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нерухомого майна, що нalлежить до комунальнот власностi

територiальноi громади MicTa Киева
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1.1 Адреса електронноТ поu]ти орендодавця, на яку надсилаються
эфiцiйнi повiдомленняl\,I за цим договором

rda_golos@km da.gov. uа

Орендар

Фiзична особа -
пiдпрl,tсмець

Летов Аllдрiii
мшколайовltч

3 l 59l 03635

03040, м. KltTB,
вул.

МарrlчаrIська,
б/б, кв. 53

Летов
Андрiй

Миколаl"ло-
вич

Фiзлlчна
особа -
пiдпри-
смець

витяг з единого
державного реестру

юри.чичних осiб,
фiзичних осiб -
пiдприсмцiв та
громадських
формчвань

].2.1 Длреса e.lteKTpoHHoT поцIти Оренларя, на яку надсилаються
lфiшiйнi повiдомленням за цим договором

pogorclov.lvend@gma il.com

).2., )фiчiйний веб-сайт (cTopiHKa чи профiль в соцiальнiй мережi)
)рендаря, на якому опублiкована iнформачiя про Орендаря та
4ого дtяльнlсть'

Балансо-

утр1,Iмувач

Комунальне
HeKotvtepuiйHe
пiдпрпемство

<Щентр
первlt ttlloT
]rtедцко-

caHiTapIroi
допомогlt Льl>
голосiтвсr,кого

району
м. Киева

38945065

03l9l, м. KlliB,
вул. Маршала
Якубовського,

6

Скрицький
IBaH

I}iKTopoBrr ч
flrrpeKтop Статут

.3. l дреса електроннот поштIl Бапансоутримувача, на яку
]дсилаIоться офiцiйнi повiдомленtIям за Ilим договороN,t

ekonompmsdl @ukr.пеt
rlrnsd l @ukr.пеt

4 об'скт оренди та склад майна lалi - Майно
4,1 нфорrчrацiя про об'скт оренли -

lеDчхоме майно
ежлlтлове прлtпl irцetl llя
)зташоваllе за адресоlо

l поверху загальною площею 2,0 кв, пl, шо
: вул. Академiка Заболотного,48-А



о iнформашiю про об'скт оренди

вiдповiднО до оголошеНня прО передачУ майна В орендУ (в обсязi, передбаченому пунктом 55 Порядку

перелачi в оренду державного i-комуна.лlьного майна, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,-, -"iдЗчер"Й"zЬzор.N948З(ОфiцlИниИвiсникУкрЙи,202Ор.,N5l,ст, l585)(далi-Порялок),
(в обсязi, передбаченому пунктом 26 Порялку)

RGL00 1 -U л-202107 29,1 4656

4.2

4.з йФйцt" 
"р-"апе*нiсть 

Майна до пам'яток культурноТ

,пuдщ"пr, щойно виявлених об'ектiв культурнот спадщини
Не Itалежить до памяток культурноi спадщини

5
П^^,,"пr,пя п пеrчпьтатi якоТ Майно отримано в оренлу

- ----]Б ПФдача об'скга оре!rди на аукцiонi
BapTicTb Майна

5.1

6

6.1 Балансова залишкова BapTicTb

визначена на пiдставi фiнансовоi
звiтностi Балансоутримрача
Ilчастина cTaTTi 8 Закону
Украiни вiд 3 жовтня 2019 р.
Ns l57-IX "Про оренду
державного i комунального
майна" (далi - Закон)

сума (гривень), без податку на

додану BapTicTb: l 432,'71грн. (олна

тисяча чотириста тридlцть двi грн.

7l коп.)

]таном на останню дату мiсяця, що
передувала датi оприлюдне ння

сголошення
,'30" листопада 2021 р.

6,2 CTDaxoBa BapтlcTb

5,2.| Эума, порядку передбачегtому
tбзацом TpeTiM пункту 175

lоDядку

;ума (гривень), без полатку на додану вар

-рн. 00 коп)

1
,7 

.|

8 -оафiк викоDистання |Не застосовусться
опендна плата та lншI платежl

9

9.1

И iся.tна оре}lдна плата,
зtlзначена за результатам и

проведення аукшiону

]ума, гривень, без податку на додан)
BapTicTb 2 001,00 ( двi тисячi одна грн

лата i реквiзити протоколу
)лектронного аукчiону 25.0| ,2022

Ms LLE00 1 -U А-202 \ 1223 -з9 бЗ 4

q) 3итрати на утримання
)рендованого Майна та наданLlя

(ом унiul ь н и х послу г аддд9!9_
l0

10.1 l (лвi) мiсячнi оренл,нi плати

ll Эума забез печуваль}lого
|lепозиту

2 (двi) мiсячнi оренлi плати, 
'lле 

в 0удь-якому разl у рuзмlрl пg lvl9nu

эозмiр мiнiмальноТ заробiтноТ плати станом на перше число Ml_c:.y;. в якому

/кладаеться цей договiр сума, гривень, без податку на додану BapTlcTb,

5500,00 (шiсть тис

l2
l2.1 l

5

lз ]года на суборенлу

|4 ]агrкiвськi реквiзlлти для сплати

rрендноТ плати та iнших
rлатежiв вiдповiдно до цього
1оговору

2lp lJ А22322бб9000002бOOб3008377 l 0

в АТ,,Оtцадбаllк'О

l5 ]пiввiдношенця розподrлу
rрендноТ плати станом на даry
,/кпалення логовоDv

Jалансоутримувачу 1 00 О/о

зiдсоткiв суми орендноТ плати
Бюджету м. Ки€ва U"/o вtдсо,l,кlв Gу

эрендноТ плати
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II. Незмiнlованi умови договору
1. Предмет доfовору

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

користуванu" *uИпо, .inuu.n. у ny"oii 4iMoB, BbpTicTb якого становить суму, визначену у пунктi 6

УМОВ' 
1ёпя,ткся R опендч д, ' i'o з пунктом 7 умов,

1.2. Майно передасться в оренду для використання згlд

2. Умови передачi ореllдоваIrого Майна Орендарю

2.1. Оренлар вступае у строкове платне користування Майном У день пiдписання акта

приймання-передачi Майна.
дкт приймання-перелачi пiдписусться Mirk Орендарем i Балансоутримувачем одночасно з

пiдписанням цього договору.
2.2. Перелача Майна в оренду здiйснюсться за його страховою вартiстю, визначеною у пунктi

6.2 Умов.

