Додатковий логовiр Лil 3

майна територiальноi
про внесення змiн до fl,оговору вiд l 8.03.2019 ль 56Л про передачу
в
оренду
Кисва
MicTa
громади
(нежитлового примiщення загальною площею 369,2 кв, м,
бульв, Лесi УкраIнки,8 )
розташованого за адресою: м, КиiЪ,

,/f ru*й'Цrrt

м. Киiв

1021

року

в особi заступника голови
печерська районна в MicTi Кисвi лержавна адмiнiстрацiя, далi - орЕндодАвЕць,
Печерськот
районнот в MicTi Киевi державнот
дiс на пiдставi розпорядження
двдеенка Олександра Днлрiйовича,
"п"й
ПечерськоТ районноТ в MicTi
керiвниками
мiж
адмiнiстрацiТ вiд 25.06.2оZб Ns 288 ''Про ,"r"u.оu"й розпопiл обов'язкiв

киевi державнот адмiнiстрацiт" iз змiнами до нього , з однiст сторони, та
контролю.та профiлакгики хвороб MiHicTepcTBa охорони здоров'я
Щерэкавна установа <<Киi'вський мiський центр
Чумака Сергiя Павловича, який
?*pui""u, надалi - орЕнддРп в особi ,"*o"y"u"u обоЪ'язкiв .e""pan""o.o директора
УкраiЪи Biдo;z.oB.zoZ1 Ns 1103 < Про леякi питання органiзаuiйноТ
дiе на пiдставi наказу MiHicTepcTBa охорони.дороu',

Моз Укратни>, з другот сторони, а також
з обслуговування.,китловогt) фонду Печерського району
компанiя
Комунальне пiдпри€мство "Керуюча
виконувача обов'язкiв директора Павлика Iгоря Климовича,
в
особi
м. {исва'', надалi -БдлднсОутЁимувДЧ,

дiяльностi державних установ -лабораторних центрiв

адмiнiстраuiТ вiл 06,07,202о Ng 98-к,
що дiе на пiдставi розпорядження Печерськоi районноТ в Micii .Кисвi державноТ
Печерського
району м. Ки€ва" вiд 06,07,2020
Ha*i,.y КП ''Керуюча компанiя з обслуговуuuп", ,п"rпового фонлУ
Сторони, керуючись Законом
iMeHoBaHi
сторони,
разом
Nэ l99-rc/Tp ''Про виконання обов'язкiв директора", з TpeTboi
в
оренду
передачi
державного та комунtlльного
Порядком
майна),
УкраiЪи uilpo ор."лу державного та комунЕIльного
JФ 483, згiдно з рiшенням
2020
червIUI
03
вiд
УкраiЪи
року
MiHicTpiB
майна, затвердженип,r ПЬстановою Кабiнету
УКРаiНИ, СТаТТЯМИ
кОДеКСУ
63l
статгi
З
tryнктом
Щивiльного
}ф
50/9129,
киiъськоi MicbKoT ради вiд 2з.0,7.202о
УкраiЪи, розпорядженням ПечерськоТ
651,653,654 Щивiльного Кодексу УкраТни, статтею l88 Господарського Кодексу
вiп 25,10.2o2l Jф 689 кПро продовження договорiв про передачу майна
раИЬн"оi в MicTi Киевi лержа""Ьт uo*i"i.TpauiT
договiр до ,Щоговору
територiальноi гроплади MicTa Киева в оренду без проведення аукчiону>), уклали uеЙ ,Щолатковий
примiщення
нежитлового
56/1,
лъ
про передачу майна територiальноТ громади MicTa Кисва в оренду вiд 18.03.2019
про
-,Щоговiр)
(надалi
8
Украiнки,
Лесi
бульв.
КиiЪ,
м.
загальною площею З6912 кв. м, розташованого за алр""оюi
наступне:

вiл 25J0202| Ns 689
Вiдповiдно до розпорядження Печерськот районнот в MicTi Кисвi лержавноТ адмiнiстраuiТ
2024
1б
ЖОвтНЯ
а
саме
364
до
РОКУ ВКЛЮЧНО,
2
на
днi,
строком
роки
орЕнддрю пролоu*Ё"о тЁрмiн дiт Договору
майна,
нерухомого
оренди
Примiрного
договору
вiлповiлностi
ло
новiй
2. Викласти змiст Щоговору у
рйпцiт у
затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l2_08.2020 ]ф 820,
1.

3.Долu.поu"й логовiр набирае чинностi з моменту його пiдписання Сторонами.

4.,Щ,опаток: нова релакuiя Щоговору оренди нерухомого
територiальноТ громади MicTa Кисва.
5. Юрипична адреса та банкiвськi реквiзити cTopiH:

Печерська районна в MicTi
Киевi державна адмiнiстрацiя
010l0, м. КиТв,
О:rлеляноврпа-Павл

БАлАнсоутримувАll

орЕндАр

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

9ул.

майна, що наJIежить до комунальноi власностi

е

нка,

l5

.I[ержавна установа <<КиIвський

мiський центр контролю та
профiлактики хвороб
MiHicTepcTBa охорони здоров'я
УкраТнш>
04053, м. КиТв,
вчл. Некрасовська, l0/8

Комунальне пiдприемство
<<Керуюча компанiя з

обсл7говування житлового фонду
Печерського району м. Кисва>>
0102l, м. КиiЪ, пров. Мар'яненка.7

t trý
}"Ьй#*
*8tp*B9

ник директора.
Начальник вiддiлу управл
l]ежитловим dlондом
[-оловний lорисконсуль,г.

Провiлний i гrжеtrер вiл:-tiлу
управлiння Ilежитловим (lоrrдопл

)'довченкс.
I. Костюченко

Байдюк
Розтрьопiна

}

'!q{

,

оренди
l.

,
Змiнюванi умови доrовору (далi Умови)

Наймепувапtll

1

насепепою

пуllкту
1

.Щата

l7,,l z/и€

Сторонп

паимену

t,1,1"ba"oz";

вання

z!,zr року

l(од згiдно

Алреса мiсЦе

з Сдиним

знаход-

державним

ження

Прiзвище,

посада

iм'я, по
багьковi (за

особи, uto

наявносгi)
особп, що
пiдписала

доювiр

ресстром

юридичних
oci6,

пiдписала

повном,

ження на пiдписання
договору (сгагуг,
положення, нака3,
довiренiсгь тощо)

доmвiр

(tiзич них

посилання
документ, який надас

осiб _
пiдприсмцiв i
громад-

ських
формувань

I

з.l

Печерська
районrrа в MicTi

Орендодавечь

,

0l0l0,

М. омеляновича_

кисвi державна
адмiнiстрацiя

3,2

заступник
mлови

lеttегзесhrdа@kmdа.

