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Оренлодавеtlь

голосiтвська
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в MicTi Кисвi
дер)каl}на

алмiнiстраuiя

373088l2

iяку налсилаються офiuiйнi повiдомленням за

:ttltпl договором

I

IJ,ентральне 
.
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tlаliаз. /tol] i l]el{ ic1,1,

тorrto)
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a;tM i rr iс,гра ltii'>.

<<lIpo ilpctt,,ty
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-olt 

ос iTtзc t,lttri'

райrонгrоi' в плiс,I,i

Кисвi ,rtep;ttaBtroi'

алпл i rr ic,Tpa r tii' Bi.lt

03.07.2020 Nl ] lc.l

(зi змirrапллt)

Illl.ilolKeHttя tlprt

irr iжрсl itllta.ll t,tt i

yll рfl B"rl iH ltlt

' Мiнiсr,срс,гва
tocT,ltltiT YrcJraTш rr.

]а,гвер,,lжеllо t,o
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з.2 Ореrrлар

0t00l, пr. l{lliB, Mitletlrco
43Jl5602, прtlв. I(trри.llо

Музсйlrlrii, 2-d I}iIt,l,trpoIrtl,t

KepiBllltK

ilr fой' lir,. пl iп i ttst.цtlr . rt it

lgwdрл* ýУ)
дого1]Iр орЕнди N9 #-J/-/

нерухомого майна, що налех(ить до коl\iунальноТ влас.ностi !"oiu lтu*uiя 
логовору вiд 25.09.20 l8 Nl 43- l 8 про

передачу Mill"l tlaтериторiал ьноТ гроl\4ади м icTa К r,rcBa)

MicTo КиТв

202l poKv

lкод згiдно
: з Сдиним
;державним
, реестром
]IоридI4чни

l. Зуiцювllr|.умови договору (лал| - Умови)

найменчвання'l 
"u."nJno.o 

;

ii
пу l] кту

/{а,га ,, #r,



iцiйний веб-сайт (cTopiHKa чи профiль в
:соцiальнiй мережi) Оренларя, на якому
jопублiкована iнформачiя про Оренларя та

пiдприсмство
<Керуюча
компанiя з

фоllлу
голосiтвського

району
м. Кшсва>
поlllти

БалансочтDимч i обслч__:,, l,говУВання:зzзzsssлtsаtt i жllтлового

03039, м. КиТв,
просп.

ГолосiТвськlrй,
17-б

Латанюк
Наталiя

BiKтopiBlra
/[ш рсктор Статут

з.з. t lop..u електронttоТ
ьiIла нсоутри мувач а. на яку t{адсилаються d ircktsia_golos@kmda.gov.ua

,I ] Illфорпlаrtill в L..пcl(Tpot{llili торговiй ct.tcTeпti. rra якiЙ розмiutеr+,l
ТОllГОВiЙ ctrCTcпti. lta якiй poзMiuterro ilrr|lo1lпraltiro Ilpo ()б'r KI ()pcll.tll tti.ltttlBi.,ltttl ,ttt

;ОГОЛОtUеНllя ПРО Передачу маЙна в оренду (в обсязi, перелбаченому пунктом 55 11орялку пере;rачi l] оренду
jЛеРжавного i комунального майна, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТriи вiл 3 червня 202Ь
Р. N 483 (Офiuiйний вiсник УкраТни, 2020 р,, N 5l, ст. l585) (далi - Порялок), або посилання на опублiковане

!ВiЛПОвiлно ло Порялку iнформачiйне повiдомлення / iнформачiю про об'скт оренди, якщо договiр уклалено
]без проведеllня аукцiонч (в обсязi. пеоедбаченомч пчнктом l l 5 або 26 Попялкч)]без проведеllня аукцiону (в обсязi, перелбаченому пунктом l l 5 або 26 Порялку)
! пcloot _UA_2021 0625_з6550i RqL9.pJ _U4:2021 062ý_36550

. - Itlr|lОрпrаltiя rlpo ttalcrl<HicTb Майна }le ltаленiltть ло tIамяток 1(y,,t1,1,\1plloT clta.ltlttttttltl.i
л() ||ам я,lок ti)льl) pl|Ol clla/tmlllllt.
utойно виявлених об'сктi в

iкул bT):PHoL с [lад$ун и

Прочелура, ; рё;rл;Ыйй'й;й;йЁi*а,iо u орёплуl lроцедура, в резу.

I t t-\ ттлл,,л_","л,,
5,1,] (г) ПродовженIlя - без провелеrllrя ayKlIioIIy

BapTicTb Майна

6. l iРинкова (ошiночllа) BanTicTb.

в

jофiч|йrri по9iло_Йленуяч Ja ци,м д9говором

;lнформачiя про об'ект оренди -

:НеРУхОМе МаиНО

Об'скт оренди та склад майна (лалi - Майно)

:Нежитлове прllмiшеtlllя ]агальlIою плоrllеIо l03.60 кв. l\l. ta a/lpec()ll,:
,вул. Саксагаtlського, 45, яке розташова]rе на перluому поверсi.

:сума (гривень), без податку на додану BapTicTb:3404300.00 гпн.
(три мiльl:iоrlи чотириста чотир1.1 тисячi ,гриста грн. 00 коп,)

6. l jРинкова (оuiночrlа) BapTicTb,
(l) jвизначена на пiдставi звiту про

,очiнку Майна (частина lIeTBepTa

icTaTTi 8 Закону УкраТни вiл 3

iжовтня 20l9 р. N l57-IX "Про
iоренлу державного i

|комунального майна" (Вiломостi
,ВерховноI Рали УкраТrrи, 2020 р.,
N 4, ст. 25) (далi - Закоrr)

оцiнювач

рецеllзеtlт

[IП <Авто - Експрес>

lutенко олена Олегiвrlа

да,га оцiнки
"3|"березня202l р.
дата ]атверJtжеl{tIя B1,1c t]OlJKy
lпро вартiс,гь Майна
" l2" ,гравня 202 l р.
ла-га решеrrзii'
"06" травrrя 202 | р.

iI]i
1i
lili
lj

6.1.2

ii
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] в1,1зна!lеl{lи у

.2. l,Cyrvra. яка дорlвню(
(l) !пунктi6,1 Умов

Страхова BapTicTb

cvMa (гривень). без пол,атку на додаtl): :il::]"', 
3404300,00 t,ptt,

l(iри мiльйон" чо,"р"Й ub,"p" тисячi триста грн, 00 коп,)
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HKiBcbKi реквiзити для сплати

енднот плати та iнших платежiв

до цього договоРУ

розпол,iлу
нднот платt,t станом на дату ,вiдсоткiв суми оренлноi платli

l]tlя /loI,oBopy плати

заяви Орендаря про i вихiдний номер

ня договору оренди, iдки

Оренлолавшю: у l PyllvlJ Dq tц,

ченот частиноюl5" квiтня 202l р.
cTaTTi l 8 Закону:

" I,равtlя 202 l р.

43 1 _1 799

'|у l00o/o ету м. Кисва 00/о вiдсоткiв cyM11 ореllд1,1оl

rlpo

р. Nо 298

II. Незмiнюванi умови договору

l. Прелмет договору

1,1, ОренлоЛавець iБалансоутримуваtl передають, а Оренлар прtrймас у crp.oI::, llJlaTtle Kopl,Icl,yBtlllllя

майно.ЗаЗначеНеупунктi4Умов,вартiстьякоГостаНовитЬсуМу,ВиЗнаЧеl]уупунктiбУмов.

1,2, Майно переда€ться в оренду для використання згiдно з пунктом 7 Умов,

2. YMoBll передачi орендованого Майна Оренларю

2.1. Ореrlлар ВсТупас у строкоВе ПЛаТне користуВаlll{я Майrttlпr у .,lcltl, гti,,tttttcittttlя aK'a tlриГrltаtltlя-

перелачi Майна.

АктприЙманНя-переДаЧiпiлписустьсямiжоренларемiБалансоутриМуВаllеМодночаснозttiДпtrсаtttlямl
цього договору.

2.2.ПерелачаМайнаВореНдузДiйснtостьсязайtогосТрахоВоЮвартiстrо,ВизнаЧеllоЮупунктi6.2Умов.

3. Орендна плата

3. l. Оренлна плата становить суму, визначену у пунктi 9 Умов, Нарахування податку на додаl{у Bltpl icTt,

НасУМУоренДноТплатиздiйснЮетЬсяУПоряДкУ,ВиЗНаЧеНоМУзакоНоДаВс'гвомУкраiгtи.

