
ДОГОВIР ОРЕНДИ Хр 2/-/"Z-/
нерухомого майна, що належить до комунаJIьноi власностi

територiал ьноТ громади м icTa Киева

Змiнюванl умови - Умови
l Найменування населеного пункту MicTo КиIв
2 [ата <<с,7 >, sa/Zza 2022 року

J Сторони Найменування

код згiдно з
Сдиним

державним
реестром

юридичних
осiб,

фiзичних осiб
- пiлприемчiв
i громадських

формувань

Алреса
мiсцезнаход-

ження

Прiзвище,
iм'я, по

батьковi (за
наявностi)
особи, що
пiдписала
логовiр

Посада
особи, що
пiдписала
логовiр

посилання на

документ, який
надае повнова-

ження на
пiдписання

договору (статут,
положення, наказ,
ловiренiсть тощо)

3.1 Орендодавець

голосiiвська
paiioHHa

в MicTi Кисвi
державна

адмiнiстрацiя

373088 l 2

03039, м. КиТв,
просп.

ГолосiIвський, 42

Калугiн
Олег

Юрiiловlrч

Заступник
головri

Закони УкраТни
кПро мiсцевi

державнi
адмiнiстрацii>,
<Про оренду

державного та
комунilrьного

майна>

розпорядження
ГолосiIвськоТ

районноТ в MicTi
кисвi державнот
алмiнiстраuiТ вiл
26.01.202l N9 4з

1.1 ддреса електроннот пошти орендодавця, на яку надсилаються
эфiuiйнi повiдоплленt{ям за цим договором rda_golos@kmda.gov.ua

Орендар

Фiзична особа

- пiдприсмець
Сарнова
Тамара

Петрiвна

2303220309

0420l, Киiв,
вул. Петра

Калнишевського,
/, кв. о5/

CapltoBa
'f амара

Петрiвltа

Фiз1,1чllа
особа -
пiлпри-
емець

витяг з едl.tного
державного

ре€стру юридичнIIх
осiб, фiзичних осiб

-пiлприсмuiв та
громадських
формувань

].2.1 \дреса електронноi пошти орендаря, на яку надсилаються
lфiчiйнi повiдомленням за цl.tм договором rпеd_m ir l@u ltr.пеt

,,Z..z )фiuiйний веб-сайт (cTopiHKa чи профiль в соцiальнiй мережi)
)реllларя, на якому опублiкована iнформачiя про Орендаря та
{ого дlяльнlсть'

J.J
Балансо-

утримувач

Комунальllе
HeKoMepцilirte
пiлпрrlсмство

<Щеrlтр
пepBlrlrlloT
Nlедll ко-

са lr iTa рноТ
допомоги.NЬl>
голосiтвсьlсого

pal"lolly
пr. Кисва

389450б5
03l9l, м. Ки[в,
вул. Маршала

Якубовського,6

CKpllubKltli
IBall

Вiкторовlrч
f[rlpeKтop Cr,:rTyT

з.з. 1 \дреса електронIlот пошти Балансоутримувача, на яку
,tадсцлаIоться офiuiйrлi повiдомлеttrIям за цим договором

el<onom plnsd l @u kr.net
nmsd l @u I<r. net

4 об'ект оренди та склад маГrна (далi - Майно)
4.1 lнформаuiя про об'скт оренди

lepyxoмe майгiо,
FIенtIlтлове примiщення 1 поверху загальною площею l lo0 кв. м, щtl
розташоване за адресоtо: вул. Маrrшала Якубовського. б

i,



l
Посилання rrа cTopiHKy в електроннiй торговiй системi на якiй розмiщено iнформачiю про об'ект opeH.]ll

f
llUUиJlання ttd UlUPlnnJ D 9Jl9Nlрчппl

вiдповiдно до оголошення про передачу майна в оренду (в обсязi, передбаченому пунктом 55 Поря:к1

передачi в орендУ державногО i комунальнОго майtrа, затвердженОго постановОю Кабiнету MiHicTpiB YKpaiH;r' 
вiд З i,epBi,, ZOZO р.:Лъ а83 (Офir_riйний вiсник УкраIни, 2020 р., N 5l, ст. l585) (лалi - Порялок).

, (u обсязi, передбаченому пунктом 26 Порялку)
, RGL00l_UA-202l0127-|1l44

4.з Iнформачiя про rIалеiкнiсть Майна до пам'яток культурноТ

]падщини, щоЙно виявлених об'ектiв культурноi спадщину
Не належить до памяток культурноi спадшIlнlt

5 в льтатi якоТ МаЙно отримано в н

5.1 (д) передача об'сктq !р9цдл ]цЗУЦgЦЦ
6 BapTicTb Майна

6.1 Балансова заJIишкова BapTicтb ,

]изначена на пiдставi фiнансов0
lBiTHocTi Балансоутримувача
lчастина cTaTTi 8 Закону

УкраТни вiд З жовтня 2019 р.
Ns l57-1X "Про оренлу
цержавного i комунал ьного
майна" (далi - Закон)

сума (гривень), без податку на

додану BapTicTb:4 lЗ9,09 грн.
(чотири тися.ti сто тридцять
девОять грн. 09 коп.)

станом на останню дату мlсяця, що
передувала датi оприлюднення
оголошеннJl
"30" листопаю2021 р.

6.2 Страхова BapTicTb

6.2,1 3ума, порялку перелбаченому
збзацопл TpcTilvr пункту l75,
поl]ядку

}rr(.р"*"r, без полатку на додану BapTicTb: 265 000,00 (двiстi шiстдесят

п'ять тttся.I грн. 00 коп)

,| I_{iльове призначення МаЦцq
,7 

.1 Пllийirllенlля може викопllстовчватllся для Dозмilценllя тоrrговельного об'сtстv з пDодажv оrrтопедllчнIlх

lllпобiв
8 ]рафiк використання Je застосовуеться

9 Ор.пд"а nnara.a ,,

9.1

Иiсячна орендна плата,
зI,rзначена за, результатам и

lроведеннJl аукчiону 
,

лата i реквiзити протоколу
]лектронного аукчiону
)-6.01.2022

Ms LLE00 l -UA-202 l |229-9 l l84

)ума, грIaвень, без податку на додан,
зартiсть 2 650,00 (двi тисячi шiстсо
r'ятдесят грн. 00 коп.)

9,2 3rл,гратrr на }трtrN{flння _ ,: ,

)рендованого Майна та надання
(омунал ьних послуг Оренларrо

."-,rе""},юrr- Оренларем в порядку, передбаченому пунктом 6,5 логовору,

10 Розмiр авансового внеску орендноi платt,r

l0.1 (лвi) мriсячнi орендгli пла,ги

ll Эума,забезпечув€Iльн,ого
le поз l t,гу

]I

l (дri) ,rcru"i орендi плати, але в будь-якому разi у розмiрi не меншому, HirK

lозмiр мiнiмальноI заробiтнот плати станом на перше число мiсяцяJ в якому

i кладаетьсЯ цей договiР сума, гривень, без податку на додану BapTicTb.