Орешлар

04053, м. Киiв,
вул, Некрасовська,

gov.ua

Чумак Сергiй

виконувач

Павлович

обов'язкiв

,l0/8

генеральпог0
дирекгора

kccdc@scs.gov.ua

Орендаря, на яку

0102l, м. Киiв,
пров. IBaHa

пйприемство

}тримувач

Павлик Irор

виконувач

Климович

обов'язкiв
дирекгора

Мар'яненка,7

<<Керуюча

(е платником

компанiя з
обслуmвувапня,

пдв)

Украiни вiл 02.06.202l
Nэ l l03 <Про леякi

усганов-лабораторних
центрiв МОЗ
Украiни>

"ошти
за цим
надсилаlgгься офiцiйнi повiдомленням
доmвором

Балансо-

J,J

Мiнiстерсгва

охоронизлороф

органiзачiйноi
дiяльносгi державних

YKpaIHrr>>

ТБс" *е*ББо'

Наказ

питання

профiлактштки
хвороб
MiшicTepcTBa
охоропи здоров'я
з,2.|

Печероьtоi районноi в
MicTi Киевi державноi
25.06.2020 Ns 288 iз
змiнами до нього

Ь-pеiЙ*ро" *Поrr"

установl
<Кuiвськиft
мiський цептр
контролю тl

Розпоряджсння

адмiнiстрацii вiд

Павленка, l 5

Орендодавчя, н а я ку
за цим
повiдомленням
надсилаються офiчiйнi

3.1

Авдсенко
Олександр
Андрiйович

м. Киiв,

вул,

Розпорядкення
Печерськоi районноi в
мiсгi Киевi державноI

адмiнiстрацii вiд
06.07.2020 Ns 98-к ,

наYз комунаJIьнопо

я(итлового

пiлhриемстм <Керуюча

фошдУ

Iомпанiя з

Печерького

оболуrовування

району

lltитлового фонду
Печероького району

м. Кпсва>>

м. Киева> вiд

06.0?.2020 Nл 199-rclTp

3.з.l

и му вач
еле кгро н н oi п ошти Балансоугр
за цим
надсилаються офiчiйнi повiдомленням

Гдреса

l

Kk_pech@ukr.net

I

|::

I

I

4
4.1

ТБffiБйбскгорендинер}хоме майно

4.2
4.з

ТЙЙння

"а

сгФйку

Тt-БЙ-ЙББлеr,,н

igгь Майна до
пам'яток кульryрноi спадцlини, щойно
виявлених об'екгiв кульryрноТ

Поюдження органу охорони
культурноi спадщини на передачу в
оренду Майна, що е пам'яткою
культурноi спадщини, щойно
виявленим об'скюм культурноТ
(за
спадщини чи iT (йоm) часгиною
Ha;BHocTi)

4.5

ТбйПi;

;Б;;;;;;;по
._.-....,-, м" q
-о

в елекгроннiй тоI}ювlй системl

спадщиви
4.4

I
l

про укладення охоронног0

r.пЕшо

,

по пl _ Мпйноl

кв. м), що розташоване в
nor"p*_ 101,2 кв. м (корпсна площа 369,2
_Песi УкпаrнКш

'lчпьп,

не належит iЙ-ам'ятоккульryрноiспадщини

Не потребус

l

l
l

догOвору щодо Майна

Витрати Балансоутримувача /

4.6

колишньог0 0рендаря, пов'язанi iз
укладенням охорон ног0 доrовору
Процедура, в результатi якоi Майlно от рпмано в оренду

5

(Г) - продовlкення - без проведення аукцlону

5.1

логовiр-J ЛЬ 56/1 вiд 18.03.20t9 про п

5.1

6

BapTicTb

Майнg

_

Ринком (оцiночна) варгiсть,
визначена на пiдсгавi звiту про ouiHt<y

6.1

Майна (частина чегверга сгаггi 8
Закону Украiни вiл 3 жовгня 20l9 р,
l57-IX "Про оренду державноrо i

N

комунальноm майна" (Вiдомосгi
BepxoвHoi Ради Украiни,2020 р., N 4,
ст. 25) (далi - 3акон)

.l

оцiнюмч

ФО-П Щаслива Н. З.

дага оцiнки

6.1.2

рецензент

,Щепартамент комунальноi
власностi м. киева

дата

6.1

Сум,а, яка лорiвнюс визначенiй у

пункгi 6.1 Умов
6.3

8 574 500,00

Витраги Балансоутримувача, пов'язанi
iз проведенням оцiнки Майна

л"

."-i"r*""

грн (BiciM мiльйонiв

'"rсо.

без ПДВ

чотири тшсячi п'ятсот грн.00 коп,)

"irид"с"т

Щiльове призначення Майна

7

7.1

рцензii

"03" версня 202l року

Стпахова BapTicTb

6.2
6.2.1

"30" червня 202l року
дата зmвердження висновку про мргiсть майна
"07" вересня 202l року

оюджетнот установи ( органiзачii), яка утрrrмусться за рахунок державного оюджету

Графiк викорисгання (иповнюсгься,
якщо майно передасться в поmдинну

8

оренду)

Орепдна платд та iпшi платежi

9

Мiсячнд орендна плата,
визlIачена ша пiдставi абзачу
четвертого частинп cboмol cTaTTi
18 Закону

3

9.2

:

о/о

Витрати на }тримання орендованою
Майна та надання комунальних
послуг Оренларю

l0
l0.1

l1

2 (двi) мiсячнi оренднi плати

l

gганом на жоrгень 202l

Мiсячна оревдна плата 23 865 грн
85 коп (без ПДВ),

ПДВ:4 773 грн 17 коп,
Разом:28 639 грн 02 коп (двалчять
Biciм тисяч шiстсоттридцiтьдев'ять
грн 02 коп)
з ПДВ

йп"""ую.r- бр*ц.р.договору

"

останне число мiсячя, за який пiдlягала
оплагi осгання мiсячна орендна плага,
встановлена доювором, що продовжуеться,

"30" вересня 202l року, що едаюю

визначення орендноТ плаги за базовий мiсяrь
оренди

порядку, передбаченому пунктом 6.5 незмiнювальних умов цьою

Розмiр авансового внеску орендноI п.г 1aTlt
l
48 304 грн 45 коп., ПДВ: 9960 грн 89 коп
тисяч дев'ятсот
Загальна сума до сплати стдновить: 57 9( i5 грн 34 коп. (п'ятдесят ciм
шiстдесят п'ять грн.34 коп.) r ПДВ

С}ма забезпечувальпоrо депозшту
сганом на жовтень 202l
Строк договору

|2
Щей

lз

Згода на суборенду

|4

,Щолатковi умовп оренди

l5

Банкiвськi реквiзити для сплати
орепдноТ платll та iншнх плятеrкiв
вiдповИно до цього доювору

логовiр дiс до 16 я(овтня 2024 року

мiсцевиft

Балансоутримувача

бюдясет

Орендша плата:

|
l

l
l

tJд7335l005000002б001 t92399l00
в ПАТ <УкрСиббаню>

|

l

l

[

l
l

lб

Спiввйношення розподiлу орендноI
платн станом па даry укладенllя

-Балаiсоугримумчу
суми ор€ндноi плаги

l

Орендодавця

Авансовий внесок на рдхунок:
шдзавzоlтzоз55l69028001077680,
забезпеrувальшийдепозптз

uлаrszоtzzоз55279028шl077680,
Бч"* оо.р*у**а: Державна
казначейська слукба Украiни,
м. Киiв,

МФо 820l72

Код€Дрпоу374О1206

@Пбюдrка-Гвiдсmкiв

00 вiдссгкiв
}

суми орендноi плаги

договору
17

Дата заяви Орендаря про
продов)кення доювору оренди,
поданоi орендодавцю:
вlд l4.07,202l Ng 105-49l

l/l

Дата i вихiдниГл номор довlдки
Бrltансоуr ри мувача, перелбаченоI
частиною шостою сгаттi l 8 Закону:
20 вересня 202l ро*у

про продовження
,щата i номер розпорядження

доювору оренди:
вiд <25> жовтня 202l року

Ne 689

Nr]132jO4L

II. Незмiнюванi умови договору
Предмет договору
приймас у строкове платне користування
1.1. Орендодавець i БалансоутримуваLt передають, а Орендар
визначену
суму,
становить
у пунктi 6,1, Умов,
маЙно, зазначене у пунктi 4 УмоЬ, bupii.ro якого
Умов,
7
пунктом
з
згiдно
1.2, Майно передаеться в оренду для вl4користання

Умови передачi орендованого Майна Орендарю,
Майном У День пiдписання акта приймання2.1. орЕнДДР вступае у строкове пJIатне користування