.Щоскла,rуоренлноТпЛатинеВходя-гЬВиТраТиtlауТрlrМанНЯореl{Jlоваl]огоплайна(комунальнихпосJl)'I..
llослYГ з управлitrня об'сктом HepyxoMocTi. Bl{TpaT на y'pllMal{ll, пlr,,Ьу,,,,,,,*овоi,tс,рtlrорiТ,га Micttb,lat,aлbtlol{}

користуванtlя. Bap,r.icTb послуг . p.roniy 'i .a*ri.iro|l_, об.r'у.оu.vвання irtжertepHolTl об,Ltадltаttttя Ia

внутрiшньобуо"п*о"i*-r.ръrп. р.*о"ту булiвлi, у тому числi: ПОКРirПi, 
'Рu.uЛУ. 

ВИВiЗ СМiТТЯ r'ОtЦО)' а 'ГаКОЖ

компенсацiя витрат Балансоутримувача .u пор"arуrання земельнй Дiлянкою. Оренлар Несе Цi Витра1'l'I На

ocHoBi окремих договорiв, укладених rз БалансоутримYвачем таlабо безпосере;rньо з rlосl,ача,пьника'',11,1

коN,rуналыtиХ послуГ в порядку' визначеномУ пунктоМ 6,5 цьоl,о договору,

з.2. (]) якr,rrо орlснлн,,.fi",,ата визllачена tIa ltiдставi абзаrtу Tpc'lbolo абО'tСГВСРIОl()tlllС'ГllНll Сt'ОПltlT СrЗТТi

l8 Заttону. то:

оренднаПЛаТазапершиймiсяцьореНДИВиЗНача€ТЬсязУрахуВаlltlяМl.акихособ.ltивостеЙ:якшомirк
датоЮ визначення оренлноТ плати з,а базовий плiсяць (r".nuu.u"i'i вlдповiltно до пу}lк.у 9,1 Умов) iлагоrtl

пiдпttсанltя акта приймання-передачi мuнуло бiльш як один повний календарниl-' мiсяць, то розмlр оренлноl

плати за перulий мiсяць оренди встановлюсться шляхом *op',,.Yuu"n' ОРеНЛНОj ll1'"'u баЗОВИЙ МiСЯЦЬ На

iнлекс itrфляuii у мiсяrrях. шо минулl4 з лати визначеllня оренднот llлаl,rt ,la бэзовttй \1 lcяllb:



5

ореНДНаПЛаТаЗалруГиЙiкожнийнастУпнrлЙrrriсяuiоренлИвИзtlача€ТЬся
nnur" ru поперелнiй мiсяцi на iндекс iнфлячii за наступний мiсяць,

шляхом коригування орендноТ

3.3. Оренлар сплачу€ орендну плату щомiсяця до l5 числа, що настас за поточн1,1м пtiсяцем ореtlди,

З.4.оренltарспЛаЧУ€оренДНупЛаТУнапiдставiрахункiвБалаrлсоутрrrМуВа(lа.Ilолаrок''i,"Jti:l::l|]i:l:'
нарахову€ться tla загiulьну суму орендноТ плати, Балансоутрrлмуваr| l'aлcli-lrac Ореrrларlо pax},lloK l|c lll,]llIltlc lllil(

за п'ять робочих днiв до дur" nnu."*y. Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiгtчення потоLl t{ого плiсяllя ореtlлtl

Балансоутримувач передас Оренларю акт виконан"* рЬбi, на надання_ореtlдних послуг разом iз пода.ковою

накладноЮ за умовИ peecTpauiT ОренларЯ платникоМ податку lIa додану BapTlcTb,

3.5. В день укладення цього договору або до

мiсяцiв. зазначену у пунктi l0 Умов (авансовий внесок

ttyHKTi 3.6 цього договору.

З.6. Пiдставою дIя сплати авансового

продовження попереднього договору оренди без
платежу з оренлноi плати с рiшення Оренлолавuя про

проведення аукчiону.

3.7. Якшо чей логовiр укладено без провелення ayKuioHy (логовори типу 5,1(Б) та 5,1(Г) Умов), рtlзмiр

оренлноТплатипiдлят.а€переГЛяДунаВиМоГуоднiсiiзсторiнуразiзмitrrlМето.tLtlки.

оренлолавечь зобов'язаний звернутися ло Оренларя iз вимогою про переI,ляд оренлllоi'llJlaгll, якLцо змittrt

до методики мають наслiдком збiльшення розмiру'оренлнот плати за цим договором, протягом 30 ka,ltettltapHttx

днiu з MoMertTy набрання чинностi вiдповiдними змiнами,

ОренларМоЖеЗВерНУтИсЯдооренлолавчяЗВиМоГоЮПропереГЛялоренДноТпЛа'ги,якшLозмittt.t
до ме'одлtки мають 

"uanio*o, 
змiну poiMipy оренлноТ пла'ги за ц1.1l\1 ДOг'Ot]ОроN1. llрОТяГом Сlуль-якогО сl'рок\'

пiсля rrабрангlя чинностi вiдповiдttими змittами, 
я, lцо tIаста€ за датOю

НовийрозмiроренлноТПЛаТипочинасЗасТосоВУВаТИсяЗПершоГоЧислаМlсяц]

укладенIlя сторонами додатковоi угоди до цього договору шодо приведенtlя розм ipy оренлноi tlJla,I11 у

вiдповiднiсть iз змiнами, внесеними до_методики. Вiдмова Оренларя укласти додатко_ву угоду шодо збiльulеtltrя

оренлноi плати з метою llриведення iт у вiлповiлнiсть iз змiнами, ,n",",'l]\4" ло методики, с пiлставоtо лitя

дострокового припинення цього договору,

з.8. оренлlrа пЛата, перерахоВаНа несВо€Часно або не В поВllоМУ обсязi. с'I'яI'у("l'Ься Iiаланссlvтрtl]\1vВачсN4'

3.9.НасумУзаборгованtlстiоренларяiзсплатиоренлноiпЛатинараховусТЬсяПеНяВрсlзмiрiподвiiiнilt'
облiковот ставки Ilацiонального банку на дату нарахування пенi вiд суми заборговаttсlстi ]а ktlжttt,tгl jlcttb

прострочення перерахування оренднот плати,

3.tO.LtадмiрусПЛаЧенасУМаореНДноТплати,шонаДiйшлаБ-ill:"|.]|]]]]Yl.1i..л'l'ЛяГаСВус'гаtlоВЛеttоl\'l)'
порялку зарахуванlllо l] paxylloK пrайбутнiх платежiв, а у разi }|емо;{iJ|llвос'гi T'aKrlT'o'lllpa\\'I}al{tlЯ \'lВ'ЯЗК1''j

llpt{пttlletlHяlvt ореl]дних вiдносин _ Ilовернеtlню оренларю, Cyrvra opeHltHll]li]]l;:,:l,]1:1,"", at]allco]\| l]l"illot]lilll0

до пункту 3.5 цього договору, пiдлягас зарахуванню в рахунок сплати орендtrоi плати за гtерtrti мiсяLti opctt;tt,t

пiсля пiдписанtlя акта приймання-перелачi Майна,

3.11.ПрипинеННяДоГоВорУоренДИнезвiльняеоренл.аря'*:б:::i:,l-::::''''заборl.ованiстьза
оре[tдноЮ платою, якLllо така вItIi14кла, у повному обсязi, ураховуючи пеню та неустоГrку (за наявностi),

3.12.Ореrlларзобов,язаttийнавимогуоренлолаdцяпровоДиТизвiряtlltявЗасl\4орОзрахуrlкiвзаОрсlljllIl1]\4'l
платежами i оформляти акти звiряttня,

4. Поверненtlя Mat-tHa з ореtlди iзабезпечувальнlll"t депозltт

4.1 . У разi припинеl{ня_,{о,о,ору Оренлар зобов];ази!:_, 
_

,lвi,ltьнитtl протягоi\,l т,рьох рЬбочих дtliв up.noooon' Майн.о..вiл rrале,кrrr11._|],рrэ]],:l: pc,rcii illolзcpltvTtl йclttl

вiдrtовiлl]о до акl.а 11овернеllllя з ореllди ъlr"*,ооuоuого майна в ToM),cTatti. tl яr;оrtу,мIаiirrо lIсрсб1 I]llJl() t]il

l\{oN,leHT перелачi його в оренду, a ypu*yuun"L rорr-о"ого (liзи"ного1,,,оaу,, а якttiо Орсгr:tарсм б\,,lttl tlttKclttatti

невiд'смнi tlолit-tшення або провелеttо капiтальний ремонт,, - то разом iз такими полiпulенttяп,ltt"капtтальнitм

ремонтом;

цiст дати Оренлар сплачус орендну плату за ki,llbkicTb

з ореllднот плати), на пiдставi локументiв, визначених у
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сплат1,1ти орендну плату, Hapaxoвatly до дати, шо переду€ датi гlоверllеtlltя Майна 3 opcll,|itl, tlctllo (за

наявностi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договором про вiлшколування витрат Балансоутрt,lмувача

на утримання орендованого Майна та надання комунаJIьних послуг Оренларю, нараховану до дати, шо переду(

датi повернення Майна з оренди;

вiдшкодуваТи БалансоуТримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноi або частковоТ)

орендованого Майrrа з вини Оръпоuр, (i в межах сум, що перевищуIоть суму страхового вiлtLlколування, якtllо

Botlo IlоlUирlо€ться tla випалки погiршення стану або втрати оренловаllоI,о МайrIа). або в pati /tcпttttt laili\ lIll

iншого вилчtlен ня невiл'ем ltих пол i пшень/кап iтал ьrtого peMo|-|Ty.

