
l НriЙменУвання наOеленого пункту MicTo КиТв
2 /{ата << /? - 

>> / 2022 року

J СтороНи Най менчва1.1t-lя

Код згiдно з

единим
державним
реестром

юридичних
осiб,

фiзичних осiб
- пiдприемцiв
i громадських

фопмчвань

Алреса
мiсцезнаход-

ження

Прiзвище,
iм'я, по

батьковi (за
наявностi)
особи, що
пiдписала
договiр

Посада
особи, що
пiдписала
логовiр

посилання на

документ, який
нада€ повнова-

ження на
пiдписання

договору (статут,
положення, наказ,

довiренiсть тощо)

3.1

голосiтвська
районна

в MicTi Киевi
лержавна

адмiнiстрацiя

373088l2

03039, м. Киiв,
просп.

Голосiiвський,
42

Калугiн Олег
IОрiiiович

]а ступl lик
голови

Закони Украiни
<Про MicueBi

лержавнi
алмiнiстрашiТ>,
кПро оренлу

деря(авного та
комунмьного

майна>

розпорядження
голосiтвськот

районноi в MicTi
Кисвi лержавноТ
алмiнiстраuiТ вiл
26.01.202l .т\ъ 43

3.1.1 \дреса електроннот пошти орендодавця, на яку надсилаються
lфiцiйнi повiдомленням за цI{м договором

rda_golos@kmda.gov. uа

J.л!. Оренлар

Фiз1.1чна особа

- пiлпрllсмець
Очеретян Олег
Ba.rlepiiloBlt.t

2792516978
03l l0, м. КиТв,

вул. Наролна, l1

Очеретян
Олег

Валерiйов1,1ч

Фiзична
особа -
пiдпри-
смець

витяг з единого
державного

реестру lоридичнIтх
осiб, фiзичних осiб

-пiдприемцiв та
громадських
формувань

з.2.1 \дреса електронltоi пошти орендаря, на яку надсилаються
lфiцiйнi повiдомленням за цим договором

oocheretja n@glna il,co m

з.2.2 )фiчiйний веб.сайт (cTopiHKa чи профiль в соцiальнiй мережi)
)рендаря, на якому опублiкована iнформачiя про орендаря та
iого лiяльнiстьl

J.J
Балансо-

у,гримувач

Комуlrальllе
rlекомерчiйне
пiдпрtlсмство

<Щеrlтр
первиltllоТ
медlлко-

caHiTapHoT
допомогu Л}l>
го.посiтвського

райоllу
м. KtlcBa

38945065
0319l, м. Киiв,
вул. Маршала

Якубовського, б

Скрицьклlл-l
lBaH

Вiкторовлlч
Щиректор Сr,атут

J.J. l Длреса електронttоТ пошти Баlансоутримувача, на яку
цallc илаtоться офi чi й шi пов iдом.пен tlя м зq ццщц91-9д9ром

elconom pmsd l @u kr.пеt

_ pmsdl@ukr.net _
4 Об'ект оренди та склад маГлна ( tалi - Майно)

4.| Iнформацiя прg обlск1 орендлt
неDухоме майtIо

[-Iеiкитлове припtirцеllняl l поверху загальtlою площею 3,0 кв. м, що
)озташоване за адресою: вул. Маршала Якубовського, б



: , Посилання на cTopiHKy в електроннiй торговiй системi, на якiй розмiщено iнформачiю про об'скт оренди
i. вiдпсi'вiдно до оголошення про передачу майна в оренду (в обсязi, передбаченому пунктом 55 Порядку
передачi в ор_анду державного i комунапьного маЙна, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, ВiД 3 ЧеРВНЯ;2020 P,Ns -ЁJr".Hf::;J^"u,.T.xъ};filf:'3;nil,ii;.ii l585) (далi- порялок),

l

4,з tнформаuiя про налех<нiсть Майна до пам'яток культурноi
]падщиflи, щойно виявлених об'ектiв культурноi спадщини

Не llалежить до памяток культурноi спадщинtr

5 'Прочелура, в результатi якоI Майно отримано в оренду
5.1 (В) проловжеlrllя - за результатам1.I проведеtlня аукцiону
6 BapTicTb Майна

6.1 Балансова зЕrлишкова BapTicTb
]изначена на пiдставi фiнансово
lBiTHocTi Балансоутримувача
,1частина cTaTTi 8 Закону
Украrни вiд 3 жовтня 2019 р.
Ms l57-IХ "Про оренду
Iержавного i комунального
иайна" (лалi - Закон)

сума (гривень), без податку на
додану BapTicTb: l 128,84грн. (олна
тисяча сто двадцять BiciM грн.
84 коп.)

)таном на останню дату мlсяця, що
lередувала датi оприлюдне ння
)голошення
,30'' листопаю202l Р.

6.2 Страхова BapTicTb
5,2,1 Эума, порялку перелба.rеrrому

iбзацоlrt TpeTiM пункту l75
lоDядкч

;ума (гривень), без податку на додану BapTicTb: 93 000,00 (дев'яносто три
гисячi грн. 00 коп)

7 I{iльове призначення Майна
1,1 ПDимiщення може використовуватися для розмiшlення тоDговельного автомата. що вiдпускас

rродоволь.ti това Dll (кавовшй автомат).
8 pa(li к вr.rкористаI lня lHe застосовуеться
9 Орендна плата та iншi платеrкi

9.1

Мiсячна орендна плата,
зизначена за результатам и
проведецня аукцiону

]ума, гривень, без податку на додан}
зартiсть 930,00 (дев'ятсот тридцятr
грн.00 коп.)

дата l реквlзити протоколу
электронного аукuiону 24.01 ,2022
Ms LLE00 l -U А-202l 122з-7 8068

9.2 Витрати на утримання
]рендованого Майна та надання
комунiчIьних послуг орендарю

{омпенсуються Оренларем в порядку, передбаченому пунктом 6.5 логовору.

l0 Розмiр авансового внеску орендноТ плати
l0.1 (лвi) мiсячнi орендtli плати )ума, гривень, без податку на додаtry BapTicTb l860,00 (одна тисяча BictMcoT

:.liстдесят mн. 00 коп.)
ll Эуп,lа забезпечувал ь liого

1епозиту
2 (лвi) мiсячнi оренлi плати, але в будь-якому разi у розмiрi не меншому, нiж
эозмiр мiнiмальноi заробiтноi плати станом на перше число мiсяця, в якому
/кладаеться uей логовiр сума, гривень, без податку на додану BapTicTb.