""Тi;";У,ff.l;ня-передачi пiдписусться мiж орснлар-ем

i

БалансоУТРИМУВаЧеМ ОДНОЧаСНО З ПiДПИСаННЯМ

Фондом державного майна i оприлюднюсться
цього договору. Дкт .*пuдuurо", .u ,1rор*о,о, що розроЬпсною
на його офiцiйному веб-сайтi'
.,тkся ,lя його cTDaxoB
вартlстю, визначе )ною у пунктах 6.2, 6.2.1
2.2. Передача йайна в оренду здiйснюеться за Його страховою
Умов.
Орендна плата.
на додану BapTlcTb
визначену
суму
становить
у пунктi 9.1 Умов. Нарахування податку
З.1. Орендна плата
законодавством,
на суму оренднот плати здiйонюсться у порядку, визначеному
орендованого майна (комунальних послуц
на
витрати
входять
не
утримання
плати
,що складу оренднот
на утримання прибудинковоТ територiТ та мiсць загzLпьного
поiу. , упрu"пi""".об'.*rоц,t HepyxoyocTi, витрат
'i технiчного
обслуговування iнженерного обладнання та
користування, BapTlcTb послуг , р"rо"rу
.
вивiз смiття тощо), а також
р."о"rу булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасаду, Орендар несе цi витрати на
внутрiшньобудинкових
""p"rn,
компенсацiя витрат Балансоутримувача за користування земельною дiлянкою,
ocHoBi окремих договорiв,'уппuд.""*

iз

Балансоутримувачем та/або безпосередньо

з

постачаJlьниками

незмiнювальних умов договору,
комунальних послуг в порядку, визначеному пунктами 6.5., 6.5.1.
коригування розмiру орендноТ плати
шляхом
визначаеться
мiсяць
наступнt,tй
З.2. Орендна плата за кожний
,u поп.р.д"iй мiсяць на iндекс iнфляuiТ за поточний мiсяць,
орЕнддрЕМ незzulежно вiд наслiдкiв господарськоТ дiяльностi

3.3. Орендна плата сплачусться
орЕнддЁя щомiсячно не пiзнiше 20 числа поточного мiсяця.
пунктом 9,1, Умов та пунктом З,2,
3.4. Орендар сплачуе орендну плату в розмiрi, tцо встановлено
*u nb.ru"i paxyHKiB Балансоутримувача. Податок на додану BapTicTb
незмiнювалr""* yrJ"'дБЫ

нараховУсТЬсянаЗаГ€шЬНусУМУорендНоlПЛати.орендарсПЛачУеБалансоУтриМУВаЧУi-:*ll::jl.l.'Т'""У
нарахованим на загальну суму орендноl плати,
оренднот плати разом iз податком на додану BapTicTb,.
нiж за п'ять робочих днiв до дати платежу,
Балансоутримувач надсилае Орендuро pu*ynbk не пiзнiше
мiсяця оренди Балансоутримувач передае Орендарю
Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчЬп", поrоч"ого
iз податковою накладною за умови реестрацiТ
акт виконаНих робiТ на наданнЯ орендних послуг разом

Орендаря платником податку на додану BapTicTb,
сплачус орендну плату (авансовий внесок з
з.5. ts день укладення цього договору ubo до цiст дати Орендар
за кiлькiсть мiсяцiв, зазначену у пунктi 10 Умов ,
оренднот плати У розмiрi, встановленоrу у n.io, Умов)

(договори типу 5,1(Б) та 5,1(Г) Умов), розмiр
з.6. ЯкщО цей договiр укладено без провелення аукцiону

iз cTopiH у разi змiни Методики,л^.,_,.пi
орендноТ плати пiдлягас перегляду на вимогу однiсТ
ппqтrr qkIIIп .
iз вимогою про перегляд оренднот плати, якщо змlни

дъ Орендаря
орендодавець зобов'язаний звернутися
-збiпrr.пп,
'porripy
орендноТ плати за цим договором, протягом З0
наслiдком
мають
Методики
до
n-"noopn"x днiв з моменту набрання чинностi вiдповiдними змiнами.
перегляд оренднот плати, якщо змlни до
орендар може звернуr"., ло Орендодавця з вимогою про
протягом будь-якого строку пiсля
Методики маютЬ наслiдком змiну розмiру орендноТ плати за цим договором,
набрання чинностi вiдповiдними змiнам t,t,
числа мiсяця, Що настас за датою
Ёовии розмiр орендноi пп-ч. поLIинilс застосовуватися з першого
плати у
цього договору щодо приведення розмiру орендноi
укладення сторонами додатковот угоди до
Орендаря укласти додаткову угоду щодо
вiдповiднiсть iз змiнами, внесеними до Методики, Вiдмова
iз змiнами, внесенимIл до Методики, е
вЦповiднiсть
ii
з метою прлIведення
у
збiльшення орендноi плати
пiдставою для дострокового припинення цього договору,
3.7. Орендна плата, перерахована несвосчасно або ""

no""oMy обсязi, стягусться Орендодавцем (в

"
Балансоутр""л"u]тл

чаотинi, налеrкнiй державному бюджету) та,/або
J:_ :::",1',*л.::"*"'О
можуть за домовленiстю звернутися lз позовом про
Балансоутримувачу). Ор""додu""й i Ь-u".оутримувач
за якими у Орендаря с заборгованiсть, в
стягнення орендноi: nnur" ,u iнших плателtiв за Цим договором,
в iHTepecax якоТ пода€ться
iHTepeoax вiдповiдноТ сторонИ цього догоВору. СтороНа,
поданням
iншiй cTopoHi судовi i iншi витрати, пов'язанi з

позову,

позов, може компенсувати

нараховусться пеня в розмlрl под] вiйнот
з.s. н; суму заборго"u"о"ii Орендаря iз сплати оренднот плати
пенi вiд суми забОРГОВаНОСТi За КОЖНИЙ ДеНЬ
облiковоi ставки нацiонального банку на дату нарахування
прострочення перерахування оренднот плати,

3.9. Надмiру сплачена сума орендноТ плати, що надiйшла до бюджету або Балансоутримувачу, пiдлягае в
неможливостi такого зарахуваннi
устанOвленОму порядкУ зарахуваннЮ в рахуноК майбутнiХ платежiв, а у разi
плати, сплаченот авансом
оренднот
Сума
Орендарю.
поверненню
вiдносин
орендних
припиненням
зв'язку
з
у
сплати орендноТ
в
зарахуванню
пiдлягае
3.5.
незмiнЮваJIьни)(
пунктУ
догOвОру,
рахунок
вiдповiднО до
умов
плати за першi мiсяцi оренди пiсля пiдписання акта приймання-передачi Майна.

3.10. Припинення договору оренди не звiльняе Орендаря вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за

орендною платOю, якщо така виникла, у повному обсязi, ураховуючи пеню та неустойку (за наявностi).
3.11. Орендар зобов'язаний на вимогу Орендодавця проводити звiряння взаеморозрахункiв за орендними
платежами i оформляти акти звiряння.