4.2. llротягом трьох робочих днiв з моменту припинеНня цього llоговор)'Балансоутрl,|муваrl 
,зобов'язаltttii

оглянути маино iзафiксувати його поточний стан, а також стан розрахункiв за цим ltоговоро\l i la:torolJo[)()l\l

про вiлшколування витрат Балансоутримувача на утриN4анtlя ореt|дованого Майна та наданllя комунальнl1\

послуг Оренларrо в akTi повернеliня ] оренди ореlIдованоr,о Майна,

Балансоутримувач складас акт повернення

примiрниках i надас пiдписанi Балансоутримувачем
з оренди орендоваtiоI,о Mat:tHa у трьох оригll]альti14х

примiрники Оренларю.

Оренлар зобов'язаний:

пiдписатt4 три примiрники акта поверненltя з оренди орендоваllого Майна rte гtiзнirrtе HiiK про,гягом

tlаступI|огО робо.iогО днЯ з MoMeI]Ty ТК отриманllя вiд .Балаrrсочтрll\l\ 
lJaIlll i olttitl,tactlo гiоверllv,tl{

БалансоутрrrмувачУ лва примiрГtики пiдпlлсаu"* bpanouPeM aKTiB разом iЗ клtо(lамИ tliд об'скта орсllли (у,разi,

коли доступ до об'скта оренди забезпечус,гься клrочами);

звiльнити Майно одночасно iз повернеttням пiдписаних Оренларем aKTiB.

Не пiзtrirше ttiж tta четвертий робо,tttй лень пiсля rlр1.1пt.lllсlltlя лоl,овор), Iiалаrrсоу,трllNl\,l]аtl зобов'язаtttlй

tltlвiдоплttти С)ренлолавчlо про вiлмtlву Оренларя вiд пiлtlисаtrtlя ак,|,а r,аiабо створсllllя IlepcllIK()jl ()pcrr,iapclt 
1

лос,гупi до орендованого Майна з метою йЬго оглялу, таlабо про неповернення ltiдписаних Opcttitapeп,t

примiрникiв акта.

4.з. Майно вва)i(асться повернутим з оренди з моменту гtiдпrtсаttня Балансоутрrrмуваtlем rа OpeH,rapcMt

акта повернення з ореI]дt] ореllлованого Майна,

4.4. Якutо Оренлар tle llовер,гае МаГrrtо rtiсля отримання вiд Балансоуr,риNlуваtiа ttрипliрttиrtitз aK-t,tt

поверненtlя з оренди орендованого Майна, Оренлар сплачу€ Балансоутрtl]\,lувачу rrеустойку у розмiрi llолвiгtttilj'

орендноi плати за кожний день користування Майном пiсля дати припинення цього договору,

4.5. З метоЮ виконаннЯ зобов'язанЬ ОренларЯ за цLlМ договором, а також за договором про

вiлшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендоваFlого Майtrа та }Iаданt]я комунальних посJIуI

ореrrларrо до або в де}lь rtiдписання цього договору Оренлар сIIлачус lla l]axyllok Бa:lartcoyTpllMyttatla

забезпечувальttttй лепозt,lт в розмiрi, визначеному у пуllктi l l Умов.

Якщо цей логовiР с договороМ типу 5.1 (В) абО 5.1 (г) Умов. Орендар сплачус рiзниrrю MirK cyMoltl

забезпечувального депозиту, сплаченого орендарем ранiше за договором. tцо гlрOловжу€l,ься, l cуMOl(),

визначеною 1, пунктi ll Умов, Ореrrлар ar,ruuya ,ioo"y'ayry забезltечува-lll,tlого llelloзlIl\. якlц(): дtlttlвiр,. tlltl

продовх(у€.гЬся, не передбачаВ обов'язкУ Оренларя сплатити забезпечувальниГt депозит, або rtей лоr,овiр с

лоГоВороМ,tllоtlрОлоВ)ку€ТЬсяЗареЗ)ijlЬТа.гаNlиПроВеДеНllяаукtliоrtч(,itоговiрr.rtгtl,5.1(В)Уьtов).аlе
,,apan'1on uan,1 al,Klriorry с.гzuiа особа ittшlа. lti;tt Ореrrлар Майrtа. c1aIlolvl }1а,,lа,г),оl,о.ilOtl!сllllя ltrKltit,tt\,

4.6. Балансоутримувач поверта€ забезпечувмыtий депозит Оренларю протяl,ом п'я,гtt робо,tих лнiв пiс:tя

отримання примiрника акта повернення З оренди орендованого Магtна, пiлписаного без заувааtсtlь, абtt

здiйсню€ ,"pu*yuu*,n, .у*, .Уu"з"а"еп"* у пунктi' 4.8 цього договору, у разi наявtlостi зауважеtlь

Балансоутримувача або Оренlопавчя.

,tr.7. БалаlrсоутрtrNlува(| зzut1.1lllaC lla BJlacHoll'ty paxytlKy забезгtе,t},ва-ltt,нttii .,1сltо,зtlг } llL)Bll()I\1\ .lrlся }i. якIttt,:

оренлар вiдмовився вiд пiдrtисання акта повернення з оренди орендованого Майна у строк, визначений

ч"nn oo.buopoM, або створю€ перешкоди у лоступi до орендованого Майна представI,iикiв Балаtlсоутри\4уt]аL|а

або Оренлолавця з MeTolo складення такого акта;

И.Иr--/2r-r-П--аz2--У
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Ореrrлар не пiдписав в устаl-tовлеtri cTpoKll логовiр оренди Майrrrа,}а peзyJlbl,al,aM1,1 rlрове]lсння ayKLlloll},

на продовжеtlня цього договору оренди, в якому Оренлар оголошений переl!,lожltем,

4.8. Балансоутримувач не пiзнiше нiж протягом n_,p.|o робочого дня з MoMe}lTy

примiрника u*ru по".р"ення з оренди op.nio"uno.o Майна iз зауваженнями (або

Оренлолавur) зарахоufс.чб.rп.*уЪапьний депозит в рахунок невик.онаних::::,:'"чп,

забезпечувалrп"и д.пJ.'й"ч по.чr.пrя зобов'язань Оренларя у такiй черговостl:

отримання вiл Оренларя

за наявностi зауважень
Оренларя i перераховус

ПершучерГуПоГашаЮтЬсязобов,язанняоренларяiзсплатипенi(пУнкт3.9цьогоДоГоВору);

другу чергу погашаються зобов,язання оренларя iз сплати неустоliки (пункт 4,4 цього логовору)]

третю чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини оренлноi плати, яка вiдповiдtло,rо

tб Умов пiдлягас сплатi бюджету MicTa Кисва;

у

у

у
пункту

у четверту черl.у погашаюlь:я зобов'язангtя Ореrrларя iз сгtлатti час-гtl1,1и оренлrtо'i п-цати, яка Bi,,tllclBi;ttttl

оо ny"*ry lб Умов пiдлягас сплатi Балансоутримувачу;

у п,яту чергу погашаються зобов,язання ореrrларя iз сплати Быrансоутримувачу llлатсхtilз за лоt,овором

провiДulкоДуВанНяВитраТБа',rансоутриМуваЧанаутриМаl|ttяореНДоВаногоМаГtнаТаtlаДаl]tlякОМуtlаЛЬllll\
послуг Ореttларtо;

УшосТуЧерГУПоГашаЮтЬсязобов,язанняореrlларяЗкоМПеНсацiТсумизбtлткiв.3аВДанихорс]l1jlоВаНо\l\'
Майну;

УсЬоМуЧергУПогашаЮТЬсязобов,язанняоренларяiзсплатиirtшttхплатех<iвзацl]МJl()I.оВороN4аOов
рахунок погашення ,"u.t"* не виконаних Оренларем зобов'язань за циI\4 договором,

Балансоутрr,lмуваLI поверта€ Орauлuрr'aу*у забезпечуваJIьtlого лепозll,гу, яка зzultlllllt,]lась lllсJlя

здiйсtlеtItля t]ирахуваlrь, передба,tенl,tх цllм пунктом,

5. Полiпшення i ремонт орендованого майна

5.1. Оренлар ма€ право:

за ]голоlо Балаrrсоутрrrмувача провод1.1тt{ по,гочttиГr 
]u1:.1б" 