'500.00 
(шiсть тисяч п'ятсот грн. 00 коп.)

l2 Строк логовору
l2.1 2 роки 3б4 днi з дати набрання чlrllltocTi цим договором
lз }гола на с.уýоренлу )реrrлар N,lac право здавати Mal"tHo в суборенлу за письмовоtо згодою

)ренлодавчя.
14 ]aHKiBcbKi реквiзити для сплати

)рендноl плати та lнших
lлатеrкiв вiдповiдно до цього
lоговору

Балансоутримувача
эдрпоу 389450б5
l l р U А22322б69000002бOOб3008377 l 0
r АТ,,Ощадбанк"

l5 ]пiввiлношення розподiлу
фенлноТ плат[l стано]\l на дату
/l(ладеlIня договору

iалаtlсоутр имувачу l 007о
зiдсоткiв суми орендноТ плати

Бюджету м. Кисва 07о вiдсоткiв суми
)ренднот плати

l

I
i

i

l

l

2

) ':l ,
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II. НезмiIrюванi умови договору
1. Предмет договору

1.1. ОрендодавецЬ iБалансоутримувач передають, а Оренлар приймас у строкове платI-Iе

користування майно, зазначене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого становить суму, визttачену у пунктi 6

Умов.
майно передасться в оренду для використання згiдно з пунктом 7 Умов.

приймання-передач i Майна.
Акт приймання-передачi

пiдписанням цього договору.
пiдписусться мiж Орендарем i Балансоутримувачем одночасно з

2.2. Перелача Майна в оренду здiйснюсться за йогО страховоЮ вартiстю, визначеною у пунктi

6.2 Умов.

3. Орендlrа плата
з.1. Оренлна плата становить суму, визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування податку на додану

BapTicTb на сумУ орендноТ платИ здiйснюстЬся у порядКу, визначеНому законодавством УкраТни,

Що складу орендноI плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних

послуг, послуг з управлiння об'ектом llepyxoмocTi, витрат на утримання прибудинковоi територiТ та

мiсць зага.liьного користування, BapTicTb послуг з ремонту i технiчного обслуговування iнrI<енерного

обладнання та внутрiшньобудинкових мере)(, ремонту булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасаду, вивiз

смiття тошо). а Tako)I( компеlrсацiя витрат Балансоутримувача за користування земельtltrю дiлянкок,l,

Орендар несе цi витрати на ocHoBi окремих логоворiв, укладеtlих iз БшансоутриIчIуваLIем таlабо

безпосередньо з постач€шьниками комунаJlьних послуг в порядку, визначеноN,Iу пунктоI\{ 6.5 цього

договору.
з.2. Якщо орендна плата визначена за результаr,ами аукцiону, орендtlа плата за сlчень-грудень

року, що настас за poKoN4, на який припадае перший мiсяць оренди визначаеться шляхом коригуваlIня

орендноТ плати за перший мiсяць оренди на рiчний iндекс iнфляuiТ року, на який припадас перruий

мiсяць оренди. Ореtrлна плата за сiчень-грудень третього року оренди l ко)кного наступного

калеljдар}Iого рокУ орендИ визначасться шляхоМ коригуванНя мiсячноТ орендноi плати, що

сплачувrLлась у попередньому роцi, на рiчний iндекс iнфлячiт такого року.
З.З. Орендар сплачу€ Lцомiсяця до 15 числа, поточного мiсяця ореtlди, так як оренлар отримав

майно в оренду за результатаьли аукцiону (договiр 5(В),

З.4. Орендар сплачуе орендну плату на пiдставi paxyHKiB Балансоутримувача. Подаr,ок на

додану BapTicTb нарахову€ться на загaJlьну суму орендноТ плати. Балансоутримувач надсила€

Оренларюiрахуноlс не пiзнitше нiж за п'ять робочих днiв до дати плате)I(у, Протягом гr'яти робочих

днiв пiсля закiнченlrя потоtIного мiсяця оренди БалансоутримуваLI передас Орендарtо акт викона1-1их

робiт на надання орендних послу.г разом iз податковою накладною за умови ресстрачiТ Оренларя

платником податку на додану BapTlcTb,

3.5. В день укладення цього договору або до цiст дати Орендlар сплачуе орендну плату за

кiльttiстЬ мiсяцiв, зазначенУ у пунктi l0 Умов (авалtсовий внесок з орендноi плаr,и), на ttiдс,гавi

документiв, визначе1,1их у пунктi 3.6 цього договору,
3.6. Якrцо цей логовiр укладено за результатами проl]едення аукцlо}lу. ],о пlдставою лля сп,ца,ги

аваF{сового внеску з орендноi'плати с протокол про результати електро}lного ayKuioHy,

з.1 . Ореrrдна плата, перерахована несвосчасно або не в повному обсязi, стягус,гься

БалансоутРимувачем. Балансоу,гРимуваЧ моя(е зверНутися iз позовом до суду про стягнення ореt-lдноi'

плати та iнших п.llателtiв за цим договором.
з.8. На суму забоРl.ованостi ОрендарЯ iз сплатИ орендноТ плати нараховусться пеt-Iя в розшriрi

подвiйнот облiковоi aru*п" Нацiонального банку на дату нарахування пенi вiд суми заборгованостi за

коrкний день прострочення перерахування орендноТ плати,

з.9. Надмiру сплачена сума оренднот плати, що надiйшла Балансоутримувачу, пlдлягас в

установленому порядку ,зарахуванFlIо в paxytrok майбутнiх платежiв, а у разi неможливосr,i такого

,орu*уuuо"я у звlязку зlприпиненням орендних вiлносин - поверненню Орендар}о, Сума оренлноТ

плати, оплаченоi авансом вiдповiдно до пункry З.5 цього договору, пiдлягас зарахуваннIо в рахунок

сплати орендноi плати за'першri мiсяцi оренди пiсля пiдпl,tсання акта приймання-передачi Майна,



3. 10. Припинення договору оренди не
виtiикJIа,за оренлною платою, якщо така

наявностi).
3.11. Орендарi зобов'язаний на

взаеморозрахункiв за орендними платежами

. 4. r|оверненшя Майна з оренди i забезпечувальний депозит

4.1. У разi припинепп" до.оuору Оренлар зобов'язаний;

звiльнитИ протягом трьох роЬЬ.r"* днi" ореrдоване Майно вiд належних Оренларю речей i

повернути його вЙповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi, в якому

Майно'пер,qбувало nu 
"io""", 

передачi його в оренду, з урахуванням нормztльного фiзичного зносу, а

"-*" 
Ор"ьарем булr виконанi невiд'смнi полiпшення або проведено капiтальний ремонт, - то разом

iз такими fiолiпшеннями/капiтальним ремонтом; 
ня Майна з оренди,

сплатити ореtiдну плату, нараховану до дати, що передуе датl повернен

пqню (за наявностi), 
"ппur"rй 

Балансоутримувачу платежi за договором про вiдшкодування витрат

Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунzulьних послуг Орендарю,

"uра*оuчпУ'до 
дати, що передус датi повернення Майна.з оренди;

вiдшкодувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноТ або

частковоi),орендованого Майна з вини Орендаря (i в межах сум, що перевищують суму страхового

вiдшкодування, якщо воно поширюеться на випадки погiршення стану або. втрати орендованого

майна),ъбо в разi демонтажу чи iншого вилучення невiд'смних полiпшень/капiтального ремонту,

4.2. Протягом трьох робочr* днiв з моменту припинення цього договору Балансоутримувач

зобов'язаний оглянути Майпо i зафiксувати його поточний стан, а такох( стан розрахункiв за цим

договором i за догоЪором про вiдшкодрання витрат Балансоутримувача на утримання орендованого

майна та надання *oryn-*"x послуг-орендарю в akTi повернення з оренди орендованого Майна,

БалансоутР"rуuЬ" складаС акт повернення з оlе:aи_орендованого Майна у трьох оригiнальних

примiрниках i-надаЬ пiдписанi Балансоугримувачем примiрники Орендарю.

Орендар зобов'язаний:
.,, пiДписати 'рй "р""iрники 

акта ПоВерНеНня З ореНди ореНДоВаного Майна не пiзнiше нiж

";""";;";;;;r;ъi" роОоЬоrо дня з ,о*""rу ix отримання вiд Балансоутримувача i одночасно
,-г - '' Y""" 'n'- --- - . ' _,-_-,lл,,..-,
пЬ".рпуr"'Балансоутр,irуrччу два примiрники пiдписаних Орендарем aKTiB разом |з ключами вlд

"ЁъurJ"оaяои 
tу:рЬi, ,tопИ до"rуп до об'екта оренди забезпечуеться ключами);

i звlльiiиТи'it4айнО Ьдночас"Ъ iз поверненням пiдписаних Орендарем aKTiB,

. ъ;'Б;й; rin 
"а 

ч'етвертий робочий день пiсля припинення договорУ БалансоутРимуваЧ

зобов,язанийнадатиОрендодавuюпримiрникпiДписаНогоактапоВерненНяЗорендиоренДоВаного
Майна абоi'писЁмо;;;i;;;;-Оf,"плолч"цю про вiдмову Орендаря вiд лiдписання акта таlабо

;;;;;;r;;'""p".nb^ о;Ъ;;;Й у ло.ryпi ло ор."доuuного Майна з метою йОГО ОГЛЯДУ, Та,/абО ПРО

неповернення пiдписаних Оренларем примlрникlв акта,, - "";э. 
й"и;Б,"вdrпает"оЯ' по"ерпуiим з оренди з N,lo'e'ry пiдписання Балансоутримувачем та

Орендаремlакта пОвернення з оренди орендованого Майна' 
_!- Гл-л..лл,.-я i' 

4'.4.,Якщо Орендар не повертас Майно пiсля отримання вiд Балансоутримувача примlрникlВ

а*та поверНaп"я a'орендИ орендованОго Майна, Оренлар сплачуе Балансоlтримувачу неустойку у

розмlрl подвlиноl орендноiллати за кожний день користування майном пiсля дати припинення цього

доrовору.'i 'l ", {"i :

4.:5t З1 метою вйконання зобов'язаlrь Орендаря за цим договором, а також за договором про

, ,'" ,'. .--'"*-rrра' 'Ё-ч""оуrримувача на утримання орендованого Майна та надання

"n#":",#lЖ"#;Ёt.r;ЁЁН;?;#'; день пiдписання цього лоiо"ору Орендар сПЛаЧУС На РаХУНОК

Й;йJr;у;;;;rЬпр,чувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi l1 умов,

4,6; БалансоутрrйуuБ"'повертас забезпечувальний депозит Оренларю протягом п'яти робочих

д"i" пijля iЙ";оli,;я 4кй поьернЬ"", . оренди орендованого Майна, абО ЗДiЙСНЮе ВИРаХУВаННЯ СУМ,

;;;;;;Ыl-""y"_ri 4:.8, цього оо.о"ору, у рчзi наявностi зауважень Балансоутримувача або

Орендодавця.
4.7. lБалансоугримувеiч зitлишае на власному рахунку забезпечувальний депозит у повному

обсязi,;;й-'"' ''

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

визначений ur* oo.inffi; а ;;;р;е перешкоди у доступi до орендованого Майна представникiв

Балансоутримувача або'орендодавця з метою складення такого акта;

4

звiльняс Орендаря вiд обов'язку сплатити заборгованiсть

у повному обсязi, ураховуючи пеню та неустойку (за

вимогу Балансоутримувача проводити звiряння

i оформляти акти звiряння.

l
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ор9ндар не пiдписgв в установленi строки договiр оренди Майна за результатами проведення

ъукuiону нр,прqдовщення цього договору оренди, в якому Орендар оголошений перемох(цем,' 
4.ъ. ý-Ъ""оуrРийуваЧ не пiзнiшЬ нiж протягОм п'ятогО робочогО дня з моменry отримання вiд

орендодавця примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна iз зауваженнями зараховус

.uЪa.пa.rуuалr"йй 'Дaпоa", в рахунок невиконаних зобов'язань Орендаря i перераховус

забезпефвальниЙ депозиТ на погашення зобов'язань Орендаря у такiй черговостi:

у n.pry чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати пенi (пункт З.8 цього договору);

у другу чергу ,погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати неустойки (гryнкт 4.4 цього

у третю чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати оренднот плати, яка вlдповlдно до

пункту lб Умов пiдлягае сплатi Балансоутримувачу;

у четверту черry погашаються зобов'язання Орендаря

договором про вiдшкодування витрат Балансоугримувача
надання комунальних послуг Орендарю;

у п'яry чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсацti суми збиткiв, завданих

орендованому Майну;

у шосту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати iнших платеrItiв за цим договором

або в paxyr-loK погашенrlя iнших не викоI]аних Орендарем зобов'язань за циМ договором.

Балансоутримувач повертас Орендарrо суму забезпечувzrльного депозиту, яка За,rишилась пlсJlя

здiйснення вирахувань, перелбачених цим пунктом.

5. f[олiпшенllя i peMoltT орендованого майна

i"' fff;i"'#:JJ;имувача проводити поточний таlабо капiтальний ремонт Майна i

вистуIIа,ги зilмовником }Ia виго1овлеtlня проектно-кошторисноТ документацiТ на провелення ремонту;

здiйснювати невiд'смнi полiпшення Майна за наявt|остi рiшення Орендодавця про 1-1адання

згоди, прийнятого вiдповiдно до Закоl+у та Порялку.