'500,00 
(шiсть тисяч п'ятсот грн. 00 коп.)

l2 Строк договору

\2.I 5 poKiB з датrl ttабрання чlrнностi цltм договором

13 Jгода на суборенду

14 Банкiвqькi реквiзtлти для сплати
орендноi плати та iнших
платg,жiв вiдповiдно до цього
цоговору

Балансоутримувача

едрпоу 38945065
pl р U b2232266900000260063008377l 0

Ь АТ,,Ощадбанк'О

l5 Jпiввiдношення, розпрдlлу
)рендноl,плати станом на дату
/кладення договору

Балансоутримувачу l00Ой
зiдсоткiв суми оРенлноТ плати

Бюджету м. Кисва 0ulo вtдсоткIв сум
)DендноТ плати

I



а
J

II. Незмirrlованi умови договору
1. Предмет договору

1.1. Оренлодавець i Балансоу,руy{:1, передають, а Орендар приймас у строкове_ 
":l_,],-:

_"o"".]rl;,,xl,Jffi:::}""j.,J#yfiI;ii;fi;"";;i;;;;-o.o 
Ё,u"ou",o "у*у, 

визначену у пуНКТi О

УМОВ' 
^ ^^аuп\/ пI но з пунктом 7 Умов,

1.2. Майно передасться в оренду для використання згlд

2. Умови передачi орендоваIIого Майна ОреtIдарю

2.1'оренларВсТуПаСУсТрокоВеПЛаТНекористуВанняМайномУДеньпiДписанняакта

"о"О",iн,;о";;flн#iш:дачi пiдп"сусться мiяt оренларем i Балансоутримувачем одночасно з

пiдписанням цього договору,
2.2. Перелача Майна в оренду

6.2 Умов,

здiйснюсться за його страховою вартiстю, визначеною у пунктi

3. Орендна пла,га

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

BapTicTb на сумУ ор",*дпоТ плати здiйiнюеться у порядку, визначеному законодавством УкраТни,

.Що складу орендноТ плати не входять витрати на утримання орендованоIо майна (комуналь,tlих

ПосЛУГ'ПосЛуГзУправлiнняоб,ектомп"ру*о'о.'i,витратНаУТриМаНняприбУлинковоТТерИТорllТа
мiсцьзагалЬНоГокорисТуВаННя,ВарТlсТЬ.по.пУ.зремонЦiтехнiчног""9":lТл"УванняiнжеНерНоГо
обладнаннЯ та внутрiШньобудинкОu"* *"Йр*ЬпrУ бiлiвлi, у томУ числi: покрiвлi, фасаду, вивtз

смiтгятош{о),аТакожкоМПеНсацlоu"'рu,БалансоУтрlУ-У-1':"ЗакорисТуВанНязеМеЛЬllоюлtЛяl]КоЮ.
Орендар несе цi витрати на ocHoBi окремих договорiв, у*uл",{u* iз БалаrrсоутриN,lувачеN4 таlабо

безпосередtlЬоЗПосТаЧаЛЬникаМИкоМУНаJIЬНИхПосЛУГВПоряДкУ'ВИЗнаЧеНоМуПуНкТоМ6.5цього
договору. ,пt тлфоi,il otrKltioнv_ оtlендна плата за сlчень-I,рулtrrlЬ

3.2.ЯкщоорендНаПЛаТаВИЗНаЧеНаЗареЗуЛЬТаТаI\,lиаУкЦiонУ,оренДНаПЛаТаЗасiчень-груДенt

року, цlо настае за роком, на який np"nuoua пЬрr"И мiсяць ор""л" визначасться шляхоN. коригуваtlня

оренднот плати за перший мiсяць ор*й 
"u 

jiчнии iндекс iнфляuiт Року, На Який Припалас 'ерц,ии

мiсяць оренди. Орендна плата за сlчень-грудень третього року оренли"i кох(ного наступного

календарного року оренди визнача€ться шляхом коригування мiсячнот оренднот плати, lll()

сплачуваJIась у поllередньому роцl, на рiчний iндекс iнфляrriт такого року,

З,3. Оренлар сIIлаLIус щомiсяця до 15 числа, поточного мiсяця оренди, так як орендар отримав

майно в оренду за результаТаМИ аУКЦiОНУ (ЛОГОВiР_?!1]:_, 
ло,tzнкiR БалансочтриNlувача. податсll< tta

З.4. Оренлар сплачуС ореIlдну nnu,y,,u пiдставi paxyHKiB БалансоутриNlувача, Податсll< tl

долану Bap,iicTb:, l]араховусться . 
на ,u.-iny _суму :r"1";' 

ПЛаТИ, БалансоУтрИN'lУВаЧ НаДсИЛа€

Орегlларю рахунок не пiзнir_ше Hi>lt. за 
_п'ять 

робочих д"iu до дu,и пла],е)ку, Протягоьt п'яти робочих

днiв пiсля;закiнчення поточного мlсяця орaпл" Балансоутримувач передас Оренларю акт викоl-lаtiих

робiт на надання. орендtlих послI:l 
.|азом 

iз податковою накладноlо за умови peccTpauii орендаря

'"-"::;-J"#;:'rlxtr*ili 
--lНl:.::"Lу 

.б", 1: il.],,i.:1:::,,i"j":Jffii,",:j,жъ";fi#1
кiлькiсть мiся,цiв, laазначену у пуLlктl 10 i/MoB (авансовиЙ внесок з ОренднОТ ПЛаТИ), tta ПlДСТаВl

дlокушtенr-iв, визначе}tих у ПУriКТi 3.6 ЦЬОГО ДОГОВОРУ' пiдставоlо для сIlлати

3.6.ЯкLцоцейдоговiр,уl(JIаДенозареЗУЛЬТаТаМиПроВеДеННяаукЦlоНу'То
ttваltсового внеску з оРенднот плати е протокол про результати електроt|ного аукцIону,

з,.l,орендtrаПЛаТа'ПерерахоВанаНесВо€ЧасtlоабоНеВПоВНоМуобсязi,с.ГяГуеТЬсЯ
Ба..пансоутриМуВаЧеМ.БалансоутриМУВаЧМо}кеЗВернУтисяiзПоЗоВоМДосУДуПросТяГНеНняорендноТ

""-";Ъ:"ffJ:,Ш;'-,ii#lЁ':'ЬТJ#р, iз спла':_:y:лт:::]Jfli#I:;:iffiНlЁЖJ;#'''
подвiйноТ облiковоi стаЬки'Нацiонального банку на ДаТу нарахування пенi вiд суми заборгованостt за