3. Орендна плата

3.1. Оренлна плата становить суму, визначену у пунктi 9 Умов, Нарахування податку на дода1-1у

BapTicTb на сумУ орендноТ платИ здiйiнюетЬся у порядКу, визначеНому законодавствоNI УкраТни,

!о склалу орендноТ плати не входять витрати на утримання орендованого майна (комунальних

послуг, послуГ з упраuлiп"я об'сктом n"py*o*o.'i, в"тЬlт на утримання прибулинковоТ територiТ та

мiсць загального користування, BapTlcTb посJIуг з ремонту i технiчного обслуговування iнженерного

обладнання та внутрiшньобудинкоu"* ,.p.n, р"*Ьнrу булiвлi, у тому числi: покпiв,лi, tl,iy],:.T:
смiттятоЩо),u'u*о,ппомпенсацiяВиТратБалансоУтримУВаЧаЗакорисТУВаНняЗеМеЛЬНоЮДlЛянкоtо.
Ореьrдар несе цi витрати на ocHoBi окремих доЙ*орiu, укJ]адених iз Балансоутримувачем та"/або

безпосередньо з постачzulьниками коrчtУнrulьних послуг в порядку, визначеному пунктом 6,5 цього

договору.
3.2. Якщо орендна плата визначена за результатами аукцiону, орендна п,Iата за сlчень-грудень

року, що настас за роком, на який припадас перший мiсяць оренди визначаеться шляхом коригування

орендноI плати .u п"рr"Й мiсяць оренди на рiчниИ iндекс iнфляuiТ P"",Y:_T.. який припадае перший

мiсяць ореl]ди. оренлна плата за сiчень-грудень третього РОКУ "Р'_:О1,' _-:]::l? :i":T.""::'
календарного року оренди визначаеться шляхом коригування мiсячнот орендноl плати, tцо

сплачувчlJlась у поIlередньому роцl, tia рiчний iндекс iнфлячiт такого року,

3.3. Орендар.ппu"уu йо*iсrцr. до l5 числа, поточного мiсяця оренди, так як оренлар отримав

майно в оренду за результатами аукцlону (договiр 5(А)

3.4. Орендар сплачу€ орендну плату на пiдставi paxyHKiB Балансоутримувача, Подат,ок tta

лодану BapTicTb нараховусться на загzцlьну суму орендноТ плати, Балансоутримувач надсилас

Оренларю paxyLlo* не r,iзrriше HirK за n'rro jобо"их днiu до дати плате}ку, Протягом п'яти робочих

днiв пiсля закiнчеl,tllя потоtlного мiсяця оренди Балансоутримувач передае Оренларю акт викона1]их

робiт на наданнЯ оре}iдниХ посJIуI разоМ iз податковою накладtIою за умови peccTpauiT Орендаря

платIlиком податку на додану BapTlcTb,

з.5. В день укJIадеtlня цього договору або до цiет дати Орендар сплачуе орендну плату:]а

кiлькiсть мiсяцiв, зазначену у пунктl l0 irMoB (авансовий внесок з оренднот плати), на пiдставi

документiв, визначених у 1,1yHttTi 3,6 цього договору, 
пiдставою для спJlати

3.6. Якщо цей договiр укJlадено за результатами проведення аукцlону, то

аВансоВоГоВНескУзорендно.t.ПЛаТи€ПроТокоЛПрореЗУЛЬТатиеЛеКТроНноГоаУкцlону.
З.1. Орендllа плата, перерахована несвосчасно або не в повному обсязi, стягу€ться

Бrutансоу,rРиNlувачеN,l. Балансоутримувач мо)ке звернутися iз позовом до суду про стягнення орендноi

плати та iнших платежiв за цим договором,
3.8. На суму заборгованостi Орендаря iз сплати орендноТ пла111Р:ховусться пеня в розмlрl

подвiйноi облiковот сr-dвки Нацiональtrого банку на Дату нарахування пенi вiд суми заборгованостl за

кожний день прострочення Ilерерахування орендноТ плати,

з,9. Надмiру сплачена cy]lta ореllдноТ плати, Lцо наr\iйшла llzulансоутримувачу, пIдлягас в

установленому п1)рядку зарах,чвапп,о u fr*yrroK м.айбуr,нiх платежiв, а у разi немохоtивостi такого

зарахува}IНя у зв'язкУ ЗtприпинеН}tям орендItих вiлносин - поверIlенню Орендарlо, Сума орендгrоТ

плати, сплаченот авансьм Ьiдповiдrrо до пункту з.5 цього договору, ltiдлягае зарахуваннlо в рахунок

сплати оренднот плати за першi мiсяцi op.no" пiсл" пiдписання акта приймання-передачi Майна,



3. 1 0. Припинення договору
за орендноIо пJ]атою, якщо така
наявностi).

4

оренди rlе звiльняе Оренларя вiд обов'язку
виtlикла, у повному обсязi, ураховуючи

сплатити заборгованtсть
пенIо та неустойку (за

проводити звiряння3.1l. Оренлар' зобов'язаний на вимоry Ба-гIансоугримувача

взаеморозрахункlв за орендними платежами i оформляти акти звiряння.

4. Повернення Майна з оренди i забезпечувальний депозит
4.1. У разi припинення договору Оренлар зобов'язаний:

звiльнйтИ протягоМ трьоХ робочиХ днiв оренДоване МайнО вiд належних Оренларю речей i

повернуги його вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi, в якому

майно перебувало ца чомент передачi його в оренду, з урахуванням норм.lльного фiзичного зносу, а

якщо Орендарем були виконанi невiд'емнi полiпшення або проведено капiтальний ремонт, - то разом

iз такими полiпшеднямиlкап iтал ьн и м ремонтом ;

сплатити орендну fiлату, нараховану до дати, що передуе датi повернення Майна з оренди,

пеню (за наявностi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договором про вiдшкодування витрат

Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунаJIьних 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 Оренларя (i в MerKax сум, що перевищують суму страхового

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

майна), або в разi демонта)(у чи iншого вилучення невiд'емних полiпшень/капiтального ремонту.
4.2. ПротяГом трьоХ робочиХ днiв З моменry 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 надання комун4льних послуг Орендарю в akTi повернення з оренди орендованого Майна.