Повернення Майна з оренди i забезпечувальний депозит
4.1. У разi припинення доювору Оренлар зобов'язаний:
звiльнйтИ протягоМ трьох робочих днiв орендоване Майно вiд натежних Орендарю речей i повернути його
вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованою Майна в тому cTaHi, в якому Майно перебувало на
моменТ передачi його В оренду, з урахуванНям нормалЬного фiзичНого зносу, а,якщо Орендарем були виконанi
невiд'емнi полiпшення або проведено капiтальний ремонт, - то рtr}ом iз такими полiпшеннями/капiтальним
ремонтом;

сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передуе датi повернення Майна з оренди, пеню (за

наявностi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договором про вiдшкодування витрат Балансоутримувача
орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю, нараховану до дати, що
на

утримання

передуе датi повернення Майна з оренди;

Ъiд**оду"*" Ъ*а".оУrримувачУ 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 орендованою Майна), або в разi демонтtDку чи

iншого вилучення невiд'емних полiпшень/капiтальною ремонту.
4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинення цього договору Балансоутримувач зобов'язаний
оглянутLr Майно i iафiкiувати його поточний стан, а також стан розрахункiв за цим доювором i за договором
про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних
послуг Орендарю в aKTi повернення з оренди орендованого Майна.
Балансоутримувач складас акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох оригiнальних
примiрни ках i надас пiдписанi Балансоутри мувачем примiрники Орендарю.
Орендар зобов'язаний:

пiдписати три примiрники акта повернення з оренди орендованого Майна не пiзнiше нiж протягом
наступногО робочогО днЯ з моментУ ТХ отриманнЯ вiД Балансоутримувача i одночасно повернути

БалансоутрИмувачУ два примiрНики пiдписаних Орендарем aKTiB разом iЗ кJIючамИ вiд об'скта оренди (у разi,
коли доступ до об'скта оренди забезпечусться ключами);
звiльнити Майно одночасно iз повернеttням пiдписаних Орендарем akTiB.
не гtiзнiше нiж на четвертий робочигr день пiсля припинення договору Балансоутримувач зобов'язаний

з оренди орендованого Майна або письмово
акта таlабо створення перешкод Орендарем у
вiд
пiдписання
Орендаря
про
вiдмову
повiдомити Орендодавцю
про неповернення пiдписаних Орендарем
таlабо
огляд1,,
його
метоЮ
з
досryпi до оре"до"аного Майна
надатл| Орендодавцю примiрник пiдписаного акта повернення

'оiт:f;iЖJН.l*u.r".я

повернутИм з орендИ з моментУ пiдписання Балансоутримувачем та Орендарем акта
повернення з оренди орендованого Майна.

4.4. Якщо Ьр"rдuр не повертас Майно пiсля отримання вiд Балансоутримувача примiрникiв акта

повернення з оренди орендованого Майна, Орендар сплачу€ неустойку у розмiрi подвiйнот оренднот плати за
кожний день користування Майном пiсля дати припинення цього договору.
4.5. З метою виконання зобов'язань Орендаря за цим договором, а також за доювором про вlдшкодування
витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунаJIьних послуг Орендарю до
або в день пiдписання цього договору Орендар сплачус на рахунок Орендодавця забезпечувальний депозит в
розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов.
4.6. ОрендОдавецо- nouepruc забезпечувальниЙ депозиТ Орендарю протягом п'яти робочих днiв пiсля

оrр""u""Ъ вiд Балансоутримувача примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна, пiдписаного
беi заувах<ень БалансоУтримувача, або здiйсню€ вирахуваНня сум, визначених у пунктi 4.8.. незмiнювальних

умов договору, у разi наявностi зауважень Балансоутримувача або Орендодавця.
4,"]. ОрендОдавецЬ перераховуС забезпечувальниЙ депозиТ у повному обсязi до мiсцевого бюжеry
якщо:
(Балансоутримувачу),
'
Орендар вiдмовйвся вiд пiдписання 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 складення такого акта;
Орендар не пiдписав в установленi строки договiр оренди Майна за результатами проведення аукцiону на
продовження цього договору оренди, в якому Орендар оголошений переможцем
4.8. Орендодавець не пiзнiше Hil< протягом п'ятого робочого дня з моменту отримання вlд
з оренди орендованого Майна iз зауваженнями (або за
Балансоутримувача
-зауважень примiрника акта повернення
забезпечувальний
депозит в рахунок невиконаних зобов'язань
Орендодавця) зараховус
nu"u"o"ii

Орендаря у такiй черговостi:
Орендаря i перераховус забезпечувальний депозит на погашення зобов'язань

(пункт 3,8 незмiнювальних умов
першу uap.y по.urаються зобов'язання Орендаря iз сплати пенi
мiж бюдяtетом м, Кисва
договору) (у такому разi вiдповiдна суму забезпе.lувального депозиту розподiлясться

у

i Бшансоутримувачем);

Орендаря iз сплати неустойки (пункт 4,4 незмiнювutльних умов
у другу чергу пога;аються зобов'язання

договору);

iз сплати частини орендноi плати, яка вlдповlдно до
у третю чергу погашаються зобов'язання Орендаря
пункту 16 Умов пiдлягас сплатi до мiсцевого бюджеry ;
Орендаря iз сплати частини орендноТ плати, яка вiдповiдно до
у четверту чергу погашаються зобов'язання
1б Умов пiдлягас сплатi Балансоутримувачу;
пункту
-

Орендаря iз сплати Балансоутримувачу платежlв за договором про
у n;o.y чергу погаШаються зобов'язання
наявностi на
вiдшкодування витрат Ба.пансоутримуваLIа на утримання орендованого Майна та у разi
Орендаря;
послуг
комунztльних
на
оплату
вiдшкодування Балансоутримувачу витрат
збиткiв, завданих орендованому
шOсту чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсацiт суми

у

Майну;

зобов'язання Орендаря iз сплати iнших платежiв за цим договором або в
Оренларем зобов'язань за цим доювором,
рахунок погашення iнших не виконаних
ЗaIJIишилась Пlсля Здlиснення
орендодавець повертас орендарю суму забезпечувального депозиту, яка
вирахувань, передбачених цим пунктом.

у сьому чергу погашаються

Полiпшення i ремонт орендованого майна
5.1. Орендар мас право:

за згодою Балансоутримувача проводити поточний таlабо капiтальний ремонт Майна

замовником на виготовлення проектно-кошториснотдокументацiт

здiйснювати невiд'емнi полiпшення Майна

прийнятого вiдповiдно до Закону та Порялку;

i

виступати

на проведення ремонту;

за наявностi рiшення Орендодавця про надання

за згодою Орендодавця, наданою вiдповiдно до Закону та Порядку,

i

згоди,

один раз протягом строку оренди

зменшення оренднот плати,
зарахувати частину витрат на проведення капiтального ремонту в рахунок

на проведення вiдповiдних
5,2. llорядок отримання Орендарем згоди Балансоутримувача i Орендодавця
згоди Орендодавця на
Орендарем
видiв робiт, передбачен"* nyn*ro" 5.1 цього договорУ, порядок отримання
здiйснюсться таке
на
яких
i
плати
умови,
зарахування витрат на проведення цих робiт в рахунок оренднот
Порядком,
зарахування, а також сума витраъ якl Mo)I(yTb бути зарахованi, визначаються
по"п.п"uцitо BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень Майна у порядку
5,З. Орендар 114u. npuuo
"u
та на умовах, встановлених Порядком.
_л_:____л_._ лrлх,,
полiпшень Майна вiд
5.4. Орендар мас право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'емних
То
право на зарахування
ОрендаР,
стас
n"p"ron ,j' аукцiонУ , пр"rur"ruцiТ Майна, а якщо такиМ переможцем
та на умовах,
порядку
полiпшень
у
pu*ynon купiвелiноТ цiни суми BapTocTi здiйснених ним невiд'смних

сiчня 2018 р. N 226g-yll|l "Про приватизацiю державного i
N 1,2, ст,68) (далi - Закон про
комунальною майна" (Вiдомостi ВерховноТ Ради УкраТни,2018 р,,

"встановлених Законом Украiни вiд

lB

приватизацiю),

Режим використання орендованого Майна
орендоване Майно вiдповiдно до призначення, визначеного у
використовувати
зобов'язаний
6.1. Орендар

'

Майна, запобiгати його пошкодженню l
6.2. Орендар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого
та правилами пожежноТ безпеки,
псуванлtю, триматИ МайнО в порядку, передбаченому санiтарними нормами

момент передачi його в оренду, з
пiдтримувати орендоване Майно в належному cTaHi, не гiршому, нiж на
здiйснювати заходи протипожежнот безпеки,
урахуванням нормального фiзичного зносу,
6.3. Оренлар зобов'язаний:

КОМПЛеКСНi ЗаХОДИ ЩОДО
вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноi безпеки розРОбЛЯТИ
забезпеченНя пожежноТ безпеки об'скта оренди Майна;
правил, а також виконання вимог
забезпечувати додержання протипоже)Itних вимоц стандартiв, норм,
вiдповiдних служб (пiлроздiлiв)
приписiВ i постаноВ органiВ державногО поже}кногО наглядУ та вимоГ

Балансоутримувача;

протипожежного захисту i зв'язку, пожежну TexHiKy, обладнання та
утримувати у "npuu"ory cTaHi засоби
iHBeHTap, не допускати Тх використання не за призначенням;
вlдповlднl документи
проводити внутрiшнi ро..пiдуuu"ня випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувачу

'

розслiдування.