каtli,гtt-цьttttй pcN,Iollt Майrrз i Bttc,l,vгlu гtt

зaNlolllll1liONr lla вllго,lовjlеltня IlpoeKTtio-KollITOpllcttoI .LtoKYMerlT'aLtiT rra ПРОI:}С]lСllltЯ llcrl()l]l''\:

здiЙснюватиневiд,смнiполiпшенняМайнаЗаНаяВносТiрiшенняоренДолавчЯПроНаДаtiНяl]Годи.
прийнятого,iопо,iо*,о-доЗа*онутаПорялкУперелачiu.ор.поуДерЖаВНоГолТакоМуtlа.пЬt{оГо\li.llIllа
затвердженОrо по"rlпJrй йuоi""rу Mi"ilipi' in|uTn" вiд оз.оь.ZО20 N! 48j кДеякi tIиlаlIilя opclljtll

лержаtsного та комуFIаJIьного майна>,

за зl.одоtО ОренлодавЧя, наданоЮ вiдповiдttО до ЗаконУ та Ilорялку. i одrltt раз протягоNl с-гроl(\/ opet|]lll

зарахуватИ частинУ виl,раТ на проведенНя капiтальнОгоремонтУ в рахунок зменшення орендноI t-t,ltaTtt,

5.2'IIорялокоТриМаННяоренларемзгоДtлБалансоуТрИМУВаЧаiоренлолаВцЯнаПроВедеНнЯвiлповiлtrrtх
видiв робiт' n.p.oO*J""* ny"nrb* 5.i цього договору, порядок отрrtмаIltlя Ореrlларепл згоди Ореttло,цавllя tla

зарахуваtlня Bt4Tpal,Ha проведення цих робiт_в рахунок:р:Y"о, плати iумови, на яких здiйснюсться таке

ЗарахУванНя'атакожсуМаВиТраТ,якiмояtутьбУтизарахованi,вt.лзttачаtотьсяПоряtlком.

5.3.оренларМа€ПраВоНакоNtПеНсачiювартосr.iздiйсненихнимневiД'смllихпO'пiпtttеньМаitttа}lIорялк-}.
та на умовах, встановлених Порядкопл

ъ - ]l]e'I]x tltlM tleBiл'r,Mrttix гtолiпtttень МаГltlа Bt:t

5.4. Оренлар *ас прqýо на компенсашiю BapTocTl здlис

Переi\lо)кItяаукчiонуЗп.риВаТиЗаЦiiМайна.аЯкшотакИМlIереN,lожrlеМ.'.i9I._]:.Yр..-гоtlраВоllа]арахчВаttt{яl]
рахунок купiвельньi чirrи суми BapTocTi здiйснених HlrM treBiп,cпltlttx полiпrш9]].о..у попялку l,а на умовах,

BcTalloBJlelillx закогrом укратни вiд ls сiчня zorB р. N 2269-VlII "Ilро lrprrBaTttзaltito jlеРiliаВl{ОГ() i Kt'lMvtlaLПt'ttot'o

маг.tttа,,(вiломосl.i верховноI рали yKpaTH;, rOis |.. ш rz, ст. 68) (дturi _ закон ttpo гtpttBa,гtt,tattittl),

Й Z:,,-.2,Z-1,1zz z -A
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6. РеясlI м Bt{ Koplrcтa н ня о реtiдова но го Ма l"t tt а

6,1. Оренлар зобов'язанлtЙ використовувати орендоване Майно вiдповiдно до призначенtlя, lJи3tlаченоI,о ),

пунктi 7 Умов.

6.2. Оренлар зобов'язаний забезпечувати збереженtlя ореll,|lованого Майна. запобiга,r,tr йtll,сr

поlllкод)liеtiНю i псуванню, тримат1,1 Майно в порядку, перелбаченом), санiтарниlчlи нормами та IlравиJIа]\,l и

пожежноТ безпеки. пiдтрt4муваТи opetl/loBaHe МайнО в належtlомЧ cTatti. ttc гiрrrlому. rtiilt rta N1o]\lctiT пере,ltа,ti

i-rого в opeHjty, a ypu*yuonnr* uорпо-rttого фiзичtlого зносу. зд,iйсtItоt]аlll ,tахо.llIl Ilро1,1lIlо)I(сil(ttоТбсзltски,

6.3. Оренлар зобов'язаний;

вiдповiлно до вимог нормативно-правових akTiB з пожежнот безпеки розробляти комплекснi захолlI lltоtо

забезпечеttня пожежноТ безпеки об'скта оренди Майна;

забезпечуватиДоДержаНtIяПротиПо}кежllllхВl'IМоГ'станлартiв.
ttриписiв iпостанов органiв дер)кав1,1ого пожежного нагляду та

Балансоутримувач а]

tlopМ. гlравил, а також викоl]ання вимог

вимог вiдповiдних служб (lriлрозлiлiв)

утримуватI,I у справномУ cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну TexHiKy. обладнаttttя ,га

iHBeHTap, не допускати Тх використання не за призначенням;

rIроволl4тlj BrryTpiLlHi розслiлуваrrня вtлпадкiв гlоже)к та пojtllRaTtl Балаtrсоутрll]\4ув,ltIу tliлrtовiлrri

докумеll,гl,t розс.ll iлуван ня,

оренлар несе вiлповiдальнiсть за дотримання правил експлуатаrriI iнженерних мереж. гtожеltнtlt'бе,зпекt,l

i санiтарних норм у примiшеннях згiдно iз законодавством,

6..1. Оренлар зобов'язаНий забезпечи,ги представникаМ Оренлолавuя та Балансоутр1,1мувача дост\/п lla

об'сttт opetl.tt,i 1, робо,ri лtri у робочr.rй час (а у разi отримання скарг tla поl]уlllе}lllя праI]llл,гtrrrti або llровалiке}ltlя

Ореrtларем дiяльttостi у неробочиti час, яка aurоua шкоди або rrезручrлосr,сйt B.ltactttlKaN,l c)btiiKttttx ttpttbl itttcltt"

то у буль-яКий iнший Йa) i *"rоО здiйснення контролЮ за його використанням та виконанttям ()реlrдарем v]\l()l]

цього договору. Про необхiднiсть отримання лоarупу до об'екта оренди Балансоутримувач або OpeHлoltaBettb

повiдомляс Оренларевi електроtlною поштою принаймнi за один робочий день, kpiM випадкiв, колt4 дос,l,уIl ,lo

об'€кта оренди необхiдно отрI,lNtати з метою заllобiгання нанесенню шкоди об'скту ореttли,Il,t B,lIacHocT,i 
,гретiх

осiб через виникненtlя загрози його rtошкодження внаслiдок аварiйних 
:1,I:1i1,l лiбо 

внаслiдок настаtlня

noorun,,o,-ru"x ситуачiй, техногеt]ного та природI,Iого характеру, а також у разi отрltмаltl{я сI(арг tla лору1-1lеtlt|я

IlpaBиJl тиш:i або провад)кеtlIlя Оренларем дiяльносr,i у неробочий llac, яка завлаС UlKo,Illl або rrcзp*lll()c,l сГi

власникам сумiжних примirцень, У разi вtIникненtlя таких ситуачiй Оренлар зобов'язанигt в)fi1,1t]а-глl

невiдкладних заходiв лля лiквiдацiт Тх наслiдкiв,

6.5. Протягом п'я.ги робочlrх днiв з дати укладення цього договору БzutatrcoyTpr,lMYt]atl 
,зtlбов'язанt,tt"t

Ilалатll Оренларю лля пiдписаttня:

:tBa llptrпtipttllKll ]lогоllОру rlpo вi]lltlкодуtзаttl|я вlll,ра,Г [izutatrcol,r,prtNl\,Batla lIll v lplli\lallll,| ()l)cl1,1()l]iiii()l ()

Майна, витраТ за користуВання земелЬною дiлянкОю та наданНя комуtlальtlих посJlуг Оренларrtl, llpoctt,t,lt

договорiв iз постачальниками коI\4уна_льних послуг, якщо стосовно об'скта оренди такимlt гIостаtlальliикаN,lи

комунаJlьниХ послуI. вiлкритi oKpeMi особовi pu*yn*" або якщо oKpeMi особовi рахунки бу:rrr BiлKprrTi rra

попередI{ього користувача Майном.

Оренлар зобов'язаниЙ протягом,цесяти робочrrх днiв з MoMetlтy oTpI,1N{atll|я пptrпliprrttKiB лс)говорv Ilpo

вiдttlкодуваtlня Bt,tTpaT БzurаtлсоутримуваtIа на утрllмання оренловаIlоl,о Майttа та t]аJtаllнЯ l(oi\{ytIa],Ilbtl1,Ix tIосл\,l,

Оренларю:

пiдписатtл i повернутlл БdlаIrсоутримувачу примiрник логовору; або

поДаТИБаrансоутриМуВачУобrрУнтованiзаУваженнялосУМвиТраТ,якiпiДлягаtоТЬВlлшкоДуВанt.iю
Оренларем за договором.