Балансоутримув&ч скпадае акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох оригiнальних

примiрниках i надас пiдписанi Балансоугримувачем прим iрники Оренларю.

Орендар зобов'язаний:
пiдписати три примiрники акта повернення з оренди орендованого Майна не пiзнiше нiж

протягом наступного робочого дня з моменту Тх отримання вiд Балансоу,гримувача i одночасно

nb".pnyr" БалЬнсоутримувачу два примiрники пiдписаних Орендарем aKTiB разом iз ключами вiд

об'екта оренди (у разi, коли доступ до об'скта оренди забезпечусться ключами);

звiльнити Майно од}lочасно iз поверненням пiдписаних Орендарем aKTiB.

не пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля припинен}lя договору Балансоутримувач

зобов'язаний надати Орендодавцю примiрник пiдписаного акта поверtIення з оренди орендованого

майна або письмоrо по"iдо"ити Оренлодавцю про вiдмову Оренларя вiд лiдписання акта таlабо

створення перешкод Орендарем у лосryпi до орендованого Майна з метою його огляду, та"/або про

неповернення пiдписаних Орендарем примiрникiв акта,

4.з. Майно вважас-гьоя повернутим з оренди з моменry пiдписання Балансоутримувачем та

орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна,' 
ц.ц, Якщо Оренлар n" nb".pruc Майно пiсля отримання вiд Балансоутримувача примiрникiв

акта повеРненнЯ з оренди орендованого Майна, Оренлар сплачуе Балансоутримувачу неустойку у

розмiрi подвiйнот орендно'l: плати за кожний день користування Майном пiсля дати припинення цього

договору.
4;5.,з метою виконання зобов'язань Оренларя за цим договором, а також за договором про

вiдшкЪiУвання Ёитрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання

*ory"-i""x по"пуr:оренларю до або в день пiдписання цього договору Оренлар сплачус на рахунок

Ба;lансоутрймувitча заdезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi 1 1 Умов,

+.о. ъалапсоутриц{увач повертас забезпечувальний депозит Орендарю протягом гt'яти робочих

днiв пiсля пiдпиоання акта повернення з орендиорендованого Майна, або здiйснюе вирахування сум,

визначених у гryнктi 4.8 цьоiо договорУ, у разi наявностi зауважень Ба,пансоутримувача або

Орендодавця.
4.'l . Балансоутримувач з€tлишас на власному рахунку забезпечуВальниЙ депозит' у повномУ

обсязi, якщо:
орендар вiдмовився вiд пiдписанLlя акта повернення з оренди орендованого Майна у строк,

визначений цим договором, або створюе перешкоди У лоступi до орендованого Майна представникiв

Балансоутримувача або Орендодавця з метою скJ]адення такого акта;
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орендар не пiдписав в установленi строки договiр оренди М::i,:.1,|,:,:,rj",::ж,лроведення

;.'r,T##;;й;;;;;;;;;;'"i,l n|br"ronn n,iro.o podo"o.o дня з моменТУ ОТРИМаННЯ ВiД
l\f.й,,а io аqrrряvаннq]\rи з2паховvС

;й;;;йr;; ;;;;.", u pu*y"oo 
_ 

невиконаних зобов'язань 
--О^r:::О' 

i ПеРеРаХОВУе

;;;;;"i,;;"r"И о"по.ит на погашення. зобов'язань Оренa"р, I]i:1 ::т::т1 ;

i'oJr*.i ;J;iy' ;;шаються зобов'язання' Оренларя iз сплати неустойки (пункт 4.4 цього

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

ПункТУ lб Уплов пiДлягас сплатi БалансоУтриМуВаЧУ; :- _-л_.. Гл-л'.лпrlтr
у четверту ч.ергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати Балансоутримувачу плате)кlв за

договором про вtдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання ореllдованого Майна та

надання комунальних послуГ Оренларю;--)-оошuо 
Г)прнпяпq и збиткiв, завданих

у п'яту чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсацll сум

орендованому Майну; 
)-.-.,rrc Г.tлрgпяпq iq KiB за цим договором

УшостУЧерГУ-ПоГаШаIоТЬсязобов'язанняорендаряiзсплатиlнШихПЛаТе}
або в рахунок погашення iнших не виконаних Орендарем зобов'язань за цим договором,

Балансоутримувач повертае Орендарю суму забезпечуваJIьного депозиту, яка зzLпишилась пlсля

злiйснення вирахувань, передбачених циNr пунктом,

5. Полiпшенllя i peMottT ореIIдованого майrlа

5,i, Оренлар ма€ право' 
о таlабо капiтальний ремонт Майна i

за згодою Балансоутримувача проводити поточни1

виступаги замовником на виготовлення проектно-кошториснот документацiт на проведення ремонту;

здiйснювати невiд'емнi полiпшення Майна за наявнос,гi рiшення Орендолавчя про надання

зголи, прийнятого вiлповiдно до Закону та Порялку,

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

оренди зарахувати частину витрат на проведення капiтального ремонту в рахунок змеllшення

орендноТпЛаТи, i ллаuпппяRIIq ня ппоRелення
5.2.ПорядокоТриМанняорендареМЗГоДИ-БалансоУтриМУВаЧаiорендодаВЦяНаПроВеДеНН

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

згодиоренДоДаВЦяназарахУВаНГIяВиТраТНаПроВеДенНяцИхробiтврll.Т":::,YенДноТПЛаТИiУмови,
IJa якиХ здiйснюеться таке зарахування, а також сума витрат, якi моlt(уть бути зарахованi,

визначаються Порядком.
5.3. Орендар мае право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ниМ невiд'смних полiпшень Майна

у порядку 1,а на умовах, встановлених Порядком,

5.4. Ореrrдар мае право nu no*n.nau,rir uuproaTi здiйснених ниМ невiд'смних полiпruень Майна

вiд перемоltсця аукцiону . пр""ur"зацiт.майна, а якшо 
l1I1м.:ереможцеI4 

стlлслорендар, _ то.право I_Ia

зарахуваI-Iня в рахунок куlliвельноt цiни суми BapTocTi здiйснених ним ttевiд'смних полlпшень у

порядку та на умовах, встановленихзаконом укратни вiд l8 сiчня 2018 р, N 2269_VlIl "про

