
лругий част}rни першоТ cTaTTi 24 Закону), то договiр вважасться припиненим з:

датt,t закirtчення строку' tla якиЙ йогсl булО укла/lе}lо, r,la пiлсr,авi рitllеttttЯ Ореll]it);tавl.tЯ tt1.1o вi:tlrtt,tз_r t,

продовх<еннi цього догоВору, прийнЯтого З пiлстав, передбачених cTaTTeto l9 Заrtоrrу. в i\le)l(ilx с грсlкtв,
визначенl,,lХ част,1,1FlоЮ п'ятоtО cTaTTi l8 Закону; або рiшення орендодавця про пр1.1l]иl]еtllJя llього доl-овор\,лПi;'lСl'flВ пропускУ Оренларем строкУ на подання заяви llpo про/tовr(L-нt{я ltьоIю jlo1.oBop\..
пере,лбаченого частиною .ретьо' cTaTTi l8 Закону (пунк.г l4З Порялку);

Датl4, B1,1зHatleHol' В абзаui третьому пуtlкту l5l ГIорялку, якшlо пepe]\,lo)Ktlel\,' ayKttiortt, tla llpgl1ol])l(ctlilя
ЦЬОГО ДОГОВОРУ СТаЛа ОСОба itttita, НiЖ ОРеIlЛар, - rtа пiдсrавi tlpoтtrKo.1ty ayKrtiolty 1iirrrerrrlя ()реttдсl.,11.11зllх 11gвимагасться);

l1,6,1,2, якшо пiдставоlо припиtlенtIя договору с обс,гавинIr, передб;t.tенi абзаlrалl tl rре.гiпл, tIe-гlteplll\1.
cboМl,]M, восьмим часl,инt,l першоi cTaTTi 24 Закону, логовiр вважасться прt,tпинеllиl\{ з дати насl,аttttя BiлttoBi/liloi'
обставинlt на пiдставi рiшlення Оренлолавuя або на пiлставi документа, якlrй свiлчttть ilpo rtас,гаitttя t|laKT.r.
IIрипиненнЯ tоридичtlоТ особи або cMepTi фiзичноТ особи;

l 1,6,2 ЯКrДО ОРеНДаР НаДаВ НеДОСТОвiрну iнформаuirо про праt}о бу,l,лt opertlapcrr Bi:lttoBi]llttl ,ttl
положеt{Ь частиIi третьоТ i четвертоТ cTaTTi 4 Закону, а також якщо Ореrrдар, який o.pilruu Майtttо в орегr:,l1, без
проtsеденlIЯ аукuiону, 

_надаВ таlабО оприлюдниВ на веб-саЁrтi (cTopiHui чrr проtlli.l.ri в соttiальriiй brcpeirti;
нелостовiрну iнформаrriю про себе таlабо свою дiяльнiсть.

l[оговiр вва)Itасl,ься приlIинеllим з цiсТ пiдстаt]}I в односторонньому порядку tla З0 леrtь ttiсля tlалiс,,tаtttrя
Орен,цодавцеi\4 Jlисl'а ореlr:rарю Про досl'рОкове lIplll!I1llellliя ltього,1OI,()I]()l)\," ttllirl ttt.llttt.,llt\. Ko]]ll llp()lrl I()\j
зазначеtlого строку OpeIr,rtap звернувся до сулу з оскархiеtll]ям l,aKOl,tl рiшlеrlttя ()реri;tо:tавrtя.

У таком1, разi договiр вва)(асться гIрl4п1.1неним: ,

пiс.пя закiнчення двох'мiсяrtiв з дIlя зверtlенllя ореtrларем за TaKtlM поЗоВо|\I jlo суДУ, Якl,Llо cY,|to]\l Ilc
вiлкри,го провалх(еIIня у справi за TaKl.li\{ гlозовом Ореrtларя Ilротягом зазначеllого лвомtiсячного с,грок),:

або з лати ttабраttt.rя законноl'сили рitпеttttям су,ц)/ про вiлмtlвl,у пtlзоtli Ореlutirря:



або з дати з€шишення
вiдкликання Оренпарем позову.