коJкний день прострочення]перерахування орендНоТ плати, 
..,о,iйttt пя Бirлансоу

3.9. Надмiру сплачена сума орендноТ плат1,.лlо,налiйruла Балансоутримувачу, tIlдляга€ в

УстановлеrrомУпорядку:зарахуваннtоВрахуНо-У,119]:]]'хгlлатеrкiв,аУразiНеN,Iо)tglИВос.1-1l.акОГt)
зарахуванНя у зr'язпУ Ъ пр"п"п"',lняN{ орендних_вjднос"" - 

""-"рl,:l1:.:-::"ндарIо, 
Супла opett:llttli

плати, сплаченоl uuui,"o* ВiдповiцнО oo'nynnry З.5 цього /tоговорУ, t-tiдлягае зарахуваI]нlо в ра\\,нок

сплати оренднот п.rtа,ги за перrili *i""цй"iо" ni"n, пiдписання an,u пр"йI!Iання-передачi Майна,



3.10. Припинення договору оренди не звiльняс Орендаря
орендною платою, якщо така виникJIа, у повному обсязi,

явностi).
3.i1. Орендар зобов'язаний на

вiд обов'язку сплатити заборгованiсть
ураховуючи пеню та неустойку (за

вимогу Балансоутримувача
i оформляти акти звiряння.

проводити звiряння
взасморозрахункiв за орендними платежами

:4. Повернення Майна з оренди i забезпечувальний депозит: 4.1. У разi припинення договору Оренлар зобов'язаний:
, Звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд належних Орендарю речей i

пqвернути його вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi, в якому
майно перебувало на момент передачi його в оренду, з урахуванням нормаJlьного фiзичного зносу, а
ЯКЦО ОРеНДарем буЛи виконанi невiд'смнi полiпшення чбо про"едено капiтальний ремонт, - то puioп,t
iз такими полiпшеннями/капiтальним ремонтом;

спла-гити орендну плаry, нараховану до дати, що переду€ датi повернення Майна з оренди,
ПеНЮ (За НаявнОСтi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договором про вiдшкодування витрат
БаЛанСОутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунrlльних послуг Орендарю,
нараховану до дати, що передуе 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 поширю€ться на випадки погiршення стану або втрати орендованого
Майна), або в разi демонтажу чи iншого вилучення невiд'смних полiпшень/капiтального ремонту.

4.2. ПРОтягОм трьох робочих днiв з моменту припинення цього договору Балансоутримувач
ЗОбОВ'яЗаний оглянути Майно i зафiксувати його поточний стан, а також стан розрахункiв за цим
ДОГОВОРОм i за договором про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого
МаЙна та надаЁня комунальних послуг Орендарю в aKTi повернення з оренди орендованого Майна.

Балансоутримувач складас акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох оригiнальних
примiрниках i надас п iДписанi Балансоутримувачем примiрни ки Оренларю.

О.ренлар зЬбов' яýан и й :

пlДпиСати три примiрники акта повернення з оренди орендованого Майна не пiзнiше HirK
пРОТЯГОм наступноГо'Робочого дня з моменry ix отримання вiд Балансоутримувача i одночасно
пОвернути Балансоутримувziчу,два примiрники пiдписаних Орендарем aKTiB разом iз ключами вiд
об'екта орёнди (у}азi,'колй]Досцп до об'екта оренди забезпечусться ключами);

звiль.н ити lМайно однЬчасно iз поверненням пiдписан их Орендарем aKTi в.

Не 0iзнiшё:i HirK на чеТверr,ий робочий день пiсля припинення договору Балансоутримувач
зобОвrЯСаiиЙ Надати ОРенцОДавцю примiрник пiдписаного акта повернення з оренди орендованого
Майна dбо письмово Повi,ilомити Орендодавцю про вiдмову Оренларя вiд пiдписання акта та/або
створення перешкод OpeHiapeM у лосryпi до орендованого Майна з метою його огляду, та,/або про
неповернення пiдписаних @реНларем примiрникiв акта.

4,3, Майно |вважас;тьёяiпоrер"уr", з оренди з моменry пiдписання Балансоутримувачем та
Орендафм,акта ПовеРнейня з орепд" Ър."дованого Майна.

4.4l Якщо 'ОфндаЁ йЬ повертас Майно пiсля отримання вiд Балансоутримувача примiрникiв
акта пiФьерЁення'з орён;iе{]орендованого Майна, оренлар сплачус Балансоутримувачу неустойку у
розмiРihоj*iИНсlТ сiРе,ндноТfiлати за кожний день користування Майном пiсля дати припинення цього
договСiр'у."_,r ! ,:i,,

1:5:,q:мётЬЬ Ёиkонdijня зобов'язань Орендаря за цим договором, а такоя( за договором про
вiлшкdлуЁа$iня ЬиtрЬт Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання
комУнальних пЬЬлУгlО$еЙларю до або в день пiдписання цього договору Орендар сплачу€ на рахунок
Балансоутримув'ачаlзабезпе.iувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi l1 Умов.

4.6. БалансоугРийувач повертас забезпечувальний депозит Орендарю протягом п'яти робо.tих
днiв пiслh пiдпйсацilh акта.fiовернення з оренди орендованого Майна, або здiйсню€ вирахування сум,
визначених 

_ у iпунКтi 4.8 цього договору, у разi наявностi зауважень Балансоутримувача або
ОрендЬдавця. , ,'

4.7. БДлансоутfимувач залишае на власному рахунку забезпечувальний депозит у повному
обсязi, якщо: i 'i ,' ,

ОреНлар вiдмс)вйвся вiд пiдписання акта повернення з оренди орендованого Майна у строк,
визначений r{им догсjвбром, або створюе перешкоди у лосryпi до орендованого Майна представникiв
Балансоутримувача Ьбо Оренлодавця з метою сruIадення такого акта;



I

i

i
r / Орендар не пiдплс.9в в установленi строки договiр оренди Майна за результатами проведення

,fnuio*,u nbooou*"nn, ц"оiо договорУ оренди' в якомУ Оренлар оголошений переможцем' 
-:_r' +.ъ, ьалансоутримувач не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з моменту отримання вlд

орендодавця прцriрrика'u*ru повернення з оренди орендованого Майна iз зауваженнями зараховус

,-Б;;;;;";; lд"по."1 " pu*yron невиконаних зобов'язань ОРеНДаРЯ i ПеРеРаХОВУС

;;.;;;i.-ьний депоз", *,u поrч.uення зобов'язань Орендаря у такiй черговостi:

у першу uepry ;6.1ruoro." зобов'язання Оренларя iз сплати пенi (пункт 3.8 ЦЬОГО ДОГОВОРУ);

у другу ".р.у:'по.чruоr"ся 
зобов'язання Орендаря iз сплати неустойки (пункт 4,4 цього

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

пункту 16 Умов пiдлягае сплатi Балансоутримувачу; . г_
у четверту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати Балансоутримувачу платежlв за