!.. :
безпеки i
пожежнот бAD
iнженерних мереж, _лл,.^.,,,,л.i
Оренлар несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатацiт
санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством,
та Балансоутримувача доступ на об|ект
6.4. Орендар зобов'язаний забезпечити представникам Орендодавця
порушення правил тишi або провадження
орендtl у робочi днi у робочий час (а у разi отримання скарг на
власникам сумiжних примiщень, Орендарем дiяльностi у неробочий чu.,'r,,,,.urдi. шкоди абонезручностеЙ
Орендарем
,о у Оулr-"*ий iншийr uu"i. метою здiйснення контролю за Його використанням та виконанням
або
Балансоутримувач
Про необхiднiсть отримання доступу до об'скта оренди

умов цього договору.

Орендодавець повiдомляе Орендаревi електронною поцтою принаймнi за один робочий день, KpiM випадкiв,
коли дOступ до об'екта оренди необхiдно отримати з метою запобiгання нанесенню шкоди об'екту оренди !и
власностi TpeTix осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок аварiйних сиryацiй або
внаслiдок настання надзвичайних ситуацiй, техногенного та природною характеру, а також у разi отримання
скарг на порушення правил тишi або провадження Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди
або незручностей власникам сумiжних примiщень. У разi виникнення таких ситуацiй Орендар зобов'язаний
вживати невiдкладних заходiв дпя лiквiдацiТ ix наслiдкiв.
6.5. Самостiйно сплачувати BapTicTb фактично спожитих комунitльних послуг постачальникам таких послуг,
якi надаються за окремими договорами, укладеними ОРЕНДАРЕМ з цими органiзацiями (водопостачання,

каналiзацiя, гщ, електрична та теплова енергiя, вивiз смiття i т. п.), за тарифами, якi у встановленому
законодавством порядку вiдшкодовують повну BapTicTb iх надання.
У разi вiдсутностi можливостi укладання прями)( договорiв з пiдприемствами-постачальниками послуг

г8, теплова енергiя та iH.), ОРЕНДАР вiдшкодовус витрати ПIДПРИСМСТВАБАЛАНСОУТРИМУВАЧА за наданi послуги у вiдповiдностi до окремо укладених договорiв на пiдставi
(водопостачання,

даних облiку (лiчильникiв).

6.5.1 Самостiйно сплачувати на пiдставi договору з ПI.ЩПРИеМСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ,
пропорчiйно орендованiй площi, частку витрат на утримання прибулинковоТ територiТ та мiсць загального
користування, на ремонт покрiвлi, фасаду, вивiз смiття тощо, послуг по технiчному обслуговуванню
iнженерного обладнання внутрiшньо будинкових мереж

та

компенсацiю витрат ПIДПРИеМСТВАз управлiння об'сктом

БАЛАНСОУТРИМУВАЧА за користування земельною дiлянкою, за послуги
HepyxoMocTi.

йою
який
yci
Балансоутримувача
охоронним
с
частина, Орендар зобов'язаний виконувати
обов'язки
за
договором,
додатком до цьою договору.
У разi коли об'скт оренди пiдлягас вiдповiдно до закону екологiчному аудиту i у звiтi про екологiчний аудит
6.6. Якщо Майном е памlятка культурноI спадщини, щойно виявлений об'ект кульryрноТ спадщини чи

вказусться на певнi невiдповiдностi

вимогам законодавства

положення такого змiсту:

i

висуваються вимоги або надаються рекомендацii, до доювору вкJIючаеться
Орендар

"Протягом

зобов'язаний

1перiол)

здiйснити заходи щодо усунення невiдповiдностей вимогам законодавства, виявлених екологiчним
аудитом, вiдповiдно до рекомендацiй (вимог), наданих у звiтi про екологiчний аудит."

Страryвання об'скта оренди,
вiдшкодування витрат на оцiнку Майна та укладення охоронного договору

7. 1.

Орендар зобов'язаний:

l0

календарних днiв з дня укладення цього договору застрах),вати Майно на суму його страховоТ
у пунктах 6.2, 6,2.1 Умов, на користь Балансоутримувача згiдно з Порядком, зокрема вiд
пожежi, затоплення, протиправних дiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та протягом 10 календарних днiв з дня
укладення договору страхування (договорiв страхування) надати Балансоутримувачу та Орендодавцю завiренi
нzLпежним чином копiТ договору страхування i документiв, якi пiдтверджують сплату страховою платежу
(страхових платежiв);
поновлювати щороку договiр страхування так, щоб протягом строку дiТ цього договору Майно було
застрахованим, i надавати Балансоутримувачу та Орендодавцю копiТ завiрених нЕLпея(ним чином договору
страхування i документiв, якi пiдтвердrкують сплату страхового платежу. Якщо договiр страхування
укладений на строк, що с iншим, HirK один piK, такий договiр повинен бути поновлений пiсля закiнчення
строку, на який BiH укладено.
Якщо строк дiТ договору оренди меншлtй, нiж один piK, то договiр страхування укладасться на строк дiТ
договору оренди.
Оплата послуг страховика здiйснюсться за рахунок Орендаря (страхувальника).
7.2. Протягом 10 робочих днiв з дня укладення цього договору Орендар зобов'язаний компенсувати
Балансоутримувачу витрати, пов'язанi з проведенням незzLпежноТ оцiнки Майна, в cyMi, зазначенiй у пунктi
6,3 Умов (у разi понесення БалансоутрлIмувачем таких витрат). Балансоутримувач ма€ право зарахувати
частину орендноТ плати, що пiдлягас сплатi на користь Балансоутримувача, в рахунок його витрат, пов'яЗаних
iз проведенням неза_лежноТ оцiнки Майна.
7.3 Протягом l0 робочих днiв з дня укладення цього договору Орендар зобов'язаний компенсувати
Балансоутримувачу/колишньому орендарю витрати, пов'язанi iз укладенням охоронного договору, якщо вони
були понесенi протягом календарного року до дати публiкацiТ оголошення про проведення аукцiону про
передачу майна в оренду у cyMi, визначенiй в пунктi 4.6 Умов (у разi понесення Балансоутримувачем таких
протягом

BapTocTi, визначеноТ

витрат).

Суборенда
8.1. Передача майна в суборенду визначена пунктом 169 Порядку передачi в оренду державною та
коммунального майна, затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03 червня2020 NЬ 483.