Ореrrлар зобов'язаtlий протягом лесятll робочих днiв з MoMeH,l,y оl,риманtlя вiл Бzurаttсоуl^римува(lа

вiдповiдi на своТ зауваження, яка мiсr,ить oony*aur-oHi пiлтверлження Bt]TpaT, якi гliдлягаtоть вiдlttкодуваlll]к)

Оренларем, пiдписатИ i повернутИ БалансоутрИl\,lувачУ прим ipH и к договору,
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Оренлар вживас заходiв для укладеlrня iз постачальниками KoMyt]aJlbHt,|x 
"::ay:, 

]rоговорiв |lа пос,гачанllя

вiлповiдttих Kol\1yl,taJlb1.1l]x послуг протягом tчtiсяця з MoMet{Ty отрtlN,IаtlIlя lt1-1ocK,iB Bi.цttoBi,ltrttx jlогоRорlR Btjl

Балансоутримувача. Оренлар зобов'язаний надати Балансоутримувачу KorriT логоворiв, yKJlajtel]иx l]

постачальниками комунtUIьних послуг,

7.Страхуванняоб'сктаореttДtl'вiДшколУванrlявlrТратнаоuiнlсуМайltа

7.1 . Оренлар зобов'язанt,tй:

протягоМ l0 каJlендарних днiв_ з_дня укладенtlя цього договору "",|iY:.i]i 
Майно tta сушtу йоl"о

страховот BapTocTi, ,"."a"."Ьт у пунктi O.Z Умо", на користь Балансоутрлlмувача згiднло з [-lорялком, зокрема вlд

пожежi, затоплення, протиправних ,аiй TpeTix осiб, сiихiиного лиха, та протягом l0 каленл,арних лtllв з, лtlя

укладення договору ;ь;-;;;;", (логоворiв ..pu*y,u"",] :,1"]:, 
Балаttсочтримувачу та ореtr,rLолавltlо завlреlll

наJlежниМ чtlноМ копiТ договОру страхування i локументiв. якi пiлтверлжуrо,гь сплату с'рахового tlJlaTe)li),

( cTpaxoBltx платежiв):

ПоноВЛIоВаТишtорокулоговiрстрахУВаННятак,ЩобпроТяГоМсl.рокулiТrtьоr.оДОl.ОворуМаiirrоб1'Jtо
застрахованим, i надавати Балансоутримувачу та оренлолавцю копiТ ЗаВiРеНИХ llzu'leЖllП]!'' tltltlo]\l '|lОГОВОР)1

страхування iл.окументiв, якi пiдтверджують сплату страхового платежу, Якшо логовiр.страхуванttя чкла,ltеtlttгt

на строк, що е iншим, нiж одлrн piK, такиЙ 
^.ouipio"ilHeH 

бути поновлениi-r пiс.ltя закiн,tення cTpo*v, tta якttй

BiH укладено.

Якt-цо cr.poK лiТ логовору оренди меншиl-л, нiж один piK, то договiр с-грах),ваIlня уклада€,гься на cTpoK:tiT

логовору оренди.

ОплатаПосЛуГстрахоВиказДiйснюетьсяЗарахУнокоренларя(страхУвальника).

8. Суборенла

s.l.(3)оренларМа€праВоЗДаВаТиМайновсуборенлуЗапl{сЬМовоtоЗГоJlоtоореttлоДавLtя.

8'2.ОренларМожеукЛаДаТилоговiрсуборенлlrлишезособаь,ttr.якiвiдповiдаlотЬвlll\'lОl-амсга.lri.{
Закону.

8.3.оренларпротяГоМтрьохробо.tихДнiв.ill|УiiеНняДоГоВорУсУборенltttзобов'язаttitГttlаJlати
орендодавшrо iнформачiю про суборенларя та один примiрник договору субореtrлrl лля l,"lot,o опр}lлlо/'lliсllllя

оренлоlавrtем l] електроrrн i й торговi й систем i,

9. Запевнеltня cTopilr

9. l. Балансоутримувач i Орендолавець запевняIоть Орендаря, що:

9.1.1. KpiM випадкiв. коли про itttlte зазttаче"" u1,:l-:|.ttймаttня-lrереда,ti, об'скт оре|lди с вiльttttrl lri,t

третiхосiб.всерелиrлi.об.сктанемасмаЙна,наЛежноГотретiмособам,повtlиГtiбсзпереrшколниiiлостуttltl
об,скта Mtoitte бу,ги rtaдatttrйt оренларю в деtiь пiдписання акта приЙмаtrня-ПеРеЛа'ti РаЗОr't iЗ liОХlIlЛеКТОl\I liЛl(,Illl]

вiд об'скr,а у кiлькостi, зазначенiй в aKTi приймання-передачl;

9.1.2.iнформачiяпроМайно,оприЛюДненавоГоJI-ошен'нiпропередаЧуВорендуабоiн(iормаrtiйttоп'tу
повiдомленНi/iнформачii про об'скТ оренди, якщо догоВiр уклалеr,О без гtровелеrttlя ayKttit-ltr1,(B обсязi,

передба.tеному пуtrктоМ t iS або nyn*ro' Эб ПорялкУ), посилання на яке зазнаtlене у пунктi 4,2 YMt,lB,

вiдповiдас лiгrсrrос,гi. за вllнятком обставиtt, вiлображеttttх в akTi прttйь,tаttttя-llерс,lаtll,

9.2, Оренлар зобовязаний своечасно i

вiдповiдrло до цього договору"Д

в повному обсязi спла,lувати ореtlлну Ilлаl,у -га ittшi ttлаr,е;кt

9.3.одночасttоабоДоДаТllУкЛадеtlняllЬоГоДоГоВоруореrrларltовгtiстrосtlJlа,ТlII]аtlаttсовttiiI]llссок-t
op."o*i nnur" , розмiрi, визначеному у пунктi l0 Умов,

9.,1. O/tHo,tacHo або до уl(лале}tня цього логовору Оренлар повгriсr,кl ctlJla,lllB забезtlе,tуrlа,ltыltlГr 
"lсtlозt,tr 

в

розмiрi. визначеttому у пунктi l l Умов,

йи*Zь*,*,
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l0. Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за логовором

l0'l' За НеВИКОНаННЯ абО НеНаЛеЖНе виконання зобов'язань за цим логовором сторони Ёlecyl.bвiдповiлальlliсть згiдtlо iз законом та договором.

l0,2, ОренлодавецЬ не вiдповiдас за зобов'язаннями Оренларя. Оренлар не вiлповiдас за.зобов'язанllяi\4l|оренДодавця та БалансоуТриМУВаЧа, якЩо iHllle 
". n.p.oouuJno'u", договором. оренлар вiлповiдас за cBoi.Mt.tзобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH с правончarупп"поr, виключно власним майном. Стягнення зilцими зобов'язанtlям1-1 IIe може бути звернене на орендоване Майно.

,,.,o,.,rlj;'r;r'JiiX;r*,r'X];j.f:;' 
3а ЦИМ ДОГОВОРОМ абО В ЗВ'ЯЗКУ з lJl,tM, tte Bl,tpitr;erri lIIляхом rrереговорiв"

! I. СтроК чllнностi, умовИ змiни та припинення договору

l1,1, (l) Цей договiр уклалено на строк, визначений у пунктi l2 Умов. llеребiг строку /tоговорупочиllастьсЯ з лгlя набрання чинносТi цим договором. I-{ей логовiр-набирчa u""noari , д"", його пiдписаttttясторонами. СтроК оре}lдИ За циМ договороМ почиtlас.гьсЯ З датИ пiлгlисаttttЯ акта прttймання-tlерела.Ii iза Kl tl LlустьсЯ датоЮ пр и п и t,le ння цього договору.

l1,2, УмовИ цього договОру зберiгаюТь силУ протягоМ всьогО строкУ дii'цьогО договору, в тому чис.lri уразi, колИ пiсля йогО укладеннЯ законодавством встаlJовлено правила,. що погiрuJую].ь становиtttе Ореtt;.tа;lя.

XiH"']ijXY;"H:H'*'J;;:";J"*" 3,7 ЦЬОГО Договору, а в частl,iнi ,обоu,r.u,,i орен,tаря ltrtlд.l clpcttlttttli.

i1,3, Зпlirrlr iдоtlовttенrlЯ до доI,оt}орУ вносятьсЯ дtl закiн,IеtiНя с'рокУ йоrю.riТ,jа t}за( 
'.1tlоlо 

]l.(),1ottl сгорirrз урахуванНям встановЛених статтеЮ lб ЗаконУ та ПорялкоМ умов та обмежень шJIяхом укладеtItlя дtll.оворiвIlPo ВНеСеННЯ ЗМiН iДОПОВНеНЬ У ПИСЬпlовiй формi,,*i пiлп"фrrься сторонами та с невiд,смними час,гинам1,1цЬого договору.

l 1,4, Проловжеtlня цЬого договору злiйснюсl,ься з урахуванням вимог, встановленtIх стаl.те}() l8Закону та Порядком.