за згодою Орендодавця, наданою вiдповiдно до Закону та Порядку, i один раз протягом строку

оренди зарахувати частину витрат на проведення капiтального ремонту в рахунок зменшен}lя

орендноТ плати.
5.2. Порядок отримаttня Орендарем згоди Балансоутримувача i Орендодавця на проведення

вiдповiдних видiв робiт, передбачених пунктом 5.1 цього договорУ, порядок отримання Орендарем

згоди Орендодавця н,а зарахування витрат на проведення цих робiт в рахунок орендноТ плати i умови,

на якиХ здiйснюстьсЯ таке зарахуванIlя, а тако)к сума витрат, якi Mo)ItyTb бути зарахованi,

5.З. Оренпар мас право на коNlпенсацiю BapTocTi здiйснених ниNI невiл'смних полiпшень Майна

у порядку та на умоЁах, встанЬвлених Порялком.- 
5.4. ореrrлар мас право на ко]!{пенсацitо BapTocTi здiйснених ljим невiд'смних полiпшеьtь Майна

вiд переможчя аукuiону з приватизацiт Майна, а якщо таким переможцем ста€ Орендар, - то право на

зарахування в paxyнon купiuелоноТ цiни суми BapTocTi здiйснених ниl\,l невiд'емних полiпшегtь у

порядку та на умовах, u.ru"оuп.пихЗаконом УкраТни вiд 18 сiчня 2018 p,N 2269-VIII "Про

пр"uоr".оЧiю державНого i комуНZIJIЬНоГО майна"(Вiломостi ВерховноТ Ради УкраТни,20l8 р,, N 12,

ст. 68) (да.rri - Закон про приватизацirо).

6. Режlлм використаIIllя ореttдоваllого Maiitta
6.1. Оренлар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiдповiдно до признаt]еtlня,

визначеного у пунr<тi 7 Умов.
6.2, Оренлар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати його

пошкодженню i псуванню, тримати Майно в порядку, передбачеrlому санiтарними I]орN,tами ],а

правилами noro"nr"oT безпеки, пiдтримувати орен!оване Майно в належному cTaHi, не гiршому, HilI<

no nro*",r.1- передачi його в оренду, з урахуванням }lормаJIьtзого фiзичного зносу, здiйснtовати заходи

iз сплати Балансоутримувачу платежiв за

на утримання орендованого Майна та

безпеки розробляти комплекснi

правил, а тако)к виконання
вимог вiдповiдних слуrкб

проти пох(q)кноТ без пеки.
6.3. Оренлар зобов!язаний:
вiдповiдно до вимог tIормативно-правових aKTlB з похtе)кноl

заходИ щодо забеЗпеченнЯ поя<еrкноТ безпеки об'скTа оренди Майна;

забезпечувати лодер)кан |.tя п роти по)(ежн их ви мог, стандартl в. норм,

вимог приписiв i постаноь органiв дер21(авного по)l(е)ltного нагляду та

( п iдроздiл iB ) Ба.ltансоутримувача:
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утримувати у справIIому cTaHi засоби протипо)(еrt(ного захисту iзв'язку. по)I(е)l(ну TexHiKy.

обладнання та iHBeHTap, не доtryскати Тх використання не за призначенням;
проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувачу вiдповiднi

документи розсл iдування.
]: Орендар несЬ цiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатацiТ iнженерних мереж,

пожежноi безпеки i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.
6.4, Орендар зобов|язаний забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача

лоступ на об'скт оренди у робочi лнi у робочий час (а у разi отримання скарг на порушення правил
тиirri або провадження Оренларем дiяльностi у неробочий час, яка завдас шкоди або незручностеЙ
власникам сумiжних примiщень, - то у буль-який iнший час) з метою здiйснення контролю за Його

вfкористанням та'виконанням Оренларем умов цього договору. Про необхiднiсть отримання доступу
дý об'екта оренди Балансоуtримувач або Орендодавець повiдомляс Орендаревi електронною поштою
принаймнi за один робочий день, KpiM випадкiв, коли доступ до об'скта оренди необхiдно отримати з

метою запобiгання нанесенню шкоди об'екry оренди чи власностi TpeTix осiб через виникнення

загрози його пошкодження внаслiдок аварiйних ситуацiй або внаслiдок настання надзвичайних
ситуацiй, техногенного та природного характеру, а також у разi отримання скарг на порушення
правил тишi або провадження Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдас шкОди або

незручностей власникам сумiжних примiщень. У разi виникнення таких ситуацiй ОРенЛар

зобов'язаний вживати невiдкладних заходiв для лiквiдацiТ Тх наслiдкiв.
6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати укJ]адення цього договору Балансоутримувач

зобов'язаний надати Оренларю для пiдписання:
два примiрники договору про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання

орендованого Майна та надання комунальних послуг Оренларю. Проекти договорiв iз

постачальниками комунаJIьних послуг, якщо стосовно об'екта оренди такими постачальниками
комунzшьних послуг вiдкритi oKpeMi особовi рахунки або якщо oKpeMi особовi рахунки були вiдкритi

на,попередЁьог9 кориотрача Май ном.
' ОРеhдар tзббов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання примiРнИКiв

договору про'вiдшкофuа""" витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та

надання,койунальних поgлуг Оренларю:
пiдпЙсати i повернути Балансоутримувачу примiрник договору; або
поДатй БалансорриNrувачу обrрунтованi зауваження до сум витрат, якi пiдлягають

вiдшкодуваннrо Орендаром заt.{оговором.
Орендар зобоЬ'яЬАний': протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вiд

Балансо!тримувача вiдпоьiдi'ьа свот заувФкення, яка мiстить документальнi пiдтвердження витрат,

якi пiдлягД[оть вiдшкбдуванню Оренларем, пiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрник

договору. "
орендар вживае з8ходiв для укладення iз постачальниками комунrlльних послуг договорlв на

постачання вiдповiдних комунальних послуг протягом мiсяця з моменту отримання проектiв

вiдповiднhх договорiв вiД Балансоутримувача. Орендар зобов'язаний надати Балансоутримувачу копiТ

логЬвбРiв; упладеh их iз постачал ьн икам и комунzlл ьних послуг,
,., 11 ,:,, ,, {

'7 . Страхуван Itя об'€кта оренди, вiдшкодуваIIlIя витрат llir оlдiнку Marilla
7;], Qренлар.

i ] ]i
ИОГО CTPaXt Ёuр.ос[i, uJизначеноТ у пунктi 6.2 Умов, на користь Балансоутримувача згiдно