I]риватизацitо дерrltавtrого i комунzlJlьного майна" (Вiдомостi ВерховноТ Ради УкраТни,20l В р,, N l2,

ст. 68) (дruri - Закоtt llpo приватизацirо),

6. Режпм вl|користанllя ореIIдоваIIого Майна

6.1. Ореrrдар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiдповiдно ло призначення,

визначеного у пl,rlктi 7 Умов,
6.2. Орендар зобов'язаний забезпечувати збереження орендоваriого Майна, запобiгати його

пошкодженнlо i псуванню, три.мати Майно в порядку, передбаченому санiтарними нормами та

правилами non 
"n 

nb безпеки,'пiоrр"*у"ur"Ър.Ъооuu"" мuи,о в ttzше)кному cTaHi, не гiршому, нiж

на момент передачi його в оренду, з урахуванням нормального фiзичного зносу, злiйснювати заходи

протипожежноТ безпеки,
6,3, Оренлар зобов'язаний: 

по)ке)кноI безпеки розробляти кошtплекснi
вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTIB з

заходИ щодо забеЗпеченLlЯ пожеrt<ttоТ безпеки об'ск,l,а оренди Майна;

забезпечуватLl лодер)ltа}lня проl,иПо)l(е)кних вимог, стандартiв, норм, правил, а тако)к викоttа}tня

вимог приписiв i постанов оргаlllв дер)кавного по)кежного нагляду та вимог вiдповiдних c,ltyrr<б

(п iдроздiл iB) Балансоутримувача;
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утримувати у справLIому станi..засоби протипо,*i":_::л:.i}.i::у_.: зв'язку, пожежну TexHiKy,

вiдповiднi

документи розслiдування' oq пптпиL{яння пп iнrкенерних мере)к,
орендар несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатацll

по*"rп"ът безпеои i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством,

6.4. Оренлар зобоu'"заний .uб..п.""rи представникам Орендодавця та Балансоутримувача

доступ на об'скт оренди у робочi днi у робочий час (9 у чi.i отримання скарг на порушеtiня правил

тишi або провадх(ення Орендарем дiяльностi у неробо,rйй "ua, 
яка завдае шкоДи або незручностей

власника*r сумiжних примiщень, - то у буль-якии iнший час) з мето}о здiйснення контролlо за його

використанням та u"кonunnr' Оренларем умов цього договору, Про необхiднiсть отримання доступу

до об'скта оренди Ба".а"соутр"*уuu" аЬо Оренлодавець повiдомляс Орендаревi електронно}о поштоIо

принайшtнi за один робо"иi лa"i, npi" випадкiв, коли доступ до об'скта оренди необхiдно отримати з

N,Iетою запобiгання HatleceНlIto шкоди об'екту оренди чи. власностi TpeTix осiб через виникнення

загрози його пошкодження внаслiдок u"uрiйп"* ситуаuiй або внаслiдок настання надзвичайних

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

правил тишi або проваджен', ор.плu|"nn дiопi"*тi у. нЪробочий час, яка завдас шкоди або

незручнос.гей "nu"n"ou* 
сумiлtних n|"*iru"no. V P.":i виникнення таких ситуаuiй Ореrлдар

зобов'язаний в>ttивати невiдкладних заходiв для лiквiдацii Тх наслiдкiв,

6.5. ПротягоМ п'ятИ робочиХ днiв з датИ укладення цього договору Балансоутримувач

зобов'язаний надати Орендарю дrtя пiдписання:

ДВапримiрникидоГоВорУПровiдшкодУванняВИТраТБалансоУтрИМуВачаНаУТр.И.Y-аНН.:
орецдованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю, Проек,ги договорlв lз

постаLIаJIьникамИ комунaU]ьних послуг, якщо стосовно об'скТа оренди такимИ постачаJlьниками

коN4уцаJ]ьнИх послуГ вiдкритi oKpeMi особоui рахунки або якщо oKpeMi особовi рахунки були вiдкритi

на попереднього користувача Майном, _ |,
ОренлаР зобов'язаIIИй протягоМ десятИ робочих днiв з моменту отримання примlрникlв

договорУ про вiдшкодування витраТ Балансоутримувача tla утримаНня орендованого Майна та

наданllя кому}lальних послуг Орендарю:

lliдписати i повернути БаrrансоутриNIувачу примiрник договору; абО

tIодати Ь-u*оуrримувачу Ъdгру"rоuuui зауваження до сум витрат, якl пlдлягаlоть

вiдшкодуванню Орендарем за договором, 
-,,:_ - iiлп,Ачт\i лтпиN/анLIя в

оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вlд

Балансоутримувача вiдповiдi на своТ зауваження, яка мiстить документальнi пiдтвердже":" 
:1l_|.1',

якi пiдлягають вiдшкодуваннIо Оренларем, пiдписати i повернути Балансоутримувачу примlрI,1ик

ДоГоВорУ' никами комунаJIьних послуг договорiв tla
Ореllдар вживас заходiв для укJIадення lз постач€uIьн"yI.1 y-.,.:::::_,^:;;,J,;;; ";;.;.,

постачаннЯ вiдповiдлlиХ ко]\,lуtlальнИх послуГ протягом_ мiсяця з моменту отримання tlpoeк]-IB

вiдповiдниХ договоlliВ вiд БалансОуrр"rуuu,ru. ОреплuР зобов'язаний надати Бшrансоу,гримувачу копiТ

договорi в, укл адеll их iз посr,ачал brt и кам и коI\4унал ьн их послуг,

7. CTpaxyBaHrlll об'скта орендIr, вiдrtrкодуванltя витрат tla оцitlку Майllа

7. l . Оренлар зобов'язаний:
протягом 10 календарних днlв з дня укладення цього договору застрахува,ги Майно 

_llолл?,у

його страХово[ BapTocTi, визнаЧеноТ У пунктi 6,2 Умов, на користЬ БалансоутРимувача згlдно

з Порядком, зокрема вiд Ilolt<eltti, затопленtIя, протиправних дiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та

ПроТяГоМlOкалендарнихДнiвЗДНяУкЛаДеННядоГоВорУсТраху:а::".!::r"::iвстрахУвання)наДати
БалансоутРимувачУ та ОрендодавчrО завiренi Ilzше)кним чином копiТ до_говору страхування i