до.оuороN4 про вiдшкодування витрат Балансоугримувача на утримання орендованого Майна та

надання комунальних послуг Орендарю;

у п'яту чергу погашаються зобов'язання орендаря з компенсацiт суми збиткiв, завданих

орендованому Майну;

у шосту чергу-погашаю.гься зобов'язання Орендаря iз сплати iнших плате)l(lв за цим договором

або в рахунок погашення iнших не виконаних Орендарем зобов'язань за цим договором' :__.
Балансоуr"риNtуI}аЧ повертас Оренларrо суму забезпечуваJ]ь}lого депозиТУ, яка з,UIишlилась пlсля

здiйснення вирахувань, передбачених цим пунктом,

5. fIолiпrrrення i peMotIT орендованого майна

5'l' оренлар Ма€ ПраВо' -, таlабо капiтальний реМонТ Майна i
за згодоЮ Балансоутримувача проводити поточнии

l]истуIlати заN,lовником на виготовлеI]ня проектно-кошторисноТ документацiТ на проведеI{ня ремонту;

здiйснювати HeBiд'cMtri полiпшення Майна за наявностi рiшення Орендодавuя llpo надання

згоди, прийнятого вiдповiдно до Закону та Порядку,

за згодою Орендодавця, наданою вiдповiдно до

оренди зарахувати частину витрат на проведення

орендноТ плати.
5.2..порядок 

'отриманtlя Орендарем згоди Балансоутримувача i Оренлолавця на проведення

вiдповiдниХ,видilз робiТ, передбачених пунктОм 5.1 цього договорУ, порядок отриI\lанtjя Орендареltл

згодиофнДодавця Ёа зарахування витрат на проведення цИх робiт в pllY":::.|:"o1oT плати iyy_o:-l,

на яких,.здiйснlосться Take зарахування, а також сума витрат, якi можуть бути зарахованl,

визначаютЬся Порядком. : i""" - 
iз.,о;"";;о йае]праЬо'на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним ьtевiд'смних полiпшеtlь Майна

у порядку та на умоЫах,, встайовлених Порядком,

5.4. Ореr{дар мае право l{a компенсuчiю uapro.Ti злiйснених ним невiд'смних ttолiпlлень ]\4айна

вiд перемоХt1_1я ayKttioHy a пр"uur".uцiТ Майна, а якщо таким перемо)кцем стас Орендар, - то право на

зарахуванно u pu*y"on nyniuano,1oi цiни суми BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшеttь у

порядку та IIa умовах, u.,ru"оur,.r,их законом укратни вiд l 8 сiчня 20l 8 р, N 2269_VIII "про

приватизацiю державного i комунального майна" (Вiдомостi ВерховноТ Ради УкраТни, 2018 р,, N l2,

ст. 68) (да.lri _ Закон rrро dриватизацirо),

6. Режим використаIItlя ореIIдоваItого MaliHa

6.1. ОренЛар зобов'яЗаний викоРистовуватИ орендоване МайнО вiдповiдно до призtlаLIенl]я,

визначеного у пунктi 7 Умов.
6.2.Орендарзобов,язанийзабезПеЧуВаТИзбереженняореjrДоВаНого|l1йна'запобiгатийого

пошl(од)I(еН,i, 'i пaуоuнню, тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарними llормами та

правилами подежноТ безпе,ки, пiдтримуваr,и оРенлова", Мuй"о в нале)кt{ому cTaHi, не гiршому, Hilt

на Moмel{т.llepeдa,li його в оренду. з урахуванням норм€шьного фiзичrIого зllосу, здiйсtrrовати заходи

проти поlкеlкноТ безпеки.

безпеки розробляти комплекснl

забез печувати додер)каI] Li я п роl,и по)I(е)I(н их ви мог, стандартl в, норм,

вимог np"n""iu i постанов оргаrtiв дер)I(авt{ого по)l(ежного нагляду та

(п iлроздiлi в) I}алансоуr,римувача;

Закону та Порядку, i один раз протягом строку

капiтального ремонry в рахунок зменшення

правил, а тако)к виконання
вимог вiдповiдних служб

6.3. Оренлар зобов'язаl tий :

вiдповiдно до вимог I"lорNlативно-правових aKTlB з по)кех(tIоl

заходи щодо забезпеченLlя поrttсrttноТ безпеки об'ск,га ореllди N4айна;

i!



утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисry i зв'язку, пожежну TexHiKy,

нання та iHBeHTap, не допускати ix використання не за призначенням,

проводити внутр_iшнi розЪлiдування випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувачу вiдповiднi

документи розсл iдуван ня,

пожежноl'безпеки i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.
,, 6,4. Оренлар зобов'язаний забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача

досryп 
"u 

об'.п, оренди у робочi днi у робочий час (: , pyi отримання скарг на порушення правил

тишi або провlлжьння оренларем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди або незручностей

власникамlсумiжних примiщень, - То У буль-який iнший час) з метою здiйснення контролю за його

використанням та викqнанням Оренларем умов цього договору, Про необхiднiсть отримання доступу

до об'скта оренди Балансоутримувач або Орендодавець повiдомляс Орендаревi електронною поштоlо

принаймнi за одиН робочий день, KpiM випадкiв, коли достуП до об'скта оренди необхiдно отримати з

,ъrо, запобiгання нанесенню шкоди об'скту оренди чи власностi TpeTix осiб через виникнення

загрози його поlлкодження внаслiдок аварiйних ситуачiй або внаслiдок настання надзвичайних

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

дрuЪ"п тишi або провадх(енп, Ор"rдuрем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди або

нЬзручностей власникам сумirкних примiщень. У разi виникнення таких сиryаuiй Оренлар

зобоъ'язаний вжиЬати невiдкладних заходiв для лiквiдацiТ i1i наслiдкiв.