Лист про дострокове припинення надсиласться

вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом
також за адресою орендованого Майна;

11

судом позову без розгляду. припинеllня провадження у справi або t.,tattt

на адресу електроннот пошти Оренларя i пошr,овим

вкладення за адресою мiсцезнаходження Оренларя, а

l1,6,3 (l) якщо цей логовiр пiдписанлtй без одlrочасного пiдпtlсання акта гlрийм;ttttlя-llере/tа,li Майrlа.

Щоговiр вважаеться припиненим з цiсi пiдстави на п'ятий робо,rий день пiсля пiдписання L(ього договору, якlllо

станом на цей /IelIb акт пр1.1l.-lN,rанtlя-перелачi rte пiдпtlсаllий через вiл.мову ОреIrларя, llp0 11to liir,ltartccl1,,гpttпtyBa,t

повI,1нен скласти акт та повiдомити ОреttлодавLI.ю.

l1.6.4. на вимогУ Оренлолавrrя з пiдстав' перелбаченИх пунктоМ l2.7 цьогО l].оговору, i при ltbobty;tol,clBip

вважа€ться припиljеним в день, визначений вiлповiдно до абзацу третього пункту l2.8 цьоr,о догоt]оруi

11.6.5. на вимогУ ОренларЯ з пiдстав' перелбаченr.rх пунктоМ l2.9 цьогО договору, i гrри шьому логовiр

вважа€ться при п инен иN4 в де н ь, визначе н ий вiдлов iдно ло абзацу друго го пу tlKT)/ 1 2. l 0 itbo 1,o Jto гоIrору;

l1.6.6. за згодою cTopitt на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта llовер}lеttня Майна з

оренди;

l 1.6.7. на вимогу буль-якоi iз cTopiH uього договору за рituеttttям сулу з пi,lстав. ttередба,tснttх

законодавством.

l1.7. /]оговiр може бу,ги достроково припинений на вимогу Оренлолавrtя. якUlо Operr.lap:

l 1.7. l. лопУстl.rв простРоченнЯ сплатll орендноl' пла ги lla строк бiльruе трьох п,riсяItiв або cvпtapttii

заборгованiсть з 0рендноТ плати бiльша, нiж плата за три мiсячi;

l1.7.2. використовус Майно не за t{iльовим призначенням, визнаtIеt{им у tlytlKTax (j)7.1. (-1)7.1.1 або

(4)7.1 УмоВ, або викоР"irоuуa Майrrо за заборонеttим цiльовttм прI,1знаtIеl{t|ям. B1,1,]tlt,lllellI,1l\{ у rrункгi i217.1

Умов]

l1.7.3. без пllсьмового дозволу Оренлолавrtя передав Майно, його ,tастиrrу у корI,Iс,г)lваtlrrя irrrrliГt tlсобi^

KpiM випадкiв, коли Оренлар u.р.лu' Майно в суборенлу на пiдставi пу}lкту 8.1 цього догоl}ор),itt;t]tlttl

Ор.uчолuпЧtо коtliЮ лоiоворУ сl,борендIа д;rя його оприлюлнеНня в електроннiй т,орговiй системi;

l 1.7.4. уклав логовiр суборенли з особамtl, якi не вiдповi.,tаtоть в1.1могаi\4 с,та,г,гi 4 Закоrlу:

l1.7.5. переrrlкоджа€ спiвробiтrrикам Орендолавця таlабо Балансоуr,рrrмуваtlа з.дiйсlttоват,tt KoIt],poJlb за

B}rKopLIcTaH нярt МаГл на. в 14 ко нан Ilя м умов цьо го д0 говоруi

l1.7.6, вiдмовився внести змiнtt до цього логовору 5 разi виlIи!(tlенllя tli,,,tcTaB. ltcpc-ltбit'teItttx ll\IlКГttrr j.'/

цього договору.