з Порядком,l, зокреN,Iа вlдЬiд 1поlltежi, затоплення, протиправних дiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та

,,por".oi" i0 *-Ь"лuрн'*х днiв з дня укJlадення договору страхування (договорiв страхування) надати
lj l 

' . тА Орендолавчю завiренi нzшея(ним чином копiТ договору страхування iьалансоутримувачу
документiв, якi пiдтвЬрджують сплату страхового платежу (страхових пЛаТеЖiВ);

поtlовлIовати Цороку договiр страхування daK, щоб протягом строку дiI цього договору Майно
було застрахованим, i цадавати Балансоутримувачу та Орендодавцю копiт завiрених нzLпежним чином

договорУ страхуванНяr,;i документiв, якi пiдтверджУюr" :]п:У-:rt::"лy:л::1r.*у. Якщо договiр

страхуванl{я укJIадечии на строк, що с lншиМ, нiж один piK, такий договiр повинен бути поновлений

пiсля закiнч9ння атроку, hаякий BiH укладено.
Якщо ртрок дiТ доiовору оренди менший, нiж один piK, то договiр страхування укJlадаеться на

, ..l :

строк лiТдоговору оренди. ,,

, Фплата пбслуг'страховика здiйснюеться за рахунок Орендаря (страхувальника).
i' 

]

l. \. Uрендар. зооов,flзании:
пfrотdгом l0 (iuiендафних лнiв з дня укJIадення цього договору застрахувати Майно на суму
.rрuiбвот ЁapToc|ii, визначеноТ у пунктi 6.2 Умов, на користь Балансоутримувача згiдно
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8. Суборенла
8.1. Орендар мас право передати Майно в суборенду за письмовою згодою Орендодавця про що

зазнача€ться у пунктij t 3 Уvов. I-{iльове призначення, за яким Майно може бути використано

вlдповlдно до договору суборенди, визначасться з урахуванням обмежень, передбачених цим

договором у пунктi 7.1,Умов.
8.2. Орендар мояtе укладати договiр суборенди лише з особами, якi вiдповiдають

вимогам cTaTTi 4 Закону.
8.3. Орендар протягом трьох робочих днiв з дня укJIадення договору суборенди зобов'язаний

надати ОрендодавцIо iнформацiю про суборенларя та один примiрник договору суборенди для його

оприлlоднення Орендодавцем в електронIriй торговiй системi.

9. Запевнеltltя cTopiH

9.1. Балансоутримувач i Орендодавець запевняють Орендаря, що:

9.1.1. KpiM випадкiв, коли про iнше зазначене в aKTi приймання-передачi, об'скт оренди €

вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'скта немас майrtа, нilJlе)I(ного TpeTiM особам, повний i

безперешкодний доступ до об'скта може бути наданий Орендарю в день пiдписання акта приймання-

передачi разом iз комплектом ключiв вiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi приймання-передачi;
g.1 2. iнформачiя про Майно, оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду або

iнформачiЙному повiДомленrзi/iнформацiТ про об'ек,г оренди, якщо договiр укладено без проведення

uуоцiопу (в обсязi, ttередбаченому пунктом 26 Порялку), посилання на яке зазначене у пунктi 4.2

Yrou, вlдповiдас дiйсностi, за винятком обставилl, вiдобраrrtених в aKTi приймання-гtередачi.

9.2. Орендар зобовязаtlий свосчасно iB повному обсязi сплачувати оренлну плату та illmi

tlлатеrtti вiдповiдно до цього договору,
9.З. Одночасно або до дати укJ]адення цього договору Орендар повнiсткl сплатив авансовий

внесок з оренднот плати в розмiрi, визначеному у пунктi 10 Умов,
9.4. Одночасно або до укJlадення цього договору Оренлар повнiстю сплатив забезпечувальний

депозит в розмiрi, визначеному у пунктi 1 l Умов.

] i' ' ' l0. Вiдповiдальlriсть i вирiшення спорiв за договором
10.11 . За неЬ"*опа'""я або ненмежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть

вiдповiдальнiстЬ згiдно :iз законом та договором.
l0.2. орендодаЁець гiе вiдповiдае за зобов'язаннями Оренларя. ОренлаР Не ВiДПОВiДае За

зобов'язАнн""Ъ,'Ор"плодавця та Балансоутримувача, якщо iнше не передбачено цим договором.

Орендар вiдiповiдас за CBoiM1 зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH с правонаступником,

""-19"no 
власЁим файн9м. Стягнення за цими зобов'язаннями не мояtе бути звернене на орендоване

Майно.
l0.3. Спори, якi виникають за цим договором або в зв'язку з ним, не вирitl-tенi шляхом

llереговорiв, вирiшуlоться в судовому порядку.

l 0.4. Стягнеttня заборгованостi з оре}lдноi плати, пенi та неустойки (за наявгtостi),

передбачених цим договором, може здiйснtоватися на пiдставi рiшення суду. Стягttення

.uбор.оuuпостi з оплати орендноТ плати вiдповiдно до частини tllocToT cTaTTi l 7 Закону MorKe

здiйснюватися в безспiрному tlорялку на пiдставi виконавчого напису HoTapiyca,

11. Строк чlлllllостi, уNtови змittи та пршпиIIеннrt договорУ
l1.1: Цей договiр укпад.по на строк' визtlачеt-tий у пугlктi l2 Умов. Перебiг строку Договору

почиI]аqтьс1 з днЯ набрання чинностi цим договором. I-iей договiр набирас чинностi в день його

пiдписання 
"roponur". 

Строк оренди за цим договором починасться з дати пiдписаrtня акта

прий мання-передач i i закirlчус,гься датоIо при пиl lел ня цього договору,
l 1.2, Умови цього договору зберiгають силу протягом всього строку дiТ цього договору, в Tolvl},

числi У разi, ко.пИ пiсля йогО укJlаденнЯ законодавСтвом встаНовленО правила, що погiршуtоть

aru"оu"щa Орендаря, kpiM випадку, а в частltнi зобов'язань Оренларя lлодо оренднот плати - до

виконан ня зобов'язаtl ь.

ll.з. Зrчriни i доповнегlня до договору вllосяться до закittчення строку його дiт за взасN,Ittо}о

згодою cTopiH з урахуваI{ням встановлених статтеlо lб Закону та [Iорядком умов r-a обмеrltень

шляхо]\{ укладення логоворiв про в1,1есеtlня змiн iдоповнеtlь у письмовiй формi, якi пiдписуtоться

сторонами та с невiд'е]\4ними частинами цього договору,



l 1.4. Продовження цього договору здiйснюсться з урахуванням вимог, встановлених статтею

1 8 Закону та Порядком.
Орендар, який бажас продовl(ити цей договiр на новий строк, повинен звернутись до

Орендодавця за три мiсяцi до заt<iнчення строку дiТ договору iз заявоlо.