6.5. Протяiом п'ятЙ робочих днiв з дати укJIадення цього договору Балансоутримувач

зобов'язаний надdти Орендарю для пiдписання:

два примiрники договору про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання

орендованого Майна та надання комунаJIьних послуг Орендарю, Проекти договорiв iз

пЬaru.-,-"rиками',коМунаriьних послуг, якщо стосовно об'екта оренди такими постачальниками

комунальнИх послуГ вЙкритi oKpeMi особовi рахункИ або якщО oKpeMi особовi рахунки були вiдкритi

на попереднього користу-вача Майном.
ОренлаР зобов'яза'ний протягом десяти робочих дtliв

договору про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на

наданIlя комунальних послуг Орендарю:

пiдпиСати i повернути Балансоутримувачу примiрник договору;
лодати Бйансоутрлlмувачу обгрунтованi зауваження до

з моменту отримання примlрникlв

утримання орендованого Майна та

або
сум витрат, якi пiдлягаtоть

вiдшкодуlзанню Орендарем за договором.
оiендар зобовlязаний: , протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вiд

Балаttсоутримувача вiдповiдi на свот заувая(ення, яка мiстить документальнi пiдтвердrкення ви,грат,

якi пiдлягають вiдшкодуваIIllIо Орендарем, пiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрtlик

Орендар вживас заходiв для укJlадення iз постачzLльниками комунzlJlьrlих послуг договорiв на

noarouu",.,r, ,iдпоuiд,,и* по*чп-Й"х послуг протягом ьtiсяця з момент} отримаllllя проектill

вiдповiдних,договорiв вiд Балансоутримувача. Ор"плuр зобов'язаний надати Балансоутришtувачу копiТ

договорi,в, укладен их iз постачал ь t] и кам и ко]\,Iунiш ьн их послуг,
].

i i:.Сrра*уuанltя об'€кта орендлl, вiдшкодуваlltIя BlITpaT lla оцiнку Maiilla
7.1 . Орендар зобов'язаний:
npo.1".o' lb оаrrепдаргtих днiВ з дня уклаДеt|ня цьогО договорУ застрахувати Майttо на cyN4y

його cTpaxo.Boi, BapTocTi, ЬизначеноТ У пунктi 6.2 Умов, на користь Балансоутримувача згiдtlо

з Порядком, зокрема вiд пожеiкi, затоIlлен}lя, протиправllих дiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та

nporr-, t0 о-Ёпдuрнихднiв з дня укJlадення договору страхування (договорiв страхування) надати

Балапсоуrримувачу та Ореrллолаuчю завiренi нале)I(ним tlиlIом копiТ логовору страхуваtltrя i

оо ny*., bi u,, *i n iдru.рджуlоть сплатУ страхового пл ате)кУ ( 

"lli1:: ":_::i.]:]:1.в]]
поновлtова"ги щороку договlр страхува}lня iak, щоб протягом строку дiт цього договору Майrlо

було застрахованим, i iruдаrur" Балансоутримувачу та Орендодавцю копiт завiрених наJtежним чиllом

договорУ .rрu*уuuu"я i документiв, якi пiлr""рлп,Уlоть сплатУ страхового платежу. Якщо договiр

страхуван}{я укладенИй на строк, що с lншиМ, HilK один piK, такий логовiр повинеН бу,ги поновлений

пiсля закiнчення строку, на який BiH укладено.
Якщ9 9Tpot( лii логовору ореtillи менший, HirIt один piK, r,o договiр страхуваIlня укJIадас,гься на

cTport лiТ договору ореllди.
оплаtа пойу' страховика здiйснtосться за рахунок Оренларя (страхувальника),
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8. Суборенда
8.1, Орендар ма€ право передати Майно в суборенду за письмовою згодоtо Орендодавця про що

зазначасться у пунктi l3 Умов. L{iльове призначення, за яким Майно може бути u"nop".rono
вiдповiдно до договору суборенди, визнача€ться з урахуванням обмеlкень, передбачених цим
договором у пунктi 7.1 Умов.

8.2. Орендар моittе укJIадати договiр суборенди лише з особами, якi вiдповiдають
вимогам стаггi 4 Закону.

В.3. Орендар протягом трьох робочих днiв з дня укладення договору суборенди зобов'язаний
надати Орендодавцю iнформацiю про суборендаря та один примiрник лоiоuору суборенди для його
оприлlоднення Орендодавцем в електроннiй торговiй системi.

9. Запевпеllня cTopiH
9.1 . Балаrlсоутри]\{увач i Орендодавець запевняють Орендаря, що:
9.1.1. KpiM випадкiв, коли прО iнше зазначеI{е В aKTi прийМання-передачi, об'скт оренли с

вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'скта немас майна, нчLгlех(ного TpeTiM особам, повний i
безперешкодний достуП до об'скта мо){е бути надаllий Орендарtо в день пiдписання акта прийманttя-
передачi разом iз комплектом ключiв вiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi приймання-передачi:

9.1 .2. iнформацiя про Майно, оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду або
iнформачiйному повiдомленнi/iнформацiТ про об'ект оренди, якщо договiр укладено без проведення
аукцiонУ (в обсязi, передбачеНому пунктОм 26 ПоряДку), посилання на яке зазначене у пунк.гi ,1.2
Умов, вiдповiдаС дiйсностi, за виняткоМ обставилt, вiдобрал<ених в aKTi приймання-передачi.

9.2. Орендар зобовязанllй своечасно i в повному обсязi сплачувати орендну платч та iншi
платеlIti вiдповiдно до цього договору.

9.з. Одночасно або до дати у}u]адення цього договору Орендар повнiстю сплатив авансовий
внесок з орендноi плати в розмiрi, визначеному у пунктi 10 Умов.

9.4, Одно,rасно або до укладення цього договору Орендар повнiстю сплатив забезпечува_llьний
депозит в розмiрi, визначеному у пунктi l] Уплов.

10. ВiдповiдальlIiсть i вlлрiшенllя спорiв за договором
l0.1. За l{еви,коtlанIля або неналежtlе виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть

вiдповiдальнiсть згiдttо iз закоttопl та договором.
l0.2. Орегrлодавеtlь не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вiдповiдас за

зобов'язаннями Орендодавця та Балансоутримувача, якщо iнше не'пaрaдбоч"по цим договором.
ореlrдар вiдповiдас за свотми зобов'язаннями iза зобов'язаннями, за якими BiH с правонаступником,
виклIоtIно t}ласним майном. Стягttення За цими зобов'язаtltlями не Morr<e бу.ги звернене на орендова}Jе
Майно.

10.3. Спори, якi виникають за цим договором або в зв'язку з lJим, не вирiшенi шляхом
переговорiв, вирiшуються в судовому порядку.

l0.4. СтягненI,1я, заборгованостi з орендноТ плати, пенi та неустойки (за наявностi),
передбачених цим договором, Mo)I(e здiйснtоватися на пiдставi рiшення суду. Стягнеttttя
заборпованостi з оплати ореtlдноl' плати вiдповiдно до частини шостот статr.i l7- Зuоопу n,ror,.a
здiйснюватися в безспiрному лорядку tta пiдставi виконавчого напису HoTapiyca,

11. Строк .llllllIocTi, умовII змillлt та прIlпинеlIIlя договору
l1.1. I_{ей договiр укладе}lО на строк' визначений у пунктi l2 Умов. ПеребiГ строкY договор\

почиtlаеться з дня tлабраньlя чиttностi цим договором. L{ей договiр набирас.tинностi B.:lettb його
пiдt,tисаttt-tя сторонами. Строк оренди за цим договором починасться з да-ги пiлписанt,tя акта
при йман ня-передач i i закi нчуе.гься датою припиilення цього Jlоговору.