l1.8. Про наявнiсть однiсТ з пiдстав для дострокового приrllillсl{llя ]lolOBOp), J itiiцiативlt ()рсtt/tо]tавLtя,

передба,tених tlyHKTO\,I l |.7 цього договоl)у, ор.ендодавець або Ба;lаttсоуl,риl\,tуваtt tlсlвijtсlпt;lяс Operr:ttllэeBi ,r,a

ilrшiй cr.opoHi лоr-овt_lрl,Jll|сl.ом, У llистi повинеll пliстигись опllс lIоруlUСttttЯ i Bttrtol1 tt1lo iitll'tl \c\llcltIIЯ lt cll)()t\

Ile менш як l5 та lIe бiльш як З0 робочtлх днiв з llа,гll рессграчii лirста (у с,грсlк il'яr,l,t робо,ttt.ч ,ilгtiB, яtitlкl

tIоруluенlIя стосусться простроченtlя сплаl,и opcH/llroi п.лtати або перешкоджання у злiйсrrенrti ОllсtIло;tавttсrt aijo

Балансоутри]\1увачеN,r I(oHTpo.[lO за викорисТанням Майна). Лист пересl,шасться Ila aJpc,c} c"tcKrpollttoi'IlOltlll,t

ОреrrларЯ'i riошl.r.овr.rЬ, ,iлпрпuuaПняпt iЗ гIовiдом.llеtlням про вручен1-1я i описомt Rклалеlll{я :]а ajll)ecol()

n,,iсцaruа*одження Оренларя, а також за адресою ореtIдовано.о Майrtа.

Якtцо протягоIи встаrlоВленого у llрип1,Iсi часу Ореtrлар tle усунув порушlення, ()реtt/tсlлавеtlь I|а,гlсt,IJlа(,

Ореtlларtо лl4с,I., у якому поцfrомллс Operl)tapeBi протlострокове прl,tll}tнення дOгоr]ор\, lla в1,1l\,1огу Opettlitl;tllBtut,

у rrис,гi зазнаtIа€.гься пiдс,гdва припинеllня договор),, посиJlан}lя на вимоГу Ilpo )/с\'ttсllllя llopylIIc1-Il{'l, il liili()il,'

посltла}{ня tla oбcTaBt.ttttl, якi свiltча,гt, про,I.j. цIо пOруtl]ення tptlBaC пiсля ЗаКitt'lеtl}lЯ clP()liv. lli'ltЗc,'tcIttlltl ,L]tlr

його 1,сунсrlttя,

lJоговiр вва)l(а€],гься Ilрt.tп1,1l]ениМ t,a tr'яr,иiл робочийr леtlЬ ltiсllя itадiсJtlttlltя ()[rctr]ttl.tittlrLcrl :ti,tl

Балансоl,трlлl\tува(IеN1 OpeH,raplrl ,,li4cTa llpo llocl,poK(lBe приrIl..l}lенtlЯ llього ]1оt,Oвор1,. Ореrlлсl.цавсllь tla/lL-liJlaC

оренларю лис.г пр() дос.l,рок()I]е i,iриtl1,1}lеt.l}lя цЬОГО ЛОГОВОРУ eJletilPOt]HolO IlОllI'ТОЮ- 1] l'аК()Ж |ll')lll'Г()l]ll\l



t2

вiдправленням iз повiдомленням про вручення iописом вкладен[iя за адресою мiсttезttахо.lt;l<еtlttя ()рсrr]lаря. а

також за адресою орендованого Майна. /{ата лострокового припинення цього договору на rjлIмогу Оренло;tавrtя
встановлюеться на пiдставi ш,гемпеля поштового вiддi.llеt,tttя lIa Ilоштовому вiлгrравлеttrti Ореtrлолавttя.

l1.9. I_{ей л,оговiр може бути достроково прлtпинений на вимогу Оренларя, яtсutо:

11.9.1. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Оренлар отрима€ лока3Il
icToTHoT невiдповiдностi об'екта оренди irrформаuiТ про нього, зазначенiй в оголоluеннi або irr(lopпlaltiiirrorr,ry,

rtовiдомllеннi/iнформаrriТ про об'скт ореlIди, якlllо договiр уклалено без провелеttня аукLtiоttул або в aK,r,i

приймання-перелач i; або

l1.9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-перела,ti OpeHlap lle Mall|]\l('rtt-l;lt.ltttltocli

використовувати об'скт або приступити до в[lконанliя ремонтних робiт rra об'ек'гi через Bi.ltcyT,llicTb ltа об'ск'гi
мохсливостi пiдключення до комунальних послуг, або вiдмови Балансоутри1\1увача укJrасти iз Ореrrларем

логовiр про вiдшкодування витрат БалансоутриN4увача tla утриманtiя орендованого МаГtна та Е{а.цi'lнtlrl

t(омунальних послуг Оренларю, або вiлмови постачальникiв вiдповiднliх коl\lуllаJlьних tlосJlуг yK:tacr tt il
Оренларем договори на постачання таких послуг протяго]\4 о,ItIlого мiсяttя з Nloi\letlTy,lBcptlcllttя Ореrr.'tаtrlя ('la

умови, що орендар звернувся до таких постача-Jlьllикiв пос.llуг не пiзttiLtrс, Hill, прtlгяl,t,\1 о-гtIlоtо плiсяltя ltiс:tя

пiдписаttня акта прийшtан ня-передач i Майна).

l1.10. l1po виявлення обставин. якi дакrть право Оренларtо на припиltення Jlоговорy Bi.tlioBilttttl .,to гtvlll(l\
l1.9 цього договору, Оренлар повtlнен повiдомити Оренлодавчю i Балансоутриl!,ува(lу iз ttа/lаttttям BijltloIJiIllll\
доказiв протягом т,рьох робочих лнiв пiсля закitiчеtlня cTpoKiB, перелбачеrlt4х пyHKl,olvr l1.9 .rrоговору'. ЯI Klttcl

протягом З0 днiв з N,loMetlTy отрlrмання повiдомлення Ореrrларя зауважеIlt]я Ореtlлtlря rre б1,..tу,гr, ycl'tteiti.
орендар надсилае оренлолавurо iБалаttсоутримувачу вl4могу про лострокове tlрипl]t{еtlня Ilього;llоlюltорy i

вимогу про повернення забезгtечуваJIьного депозиту iсплаченtлх сум ореlIдноi пла't'и. Вип,tогtt Орсttларя.

заявленi пiсля закiнчеtlня cTpoKiB, встановлених цим пуrIктом договору. задоволеtlню нс triлляt'аtоrь.

/{оговiр вважа€ться llрипиненим на десятий робочий день пiсля надiсланttя Орснларем Opett.,t<l]taBtLttl i

Бzurаrrсоу,гримувачу вимоги про дострокове приrlинеtl}lя цього /lогOвору. KpiM Bittta,rKiB. lioJII1 C)pctt,,ttl,ltaBcrtl, або

Балаlrсоl,грим\ваtl Ilалав Operr.tapro обгр1 tlloBatti ,tayBarttcttttя Ill(),,lo tlбс,гавItIt. ltIIK. lil.,tclll|\ t tltrlti.ltltl.rr, llrti

Оренltаря. Спори шоло обгрунтованостi Llих заувая(ень вирilLlукl гься cy,lloм.

За вiлсутностi зауваrкень Оренлолавця та Балансоутримувача, гtерелбачених абзаtlом llругll]\,l tlbol'tl

пункl,у:

БалаttсоутрtлмуваЧ повертаС ОренltарЮ вiлповiлrrу час1-1ltlу орсttдttоi'пла1,1I, ctl.tlt,tctloi'()1lctl.,tltpcrl
IIротягом десяти калеtIларнl,!х дttiв з моменту oTplllvlaHHя вtll\4оги оренларя i пi1,1IlIJcalI}lrt ()pcrr;Lapcп1 llli'l ii

