
про

м. Киiв

Додатковий договiр .l{} 3

IJllссеIl}Iя змiн до /{оговору вiл l8.03.201 9 лlъ 96711 про передаlIу майна територiальноТ

гl)опlпди MicTa KllcBa в оренду
(нежиr,лового пllимiщення загальноrо площею 25815 кв, м,

розтаtIIованого ]а ад|)есою: м. Kl,rTB, вул, Мечникова,4 )

X/i ПйlЩ_r02l року

печерська paйoltlr:t в пliс,гi Кисвi лержавна адмiнiстрацiя, далi - орЕндоддвЕць, в особi заступника голови

Авдеснка Олексанл1-1а Лrrлрiйовича, ,п"й дiе на пiдставi розпорядження ПечерськоТ районноТ в MicTi Кисвi лержавноI

адмiнiстрацiТ вiд 2э.tiО.z020 Л9 288 ''Про тимчасовий розподiл обов'язкiв мiж керiвниками Пе,IерськоТ районноТ в MicTi

Киевi державноi aдb.IirricTpauiT" iз змiнами до нього , з однiсТ сторони, та

!,ержавна ycTaHoIJ1l <I(rlIBcbrcllй мiськlлй центр контролю та профiлаlсгики хвороб MiHicTepcTBa охорони здоров'я

ТкраТнио,Ъадалi - орЕIl/lДР, в особi u,4no"yuiun обов'язкiв генераJIьного директораЧумака Сергiя Павлови,tа, який

дiс на пiдставi наказу MlirlicT,epcTBa охорони здоров'я УкраТни вiд 02.06.2021 N9 l10З < Про пеякi питання органiзаuiйноi

дiяльностi державнlL\ )/с,гаItов -лабораr,орних центрiв МОЗ УкраТни), з другоТ сторони, а також

Комунальне пilllli),lCrtc,l l]() "Itеруlочir компаlliя з обслуговування житлового фонду Печерського району
м. Ёиева'', нада:ri .-l]лJIлlIсоутрИмувдч, в особi виконувача обов'язкiв директора Павлика Iгоря Климовича,

що дiе на пiдставi IlrlЗllОРllД;,ltенttя Пе,rерськоi районноТ в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстраuii вiл 06.07.2020 Jф 98-к,

наказу КП "Керr,rtl,,,r ltопrгrанiя з обслуговуu,,ппr r,"rпового фонду Печерського району м. Кисва" вiд 06,07,2020

Nч 19-9-к/тр ''Про L,rtr,orrltttttя обов'язкiв лиректора", з третьоТ сторони, разом iMeHoBaHi Сторони, керуючись Законом

УкраТни ((Про opcll.r\ ,lсI)rl,ill]lIOГo та liомунаJlьtлого майна>, Порядком перелачi в оренду державного та комунаJIьного

майна, ЗОТВОРД)liСllr,rr Iltlc,r,itrtoBoro I{абiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 0з червня 2020 року N9 48З, згiдно з рiшенням

КиТвськоТ мiськоi 1,1r:itt Bi.lL 2з.07.2020 Ns 50/9 l29, пунктом 3 cTaTTi 63 l I-1ивiльного кодексу УкраТни, статтями

65 1,65з,б54 L{иBi.rr,l1.1ril l(tl.tct<cy Yl<1laTttt.t, cTaTl,elo l88 Господарського Кодексу УкраТни, розпорядженням ПечерськоI

районноТ в MicTi I1 ,1, t,] .,l:il;l;llBrrbT адплilliстраuiТ вiл 25.|0,2021 ]ф 689 кПро продовжен}lя договорiв про передачу майна

,ериторiалr"от г1,, ,.,_,,,, л,i.,,, l(t,tcBa в оренду без проведення аукшiону>), УКJIаЛИ ЦеЙ ДОДаТКОВИЙ ЛОГОВiР ДО.Щ,ОГОВОРУ

про передаtlу цзil 1rl r.,1lrгI оlliальноТ громади Mic,ra Киева в оренду вiд 18.03.2019 лъ 967ll , нежитлового примiщення

загальною плоtrr,,,,r j5S,5 lit}. ]\t, розташованого за адресою: м. Киiв, вул. Мечникова,4 (надалi - [оговiр) про

наступне:
1. Вiдповiдrr,) _i\] l)():]lltll),lд)кеLlliя Печерськоi районнот в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстраuiТ вiл 25,10.2021 Ns 689

орЕнддрЮ np'' ',''''''.'''u геpirliri лiТ /\оговору cTl)oKoM на 2 роки 364 днi, а саме до 16 жовтня 2024 potcy вклtочно.

2. Викластrr 1,1,..',r /\orolrol)y у гrовiй редакUiТ у вiдповiдностi до Примiрного договору оренди нерухомого майна,

затвердженого пr,, \)i]()i\/ I(aбirre,r,l,MiHicTpiB укратни вiд 12_08.2020 N9 820.

3.Допаrпоп,, : l,ili1l ttltбttpitc ,t1,1I-tt-tocTi з моменту його пiдписання Сторонами.