l 1.2. Ушlови цього договорУ зберiгають силу tlротяГом всього строкУ дiТ цього договор\,. в TO\l\
числi У разi, колИ пiсля йогО укладеннЯ законодавСтвом встаНовленО правила, що погiршr toTb
становище Орендаря, kpiM випадку, а в частиlli зобов'язань Орендаря utоло орендноl' п-rатtt - _lo
виконанлtя зобов'язан ь.
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l1.3. Змiни i доповнення до договорУ вносяться до закiнчеНня строкУ його дiТ З3 ВЗ3€\lНt-lllr

,годоlо cTopiH з урахуванням встановлених статтею lб Закону та Порядком умов та обN'е7кень

шляхом укладення договорiв про внесення змiн i доповнень у письмовiй формi, якi пiдписуються

сторонами та с невiд'смними частинами цього договору.
l 1.4. Пролов)I(ення цього договору здiйсню€ться з урахуванням вимог, встановлених стат,ге}о

l В Закону та Порядком.
орендар, який бажае продовжити цей договiр на новий строк, повинен звернутись до

Орендодавця за три мiсяцi до закiнченtlя строку дiТ договору iз заявоtо.

.Щ,о заяви додасться звiт про очiнку об'скта оренди та рецензiя на нього, якIло договiр ореrзли

буu уЬалений без проведення конкурсу чи аукцiону, або договiр оренди, що продовхtуе,гься, був

укладен"И беЗ проведеннЯ аукцiонУ з пiдпрИ€мствами, установами, органiзацiями,

передбачениN{и стаггеlо 1 5 Закону.
пропуск строку подання заяви Орендарем е пiдставою для припинення цього договору на

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

орендар мас перева)кне право на продов)кення цього договору, яке мо)ке бути реалiзовано }jим

""'"ii?Ч*|'.|::HiJX""i'jou.".Ho цим договором, перехiд права власностi на оренловане Майно

TpeTiM особаN,1 не с пiлставою для змiни або припинення.lинностi цим договором, i BiH зберiгас cBoto

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

приватизацiТ ореrrдованого Майна Оренларем.
1 1.6, Щоговiр пригlинясться:
l1.6.1 з пiдстав, передбачених частиtlоlо першоtо cTaTTi 24 Закону, iпри цьоivу:

l1.6.1.1. як1_1{о гtiдставою припиllеllня договору с закiнченt]я СтРОКУ, На ЯКИЙ ЙОГО у"КЛаДеtlО

(абзач лругий частини першоТ cl,aTTi 24 Закону), ,1,o договiр вва)ка€ться припинеlIим з:

даlи закiнчеt.tня строкУ, на який його було укладено, на пiдставi рiшенt]Я Оренлолавuя прО

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

N,leI(ax: cTpoKiB, визначених частиною п'ятою cTaTTi lB Закону; абО РiШеННЯ ОРеНДОДаВЦЯ ПРО

пРипинення Llього договору з пiдстав пропуску Оренларем строку на подан}Iя заяви про продов}кенtlя

цього дlоговору, передбаченого LIастиноIо третьою cTaTTi l 8 ЗаконУ (пункТ l4З Порялку):

да.ги, визНаченоТ в абзацi третьомУ пунктУ 151 Порядку, якщо переN,Iо)I(цем аукцlону на

Ilродов)l(енНя llього договорУ cTaJla особi inru, нiж Орендар, - на пiдставi протоколу al,KuioHy

(рiшення Орендодавця tle вимагаеться);
,, tr1.6.1,:2. якщо пiдставою припинення договору с обставини, передбаченi абзацами TpeTiM,

четвертим' сьомим, восьМиМ ttастинИ пeptlloT cTaTTi 24 Закону, договiР вв€IrкастьсЯ припиненим з дати

nu"ru""o .вiдповiднот обёtАвинлl на пiдставi рiшення Орендодавця абО на ПiДС'ГаВi ДОКУМеНТа, ЯКИЙ

свiдчйтЬ про LIастанНя фriкi,У припинеl{нЯ tоридичноТ особи або cMepTi фiзичноТ особи;

l1.6.2'якщо оре,iлар-irадав п.до.rоuiр,lу iнформацiю гrро право бути оренЛаРеМ ВiЛПОВiДrrО ЛО

11оло)l(ень ч,астин ,реl-ьоТ iчетвертоТ статгi 4 Закогlу, а тако)к якщо Орендар, який отриI\{аt} Майно в

орендУ без провёдення,,аукLtiопу, пuдuu таlабо оприлюдIjив на веб-сайтi (cTopitrцi чи профiлi в

сьцiальнiй мерел<i) недоьтовiрну irrформачi:.пчо себе таlабо cBoto дiяльнiсть.

ffоговiр ввая(аеться припиненим з цiет пiдстави в односторонньому порядку на 30 день пiс,гtя

tладiсланнЯ ОрендодавчеМ листа ОрендарЮ про дос,грокове припиненнЯ Llього договору, Kpl]\l

випадку, коJIи протягом заз}tаченого строку Орендар звернувся до суду з оскарженням ],акого

рil.Llенttя Орегrдодавt.lя. l

У r,aKoMy разi логовiр вва}I(асться припиненим:

пiс.llязакiнЧенНядвохмiсяцiвзДняЗВерНеННяоренларемЗаТакИМПоЗоВоМДосулу'ЯКЩо
судом не вiдtсрито провад)кення у справi за таким позовом Оренларя протягом зазначеного

двомiсячного строку:
або з дати Hudpu"no законноТ сили рiшенняNt суду про вiдмову у позовi Ореrrдаря;

або з дати залиulення,судом позову без розгляду, припинення провадження у справi або з дати

вiлкликання Орендарем позову.
Jlист прО oo"rpo*oua np"n",,an"' надсиластЬся на адресУ електронноi пошти Орендаря t

поlllтовиN,I вiдправленЁям iз повiдомлеttням про вручення i описом вкладенrIя за адресо}о

мiсtlезllахоДиtеitНЯ Оренларя. а TaKo)l( за адресоIо орендованого Майна;

l1.6.з] на ,вимогу Орендодавця з пiдстав, гtередбачених пу}Iктом l1.7 цього договор1,. i при

цьоI\4У договiР вва}каетЁсЯ припинениМ в день, визначениЙ вiдповiдно до абзачу треl,ього пункту, 1 1,8

Llього логовору;
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1.6.4. на вимогу Орендаря з пiдстав, передбачених пунктом l1.9 цього договору,

Blp вва}каеться припинеllим в день, визначений вiдповiдно до абзацу другого пунк.I.y
i при цьому
l 1.10 цього

l1.6,5. за.згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта
повернення Майна з оренди;
, 11.6.6. на вимоry,буль-якоТ iз cTopiH цього договору за рiшенням суду з пiдстав, передбачених

законодавством.j 
] 1.7. Договiр може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо Орендар:

c},I\4apнa заборговаНiсть з о.ренДноТ платИ бiльша, нiж плата за три мiсяцi;