поt]ернення Mal:tHa з орендl4;

Балансоутримувач повертас сплачений Оренларем забезпечувалыrиГl депоз1.11, протягом лесяти
кмендарних днiв з rиоменту отримаI{ня вимоги Оренларя i пiдписання Оренларем акта поверненtlя Майltа З

оренди. Повернення орендноТ плати, що була налмiру сплачена Оренларем на paxy}Ioк БалансоутримУВаLlа

здiЙснюсться у порядку. визначеному закоIIодавством.

l 1.1 l, У разi приплrнення договору:

trо-цiпшення орендоl]аного Майна, здiйсrrенi Оренларем за paxy}l0K t]JIac}lllx коttr,гiв за зго_rоrо oci(j.

визнаLIе}lих у пуrrктi _5.1 цього itоговору' якi Molt<tla вiдокремити вiл ореttлtlвtlttого Maiirta. Ilc з1,1l]-IlдtOLl1,1 iiclltr

шкоди, с власнiс,гrо Ореrrларя, а полiпtпеtttзя, якi не можна вiдокремlrти без rшко.ци для магtttаt. - tз",tactiicтto

територiал ьгlоi гроплади MicTa Кисва;

полitlt_ttеннЯ Mal"ltla, зроблеrri Ореrlларсм без зголt.t осiб, вt.t:зtlа,tсtl}lх \, ltvtлк,гi 5,1 ttbclt,o лt,lt,tlвс,lр.\,, яtii ttc

можна вiдокремлtтИ без rrtKoпt.t llля Mal"IHa, с власttiстtО територizulьttоI громалrt пricla lirrt,Bз,t,it i'x tlap,r,ic, гr,

компенсацii не пiдлягас" ý
,r'

l 1.12. МайгrО вважастьсЯ поверt]енt.lМ ОреltлодавLtrоi БалаrrсоутрИмувачy з N,IoivleHl,y tliлгlttсаrttlя

Балансоуr,рrлмувачем та Ореtrларем акта повернеtlня з оренди орендованоr,о Майна.
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l2. lrllшe

l2.1 Оренлар зобов'язаний письмово повiдом1.1ти itlшим сторонам договору протягом п'яти робочllх лtliвз дати внесення змiн у його найменуваннi' мiсtIезtlахолнtеннi. банкiвських peKBiзttTax iKottr.aKTttttx,rlalIl1\.
оренлолавеuь або Ба;rансоутримуваtr гlовiдомllяс Оренларевi про вilповiлtti зпlirtlt Illlcb]\1oBo абсl tta ailpccу
електроннот пошти.

l2.2. ЯКЦО Цей ЛОГОВiР ПiДЛЯГаС НОтаРiальном} посвiд,lgцlllо, витратI4 на таке псlсвiдчеttня tlecc O1lcrr,,tap.

l2.3. Якrцо протягоI\4 строк)/ лii'логоворУ вiлбувасться змiна Оренлодавця або Балансоу1риNrуlrаllit Майrriа.
новlrй ОренЛодавецЬ або БалансОу'гримува(l стас cTopollolo таl(огО /1оговор}'tllляхо]\1 скла;tс}lIlя аtt.га прtl заrtilt;
сторони у логоворi оренди (дшi - акт про запriну стороrrи) за tPopпloro, що розробляс,гься OpeH.,tnrno,,.n,. Дк.r rlllb
замiнУ сторонИ пiдпltсусться попереднiм iHoBttM Оренлодавrtем або Балансоуr,рrlмуваtlем,r.а в r.oli )ке деtlL
НаДСИЛаСТЬСЯ iНШltМ СТОРОНаМ ДОГОtsОРУ ЛИСтОМ (шiнним з описом). Акт про ru*i"у cropon,,r скJ]адасться у,грLох
оригiнальнИх примiрниКах. НовиЙ ОренлодавеЦь або БаланСоутримуваЧ зобов'язаний (протягопл п'ятll робо,ttlхднiв вiд дати його tlадсилання Орендарю) Опублiкl,gзlи зазначений акт в електронttiйt торговiй сисrеьri.
оренлолавеuь або Балансоутримувач 3а цим договором ввах(а€ться замiненим з моменту опу,блiкуваrrIlя i-lkTa
про замiну cTopiH в електронttiй торговiй системi.