Що заявИ додасться звiт про оцiнку об'скта оренди та рецензiя на нього. якщо договiр оренли

був укладений без проведення конкурсу чи аукцiону, або договiр оренди, що продовltусться, був

укладений без проведення ayKuioHy з пiдприеl\,Iствами, установами, органiзацiями,
передбаченими статтею l5 Закону.

пропуск строку подання заяви Орендарем е пiдставою для припинення цього договору на

пiдставi закiнчелtгtя строку, на який його було укладено, вiдповiдно до пункту l43 ПОРЯЛКУ.

Оренлар мас переважне право на llродов)Itення цього договору, яке може бути реалiЗоваНо НИМ

у визначений в Порядку спосiб.
l1.5. Якщо iнше не перелбачено цим договором, перехiд права власностi наорендоване Майгrо

TpeTiM особаМ не с пiдставою длЯ змiни абО припиненнЯ чинностi цим договором, i BiH зберiгас cBolo

чиннiсть для нового власника орендованого Майна (його правонаступника), за винятком випадку

приватизацiТ орендованого Майна Орендарем.
1 1,6. .Щоговiр припинясться:
l1.6.1 з пiдстав, передбачених частиноlо першоlо cTaTTi 24 Закону, iпри цьОшrу:

l1.6.1.1. якщо пiдставою припинення договору е закiнчення строку, на який його укладено
(абзач лругий части}lи перrшоТ cTaTTi 24 Закону), ,го договiр вва)l(а€ться припиненим з:

дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення ОренлОлаВuЯ ПРО

вiдмову у продов)I(еннi цього договору, прийнятого з гliдстав, передбаченихстаттеlо l9 Закону. в

N,Ie)I(ax cTpoKiB, визначених частиною п'яl,оIо cTaTTi l8 Закону; або рiшення орендодавця про

припиIIе}lнЯ цьогОдоговорУ з пiдстаВ пропускУ Орендарем строку на подання заяви про продов)l(ення

цього договору, передбаче1-1ого частиноIо TpeTbolo ста,rгi l8 Закону (пункт l43 ПОРЯЛКУ);

дати, визначенот в абзацi третьому пункту l5l Порялку, якщо перемо)I(цем ayKuioHy на

продов)кеtJня цього договору стала особа iнша, нiж Орендар, - на пi/lставi протоколу аукuiону
(рiшення Ореrtдодавця не вимагасться);

11.6.1.2. якltiо пiдсТавою приПинення договору € обставини, передбаченi абзацами TpeTiM,
LIетверl-им, сьol\,tим, восьмим частини першоТ cTaTTi 24 Закону, договiр вва)l(аеl,ься припиненим з дати

настання вiдllовiдноТ обставини на пiдставi рiшення Орендодавця або на пiдставi локумента, якtlй

свiдчить про }lастання фактУ припинення юридичноТ особи або cMepTi фiзичноТ особи;

l 1,6.2 якщо Оренлар надав недостовiрllу irrформачiю про право бути орендарем вiдповiдно до

полоя(еньчастин TpeTbol:i четвертоТ cTaTTi 4 Закону, а також якщо Орендар, який оl,римав Майно в

оренду без проведеннЯ аукЦiоI{у, налав таlабо оприлюднив на веб-сайтi (сторiнцi чи профiлi в

соцiальнiй мережi) недоiтовiрну iнформачiю про себе та./або cBoto дiяльнiсть.

fiоговiР BBarKaeTbcil припинениМ з цiсТ пiдсТави в однОсторонllьому порядкv на З0 день пiс.,rlя

надiслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинеtlня цього догоt]ору, KpIM

випадку, коли протягоNr зазначеного строку Оренлар звернувся до суду з оскар)кенням такого

рiшенttя Орендодавця.
У такоплу разi договiр вваll(асться припиненим:
пiсля закit1чення двох мiсяцiв з дня звернен1-1я Оренларем за такиN,I поЗоВоN,I До СуДУ, ЯКШlО

судоNl tIe вiдкриr,о провад>t(ення у справi за таким позовом Оренларя протягом заз}iаченого

двомiсячного строку;
або з датИ набрання законноТ си.ltи рiшенням суду про вiдмову у позовi Орендаря;

або з дати залиlIlе1.1IIя судом позову без розглялУ, припинення tlровад)I(ення у справi або з дати

"'^*Т;:;":r:"НТj$,i"""Т"I;"""нення надсиласться на адресу електроннот пошти оренларя i

поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресоlо

мiсцезнахоД}I(ення Орендаря, а також за адресою орендованого Майна;
11.6.з. на вимогУ Орендодавця з пiдстав, передбачених пунктом 11.7 цього договору, i при

цьомУ договiр вважасться припинеIlим в день, визначений вiдповiдно до абзацу третього пункту l 1.8

цього договору:
l 1.6.4. на виN4огу Орендаря з пiдстав, передбачених пунктом l 1.9 цього договору. i при шьому

договiр ввд1касться припинеt-tиN,r В день, визначеtлий вiдповiдно до абзаuу другого пункту l1.10 цього

договору:

t
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1 1.6.5. за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта

поверненнЯ Майна з оренди; 
,iH ttього договоDч з€ ,дстав, передбачених11.6.6. на вим9гу.будь_якоТ iз cTopiH цього договору за рiшенням суду з пl

законодавством.
11.7. .Щоговiр може бути лостроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо Оренлар:

l1.7.i,'допу.r"" проатроченпr.ппui, орендноТ плати на строк бiльше трьох мiсяцiв або

сумарна заборговънiсть з Ъренлноi плати бiльша, нiж плата за три мiсяцi;

l|.7,2,6ез r,"a"rо"оrо дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у користування

iншiи особi, KpiM випадкiв, поли Орёндар передав Майно в суборенлУ на ПiДСТаВi ПУНКry 8,1 ЦЬОГО

;;.;;й; ;;; О|.поооu"ц,o *oni,o дЪ.о"ору суборенди для його оприлюднення в електроннiй

торговlИ системl; ] 
)собами, якi не вiдпо Lтгi 4 Закону;- 

11,7.з. уклав договiр суборенли з особами, якi не вiдповiдають вимогам ста

11.7.4. 
- 
перешпорпu. 