Запевнення cTopiH
9,1. Балансоутримувач i Орендолавець запевняють Орендаря, що:
об'скт оренди с вiльним вiд TpeTix
9.1.1. KpiM випадкiв, коли про iнше зазначене в aKTi приймання-передачi,
i
безперешкодний
доступ до об'скта
осiб, всерЪДинi об'скта немаС майна, нzulежного TpeTiM особам, повний

iз комплектом ключiв вiд
може бутИ наданиЙ ОрендарЮ в день пiдписання акта приймання-передачi разом
об'скта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi приймання-передачi;
iнформацiйному
9.1.Z. iнформацiя про Майно, оприлюднена в оюлошеннi про передачу в оренду або
(в обсязi,
аукцiону
проведення
без
якщо
оренди,
об'скт
договiр
про
укладено
повiдомленнi/iнформаuiТ
передбаченому пунктом liS або пунктом 26 Порядку), посилання на яке з3вначене у пунктi 4.2 Умов,
вiдповiдас дiйЪноЬтi, за винятком обставин, вiдображених в aKTi приймання-передачi.
стосовно
9.2. Балансоутримувач (власник або уповноважений ним орган (особа) уклав охоронний договiр
чи
спадщини
культурнот
об'сктом
виявленим
спадщини,
культурнот
щойно
майна, якщо воно е пам'яткою
копiя
(особою)
ним
органом
або
(власником
уповновarкеним
його частиною, а завiрена Балансоутримувачем
охоронного договору додасться до цього договору як його невiд'смна частина.
9.з. Орa"лuр ма€ можливiсть, забезпечену його власними або залученими фiнансовими ресурсами,
свосчасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежi вiдповiдно до цього договору.
внесок з
9.4. Одноча."о uбо до дати укладення цього договору Орендар повнiстю сплатив авансовий
l
,
Умов,
орендноТ плати В розмiрi, визначеному у гlунктах l 0, 1 0,
в
9.5. Одночасно або до укладення цього договору Орендар повнiстю сплатив забезпечувальний депозит
розмiрi, визначеному у пунктi 1 l Умов,
Додатковi умови оренди
l0.1. Орендар зобов'язаний виконувати обов'язки, покладенi на нього рiшенням уповнова)кеного органу
про встановлення додаткових умов оренди, визначених у пунктi 14 Умов.
вiдповиальнiсть i вирiшення спорiв за догово[tом
або ненчшежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть

l1.1. За невиконання

вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором.
за зобов'язаннями
11.2. Оренлодавець не вiдповiдас за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вiдповiдас
i за
зобов'язаннями
своiми
за
вiдповiдае
орендодавця, якщо iнше не передбачено цим договором. Орендар
за
Стягнення
майном.
цими
власним
зобов'язаннями, за якими BiH е правонаступником, виключно
зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване Майно,

1l.з, Спори, якi виникають за цим договором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом переговорlв,

вирiшуються в судовому порядку.
(за наявностi), передбачених цим
11.4. Стягнення заборгоЬuпоЬri з орендноТ плати, пенi та неустойки
заборгованостi з оплати орендноi'плати
договором, може здiйсНюватисЯ на пiдставi рiшення суду. Стягнення
порядку на пiдставi
вiдповiдно до частини шостоТ cTaTTi l 7 Закону може здiйснюватися в безспiрному
виконавчого напису HoTapiyca.

строк чинностi, умови змiни та припинення договору
12.1. I-{ей договiр укладено на строк, визначений у пунктi 12 Умов. Строк оренди за цим договором

починасться з дати пiдписання акта приймання-передачi

i закiнчуеться датою припинення цього договору,

в тому числi у разi,
12.2. Умови цrоrо до.о"ору зберiгiють силу протягом всього строку дiТ цього договору,
законоДавствоМ встановленО правила, що погiршУють становище Орендаря, KpiM
коли пiслЯ його

укладення

оренднот плати випадку, передбаченого пунктом З.7 цього договору, а в частинi зобов'язань Орендаря щодо
до виконання зобов'язань.
cToplн з
l2.з. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення строку його дiТ за взаемною згодою
встановленИх статтеЮ 16 ЗаконУ та ПорядкОм умоВ та обмежень шляхом укладення договорiв

урахуванняМ
та с невiд'емними частинами
nbo Ь".a"""я змiн i доповнень у письмовiй формi, якi пiдписуються сторонами

цього договору,
статтею 18 Закону та
12.4. Проловження цього договору здiйснюсться з урахуванням вимоц встановлених

Порядком.

за три
ьр."дuр, який бажас продовжити цей договiр на новий строк, повинен звернутись до Орендодавця

мiсяцi до закiнчення строку дiт договору iз заявою.
оцiнку об'скта оренди - якщо об'скт оренди використовуеться на пiдставi
,Ц,о заяви додасться'звiт про
конкУрсу, i оренДар бажас продовжити договiр
договорУ оренди, укладеногО без проведення аукцiоНу або
оренди на новий строк.
,щ,о

заяви дода€ться

звiт про оцiнку об'екта оренди та рецензiя на нього, якщо договlр

оренди

становить п'ять poKiB або менше i
продов)кусться вперше за умови, якщо cTl]oк оренди за таким договором
продовжусться, був укладений
Оу" у*пЙ"пий без проведення конкурсу .iи аукцiону, або договiр оренди, що
передбаченими статтею 15 Закону,
без проведення аукцiЪну з пiдприсмствами, установами, органiзацiями,
Якщо заява подасrrЪ, пiдприсмством, установою, органiзацiсю,
"."дт_:"ilт:1:-:.*::лl"лi,::"п""
критерlям, установленим
населе}tню, орендар подае також документи, що пiдтверджують вiдповiднiсть
абзацом другим пункту 137 Порялку.

з"

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

пtдстав1

закiнчення строку, на який його було укладено, вiдповiдно до лункту 143 Порядку.
продов}кенню за
Орендар, який мас HaMip продовжитI,t договiр оренди нерухомого майна, що пiдлягас

результатами
орендарiв.

проведення аукцiону, зобов'язаний забезпечити доступ

Оренлар мае перевФкне право

на

до об'скта оренди

потенцiйних

ним у
цього договору, яке може бути реалiзовано

продовження

визначений в Порядку спосiб.

мережi) орендаря, який отримав в оренду
оприлюднення на веб-сайтi (сторiнцi чи профiлi в соцiальнiй
пiдставою для укладення договору
майно без проведення аукцiону, недостовiрнот iнформачiт, що стала
оренди за iнiцiативою Орендодавця, а тако}к не
оренди, с пiдставою для дострокового припинення договору
продов)кенНя договорУ орендИ на новиЙ

строк'

рендоване Майно TpeTiM
l2.5.ЯкЩоiншенепередбаченоцИМДоГоВороМ,перехiдПраВаВЛасносТlнао
i BiH зберiгас свою чиннiсть для
особам не е пiдставою для змiни або np"n""a"", чинностi цим договором,
за винятком випадку приватизачiТ
нового власника орендованого Майна (його правонаступника),

орендованого Майна Орендарем.
1 2.6.,Щоговiр припиня€ться:
iпри цьому:12.6,| зпiдстав, передбаченихчастиноlо першою стжтi24 Закону,
_л .,..-л-л..л /-6.о,, пп
на який його укладено (абзаЦ другий
строку'
12.6.1.1. якщО пiдставоЮ припиненнЯ договорУ с закlнченНя
з:
частини першот статгi 24 Закону), то договiр вважасться припиненим
на_пiдставi
рiшення Орендодавця про вiдмову у
датлt закiнчення строку, на який його було укладено,
19 Закону, в межах cTpoKiB,
стат-геЮ
передбаченИх
пiд"ruu,

продовженНi цьогО договорУ, прийнятогО .
орендодавця про припинення цього договору з
визначених частиною п'ятй cTaTTi 18 Закону; або рiшення
продовження tIього договору, передбаченого
пiдстаВ пропускУ ОрендареМ строкУ на поданнЯ заяви про
частиною третьою cTaTTi 18 Закону (пункт l43 Порядку);
аукцiону на продовження цього
визначенот в абзацi третьому пункту 15l Порялку, якщо переможцем
дати,