12.4, У разi реорганiзаuiТ Оренларя логовiр оренllи зберiгас ,lt.ttlHicTb .,t.ltя tзi,,illtlBi;ttl()l() llpllll()llitc1,\llilIIliii
юриличноi особи - Ореrrларя.

У разi вилiлу з lор1,IдичнOi особи - Оренларя окреп,tоi'юриллtчноi особлr гtерехiл;tо таксlj'особrl tiparl i
обов'язкiв, якi витiкаюТь iз цьоt,О договору, можливий лише за зголою Орен;tс,лавшя,

Замiна сторони Оренларл traбyBat',IttHttocTi з дня внесеllllя lMittJIo цl,оlо логOвору.
Замiна Оренларя ittша, Hi>K tlерелбачена циl\4 пункто'l, tle лоIt),скасться,

l2.5. l_{ей tоговiр уклалеllо у трьс,х примiрниках, кожен з якtlх мас однаков)/ tорllдl,r|tllу cilJI},, llo ()jllIOl\l),
л"ltя Оренларя, Орендолавця i Балансоутрtlмувача.

12,6. У разi якll-tо повiдопlлення (лист) Орен.uолавuя, БалансоУтрrlмуваttа llaпpal]Jletle за }]aJle}l(tIotO
адресою (зазначеt]оtо у логоворi) i повернено поштою у зв'язку з посиланням на вибу,гтя a,tpecalTtl. Iic
о,грима}Iня у зв'язку з закiнченням TepMiHy зберiгання пош,гового вiдправлення, Bi;tbttlBy Bi:t одер;rсаttIlя, IOtlltl.,го вважасться, що адресат (Оренлар) повiдоп,tлений належним чином.

l3. l|одатrси

lЗ,l [олаткll ло t{ього /{оговору с t"tого невi;t'сl\,ll]ою iскладовокl час,гtjI!оIо.
f{o шього Щtlговору додаlоIься:
- Акт rrрийп,rаtlня-передачi орегt:ltlваtlого майна (Лолаl.ок l);
- ВикопilованняNl З поповерхового плану (rЩолаток 2).

Вiл Оренларя:

Iliл С)рендtlлавця:

I

,{|'с

fA{
ttt lць
\\Ё,\\l

й
llq/l<l llx

_ tl(), ,\Ф

\

Вiд БаLlа llсо\/l,рrlNlуI]ача :
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Акт
шриймаtlllя-перелачi в орендУ нерухо]llоГо jllal*lrra, ltlo tlaJlc?Klr1,1,
llo KoпIyIlaJlblloT власllостi територitlльllоТ l.po.lajlll Micr-a I{иr ва

м. Киiв ,,_Z$ И 202I р,

Територiальнелуправлiння flержавнот суловоТ алмiнiстрацiТ YKpaTllm, tlада,li - Орешлар, колза еДРПОУ 26268059, що знаходиrо"о.U адресою: 0llзз, м. КиТв, бульв, Jleci Украi'нки, 26, в особiкерiвника Сiмановського__Олександра Володимироu".rо, якиt-l дiс tta ltiдс-гавi lJолоiltеttrlя протериторiальне управлiння f{ержавноТсуловоТалмiнiсiраuiТ УкраТни в MicTi Кисвi з o;lttici c.r.poll11. l.аКомунальне пипри€мство_ <сКеруюча компанiя з обслуговуванlIя жлl.гловOr.о фоllлуГолосiТвського районУ м. Киева>, Ъадалi - B-u".oyrp"ryuun, код за едргIоу 32375554, Lrroзнаходиться за адресою:030З9, м. КиТв, просп. Голосii'всЪкий, 17-б, в особi'директора Jla.l.atlltlKНаталiТ Вiкторiвни, яка дiе на пiдставi iruryry . ору.оТ .rорони, скJlали цей Ак.г, про Llilведеliснижче:

l. На виконання договору оренди нерухомого майна 
"iд 

ч.Z-r-И- 
-202t'p. xu/-y'1//-3(ДаЛi - !ОГОВiР ОРеНДИ) Балансоутримувач передае, а Ореrrлар ltрийшtас,t] c].poKolrc ll;lil,гIIi.користування l{ep}xoМe майно, що нtulежить до комунальноi.власностi. -