-спiвробiтникам 
Орендодавця таJабо Балансоутримувача здiйснювати

контроль за використанням Майна, виконанням умов цього договору;

l t.7,5, невиконуе забов'язання за цим договором,
l1.8. Про наявнiсть однiст з пiдстав для дострокового припинення договору з lнlцlативи

орендодавrlя, передбачених пунктом 11.7 цього договору, Орендодавець або Балансоутримувач

повiдомляе Орендаревi та iншiй cTopoHi договору листом. У листi повинен мiститись опис порушення

i вимогУ про йогО усуненнЯ в строК не менШ й t5,u не бiльш як 30 робочих днiв з дати ресстрацiТ

листа (у cipon п'яти робо""* дпiu, якщо порушення стосуеться прострочення сплати оренднот плати

абоперешкоДжаНняУздiйсненнiорендодавцемабоБалансоУтриМУВаЧеМконТролюЗа
u"оор".iч"ням Майна). Лист пересилаеться на адресу електроннот пошти Орендаря i поштовим

uiопрu"п"п"ям iз, повiдомленням про вручення i описом вкJIадення за адресОю мiсцезнаходженнЯ

орендаря, а Takork за адресою орендованого Майна,' 
яkщо протlгом]встановленого у приписi часу Оренлар не усунув порушення, Орендодавець

надсилас Оренларю лист, У якому повiдомляе Оренларевi про дострокове припинення договору на

вимогу Орендодавця. У листi зазначасться пiдстава припинення договору, посилання на вимогу про

усунення порушення, а,тако>l( посилання на обставини, якi свiдчать про те, що порушення тривас

пiсля закiнченнi строку,'Ьiдведеного для його усунення,'^_-_ 
дь;ЪЬif "ur**rося 

приПиНениМ На п'"i"Й робочий День пiсля наДiслання оренДоДавЦем або

Ь-uпБуrр"rу*uчa* Орнларю листа про дострокове припинення цього договору. Орендодавець
I

надсилdь Оренларrо лис{ про дострокове припинення цього договору електронною поштоюо а також

поштовим "вiдправленням 
iз повiдомленням про вручення i описом вкJIадення за адресою

,i*.aНu"оДженНя . Орендаря, а також за адресою орендованого Майна, !ата дострокового

.rриiи"ення'цього дойвqру'на вимогу Орендодавця встановлюсться на пiдставi штемпеля поштового

в iддiл ен ня на ]поiлтовомf вiлп равлен н i Орендодав ця,

l 1,9. I_{ей договiрlм-оjке бути достроково припинениЙ на вимогу Орендаря, якщо:

11.9.1. проr".оМ'одногсj-мiсrц, ni.n, пiдписання акта приймання-передачi Орендар отримас

oo**j Ы;ЁбТ;;;йпойr"lii об'екта оренди iнформачiТ про нього, зазначенiй в оголошеннi або

iнфорМаuiЙному повiдомленнi/iнформачiI про об'скт оренди, якщо договiр уклалено без проведення

uчпцiопу. або в aKTi прийманЁя-перелачi; або-', - 
iai.b.r. протягрм.двdх Мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар не матиме

*a".jЬЬ.ri,r"коо".п""учuтй,оЬ,еkт або присryпити до виконання ремонтних робiт на об,ектi через

;Й;;;Ё;l, ,ъ"ii 
"ЬiЬt+i:l,,iцод"по.r, 

пiдключення до комунальних послуг, або вiдмови

Ьfr*uп.ооrdlимVвача упласпй fз dре,rлuрем договiр про вiдшкодування ВиТРаТ БаЛаНСОУТРИМУВаЧа На

;;;; 
"iJьh"jaяоFJ,',Мuипч 

,u надання комунаJlьних послуг Орендарю, або вiдмови

;;Ъ;;;;;r"пЬ вiдпФ"iiнлi* rtомунrшьних послуг укJIасти iз Орендарем догоВоРИ На ПОСТаЧаННЯ ТаКИХ

;;;";.-пр6.rпомьдjогь мiёяцяъ,,or"nry звернення оренларя (за умови, що орендар звернувся до

;;;;i ",]й.r-"U"*i- 
послуг не пiзнiше "i* npor".o* одного мiсяця пiсля пiдписання акта

приймання-t'rередач i Майна)."""","ii.,iъ 
й;;;;";чr"rlоО.ruuин, якiдають право Орендарю на припинення договору вiдповiдно

оо пуппrу'ii;;;;дЬгоьору, оренлар поu"".п_повiдомити.орендодавцю i Балан:"у;1р_ly*::Lt,

наданнЯМ *iдпоuiдпИ*Топ^riЫпроrr.о" трьоХ робочиХ днiв пiсля закiнчення cTpoKiB, передбачених

;;;;;;; ПЭ ;;;"""ру.' -Яlп*о протягом 30 днiв з моменту отримання повiдомлення Орендаря

.uy"u",."r" ОреrларЯ нё булугь ycyHeHi, Орендар надсилае Орендодавцю i Балансоутримувачу

вимогУ про,дострОковё прйпИнення цього договору i вимогу про повернення забезпечув€lJIьного

лч"оaйryii 'annu""rrr>d,'cyM] 
орендноТ плати. ВимогИ Орендаря, заявленi пiсля закtнчення cTpoкlB,

встановhеhих ций пу}Iктом договорУ, задоволенню не пlдлягають,
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,Щоговiр вважаеться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання Орендарем

Орендрдавш. i Б-u"соутримувачу вимоги про дострокове припинення цього договору, KpiM

випадкig, коли Орендодавець або Балансоутримувач надав Оренларю обгрунтованi зауваження щодо

обставин, "rплад"r"* у повiдомленнi Оренларя. Спори щодо обrрунтованостi цих зауважень

вирiшуlоться судом.
За вiдсутностi зауваrкень Орендодавця та Балансоутримувача, передбачених абзацом другим

вiдповiлну частину оренднот плати, сплаченот
моменry отримання вимоги Орендаря i пiдписання

Балансоутримувач повертас Орендарю
Орендарем, протягом десяти календарних днiв з

Орендарем акта повернення Майна з оренди;
Балансоутримувач повертас сплачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом десяти

календарних днiв з моменту отримання вимоги Орендаря i пiдписання Оренларем акта поверненtlя

майна з оренди. Повернення оренднот плати, що була надмiру сплачена Орендарешr на рахунок
Балансоутримувача здiйснюеться у порядку, визначеному законодавством.

l 1.1 l. У разi припине1,1ня договору:
полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Оренларем за рахунок власник коштiв за згодоlо

осiб, визначених у пунктi 5,1 цього договору, якi можна вiдокремити вiд орендованого Майна, не

завдаючи йому шкоди, с власнiстю Орендаря, а полiпшення, якi не можна вiдокремити без шкоди для

шlайна, - власнiстю териr,орiальноi громади MicTa Киева;

полiпшення Майна, зробленi Орендарем без згоди осiб, визначеLlих у пунктi 5. l цього договору,

якi не можна вiдокреми,ги без шкоди лля Майна, с власнiстю тери,l,орiальнот громади MicTa Киева та

ii BapTicTb компенсацiТ не пiдлягае.
11.12. МайrIо ввa)кастЬся поверненим Орендодавцю/ Балансоутримувачу з lvloМeнTy п|дписання

Балансоутримувачем та Оренларем акта повернення з оренди орендованого Майна.