. ...,11.7?. бэ: ПисЬМоВоГо Дозволу орендодавця передав Майно, його частину у користування
iHtrliЙ ОСОбi, KPiY В_ИПаДкiВ, коли Орендар передав Майно в суборенду на пiдста*iпу"*rу 8.1 цього
договору i надав Орендодавцю копiю договору суборенди для його оприлюднення в електроннiй
торговiй системi;
; l 1.7.3. уклаВ договiр суборенди з особами, якi не вiдповiдають вимогам cTaTTi 4 Закону;

11,7.4. перешкоджас спiвробiтникам Орендодавця та/або Балансоутримувача здiйс"ю"ur"
контроль за використанням Майна, виконанням умов цього договору;

l 1.7.5. невикону€ забов'язання за цим договором.
l 1.8. ПрО наявнiстьi однiеТ з пiдстав для дострокового припинення договору з iнiцiативи

орендодавця, передбачених пунктом l1.7 цього договору, Орендодавець або Ьйансоутримувач
повiдомляе Оронцаревi та iншiй cTopoHi договору листом. У листi повинен мiститись опис порушення
i вимогу про його усуненr{я в строк не менш як l5 та не бiльш як З0 робочих днiв з дати рЁЁстрацiТ
листа (у стРок п'яти робочих днiв, якщо порушення стосуеться прострочення сплати орендноI плати
або пёрешкоджання Уi здiйсненнi Орендодавцем або Балансоутримувачем контролю за
використанням Майна). Лист пересилаеться на адресу електроннот пошти Орендаря i поштовим
вiдправhенняй,iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження
оренд!ря, а Takoj{( за адрееью орендованого Майна.

Якцо протягом встановленого у приписi часу Орендар не усунув порушення, Орендодавець
налсиiа9, ОреЁДаРю лист, у якому поЬiдо"п"е ОрендарЪвi про дострокове припинення договору на
вимоry!ОрендЬДавц'i. У листi зазначасться пiдстава np"n"""nn" договору, посилання на вимогу про

1:r-.i::,-1:jyl:ilr, а також посилання на обставини, якi свiдчать про те, що порушення трива€
пlсля закlнчення стРоку; вIдв€дtного для Його усунення.

!огоqiР вважаЬтьсii припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiслання Орендодавцем або
Баланёоутримувачей.ОренДарю листа про дострокове припинення цього договору. Орендодавець
надсиriае Орендарю лист про дострокове припинення цього договору електронною поштою, а також
поштовиМ вiдправfiенням iз повiдомленням про вручення i описом вкJIадення за аДресою
мiсцезнахОдження ОреЁдаря, а також за адресою орендованого Майна. !ата до"rро*о.о.о
припиненriя'цього Договору на|вимогу Орендодавця встановлюеться на пiдставi штемпеля поштового
вiддiлен Hi rla пЬйто войУ в lлпфвл" *" i Ор."додав ця.

1 1.9 j r'Iей догёНiр, ц9д" 6*" оо"rроково припинений на вимогу Орендаря, якщо:
t l.g:;'l. протяЁgМ iолногЬ, йi.rц' пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар отримае

докази': lсfотhоi,невiдrlовiлносii об'скта оренди iнформаuiт про нього, зазначенiй в оголошеннi або.i.-
iнформ-dцiЙНОМу: повЦомлеНнi/iнформацiТ про об'ект оренди, якщо договiр укладено без проведення
аукuiону; або'в а кгi, приймання-передач i ; або

т',1,9:2 прЬтягоЙ'дво_* йiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар не матиме
мdхс.пйБостi викорйсlовувати об'ект або присryпити до виконання ремонтних робiт на Ьб'ектi через
вiдсутНiсть на . o6'6*ri i мо;кливостi пiд*rч.ппя до комунzшlьних послуг, або вiдмови
БаhанооуrримуЁача }tсласти iз Орендарем договiр про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на
утримання : орёндоЁаного Майна та надання комунальнИх послуг Орендарю, або вiдмови
постачальЁйкiв,вiдповiдних комунаJlьних послуг Укласти iз Орендарем договори на постачання таких
пdслуГ ГlротягоМ:одногЬ мiсяцЯ a 

"оra"rУ 
зверненнЯ ОрендарЯ (за умови, що Орендар звернувся до

таких постАчальhикiв 'посЛуг не пiзнiше нiж протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта
приймання-передачi, Майна).

l1.10. Про iЬиявлення обставин, якi даlоть право Орендарю на припинення договору вiдповiдно
доiпункry 11.9 цьогО дЬгdвору, Орендар повинен повiдомити Орендодавцю i Балансоутримувачу iз
наданням iliдпоЬlдних доказlв протягоri трьох робочих днiв пiсля закiнчення cTpoKiB, п"р.дЬu".пr*
пу:tктом 11.9jiдбговору. Яtсщо протягом 30 днiв з моменту отримання повiдомлен"" Ор"плuр,
зауваЖення ОРенлаРя не будуть ycyHeHi, Орендар надсилас Орендодавцю i Бала".оуrр"rуru.rу

\], .--]i, ,l,.i .ii, 
i,

, t, ; .
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Fоrу Про досТроковё гiрилинення цього договору i вимогу про повернення забезпечувztльного

/ДепозитУ 
l gпJIаченИх суМ орендноТ плати. ВимогИ Орендаря, заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB,

/ встановлених цим пунктом договору, задоволенню не пiдлягають.
.ЩоговiР lввах€еlься припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання Орендарем

ОрендодавЦо li БалаНсоутримувачу вимогИ про дострОкове приПинення цього договору, KpiM
випадкiв, коли Орендодавець:або Балансоутримувач надав Орендарю обгрунтованi зауважен"о *ооо
обставин, викпадених у ,повiдомленнi Орендаря. Спори щоло обrрунтованостi цих заувая(ень
вирiшуються судом,

за вiдсутностi iауважень Орендодавця та Балансоутримувача' передбачених абзацом Другим
цього пункry:

Балансоутримувач .повертае Оренларю вiдповiдну частину оренднот плати, сплаченот
Орендарем, протягом десяти календарних днiв з моменry отримання вимоги Орендаря i пiдписання
Орендарем акта повернення Майна з оренди;

Балансоутримувач повертас сплачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом десяти
календарних днiв з моменry отримання вимоги Орендаря i пiдписання Оренларем акта повернення
майна з оренди. Повернення оренднот плати, що була налмiру сплачена Орендарем на рахунок
Балансоутримувача здiйснюсться у порядку, визначеному законодавством.