докушlентiв, якi пiдтвердlI(уIо,ть сплату страхового пJIате)ку (страхових 
"]1]"11."),

tlоновлIовати щороку договlр "r;;;;;;;,i,u*, 
*об npo,o'o* "р::у a]l.ч''о'.о 

договору Майно

було застрахованим, i 
"ада.аr" 

Ь-uп"оуrрLlмувачу та Орендодавцю копiТ завiрених н,ше)кним чином

договорУ arрu*уuu*rПя i дсlкументiв, якi пiдr"ердп,Ують сплатУ страховогО плате)ку, Якщо логовiр

страхУвання укJ]аденИй на строк, *о a in,"*, nin, oo"n piK, такий договiр повинен бути поновлений

пiсля закiнчення строкУ, на який вiгt укладеltо, хування укладасться на
якщо строк лiт договору оренди пленший, нiлt один pik, то договlр стра]

строк лiт логовору ореllди.
опла:га послуг страховика злlисtlюсться за рахунок Ореrrдаря (ст,рахувальника),



8. Суборенда
8.1. Орендар ма€ право передати Майно в суборенду за письмовою згодою Орендолавuя про що

зазнача€ться у пунктi 13 Умов. I-I,iльове призначення, за яким Майно може бути викориатано

вiдповiдно до договору суборенди, визначаеться з урахуванням обмехtень, передбачених цим

договором у пунктi 7.1 Умов.
8.z. Ор""дuР може укладатИ договiР суборенди лише з особами, якi вiдповiдають

вимогам статгi 4 Закону.
8,3. Орендар npor".oN4 трьох робочих днiв з дня укJIадення договору суборенди зобов'язаниЙ

надати Орендолавц, iпборruцiю про суборенларя та один примiрник договору суборенди для його

оприлIоднення ОрендоДавцеМ в електроннiй торговiй системi,

9. Запевнеttllя cTopiH

9.1. Балансоутримувач i Оренлолавець запевняють Орендаря, що:

9.1.1. KpiM Ь"Пuд*i*, коли про iнше зазначене в aKTi приймання-передачi, об'скт оренди с

вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'скта немас майна, нале}I(ногО TpeTiM особам, повниЙ i

безперешкОдний достУп до об'скта Mo)I(e бу,ги наданий Орендарlо в день пiдписання акта гtрийманt,tя-

перелЬчi разом iз помплек.rом клlочiв вiд об'екта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi приймання-передачi;' 
g.1 .2. iнформачiя про Майно, оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду або

iнформаuiйному повiдомленнi/iнформачiТ про об'скт оренди, якщо договiр укладено без проведення

nyn,,io"y (в обсязi, передбачеttому пунктом 26 Порядку), посилання на яке зазначене у пунктi 4,2

Уrо., uiдпо.iдua дiйсностi, за винятком обставин, вiдобраяtених в aKTi приймання-передачi,

9.2. ОренЛар зобовяЗаний свосчасно iB повному обсязi сплачувати орендну l-tлату та iншi

платеlкi вiдповiдно до цього договору.
9.З. Одночасно або до датИ укJIадення цього договору Оренлар повнiстю сплатив авансовий

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

депозитв розшriрi, визначеномуу пунктi ll Умов,

10. Вiдповiдальlliсть i вирiшенllя спорiв за договором
l0.1. За невиконанНя або ненаЛе)I(не викоНання зобоВ'язанЬ за циМ договороМ стороtlи несуть

вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором,
l0.2. Орендодавець не вiдповiдас за зобов'язаннями Оренларя. Орендар Ile вlдповlдас за

зобов'язанLiями Оренлодавця ,га Балансоутримувача, якщо iнше не передбачено llим договоро]vI,

Орендар вiдповiдас за своТми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH с правонаступником,

виключItо власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не Morke бути звернене на оренловане

Майttо.
l0.3. Спори, якi виникаю],ь за цим договором або в зв'язку з ним, tle вирlшенl шляхом

переговорiв, вирiшуюl-ься в судовому порядку,

l0.4. СтягненнЯ ,абор'оuа"ос,ri 
' З оренлноТ плати, пенi та не5,стойки (за наявностi),

передбачених цим договором, Mo)l(e здiйснtоватися на пiдставi рiшення суду, Стягнеt-tня

.uЁорrоuоПостi З оплатИ орендноТ платИ вiдповiдно до частинИ шостоТ статгi l 7 Закону MorKe

здiйЁнюватися в безспiрному порядку на пiдставi виконавчого напису HoTapiyca,

11. Строк ,lиlltlocTi, умови змiни та прлIпиIIення договору

l1.1. Цей договiр укладено tla строк, визгtачений у пунктi l2 Умов. Перебiг строку договору

починаеться з дня "uбр*rrr' 
чинllостi ц"* до.о.ором. L{ей договiр набирас чинностi в день його

пiдписанlля aropo,ru*". Строк оренди за Цим договором почина€ться з дати пiдписаttня акта

прийшланttя-передачi i закillчуеi,ься датоЮ припиftення цього договору' 
,:т ..

|1.2. умови цього договору зберiгають силу протягом всього строку дiт цього о",",_ч1.1]."]:у

числi У разi, коли гtiсля його укJIадення законодавством встановлено правила, що погlршуlоть

с1ановище Орендаря, KpiM випадку, а в частинi зобов'язань Оренларя щодо орендноТ плаr,и - до

виконан ня зобов'язань.
l1.3. Змiни i доповнення до договору внося,гься до закi1,1,1ення строку його дiт за вза€мною

згодоЮ cTopiH з урахуванняМ u"runorn"""* :ru]r"_,:ллl 9 
Закону та Порядком умов r,a oбMerItettb

шJlяхоМ укладеннЯ договорlВ про внесеНня змiн iдоповнень у письмовiй формi, якi пiдписуtоться

сторонами та е невiд'смними частинами цього договору,
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l1.4. Проловження цього договору здiйснюсться з урахуванням вимог, встановленихстаттею

l 8 Закону та Порядком.
орънлар, який бокас продовжити цей договiр на.новий строк, повинен звернутись до
-г-----,г,

Орендодавця за три мiсяцi до закiнчення строку дii договору iз заявою,
Z| _л лл,,^,,.i - ,

уЬЙ.п"И беЗ проu.д.п"' ayKuioHy з пiдпрИемствами, установами, органlзацlями,

передбаченими стат-гею 15 Закону.