Характерис.ги ка нерухомого майна
tlе)китлове примitliеttttrl заГаЛl,tlоl(l tl,пtttltelo l l ().()

кВ. м, y,|-oшty r.lцg;1 1,

пiдtза.ll - l l0,0 кв. м,

Загальна площа об'скта (кв. м

Корисна площа об'екта (кв. м)

l]е)I(иl,J]ове ltрипл i u{сt t t tя

М iсцезнаходження об'скта
л. Полковllшкir По.l cxi

(далi - об'ект оренди), що перебувае на балансi Балансоу,гримувача та
управлiння Голосii'вськоi pal'ioHHoT в MicTi Кисвi дерх<авноi адмiнi.rрuuii.

2. об'с:r<т'ореIlllИ с: вiлt,rtиьt вiд .гре.гiх ttсiб. Bcepe,,tиtri об'
TpcтiM особам, llсlвний iбезllеllеttlr<одllий лост}tI ,цо ()б.tK,t tt
п illгl исаtttlя tlього акта прий ман ня -переllач i.

tIttjlg?lit]'Il,,'itl crllclltl

3. Харак.геристика нежитлового
наявнi Bci iHжertepHi комунiкацii.

ск,гil ()l)cl1.1tи llc\la(' rtttiirta. llil.:l(.iliIl()i ()

O|)cll.,lt.l llil,:[a("I r,ся ()pctt,,tlll)lO lJ .lcltl,

примllrlеII1,1я: tJе)I(и,гJIове ttрилtitltсt;ttя lrtr,зпtiIllcllc l] tti,ttlit,ri.

4. Вказане примit.tцеttttя 11ере/lаст[,ся Ореrrдарtо в залtlвiльlJомч стаttiбсз б\'ilt,-яtttll.t.l tlб.,llt,llltitllttlt

5. L[им дктоп,l Орендар Засвiл.1у6. t-Lto оl.римав Bi;,l Бa;ttttlcOyl.pиN4}I]illl{l lic()(i\i, ltlttii li,.l;rtti,tcttl
к.,ltlочiв вiд об'сrtта _у l<i",tькос.гi __ lU.гук.

БАJIАIlсоУТРиN,lУtsАЧ r)pгtt ll л r)oPEtI/lAPБлJIлIlсоутриN,lуtsАч

лI:_']iiii":'lе 
Пi.ЦПРltС:uС'r'ВО <Керl'ю'ltt TepllToJliit.,l1,1re vIIpill].,tillltlt,i(e;l;ыittrlrtlT

колrпанirl з оЩщпуваllllя жrlтлового ryдQцдi.*Еirцl.iсr.раltii' }'
фоtrлу Гr

l

I

l.._=.-___,_.._]

-i
-l



плАн ,Qодаток 6.2

примiщень громадського призначення, вбудованих в житловий будинок
нежитлове примiщення

вулиця (провlяоквлоча)
(поизначення)'' Потехiна'Полковника буд.Nэ 12

MicTo (еелище;еело) м. КиТв

Маштаб 1:200

Пiдвал Лiт "А"

s
mо
Еt
to
S
о-
L

бЕ,tr
о

CTiHa сусiднього
будинку

t:ш,:ю-{+ц,,l-с9ч"-'/о п4й2и/Иryi

4.7g

Ф
о!
lo

Jа-й'/а; *rrу

h=2,T3 ý
п-з 

N

rj 42,7

10.02