договорУ стала особа iнша, Hix< Орендай
вимагасться);

-

"u

пiдставi протоколу аукцiону (рiшення Орендодавця не
1 _Е_

передбаченi абзацами TpeTlM, четвертим,
\2.6.|.2. якщо пiдсТавою припИнення догОвору е обставини,
вв€
l)касться припиненим з дати настання
сьомим, восьмиМ частинИ першоТ cTaTTi 24 Закону, договiр
пiдставi документа, який свiдчить про
на
вiдповiднот обставини на пiдставi рiшення Оренлолаuuя або

особи;
настаннЯ факту припИненнЯ юридичноТ особи або cMepTi фiзичноТ
право бути орендарем вiдповiдно до положень
12.6.2 якщо Ор."дар надав недостовiрну iнформачiю про
який отримав Майно в оренду без
частин третьоТ четвертоТ статгi 4 Закону, а також ,ощо Ор,"дар,

i

чи профiлi в соцiальнiй мережi)
проведеннЯ аукцiону, надав таlабо опр"пйд"ив на веб-сайтi'(сторiнчi
нЬдоЙriр"у iнформачiю про себе таlабо свою дiяльнiсть,
з цiсТ пiдстави в односторонньому ":paa-y,:i 30 день пiсля надiслання
,Щоговiр вважасться припиненим
KpiM випадку, коли протягом
ОрендодавЦем листа ОрендарЮ про дострОкове припиНення цьогО договору,
такого рiшення Орендодавця,
зазначеного строку Орендар звернувся до суду з оскарженням
припиненим:
у такому разi договiр вважасться
таким позовом до суду, якщо судом не
пiсля закiнчa"п" д"о* мiсяцiв з дня звернення Орендарем за
протягом зазначеного двомiсячного строку; або
вiдкритО провадженНя у справi за такиМ no.obo" Орендаря
вiдмову у позовi Орендаря; або
з дати набрання .uй"оi'сили рiшенням суду про
провадження у справi або з дати вiдкликання
припинення
з дати заJlишення судом позову без розгляду,
Орендарем

позову'

електронт-t"
на адресу
адD€
надсиласться на
припинення няпсипяFться
^r,^пА п^liпr,чёццq
Лист про дострокове

у1lти
за адресою мiсцезнаходження
Орендаря

i поштовим

а

Орендаря,
вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення
також за адресою орендованого Майна;
акта приймання-передачi Майна,
l2,6.3 (1) якщо цей договiр пiдписаний без одночасного пiдписання
з цiеТ пiдстави на п'ятиЙ робочий день пiсля пiдписання цього договору,
,Щоговiр ввая(а€ться np"nr".n"*
через вiдмову Орендаря, про що
якщо станом на цей день акт приймання_переда,Ii не пiдписаний
Балансоутримувач

повинен

скласти

актта

повiдомити

Орендодавчю,

ii _л,r
п
при rrrnrlrr
цьому договtр
ОрендодавЦя з пiдстав, передбаченИх пунктоМ 12.7 цьогО договору,
12.6.4."u
""rо.У
абзацУ третього пункту 12.8 цього договору;
вважаетьсЯ припинениМ в день, визна.Iенt.tЙ вiдповiднО до
12.9 цьогО договору, iпри цьому договiр
ny_"nrb'
-lо
12.6.5. на вимогУ ОрендарЯ з пiдстав, передбаченИ*
цього договорУ;
абзачу
другого
вважасться припиненим в день, визначенI,1Г,t вИповiдно до
TvHKi, -1,
повернення Майна з
акта
пiдписання
з
припинення
дати
про
12,6.6, за згодою cTopiH на пiдставi договору

оренди;
12,6.1

. на вимогУ будь-якоТ iз

cTopiH цього доювору за рiшенням суду

з

пiдстав, передбачених

законодавством.

Оренлолавчя, якщо Оренлар:
12.7. ,Щоговiр може бути достроково прl4l1l4llений на вимогу
трьох мiсяцiв

або сумарна
строк бiльше
простроtlеНня сплатИ орендноТ nn-"
"u
заборгованi"ri , ор."д"оТ плати бiльша, Hirtt плата за три мiсяцi;
(3)7,1, (3)7,1,1 або (4)7,1
МайнО не за цiльоВим призначенням, визначеним у пунктах
12.,7.1

. допустиВ

|2.1 .2.u"noP""rou-!i
Умов,або""пор".'о"усМайнозазабороненимцiльовиМПриЗнаЧенняМ'ВиЗНаЧ*"Yl.:]:.1:1I?]:..1'У'ý"'
Майно, його частину улкористування il_ш]! особi,
|2,1 .З.без письмового дозволу Орендодавця передав
на пiдставi пункту 8,1 цього договору l надав
kpiM випадкiв, коли Орендар передав Майно в суборенду

в електроннiй торговiй системi;
Орендодавцю копiю до.оuору суборенди для його оприлюднення
вимогам cTaTTi 4 закону;
вiдповiдають
12.,7.4.уклав договiр суборенди з особами, якi не

12,,7.5. перешкодiкас спiвробiтникам Орендодавця таlабо Балансоутримувача
викорI.]станням Май на, виконан ням умов 1-1ього договору;
12J .6. порушус додатковi умови орендI4, зазначенi у пунктi 14 Умов;

здiйснювати контроль за

|21 .7, icToTHo порушус умови охоронllого договору, укладеного стосоВно МаЙна, i КОПiЯ ЯКОГО СДОДаТКОМ
cTaTTi б Закону;
до цього договору або передана Орендарю вiдповiдно до вимог частини восьмоТ
12.,7.8. вiдмовився внести змiни до цього договору у разi виникнення пiдотав, передбачених пунктом 3.7
цього договору.

l2.8. Про наявнiсть однiеТ з пiдстав для дострокового припинення договору з iнiцiативи Орендодавця,
передбаченИх пунктоМ l2.7 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 як 15 та не бiльш як 30 робочих днiв з дати реестрацiТ листа (у строк п'яти робочих днiв, якщо
порушення стосусться прострочення сплати оренднот плати або перешкоджання у здiйсненнi Орендодавцем
або БалансОутримувачем контролю за використанням Майна). Лист пересиласться на адресу електронноТ
пошти Орендаря i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою
мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

якщо протягом встановленого у приписi часу Орендар не усунув порушення, Орендодавець надсила€
орендарю лисъ у якому повiдомляс Орендаревi про дострокове припинення договору на вимогу
орендодавця. У листi зазначасться пiдстава припинення договору, посилання на вимогу про усунення
порушення, а також посилання на обставl4ни, якi свiдчать про те, що порушення трива€
строку, вiдведеного для його усунення.

щоговiр вважасться припиненим

на п'ятий робочий день пiсля

пiоля закiнчення

надiслання Орендодавцем або

Балансоутримувачем Орендарю листа про дострокове припинення цього договору. Орендодавець надсилас
орендарю лист про дострокове припинення цього договору електронною поштою, а також поштовим
вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а
також за адресою орендованого Майна. ,щата дострокового припинення цього договору на вимогу
Орендодавця встановлю€ться на пiдставi штемпеля поштового вiддiлення на поштовому вiдправленнi
Орендодавця.