Пропуск строку подання iаяви Орендарем с пiдставоtо для припинення цього договору на

пiд"rаuiзu*iнчення .rpony, на який його було укJIадено, вiдповiдно до пункту l43 Порядку,

орендар мас перевФкне право на продовження цього договору, яке може бути реалiзовано ним

у визначений в Порядку спосiб' 
lи'"{ логоRопом- пеDе; la орендоваrtе lчlайtIо

i1.5. Якщо iнше не передбачено цим договором, перехiд права власностl t

третiпл особапt не с пiдстаuой оrо змiни або припинення чинностi цим договором, i BiH зберiгас cBoro

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

приватизацiТ орендованого Майна Орендарем,

l 1.6. Щоговiр припиняеться:
l 1.6.1 з пiдстав, передбачених Llастиною першо}о cTaTTi 24 Закону, i при цьому:

l1.6.i'l.якЩопiДставоюПриПи}lенняДоГоВорУсзакiнченнясТрокУ,наякиййогоУклаДено
(абзач лругий частини першоi статгi 24 Закону), то договiр вважа€ться припиненим з:

дати закiнч"п"" 
"фопу, 

на який його було укладено, на пiдставi рiшення Орендодавця про

вiдмову у продовженнi цього договору, прийнятого з пiдстав, передбаченихстаттеlо l9 Закону, в

межах cTpokiB, визначенихчастиною п'ятою статгi l8 Закону; або рiшення ореtIдодавця про

припинен}Iя цього договорУ з пiдстав пропуску Оренларем_ строку на подання заяви про продов)I(ення

цього договору, передбаченого частиноIо ,p.rioro cTaTTi 18 закону (пункт l4з порядку), 
,._.,,л..., ,

д.lти, визначенот в абзацi третьомупункту l51лПорялку, якщо. перемо)ltцем аукцlон{ j]а

продов)l(енНя цьогО договорУ стала особа iнша, HirK Орендар, - на пiдставi протоколу аукцlоI,I}/

(рiшення Орендодавця не вимагасться);
|1,6.1 .2. якщо пiдставою гlрипиненt{я договору е обставини, передбаченi абзацами TpeTiM,

четвертим' сьомим' восьмиМ частинИ першоТ cTaTTi 24 Закону' договiР ввarкас,гьсЯ припинениМ з дати

настання вiдповiдноТ обставини на пiдставi рiшення Орендодавця або на пiдставi документа, який

свiдчи,гь про настанrrя факту припинення юридичноТ особи або cMepTi фiзичноТ особлt;

l 1.6,2 якщо Оренлар надав недо.rоriрпу iнформашiю про право бути орендарем вiдповiдно /.to

положеtIЬ частиН трЬтьоТ i четвертоТ статгi 4 Закону, а тако)к якщо Орендар, який отримав Майно в

оренду без проuелення аукцiону, Ilадав таlабо оприлюднив на веб-сайтi (сторiнцi чи профiлi в

сЬцiальrriй Meie;Ki) ,,едо"rоuiрну irrформацiю про себе таlабо свою дiяльнiсть,

!оговiр вважасться IlрипиI,1еним з цiсТ пiдстави в односторонньому порядку на 30 день гriсля

trадiслаtIнЯ ОрендодаВцем листа ОрендарЮ про дострокове припиненНя цьогО договору, KpiM

випадку, коли протягоl\{ зазllаченого строку Орендар звернувся до суду з оскар)кенням такого

рiшення Орендодавця.
у такому разi договiр ввая(аеться припиненим:

пiсля закiнчення двЬх мiсяцiв з дня звернення оренларем за таким позовом до суду, якщо

судом не вiдкрито провадження у справi за таким позовом Орендаря про,гягом зазначеного

двомiсячного стрОку:
або з дати 

"ud'pu*.,Uo 
законноТ сили рiшення]\,l суДу про вiдмrову у позовi Орендаря;

або з датИ залишеннЯ аудоМ позовУ без розгляду, припинення провад)ltеIjня у справi або з дати

Лист про дострокове припинеt]ня надсиласться на адресу електронноТ пошти Ореrrларя t

поштовим вiдправленням, iз повiдомленням про вручення i описопл вкJIадення за адресою

мiсцезнаходli<ення Орендаря, а TaKo)l( за адресоlо орендо_ваного Майна;

l1.6.з.,,u u"ппЬ.у Орендодавцо. пй.ru", передбаче}lих пунктоrrл l1,7 цього договору, lпри

ttbo'Y договiР вважастьсЯ llрипиIjениМ в день, визначениЙ вiдповiдно до абзацу третього пункту l 1,8

цього логоворуl
i 1.6.4. на вимогу Оренларя з пiдстав, передбачених пунктом l 1.9 цього договору, i при цьому

договiр ввu,I(аеться припиненим в лень, визrlачений вiдповiдно до абзацу другого пункту l l,10 цього

oo'ouorllu.r. 
за згодоtо cTopiH на пiдставi логовору про припинеННЯ З ДаТИ ПiДПИСаttt-tЯ аК'Га

повернення Майltа з оренди;



9

l1.6.6. на вимоry будр-якоi iз cTopiH цього договору за рiшенням суду з пiдстав, передбачених

законодавством.
il17.,Договiр може бути лостроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо Орендар:

lr1.7.i,'oonY.r"u прЬ.rро"""п, .nnui" орендноТ плати на строк бiльше трьох мiсяцiв або

су"арпа]rаборговънiсть з оренлнот плати бiльша, нiж плата за три мiсяцi;
' '|1'|.7,2,'без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у користування

iншiйЪ."оi. noiпl 
"inuoiiu, 

пол" оренлар передав Майно в суборенлу на пiдставi пункry 8,1 цього

договору i надав Оренлодавцю копiю договору суборенди для його оприлюднення в електроннlи

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

' : _л lлr л гл -л.,лл..-_1|.,7,4.-перешкоджас спiвробiтникам Орендодавця таlабо Бмансоутримувача здlйснювати

контроль за використанням Майна, виконанням умов цього договору;

1 1.7.5. невиконуе забов'язання за цим договором,
1 1.8. Про наявнiсть однiет з пiдстав для дострокового припинення договору з lнlцlативи

орендодавця, передбачених пунктом.l1.7 цього договору, Орендодавець або Балансоутримувач