12. IHure

l2.1 Орендар зобов'язаний письмово повiдомити iншим сторонам договору протягом п'яти

робочиХ дtлiвЗ дати внесеНня змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходlкеннi, банкiвських реквiзитах i

nourru,.r""* даних. Орендодав"цо обо Балансоутримувач повiдомляс Орендаревi про вiдповiднi змitlи

письмово або на адресу електронноТ пошти.
l2.2. Якщо цей договiр'пiдлягае нотарiальному гtосвiдченню, витрати на таке посвiдчення несе

Орендар.
|2.з. Якщо протягом строку дiТ договору вiдбувасться змitIа Орендодавця або

Балансоутр"rуuhча Майна, 'ilовий Орендодавець або Балансоутримувач стас стороною ],ako1,o

лоrоuору Lrrпйопl скJlадення акта про замiну сторони у договорi ореtlди (далi _ акт .про 
замllv

сторони).за. формою, що розроблясться Орендодавцем. дкт про замiну сторони пlдпису€]1,ься

попереднlм l новим Орендодавцем або Балансоутримувачем та в той )ке деljь надсила€ться iншим

сторонам цоговору листом (чiнним з описом). Акт про замiну сторони складасться у трьох

op".i"anon"* np"rip""Kax. Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти

рЬбоч"* днiв вiд дurй Ио.п надсилаt]llя Оренларю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй

торговiй системi. Орейлолавець або Балансоутримувач за цим договором вва)t(асться замiненим з

,,о*"r,.rу оrrублiкування акта Irpo замiну cTopirl в електронtliй торговiй системi.

12.4. 
- 

у разi реорганiзачiТ Оренларя договiр оренди зберiгас чиннiСТЬ ДЛЯ ВiДПОВiДtlОГО

правонаступника rоридичноi особи - Оренларя.

у разi вилiлу з юридичнот особи - Оренларя окремот юридичнот особи перехiд до такоi особи

прав i обЪв'язкiв, якi витiкаЮть iз цьогО договору, мо>кливий лише за згодоlо Орендодавця.

замiна сторони,орендаря набувас чинrtостi з дня внесення змiн до цього договору,

Замiна ОРеrjдаря iHrrla, HirK передбачена Itим пунктом. lle допуска€ться.
l2.5. I-{ей !оговiр укладено у трьох примijrниках, кожен з якиN N4ac однакову юридиLltlу силу, по

одному для Оренларя, Ореltдодавця i Балансоутримувача,

\2.6. У разi яliшtЬ ловiломлення (.lrист) Орендодавця, Балансоутримувача направлене за

нzUlе)I(ноЮ адреOоЮ (зазначеноlо у договорi) i повернеtiо поlllтою у зв'язку з посиланням на вибу,rгя

адресата, na оrр"ruЁгtя у зв'язку-з закiнченrtям TepMiHy зберiгання поштового вiдправленt,tя, вiдмову

вiд одерrкаtlня, тоLцо, то ввая(асться, що a/lpecaT (Орендар) повiдомлений на.itе>ltним L|иl{ом.



вiд орендодавця:

ll

13. Додатки
i

l 3.1 Додатки до цього .Цоговор1 с його невiд'сtrtною i складовою частиною.
.Що цього !оговору додаються:
- Акт приймання-передачi орн_rованого rtайна (Додаток l);
- ВикопiюванняМ з поповерхового tr.-Iaн\ (;I[o:aToK 2).
- протокоЛ елёктронного al xuioH1 ý LLE00l -U A-202l |22з-,l8068 сформова ний 24.0l .2022

Вiд Орендаря:

,/

ёj.ш
Вiд Балансоутримувача,Ка



F

I

!одаток l
_ Акт

прииманIrя-передачi в оренду нерухомого майна, що tIалежить до комунальнот
власностi територiальнот громади MicTa Кисва

м. КиiЪ ^" ' 'aZ2"2Z
Фiзична особа - пiдприемець Очеретян Олег Валерiйович, надалi - Орендар, кодЗа С.ЦРПОУ 230З22ОЗ09, що знаходиться за адресою: 03110, м. КиiЪ, вул. Народна, 1l, зоднiеi сторони, 

т_" Комунальне некомерцiйне пiдприсмство <<Щентр первинноТмедико-санiтарноi 'допомогИ .]\lbl> ГолосiiЪського району м. Кисва, надалiБалансоутримувач: код за С!РПоу 38945065, Що знаходить ся за адресою: 0з191,м, КиiЪ, вул, Маршала Якубовського, 6, в особi директора - Скрицького IBaHaвiкторовича, з другот сторони, склали Цей Дкт, про наведене нижче:

1. На виконання договору оренди нерухомого майна Biiд Z""/./И:{аrzz-zЛЬ *- (далi -
строкове платне користування нерухоме майно, Що нале}кить до комунальноi власностi. -

r vJluvllt \,.b^ul раиuнноl в MlcTl Киев1 дер}кавноi адмiнiстрацii.
2, об'ект оренДи с вiльним вiл TpeTix осiб, всерединi об'скта оренди немас майгта,належного TpeTiM особам, повний i безперешкоднийЪо.rуп до Об'екта оренди FIадастьсяорендарю в день пiдписання цього акта приймання-передачi;
З, Характеристика нежитлових примiщень: нежитловi примiцення розмirценi напершому поверсi, наявнi Bci iHlIceHepHi кому1.1iкацiТ.
4, Вказанi примiщення передаються бр.пдuр.o в задовiльному cTaHi без будь-якогообладнання.
5, I_{им Актом орендар засвiдчуе, що отримав вiд Балансоутримувача необхiднийкомплект ключiв вiд об'скта у кiлькостi [_] штук.

; Балансоутримувач
Крмунальне некомерuiйне пiлприемство
,1,кЦентг пер Brl нноi пrедико-са HiTapHoT
. jlопомоги ЛЬ 1>> Голосi[вського район1,

Орендар
Фiзична особа - пiлприсмець
Очеретян Олег Валерiйович

Загальна площа об'скта (кв. м)ъ-
Корисна площа об'скта (кв. м)
назва об'екта
М iсцезнаходження об'екЙ

rt. KllcBa
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