Оренлар' якиl,'t бажа€ продовжитИ ЦеЙ д9д9glР на новиЙ строк. повиНен зверtl\,тиСь до ОрендолаI]ця за l.p1.1мiсяцi ло закiнчення строку лiт ло.оrору iз заявою.

Що заявИ дола€тьсЯ звiт прО оuiнкУ об'скта_ореt{ди та речензiя на }lього, якt.ttо договiр орсrtлrr бувукладенt,lй без проведення конкурсу чи аукцiону, аоо ло.оriр фaпоu, що продов,'(у€ться, був уклалеrrий безпроведеIJнЯ аукшiонУ з пiдприсмсТвами, устаtIОвами, орt,анiauцlrr", перелбачеirлr,.,, arоr.a,о l5 Закоrrу.

лл..,.. 
noonrcK строкУ подаtlнЯ заяви ОренЛарем € пiлставоtО /lля припинеl]tlя llLoIo логоIrор\, ltа rtiitc.t.aBiзакlнче'ня строку, на якиЙ його бу,ло укладено, вiдповiдно до пункту I4-i Ilоря:tку.

Ореlrлар мас переваЖне право t,a продовжеIlllя цього договору, яке ]\ro)Ke бу'и рса,.ttзоваl{., lllll\l ,'визttачеltий в [Iорядку спосiб.

Оtlllr,tлtолltеttltя lta веб-сайтi (cTopirrui ,rlr rrрофiлi в соrtiальlriй Mepc;Ki) ореllдаря. якttii oTpltпraB в ореtlл.\,майrrо без лроведеrrня aykuioHy, нелостовiрнот iнформачij., що стала пiдставою дJlя укла/lенllя Jtоговор),оренltll"с пiдставою Для Дострокового Припине}Iня договору ореllди за iнiцiативоtо ореtrа<_1.11аl]ця. а гакож tleПродовхtення договору оренди на новиI,-l ст.рок.

l1,5, ЯкrцО iнше tre перелбаченО ЦИМ д9рq39Ром, перехiЛ права власностi на оренловане Майно TpeTiпrособаМ tte с пiлс,гаВоЮ длЯ змj/rи абО прllп1,1неннЯ чиt+ностi цI.rм договоРом, iBirl зберiгаС своrо,tинttiСТЬ д,rlя

il"rЖj,|Н]i;:;:'""""ltОl-Q"МаЙНа 
(йОГО ПРаВОr'аСТl'пltика), за вIltIятком t]tllla]lKv прrtват,изаItii оренлоt]аllоI-о

l 1.6. !o1.oBip припиня€ться:

l1,6,1 з пiдстав. передбачеtll{х частиною першою cTaTTi 24 Закону, i rtptl чьо'tу;

l1,6,|,l, якll1о tliлcTaBoto llрl]пlll|е|lня ,|tоговор), t, зaKilt,teHttrl cll)oK\,. ttlt яltltii iittl-t) r,K.,la.ltettrl (аб,заtt:tругttйt час1,1]lIl,i першоi'ста,гl,i 24 Закоrrу). то лоl,овiр urin.u,-, ua, llрl1Ilи}lеtlиNI t:

2/z ,2,/о
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дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Орендолавrrя про Bi;tMoBr r

продовженнi цього догоВору, прийнятого з пiдстав, передбаченихстаттеIо l9 Закоrrу, В Ме;+\ах crpoKiB.

визначениХчастиноЮ п'ятоЮ cTaTTi l8 Закону; або рiшеннЯ орендодавцЯ про припинення цього договору з

пiдстав пропуску Оренларем строку на подання заяви про пролов)кеllt|я ttього /1оговору,

перелбаченого tlастиною третьо}о cTaTTi l8 Закоtrу (пункт l4З Порялку);

дати, визначенот в абзачi третьомупункту l5l Порялку, якщо переможцем аукuiону на продовжен}lя

цього договору стала особа iнша, нiж Оренлар, - на пiдставi протоколу аукuiону (рiшення Ореttло;tавttя ttc

вип,tагасться);

l1.6.1.2. якtцо пiдставою припиненFlя договору с обставlltrи, перелба,tенi абзаltам1,1 тре-гlм. tIетвер,гим-,

обставtlни на пiдставi рiшення Ореrtдолавшя або tla пiдставi документа, якиl"l свiд,tи,гь Ilpo ttасt,анtrя tPaK-t,1,

припинення юридичноТ особи або cMepTi фiзичноТ особи;

l 1.6.2 якщо Оренлар надав недостовiрну iнформачiю про право бути орен,,tарепr вiлпtlвiлtrо -to

полоiкень частин третьоТ i чЁтвертоТ cTaTTi 4 Закону, а також якщо Орендар, який oTptlMaB Майно в opeHity, без

проведення аукчiогlу, llадав таlабо оприлюднив на веб-сайтi (cTopiHrti ,rrr проrРiлi в соttiа.льttiй пreperr<i,)

ttелостовiрttу iгrформаrrirо про себе таlабо свою дiяльнiс,гь.

.ц,оговiр вважасться припиненим з цiет пiдстави в односторонньому порядку на 30 день пiсля ttадiсланttя

ОрендолавЦем листа ОренларЮ про дострокове прIlпlttlення цього договору, KplM випадку, коли протягоN4

зазначеного строку Оренлар звернувся до суду з оскарженням такого рitшення Оренлолавttя.

У такому разi логовiр вважа€ться припиненим:

пiсля закiнчеI{ня двох мiсяцiв з дня звернення Оренларем за таким позовом /lo Суду, Якl[lо cylk)i\'l tic

вiдкрито провадження у справi за таким позовом Оренларя протягом зазначеного двомiся,tного строку;

або з дати набрання закоtlнотсили рitленням суду про вiлмову у позовi Оренларя:

або з лати заJlиltIеt]ня судом позову без

вiдкл и канttя Opctt;tapeM позоl]у,
розгляду. прrjпинеlIня проваjtil(еl]lJя у, crrpaBi або з,ltа,гlr

лист про дострокове припи}lення надсиласться

вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом

також за адресою орендованого Майна;

l1.6.з (l) якщо чей ,rоговiр пiдписанлrй без одно,tасного пiдписаtlня ак,га ltрtlймаttltя-tlере;lачi Майttа.

,щоговiр вважасться припиненим з цiет пiдстави на п'ятий робочий день пiсля пiдписання цього /lоговору. якlllо

станом на rtей день акт прийманttя-перелачi не пiдписаний через вiлмову Ореrrларя, про tlto litutансоутримувач

повиllеIl скластll акт та повiдомrлти Орендодавцю.

l 1.6.4. на вимогУ ОренлодавUя з пiдстав, перелбаченИх пунктоМ l 1.7 цьогО договору, i при rrboMy, логовiр

вважасться np"n,,1".n", в день, визначенt-tй вiдповiдrrо ло абзацу третього пункту l l .8 цього договору;

l1.6.5. на вимогУ ОренларЯ з пiдстав, передбаченлlх пунl{тоМ l1.9 цього договору, i при uьому .rroгoBip

вважа€ться прItlll,]не}lим в день, вltзначений вiдповiдttо ло абзаuу другого пуltк,l,у l l .l0 rtього лоl,оI]ор},i

l1.6.6. за згодо|о cTopiH на пiдставi договору про припиненt{я з дати гliдписаttня акта llоверttсttня Майttа,t

оренди;

l1.6.7. на вимогу буль-якот iз cTopiH Llього логовору за рiшеttttяпt суд)' } lti;tc,laB, llсрс,,tба,tегtиХ

закоНОДаВСТВОМ. 
,}

l1.7, Щоговiр пtоаtе бутй достроково пptltlltttettttй на B1,1Mol,y Operrlto;raBrtя. яlilllо ()1rctl,ra1l:

l 1.7.1. лопустив прострочення сплати оренлноТ плати на строк бirlьше трьох пliсяцiв або cy,Mtaplta

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

на адресу е.пекr,ронttоi llоцj1,1,| С)рсrr.чаllя i tlotttloBttMt

вкладення за адресою мiсrtезнахсlл)кенtlя ();lеlt;lаря. а

ZZ-;Z*
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l 1.7.2. викоР14стовус Майно не за цiльовI|]\l прltзlltlL|еl]lIяNl. l]l1,1lIalleIillN,l \, lIvIllil,a\ (])7. l. ( j)7. l. l абrl
(''l)7.1 YПrorr. абО BttKclPИcтoBY(' МаЙНО За забороtrеttl,tм tli.ltboBtt]\t lIl]ll,Jlllltlcllliя11. ,}lljllilllcIll1Il у ll1llIi1 i (2 )7 l