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

i вимогУ про йогО усуненнЯ в строК не менШ 
"n 

tS,u не бiльш як 30 робочихднiв з дати ресстрацiТ

листа (у cipon п'яти робочr* д"iu, якщо порушення стосусться прострочення сплати оренднот плати

або п"р"ц1*од*u"п" у здiйсненнi Орендодавцем або БалансоутримувачеМ контролЮ за

""*орr"iuпням 
Майна). Лист пересилаеться на адресу електроннот пошти Орендаря i поштовим

uiдправлеrням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження

орендаря, а також за адресою орендованого Майна,

Якщо протягом встановленого у приписi часу Оренлар не усунув порушення, Орендодавець

надсилае Орендарю лист, У якому повiдомляе Оренларевi про дострокове припинення договору на

вимогУ ОрендодаВця, У листi зЕIзначаетьСя пiдстава припинення договору, посилання на вимогу про

усунення порушення, а тако}к посилання на обставини, якi свiдчать про те, що порушення тривас

пiсля закiнченнЯ строку, вiдведеного для його усунення,
.щоговiр вважаеться припиненим на п'яi"й робочий день пiсля надiслання Орендодавцем або

Балансоутримувачем Орендарю листа про дострокове припинення цього договору, Орендодавечь

"uд""пuь 
Орендарю лист,про дострокове припинення цього договору електронною поштою, а тако)к

поштовим вiдправriенням iз повiдомленням про вручення i описом вкJIадення за адресою

мiсцезнаход*енп, Орендаря, а також за адресою орендованого Майна, ffата дострокового

припинення цього ооaъrоруна вимогу Орендодавчя встановлюеться на пiдставi штемпеля поштового

вiддiлення на поштовому вiдправленнi Орендодавця,

1 1.9. Цей договiр Йо*. буr" достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо:

11.9.1. проr".ой одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар отримас

докuви icToTHoi невiдповiдностi об'екта оренди iнформачiт про нього, зазначенiй в оголошеннi або

iнформачiЙному повiдомленнi/iнформаuiТ про об'ект оренди, якщо договiр укладено без проведення

аукцiону; або в aKTi приймання-передачi; або' 
1i,9.2. npon".oM д"о* мiсяцiв пiсля пiдписання акта приЙмання-ПеРеДаЧi ОРеНДаР Не МаТИМе

моrкливсtстi виiориотовуЬати об'скт або присryпити до виконання ремонтних робiт на об'ектi через

вiдсутнiоть , nu о, .*ii- , 'Or-"UO"ri 
nio*,or"nni a: комун'льних послуг, або вiдмови

ьiu".ьуrрJмувача укласти iз Оренларем договiр про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на

утримання op"nooJi"Jro Майна .,u надання комуtlальних послуг Орендарю, або вiдмови

постачальН,икiв вiдповiдЁих комунальних послуГ укJIасти iз Орендарем договори на постачання таких

;;;;"r.-Б;rr.о' Qдного мiсяця з моменry звернення Орендаря (за умови, що Оренлар звернувся до

таких fiостачальникiв :послуг не пiзнiше "i* протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта

приймання-передачi Майrrа),
1 1.10. Про виявлення обставин, якi даlоть !раво Орендарю на припинення договОру вlдповlднО

до пункry l 1.9 цьогО дЬговорУ, ОренлаР поul,"dп_повiдомити Орендодавцю i Балансоутримувачу iз

наданням вiдповiдних доказiв npor"roш,l трьох робочих днiв пiсля закiнчення cTpoKiB, передбачених

й;;;; iiЭ о-о*ору. Якщо протягом 30 днiв з моменry отримання повiдомлення Орендаря

.uyurn.nn" ОренларЯ'не булугь ycyHeHi, Оренлар надсилас Орендодавцю i Балансоутримувачу

;;J;.y npo: ob.rpo*ou" прйпйп"п""-цього договору i вимогу про повернення забезпечувЕtльного

деiiЬзиту j] qплu""i'й"J;й ;;";"от nnur". B"Moi" Орендаря, заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB,

встано'влених цим пунктом договорУ, задоволенню не пlдJlягаIоть,

.Щоговiр ввall(асться пр14пиненим на десятий робочий день гtiсля

Ореrlдолавrцо i Балансоуl,римувач), вимоги про досl,рокове припинення

надiслання Оренларем

цього договору. KpiM
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BltпaJ.KiB, коли Орендодавець або Балансоутримувач

обставин, викJIадених у повiдомленнi Оренларя,
надав Оренларю обгрунтованi зауваження щодо

Спори щодо обrрунтованостi цих заувzDкень

вltрiшуються судом.---г 
iu uiдaуrrостi зауваясень Орендодавця та Балансоутримувача' передбачених абзацом другим

цього пункту:
Балансоутримувач повертае Орендарю вiдповiдну частину оренднот плати, сплаченоl

Оренларем, протягом десяти календарних днiв з моменту отримання вимоги Орендаря i пiдписання

Орендарешr акта повернення Майна з оренди;

БалансоутрI4]\,lувач повертае сплачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом десяти

к€tлендарних лнiв з моменту отримання вимоги Оренларя i пiдписання Орендарем акта гIовернення

майна . ор."л". Поuернення оренднот плати, що була надмiру сплачена Оренларем на рахунок

БалансоутриNlувача здiйснюсться у порядку, визначеному законодавством,

l 1.1 1. У разi припинення договору:
полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Орендарем за рахунок власних коштlв за згодоlо

осiб, визначених у пуrlктi 5.1 цього договору, якi Morl<Ha вiдокремити вiд оренлованого Майна, не

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

N{аЙна, - власнiстю територiшrьноТ громади MicTa Кисва;

полiпшення Майпu,'зробленi Орендарем без згоди осiб, визначених У пуtlктi 5,1 цього договору,

якi не можна вiдокремити без шкоди для Майна, € власнiстю територiальнот громади MicTa Кисва та

Тх BapTicTb компенсацiТ не пiдлягас.