12.9. I-{ей доювiр може бути достроково припинениЙ на вимогу Орендаря, якщо:
12.9,1 ,

протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар отримае докrtзИ icToTHoT

невiдповiдностi об'екта оренди iнформаrriТ про нього, зазначенiй в оголошеннi або iнформацiйному
повiдомленнi/iнформаuiт про об'скт оренди, якщо договiр укладено без проведення аукцiону, або в akTi
прийман ня-передачi ; або

мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар не матиме моrкливостi
використовувати об'скт або приступити до виконання ремонтних робiт на об'сктi через вiдсутнiсть на об'ектi
пiдключення до комунiшьних послуц або вiдмови Балансоутримувача укласти iз Орендарем
12,g.2. протягом двох

"o*n"uo"ri
договiр про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання
комун€tльних послуг Орендарю, або вiдмови постачZIJIьникiв вiдповiдних комунаJIьних послуг укласти iз
Орендарем договори на постачання таких послуг протягом одного мiсяця з моменту звернення Орендаря (за
нiж протягом одного мiсяця пiсля
умови, що Орендар звернувся до таких гIостачаJlьникiв послуг не пiзнiше
пiдписання акта приймання-передаtri Майна).
12.10. Про виявлення обставин, якi дають право Орендарю на припинення договору вlдповlдно до пункту

12.g цього договору, Оренлар повинен повiдомити Орендодавцю i Балансоутримувачу iз наданням
вiдповiдниХ доказiВ протягоМ трьох робОчих днiВ пiсля закiнЧення cTpoKiB, передбачених пунктом l2.9
Орендаря не
договору. Якщо протягом 30 днiв з моменту отримання повiдомлення Орендаря зауваження
про
дострокове припинення
будуть ycyHeHi, Орендар надсилас Орендодавцю i Балансоутримувачу вимоry
цiоiо до.о"ору i вимогу про повернення забезпечувzrльного депозиту i сплачених сум оренднот плати. Вимоги
Орендаря, заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановлених цим пунктом договорУ, задоволенню не
пiдлягають.

,Щоговiр вважасться припиненим на десятий робочий день

пiсля надiслання Орендарем Орендодавцю

i

БалансоутримувачУ вимоги про дострокове припинення цьою договору, KpiM випадкiв, коли Орендодавець
або БалансоутримуваЧ надав Орендарю обгрунтованi зауваження щодо обставин, викладених у повiдомленнi
орендаря. Спори щодо обгруrlтованостi цих зауважень вирiшуються судом.
за вiдсутностi зауважень Орендодавця та Балансоутримувача, передбачених абзацом другим цього пункту:
Балансоутримувач повертае Орендарю вiдповiдну частину орендноТ плати, сплаченоТ Орендарем, протягом
повернення
десяти календарних днiв з моменту отрI]мання вимоги Орендаря i пiдписання Орендарем акта
Майна з оренди;

орендодавець поверта€ спла.lений Орендарем забезпе.tувальний депозит протягом десяти кiLлендарних
днiв з моменту отримання вимоги Орендаря i пiдписання Орендарем акта повернення Майна з оренди.
повернення оренднот плати, що була надмiру сплачена Орендарем до бюджету, здiйснюеться у порядку,
визначеному законодавством.

12.11.У разiприпиНеннядоговору:
коштlв за згодою осiб,
власних
riйсненi Орендарем
опенпапем за рахунок
Dахчнок власних
полiпшення орендованого Майнq здiйсненi
не завдаючи йому
Майна,
визначениХ у пунктi 5.1 цьогО договору, якi можна вiдокремити вiд орендованого
- власнiстю
майна,
шкоди
без
для
шкоди, a unia"i"ro Орендаря, а полiпшення, якi не можна вiдокремити

територiальноТ громади MicTa Киева;

полiпшення Майна, зробленi Орендарем без згоди осiб, визначених у пунктi 5.1 цього договору, якi не'
можна вiдокремитИ без шкодИ для МаЙна, с власнiстЮ територiалЬноi громади MicTa Кисва та Тх BapTic,tъ
компенсацii не пiдлягас.
12.12, МайнО вважастьсЯ поверненим Орендодавцю/ Балансоутримувачу з моменту пiдписання
БалансоутримуваLIем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.
Iншrе

13.1 Орендар письмово повiдомляс iншим сторонам договору протягом п'яти робочих днiв з дати внесення
змiн У його найменуваннi, мiсцезнахоДженнi, банкiвоькиХ реквiзитаХ i контактних даних. Орендодавець або
Балансоутримувач повiдомляе Оренларевi про вiдповiднi змiни письмово або на адресу електроннот пошти.
13.2. Якцо цей договiр пiдлягас нотарiальнOму посвiдченню, витрати на таке посвiдчення несе Орендар,
13.3. Якщо протягом строку дiТ договору вiдбувасться змiна Орендодавця або Балансоутримувача Майна,
новиЙ Орендодавець абО БалансоутрИмува(l стаС стороноЮ такогО договорУ шляхоМ складення акта про замiну
cTopoнll у договорi оренди державного маГлна (далi - акт про замiну сторони) за формою, що розробля€ться
Фондом державного майна i оприлюднюсться на його офiчiйному веб-сайтi. Акт про замiну сторони
пiдписуеться попереднiм i новим Орендодавцем або Балансоутримувачем та в той же день надсиласться
iншиМ сторонаМ договору листом (цiнгrим з описом). Акт про замiну сторони складаеться у трьох
оригiнальних примiрниках. Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти робочих
днiв вiд дати його надсилання Орендарю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торювiй системi.
орендодавець або Балансоутримувач за цLIм договором ввах(асться замiненим з моменту опублiкування акта
про замiну cTopiH в електроннiй торговiй системi.
У разi коли договiР нотарiальнО посвiдчено, то пiдписи посадових осiб попереднього i нового орендодавцiв
на aKTi про замiну сторони пiдлягають нотарiальному посвiдченню.
13.4. У разi реорганiзацiт Орендаря договiр оренди зберiгае чиннiсть для вiдповiдного правонаступника
юриди.tноТ особи - Орендаря.
У разi видiлУ з юридичнОТ особИ - ОрендарЯ окремоТ юридичноТ особи перехiд до такоТ особи прав i
обов'язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий лише за згодою Орендодавця.
Замiна сторони Орендаря набувае чинностi з дня внесення змiн до цього договору.
Замiна Орендаря iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допуска€ться.
1З.5. I{ей ,Щоговiр укладено у трьох прtлмiрниках, кожен з яких мас однакову юридичну силу, по одному для

Орендаря, Орендодавця i БалансоутримуваtIа.

Щодатки
,Що

цього !оговору додаються:
- викопiювання з поповерхового пJlану;
розрахунок орендноi плати

-

ПИписи cTopiH:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ
Печерська районна в MicTi Кисвi
державна адмiнiстрацiя
01010 м

КиiЪ

пr,,

lr,r

орЕндлр

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

!,ержавна установа <КиiЪський Комунальне пiдприсмство<<Керуюча
компанiя з обслуговуванняжитлового
мiський центр контролю та
профiлактики хвороб MiHicTepcTBa фонлу Печерського району м.Киево>
охорони здоров'я Украiни>>
04053, rц- КцЬвул. НекDасовськал 10/&

ýФr

0lД2, м.
а

КиТв, пDов. Мао'яненка- 7

bИUatan
,

Засrупник
Нальник
неI(итловим фондом

Головний юрисконсульт_
Провiдний бухгалтер
Провiдниri iHlKeHep вiлдiлу

Удовченко

костюченко

Розтрьопiна

a.

l

Долаток
Розрахунок

плати за

договору N9 5бll
неr(итJlового примiщсllня

Ц!цl]?!'"по"

незапе)l(llоI0 оцiнкоtо на
З0,06.202

Назва i адреса об"скга ореtlди

l

ба

р,

joBllii) IIlсяllь opcll..lll

Нежитлове пDшпtiщення
l)of

ташоваrIе зil адресоlо:

пl. КиiЪ, бульвар Лесi

Украihки,8

орендtrа плата за l кв.пr. оllеtlдаваrtоi цлоцi:
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