У rttltt:

l1.7.3. без письмового дозволу Ореrtлолавrtя IIере,цав Майно. йоI,о .lac1 и}iу \ корllсt\,ваttrtя irlrrtiii tlсtlбi.
ttpiM випаlкiв. коли Оренлар перелав Майно в суборен,ltу tta rriдставi 

''y,,n,, 1, 8.1 ,,,,,,,О ;l()l()lt()l)\ i ttil l,tlз
ОреttдолавUtо t<опiю договору cyбoperr.ttlr ,.utя його ()tIpllJllo,Illlellllя r] e,,leK,I,I)Orririй,гopгcllriii crtctc,rli:

l1.7.4. YK.IraB ltОГОВiР СvбОренлtr з особамtt. яl<i ttc Bi.,rtloBi,,ttttol,b lltl\l()lllNl cT,a1-1,i 4']aKtlttr:

l1,7.5. rrepeillliojl)I(aс ctriBpoбiTHlrKaM Оренлолавrtя таiабо ljarlarrc<lylprlýl.\,lJiltlil l,,tiiicttttltlitlll ll()llll)()]lL til
викор1.1станням Майна, вliконаI]ням умов цього догоtsору:

I 1.7.6. вiдмовився внестИ змiни ло цього договору у разi виниl(llеl|ня tli.rcгall. ttcpc.tбll,tclttt\ lI\ lIKIrltt i,,'
1.1ього ,цоговору;

l 1.7.7, rlcBttr<t,lttyc, забов'язаtlllя за ltим,]lоI-оворо]\.'t.

l1.8. ПРО НаЯВГtiСТЬ ОЛНiСi З пiДстав для дострокового припlIненtlя /to1,oBopy з ittiltiа,гtttзtl ()pcttjtrl:tltBtrя.
передбаченИх пунктоМ l 1.7 цьогО договору, Оренлолавешь або Балаtlсоутримчваtt rtовiломляс Operr,la1-1cBi га
iншiй cTopoHi логоворУ JIистом. У листi повинеН мiсти,гисЬ опис порушенttя i вимоt,у, rlро йоl,о vc},lle llllя l] cIl)()li
tle l\4CtiIIl ЯК l5 r'a Не бiЛЬШ ЯК 30 РОбО'tих Днiв 3 датlt ресстраrrii'.rtис,га (у с-грок tl'я,гtt llclбt1,1t.tx;(ttiB" якtttсt
ПОРУlUеННЯ СТОСУ€ТЬСЯ ПРОСТРОЧеННЯ СПЛаТИ ОренДНОТ ПJ]аТи або tlереlIIко,l)каttня r.,,tдiijctlerttriOpcti;to,,raBltcпt ltбо

( )l\L'lI till)' i lI\)lll l()ltlItl ttt.tttllitB.lctttlяtrl I t tttltti-ttltt-lcttttяrl llP() ltl]\llcllli)l i tlllll. r,\l lil, ,l lt,|,|,1 :r , ,, ,,,
ьliсLlезtlахсrJtiкенtrя ()ренларя. а також за а]tресою орсtljlоt]аl]огtl Майrrа.

Якщо протягом встановJlеtlого v припtrсi ,tacy Ореllлар lie усунув IlOpylIIellllя. ()pett,ltl.taBtlltl, lIii_,icl1.1it(
Ореrl,,tарю лисl,. у якомv повiдом,rяс Opett.iiapt,Bi Ilpo.,tocl р()ковс Ilp1.1I]tlllctll{я jtol,()B()pv lla t]ll\l()l,.\ ()1luti.ttl.,tirBtrя.
У лисr,i зазначасться tliдстава припи}lеlJня договору. посllJlаlltlя на вl1l\4огу IIро \,счllеlltlя tl()р\,lllсlIl]я. il ,IllK()rli

iiLlto tcr llcllllя.

l[оговiр вважа€тьсЯ припинениМ t{a п'ятий робочиЙ денЬ пiсJlЯ налiсJlанt|я Ореttдо,,tавtlепл абtl
Балансоутримувачем Оренларю листа про дострокове припинення цього договорч. Оренло/lаt]сltь liil.tcI1-1ii(
Оренларю лист про дострокове приtlllllеlllJя tlI)OгO ДоГоВор), ejleKl,p()l{ll()lO Il()lll'l,()l(), il l'ill\()ili ll()ltl l()Itll\l
вiлttравлеllням iз повiдомлеt{ням про вручеtlня iописом вкладення за алресоlо шt iсl_tезнахоltlt(еlltlя ()рtll.,lаl]я. ii

l1.9. [lей ДОГОВiр може бути достроково пригlиtlений }la вимогу Ореtlларя. якrltо:

||.9, 1. ПРОr'ЯГОМ Oll}iot'o пliсяttя ttiс,qя lti.,tllltcalIllr| lKTa ltllttйltattllя-lrcllc.ta,ri ()1lcrr tlt1l ()li)ll\lll( .tt)j(.l jl1

, ll],lIl\1.1l lI l)l- l lL,l)t,,lilll i: iliio

l1.9.2. rIРОТЯГО]!l ДВОХ МiСяцiв ltiсля ttiдtlrtсанtiя акга ttрtlймання-гrсрелачiОllсrutар llc Nlaltlпte tltl;rt,ttttlt,(-t i

використовувати об'скт або приступtlти до вllко}{аllня ремонтних робiт на ilб'сttгi ,lсре,з Bi,,tc),t ttictl, ttit rlб't t;ti
МОЯ<ЛИВОСТi ПiДКЛЮЧеttНЯ ДО коМУнальн1,1х послyг. або Bi.,lпtoBtt Бa.lattctlr/Tpll\4\,I]allit vti,,lac,|,ll j1 ()1rg11 1111lL,ll

.IlO1,oBip rrpo вi]tLuксlдуваннЯ витраТ Бшансоутрllмувача на уl,р}lмаllllя opcll]loBal]()ltl Маilttа r,a lla.till]lLI
K(}\J\ IIa.lt,IIl|\ ПОС.IУl' ()Perr.raPlO. або lli.trtoBtl l|осгllllа.Jlьllllкilз Bi,,tlttlBi ,,,,,1 1;tr\l) llii.I1,1lIl\ llr)c.l\ l r K.tltt t tl i t

vN'lOIJIl. tlto ()perr;tap ЗВернуI]сrl /lо'гакt,lх Ilостачальlltlкiв послl,t,ttе lliзttittlс tti;ti ttptltяttl\l ().lll1,1(] \licrltя lil.,l)l
lI i,Iltl исаt] ня акта при Глман ня-гrJрелач i Май на),

l1.10. Про виявлеt{ня обставиtt. якi дають право ()реrrларю tiа tlр},пlлIlеIIня,ilоговорч Bi.,tlloBijttto:l() llllili,l\
l1,9 rrboгo ]tоговор},, Ореrrлар llови}lеН повiдомlлти Opett/toлaBLrro i Балаrrсо1/1'рli|\1}ва(|). il ttа.ltаlltlяп1 BijttttlBi;tttttx
ЛОКаЗiВ ПРОТяГО]\' T1-1bclx робо.tttх /ltliB пiсля закirt,tеttttя cTpoKiB, tlсрслба.tсtIllх I]\,tlli.гоNI l l .9 .,111ррз1.,пl , Il rittLtl

,litяt1.1tctli пiс.liя,закiнченгtя cтpoKiB, встановле}lих t{l{l\4 Il\,нк,го\4 лоl,оt]ор),.,}aлOBoJleHttltl tle tli_t.tяtattltt,.
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,Ц,оговiР ввая(астьсЯ прt.lпинеtlиМ на десятиЙ робочиЙ день пiсля надiслаttttя Орегr;tарем OpcHлcl;taBttto i

БалансоутрИмувачУ вимогИ про достроКове припинення цьогО договору, KpiM випадкiв, коли Оренлолавеuь абtl
Балансоутримувач надав Орендарю обгрунтованi зауваження щодо обставин, викладених у ttoBiлoM.ltetttti
оренларя. Спори щодо обrрунтованостi цих заува)кень вирiшуються судом.