11.12. Майно вважаеться поверн9ниI\{ Орендодавrlю/ Балансоутримувачу з моменту пlдписання

Балансоутримувачем та Оренларем акта повернення з оренди орендованого Майна,

12. Illшre
'l 2.1 Оренлар зобов'язаний письмово повiдомити irrшим cTopollaМ договору протягом tl'яти

робочиХ днiв З дати внесення змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i

контаI(тних rlаних. Ореrlдодавецо uбо Балансоутри]\{уваtI повiдомляс Оренларевi про вiдповiднi зшliни

письNrово або на адресу електронноТ пошти,

l2.2. Якщо цей договiр пiдлягас нотарiальttому посвiдченню, витрати натаке посвlлчення несе

ооендап.
12.з. Якшlо протягом строку дiт договору вiлбувасться змiна Орендодавt{я або

llалансоутримувача Майна, новий Орендодавець або Балансоутримуваtl стас стороною 1,акого

договорУ шляхо]\,l складеннЯ акта прО зашliнУ сторонИ у договорi орендИ (далi - акт про замiну

сторони) за формою, що розроблясться Орендодавцем. Дкт про замiну сторони пiдписуеться

попередttiм i новим Орендодавцем або Балансорримувачем та в той )ке де}lь надсилаеться iншим

сторонам договору листом (цiнним з описом). Дкт про замiну сторони склада€ться у трьох

оригiнальних примiрниках. Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов'язаний (пготягом 
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яlи

робочиХ днiв вiД дати йогО надсиланнЯ Ореьlларю) опублiкувати зазначений акг в електроннiй

торговiй системi. Орендодавець або Балансоутримувач за цим договором ввая(асться замiненим з

MoMetlTY опублiкувапп, un-,,u про замiнУ cTopiH в електронНiй торговiй системi,

12.4. у разi реорганiзаrtiт оренларя договiр оренди зберiгас чигtнiсть для вiдповiдного

праl]онаступника юридичноТособи - ОРеНЛаРЯ, 
._. ^^.,r.. '-лллt,i_ _л _о_л.i пспб

у разi видiлу з lоридиtlнот особи - Оренларя окремот юридичнот особи перехiд до такот особи

прав i обов'язкiв, якi витiкают,ь iз цього договорУ, шtоrкливий лише за зголою Орендодавчя,

замiна стороLlи Оренларя набувас чинностi з дня вllесення змiн до цього договору,

Заплittа Оренларя ittша, Hirl< передбачена цим llyHKToM, не лопускасться,

l2.5. Цей fiоговiР укJIаденО у трьоХ примiрниках, Ko)I(eH з яких мас олнаков} юридичну силу, по

одl{ому для Ореtлдаря, ОрендодавLtя i Балансоутримувача,

12.6. у разi' якll1о повiдомлення (лист) Орендодавця, Балансоутримувача направлене за

нале)кноЮ адресоЮ (зазначеноlо у договоРi) i повернено поштоЮ у зв'язку з посиланням }ta вибуття

адресата, не отримання у зв'язку . ,uпiп,,Ё""ям ,гермiну зберiгання поштового вiдправлення, вiдмову

вiдодерл<ання'Тоtllо'ТоВВа)каеТЬся,ЩоаДресаТlоренлаR)повiДом.ilенийналеrкниМЧИноМ.
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13. Додатки

1З.1 .Щолатки до цього l]оговору с його невiд'смною i складовою частиною.

.Що цього,Щоговору додаються:
- Акт приймання-передачi орендованого майна (!олаток 1);

- ВикопiюВанняМ з поповерХовогО плану (,Щолаток 2),

_ протокол електронного а! кuiону N9 LLE00 l _Uд_202 | \22з_з96з4 сформован ий 25 ,0| ,2022

Вiд Орендодавця:

Вiд БалаltсоутрllNlувача :

Вiд Орендаря:



Акт
приймання-передачi в оренду нерухомого майна, що належить до комунальноI

власностi територiальноI громади MicTa Киева

м. КиiЪ

Фiзична особа - пiдприемець Лстов Андрiй Миколайович, надалi - Орендар, код
за €ЩРПОу 3159103635, що знаходиться за адресоIо: 03040, м. КиТв, вул. Мари"u,r."r.u,
б/б, кв. 53, З однiеi сторони, та Комуtlальllе некомерЦiйне пiдпр".*.rrо <Щентр
первинноi медико-санiтарноi допомоги Л}1> ГолосiiЪського районУ м. Кисва, надалi -
БалансоУтримуваЧ, КоД за еЩРПоу 38945065, що знаходиться за адресою: 03191,
м. Киiво вул. Маршала Якубовського, 6, в особi директора - СкрЙцького IBaHa
Вiкторовича, з другоТ сторони, склали цей Акт, про наведене нижче:

ль (далi - !оговiр оренди) Балансоутримувач передае, а Орендар
строкове платне користування нерухоме майно, що налея(ить до комунальноТ

(дaлi_oб'eктopенди),щoпеpебyBaсНaбaлaнciБaлдo
сфери управлiння Голосiiвськоi районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ.

2. об'ект оренди е вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'екта оренди немае майна,
нulлежного TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ до Об'екта оренди надаеться
орендарю в день пiдписання цього акта приймання-передачi;

3. Характеристика нежитлових примiщень: нежитловi примiщення розмiщенi на
першому поверсi, HMBHi Bci iнженернi комунiкацii.

4. Вказанi примiщення передаються Орендарю в задовiльному cTaHi
обладнання.

без буль-якого

5. IJим Актом орендар засвiд.tус, що отримав вiд Балансоутримувача необхiднлrй
комплект ключiв вiд Об'скта у кiлькостi [--] штук.

приймас в
власностi, -

, Балансоутримувач
Комунальне некомерuiйrlе пiдприсмство

кЩентр первинноi медико-санiтарноI
допоirtоги М1> ГолосiТвського району

rr. Киева

Орендар
Фiзична особа - пiлприсмець
лстов дндрiй Миколайович

Характеристика нерухомого май на
Нежитлове примiщення l поверху, загrulьною площею
2,00 кв. м, що розтшоване за адресою: вул. Академiка
Заболотного, 48-А

Поверх перший поверх
Загальна площа об'екта (кв. м) 2,00 кв. м
Корисна площа об'екта (кв. м) 2,00 кв. м
назва об'екта Неrкитлове примiщення
М iсцезнаходя(ення об'екта вул. Академiка Заболотtlого, 48-А, м. Киiв

03040, м. КиiЪ,
03l9l, м. КвЬ вул Як5бовського,6 вулЩанська. 6/6. кв. 53.

лZlzJ,лИ.zz

1. На виконання договору оренди нерухомого майна вiд 1.-2у