1 1.1 1, У разi припинення договору:
полiпшення'орендованого Майна, здiйсненi Орендарем за рахунок власних коштiв за згодою

ооiб, визначених у пунктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiд орендованого Майна, не
завдаючи йому шкоди, € власнiстю Орендаря, а полiпшення, якi не можна вiдокремити без шкоди для
майна, - власнiстю територiальноТ громади MicTa Киева;

,. ПОЛiПШеНьiЯ Майна,:Зробленi Ьрендарем без згоди ооiб, визначених у пунктi 5.1 цього договору,
яЁi не можна вiдокремйти'без шкоди для Майна, е власнiстю територiальнот громади MicTa Кисва ia
Txi BapTicTb комтlенсацiТ не пiдлягас.
,; l1.12. Майно вважаеться поверненим Орендодавцю/ Балансоутримувачу з моменry пiдписання

БЙансоутримувачем та Орендарем акта ловернення з оренди орендованого Майна.

:l,:t.,, , 12. Iнше

u|;1 1,].l Орýнларlзобов'дзаний письмово повiдомити iншим сторонам договору протягом п'яти
РОбОУЙх днi,в,з дф4:,внесеrдня змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i
конта$hfiцi,даFIи.4. О_рgндодаqець або Балансоутримувач повiдомляс Орендаревi про вiдповiднi змiни'],l(i \ 
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ЯкЦ9,цРй л-,чllрiр,,"iллягае нотарiальному посвiдченню, витрати на таке посвiдчення несе

ОренДар,, , :, :., ,]

l?rj. ;,, Я'lЦо1' ., трЬi;iЬЙ .' .rро*у дiТ договору вiдбуваеться змiна Орендодавця або
БаЛаНСОvтрийvЁаЧа , Мрйн,а, нбвий Орендодавець або Балансоутримувач стас стороною такого' ',, '.,,. '-..:
ДОгОвОру шrля}ом склад9нлi акта про замiну сторони у логоворi оренди (далi - акт про замiну
Сторони) 

. 
за. формоюa, :,чз, розроблясться Оренлодавцем. Акт про замiну сторони пiдписусться

пОпереднiм i роjйп,1 РRЬцлола.цем або Балансоугримувачем та в той же день надсиласться iншим
СТОРОнам логовору листом (чiнним з описом), Акт про замiну сторони сruIадасться у трьох
ОРигiнальних примiрниках., НовиЙ Орендодавець або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти
робочих днiв вiд] дати |його надсилання Оренларю) огryблiкувати з€lзначений акт в електроннiй
ТОРГОвiЙ СистеМi. Ореlлолавець або Балансоутримувач за цим договором вва}касться замiненим з
Моменту опублiкування акта про замiну cTopiH в електроннiй торговiй системi.

1?,а. У разi] реорганiзацiТ Ореrrдаря договiр оренди зберiгае чиннiсть для вiдповiдного
правонаотупнИка юридичноr: особи - Орендаря.

У разiвйдiлУ з ЁфДичноТ особи - Орендаря окремоТ юридичноТ особи перехiд до такоТ особи
ПРаВ i ОбОВlязкiЁ, якiiвИтikають iз цього договору, моrкливий лише за згодою Орендодавця.

ЗамiЯа сторони,Фр'ёндаря Набувас чинностi з дня внесення змiн до цього договору.
Замiна Орендаря,iнша, нiж передбачена цим пунктом" не допускасться.
l2.5. Щей Щог9вiр ук]rадено у трьох примiрниках, кожен з яких мае однакову юридичну силу, по

одному для ОреНдаря, Орендодавця i Балансоутримувача.
l2:6, ,У ,РаЗi якц!о повiдомлення (лист) Орендодавця, Балансоутримувача направлене за

НаЛеrКНЬЮ аДресОю (зЬзначеною у логоворi) i повернено поштою у зв'язку з посиланням на вибуття
аДРеСаТа, нё ОТриМання'уiзu'ra*, з закiнченням TepMiHy зберiгання поштового вiдправлення, вiдмову
ВiД ОдерясанНя, тощЬ, то вваI(асться, що адресат (Орендар) повiдомлений належним чином.
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Вiд Ореrrларя;

вiд орендодавця:

Вiд Балансоутримувача :
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Акт
приимання-передачi в оренду нерухомого майна, що належить до

,.', , власностi територiальноi громади MicTa Киева

Додаток l

комунальноi

Фiзична осо!а ; пiдприемець Сарнова Тамара Петрiвна, надалi - Орендарl Код
?? СДРПОУ' 230З220З09, що знаходиться за адресою: 0420l, м. КиiЪ, вул. ПетраКалнишевського, 7, кв. 657, з однiсТ .roponi, та Комунальне некомерцiйнепiдприемство <Щентр перв"н*rоi медико-санiтарноI допомоги ЛЬ1> ГолосiiЪського
району м. Кисва, надалi - Балансоутримувач, код за €ДРПоУ 38945065, щоЗНаХОДИТЬСЯ За аДРеСОЮ: 03191, М. КИЙr- ВУЛ. МаРшала Якубовського, 6, в особi
директора - Скрицького IBaHa BiKTopo"r"u, з другоТ arоро"r, склали цей Дкт, пронаведене нижче:

1.HaBикoнaнНяДoГoBopyopенДинеp}xoМoГoмaйна"iдЩ-,
J\Ъ (далi -)!оговiр оренди) БалансЪутримувач передас, а Орендар приймас встрокове платне користування нерухоме майно, що належить до комунальноi'власностi, -

м. КиiЪ
"1//./.й

Характерис,гика нерухомого майна "r"", """ш.Бl 1,00 кв. м, що розтшоване за адресою: вул. Маршала
Якубовського, 6

перший повеDх

l 1,00 кв. м

l 1,00 кв. м

Нежитлов" пр"*iщ -

Поверх

Загальна площа об'екта (кв. м)
Корисна площа об'скта (кв, м)
назва об'екта
мiсцезнаходд(ення об'скта вул. Маршала Якубовського, 6, м. Киiв

2, об'скт оренди с вiльним вiц TpeTix осiб, всерединi об'скта оренди HeN,Iac майна,
належного TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ до Об'скта оренди надаеться
орендарrо в день пiдписанrlя цього акта приймання-передачi;

3, Характеристика нежитлових гrримiщень: нежитловi примiщення розмiщегti на
першому поверсi, наявнi Bci iHitceHepHi комунiкацiТ.

_ 4. Вказанi примiщеНня передаIотьсЯ ОрендарЮ в задовiлЬномУ cTaHi без будь-якого
обладнання.

5, Щим Актом орендар засвiдчуе, що отримав вiд Балаrrсоутримуtsатlа необхiдний
комплект к:tючiв вiд об'екта у кiлькостi Г ] штук.

Балансоутримувач
Комунальне некомерuiйне пiлприемство

<Щентр первинноi медико-санiтарноi
допомоги Лil> fЕlосiЪського райошу н.

Орендар
Фiзична особа - пiлприсмець
Сарнова Тамара Пегрiвна

KllcBa
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