За вiлСУтностi зауважень Оренлодавця та Балансоутримувача. передба.tегtих абзацом другим цього
пункту:

БаЛанСОутримУвач поверта€ Оренларю вiлповiлну частину оренлноТ плати, сп.цаченоТ Оренлареп,l.
ПРОТяГоМ Десяти календарних днiв з моменту отр1.1мання вимоги Оренларя i пiдпtлсання Ореttларем акта
повернення Майна з оренди;

Балансоутримувач поверта€ сплачений Оренларем забезпечувальнийt депозит протягом десяти
К.LЛеНДаРНИх ДНiВ З моменту отримання вимоги Оренларя i пiдписання Оренларем акта повернення Майна з
ОРеНДИ. ПОВеРНеНня ОренлноТ плати, що була налмiру сплачена Оренларем tla paxy1-1oK Ба;tансоуl,римчваrlа
здiйснюеться у порядку, визначеному законодавством.

l1.1l.y припинення договору:

пОлiпшенl,tя орендованого Майна, здiйсненi Оренларем за рахунок вJIасних коштiв за згодоtо осiб.
вtlЗtJаченllХ у пунктi .5.1 цьогО договору, якi мохtна вiдокреми,ги вiд ореtrловаttого Майttа. tte завltаlочlt йtlп,l1,
tllколll. с власнiстlо оренларя, а полiпшення, якi tte можна вiдtlкремtl,гtt бсз tttкoдt.t л.ltя Mtaiitla. ^ tз.,lllсttiс.l ltl
територiальноТ громади MicTa Киева;

ПОЛiПШеНня МаЙна, зробленi Оренларем без згодлr осiб, визна.lених у пуrtктi 5.1 цього jlоговор). якi ttc
МОЖНа ВiДОкРемити без шкодl,t для МаЙна, с власнiстtо територiальноi'громади MicTa I(исrза,l,а Тх варгiсгь
компенсацiт не пiдлягас.

l|.l2. ]\4айrrо вва)I(ас'гься пoBep}lellllM Ореrtло.rtавuюi lia.ltalrctly,lptr\,lvI]atl), з \|()\]clIl) tti:ttrttcitltItя
Балансоутримувачем та Оренларем акта повернення з оренди орендоваtlого МаГrна,

l2. lншlе

l2.1 ОРенлар зобов'язаний письмово повiдомити iншим сторонам договору ltротягом п'яти робочих JlHiB
з лати внесеtll1я змirr у його наймегrуваннi, мiсцезtlаходженнi, бattkiBcbktlx рсквiзitтаiх ikott,t akrlllIx даlIl|х.
ОРеtlЛОлавеrIЬ або Бzurаrrсоутрим\/вач rIовiдопrляс OpeHltapeBi про вiлпоrзi:tlli з\liIlll IlIlcbIl()I]o або tta a.lll)L.c),
електронноi пошти.

l2.2. ЯкщО цей договiр пiдляга€ нотарiальному посвiлченню, в}rтрати на таке посвiдчення несе Оренлар.

l2.3. Якщо протягом строку лiТ логовору вiдбуваеться змiна Оренлодавця або Балансоутримувача Майна,
НОВИй Оренлодавець або Бzutансоутримувач стас стороною такого договору шляхом складенl]я акта про замiну
стороНи у логоворi оренди (далi - акт про замiну сторони) за формою, що розроблясться Оренлодавllем. Ак,г прсl
замiнv сторо}lи пiдписуеться попереднiм i новим оренлолавrrем або Бzutансоутрlлмувачем та в той же деtlь
НаДСИЛаСТЬся iншим сторонам договору листом (цiнним з описом). Акт про замiну сторони склада€ться у трьох
Оригiнальних примiрниках. Новий Оренлолавечь або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти робочих
ДНiВ вiд ДаТи його надсилання Оренларю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй ctrcTeпti.
ОРенлоДавешь або Балансоутримувач за цим договором вважасться заплiненим з l\{oMeHTy опублiкування акта
про замirtу cTopiH в електроннiй торговiй системi.

l2.'l , У разi рсоргаr,riзаuiТ Оренларя логовiр орендl1 зберiгас ,tиttttiс,гь д,,tя BijttttlBi,ltll()1,o llpal]otlacl,\1ll}1l]Ka
юрtлдичноi особlt - Оренларя.

У разi вилiлу З юридичноТ особи - Оренларя окремоТ tоридичноi'особtt перехiл ло т,акоТ особrt tlllat,l i

обов'язкiв. якi вltтiкають iз фого договору. пложливl,ril Jlише за згодою Ореrrлолавчя.

Запlittа сl'оро[lи Оренларя набувас.tt,tнностi з дtIя вIlесеIJня змitз ло ttb()I,o Jlоговор\,.

Замiна Оренларя iнша, HiiK перелбачена tlиI\, пуIlктом, lle допуска€ться.

l2.5. l-{ей .Щоговiр укладено у трьох прип,liрниках, кожен з яких I\4а€ однакOву юридичlIу силч, tlo o:tIloMv
,rля Оренларя. Орендолавця i БалансоутриN{увача

разi
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|2.6. У разi яKlllo повiдомJlен1.1я (.1llcT) Оренлолавttя. [ia:lartcoy,|,pllN4)ltaLlii llaIlpaBJletlc зil l]iUlciKlIOl()

адресою (зазначеноtо у логоворi) i повернено поштою у зв'язку з посиланням на вибуття адресата. гlе

отримання у зв'язку з закiнченням TeprtiHr зберiгання поштового вiлправлення, вiлмову вiд одержангlя. Tottlo^

то вважаеться, що адресат (Орендар) повi.lоrt.,tенttГt наlежним чином.

l3. Додаткtt

l3.1 Додатки до цього .Щ,оговору € його невiд'смною_

До цього .Щоговору додаються:
- Акт приймання-передачi орендованого (Додаток l);

Викопiюванням з поповерхового 2).

Вiд Орендаря:

Вiл Оренлодавця:

Вiд Балансоутримувача:

4t\иrt.

,
22,,---/2- .|z zz -/л- - --. ^/ r)a./ а94 .а J

/



(нова

м. Киiв

дкт Додаток l

приймашня-передачi в оренду нерухомого майllа, шtо належить
ло комуtlалыlоТ B;lacHocTi тершторiальllоТ громадлl MicTa Кшсва

Редакцiя акту llриймання - передачi нежилого примiщенllя вiд 25.09.20l8)

u-4, И 202l р,

Щентральне мiжрегiональне управлiння MiHicTepcTBa юстицiТ (м. КиТв), надалi - Орешдар,коД за СДРПоУ 4ззl5602, що '"u*од"i'." rо адресою: oloot, м. Киr,в, пров. музе йtlий,2-Д,в особiкерiвника MiHeHko Кирило Вiкторови,l, який дiс на пiдставi llолоrrсеr-rгrя про мilttреl-iсlнальнiуправлiннЯ MiHicTepcTBa юстицil'УкраТlrи, затвердженого наказом MiHicTepcTBa юстицii.Украi.ни вiд2з'06'20l l м l70715 зi змiнами 
' оопi.ТсТорони, таКомунальше пiдприсмство <<керуюча компанiяз обслуговування житлов,ого фонду Голосiтвського району м. Кисва>>, надалiБалансоутримувач, коД за едрпоУ зiзtsssц, *о .пu*ооиться за адресою: 03039, м. Киr.в,ПросП' ГолосiТвськиЙ, 17-6, в особi ДирекТора Латанюк Наталiт BiKr.opiBllll, яка дiс на гliдставiСтатуту З ДРУгоi'сторони, склаJIи цей Дк.l-, про наведене ни){tче:

l. На виконання договору оренди нерухомого майна(далi - !оговiр оренди) ЬалансЬуrримуваЧ переда€, акорисryвання нерухоме майно, що належить до комунальноi

вiд ц 4> ?,_/___202l р. лч r'/-"/-/
Оренлар приймас: о ..,.р,.,п,.,Б 

-'ii,,iii,.,

власttостi. -

l пове

103,60 кв. м

103,60 кв. мъ
l lе)l(итлове прим iщсrrня

- --,
I

ВУл. Саксаганського- 45 I

(ДаЛi - Об'скт оренди), що перебувас
управл iH ня ГолосiТвськоi районноТ'в MlcTi

: на балансi Балансоу.грlJмувача l-а llaJle}I(иTb /(tl сi|lсри
Кисвi державноl' адм i н iстрацii'.

2. Об'сrtг орсliди_ с. tзiльtlим Bill TpeTix осiб. всере,циrri об'r кга ()рсlI.,tи Iic\,lal:. rtaйttzt" tla-lle)l(llo| ()тре,гir't особам, lrовний iбезгlерешкодп"й доступ до об'ск,га ореliди llаltа€jlься ()реrrларltl t] jtcllbпi]lпrtсання цього акта прийпrання-передачi.

3, Характеристика }lе}китлового примiщення: tlе}l(итлове tlримiшlення pclзtvlillleHe tla перltIо]\l_\tloBepci, ttаявнi Bci iHrKeHepHi комунiкацii'.

4, Вказане примiщеltttя переда€ться Оренларю в задовiльном),стаlri бсз буль-якtlt о об.тадлtаltttя,

вiд Балансоутримувача необхiдний комплект

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

ршс}lство <<Керr.юча

\
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