4..Щодаток: r .t 1rс,л,l,,чiя [оговору оре}lди нерухомого майна, що наJIе)кить до комунаJIьноi власностi

територiальноТ г1' ,;t ilicl lt l{tlc,Ba,

5. Юридлrчtrli ..l]l.clt ,r,li баrIкiвськi реквiзитr,r cTopiH:

орЕндод , , :li, орЕндАр

.Щ,ержавна установа кКиIвський
мiсьtсий центр контролю та
профiлакгики хвороб
MiH icTepcTBa охорони здоров'я
УкраТни>>
04053, м. КиiЪ,
вул. Некрасовська, l0/8

lежитловим фондом

БлллнсоутримувА{t

Комунальне пiдпрrIемствlэ.
<Керуюча компанiя з

обслуговування 2кит.пового фонду
Печерського району м. Киева>>

0102l, м. КиiЪ, пров. Мар'яненка,7

костюченко

Печерська pali,,,,
Кисвi державlt,r ,

010l0, м. КиТв,
ВУл. Омеляновll,|]t

,:r il rlic';'i
l,,liriiс-граttiя

l 1ltB.lerrrta, l5

чh

"h.ьrek-иъ";t9 Головний юрисконсульт Байдюк

вiллiлу





ДОГОВlР, Ng 967/1
оренди нерухомого майна, що належить до комунальноТ власностi

територiальноТ громади MicTa Киева
l. 3мiнюванi умови договору (далi - Умови) 1

l Наймешувапня

населенот0
пунк,fу

м. Киiв

7 Датд tф:r,*ИаП,Иk 2021 року
Сторонн Наймену

ва ння
Код згiдно з

€диним
дер)l(авним

ресстром
lорl.|дичних

осiб,

фrзи.rних осiб
_ пiдприсм-

цiв i

громадських

формувань

Адреса мiсце знахо-

дження

Прiзвище,
iм'я, по

багьковi (за

наявностi)

особи, що
пiдписала
доmвiр

Посада особи,

що пiдписала

доmвiр

llосилання на

докуменъ який
надас повном_

ження на
пiдписання

логовору (стагуг,

положення, наказ,

ловiренiсть mщо)

3.1 . Орендодавець Печерська

районша в
Micгi Кшсвi

дер2{авца
адмiнiсграцiя

0 l0l0, м. КиТв,

вул,

М. омеляновича-
Павленка, 15

Авдсенко
Олександр
Андрiйович

заступник
гOлови

Розпорядження
Печ€рськоТ paйorrnoi

в MicTi Киевi

державноi
адмiнigrрацii вiд
25.06.2020 Ns 288 iз
змiнами до нього

3,1 Адреса елекгронноi пошти Орендодавця, на яку
надсилаються офiчiйнi повiдомленням за цим

доювором

letter_pechrda@kmda. gov. ua

з.2 Орендар ,Щержавня

установа
<<КнiЪський

мiський центр
контролю т8
профiлакrитки
хвороб
Мiнiстерсгва
охоронп здоров'я
Украiнп>>

04053, м, Киiв,
вул. Некрасовська,

l 0/8

Чумак Сергrй
Павлович

виконувач

обов'язкiв
г€неральноm

дирекrора

Наказ МlнIсгерсгва
охорони злоровlя

УкраIни вiд
02.06.202l .N! l l0з
<Про деякi питання

органiзачiйноi
дiяльшосгi

державtlих установ-
лаборmорних

ueHTpiB МОЗ
УкраiниD

3,2.1 Адрса елекгронноi пошти Орендаря, на яку
надсилаються офiцiйнi повiдомленням за цим

доювором

kecdc@ses.gov. ua

5.3 Балансоугри_
мувач
(е платпнком
пдв)

I

Комушальне
пiдпрпсмсгво
<Керуюча
компанiя з

обслуrOвування
,кптловоп)

фонду
Печерського

раfiону
м. Кисваr>

UlU2l, м. киIв,
пров. IBaHa

Мар'яненка,7

llавлик lюр
Климович

виконувач

обов'язкiв
директора

}

Розпорядження

Печерькоi районноi в

мiсгi Кисвi державноi
адмiнiсграцii вiд
06.07.2020 Nе 98-к,
наказ lФмунального

пiлприсмства кКеруюча
tсомпанiя з

обслуговування

llситлового фонлу
Печерсьlого району
м. Кисво вiд
06.07.2020 Nе ! 99-кlтр

3.з.l Адреса елекгронноi лошти Балансорримувача, на яку
надсилаються офiчiйнi повiдомленням за цлtм

доmвором

кk_ресh@ukr.пеt

4 Об'скт оренди та склад MatiHa (лалi - Майно)
4.| Iнформачiя про об'екг оренди -

нерухоме майно
Нежитлове примiщення другого поверху tагальною площею 258,5 кв. м , (корисна площа
258,5 кв. м), що розташоване в будинку Л! 4 ша вул. Мечшшкова

4.2 Посилання на сгорiнку в елекгроннiй торювiй системi -
4,3 Iнформачiя про належнiсть Майна до

пам'яmк кульryрноi спадщини, щойно
виявлених об'скгiв кульryрноi
спадщини

Не належить до пам'яюк кульryрноТ спацпl,ини

4,4 l lоюдження органу охорони

культурноi спадщини на передачу в

орнду Майна, що с пам'яткою

культурноi спадщини, щойно
виявленим об'скюм культурноi

спадщини чи i"I (йою) часгиною (за

наявностi)

Не потребуе

4.5
}

Iнформачiя про укладення охоронноr0

доювору щодо Майна
_l

a



4.6 Витрати Балансоугримувача /

колишньоm орендаря, пов'язанi iз

укладенням 0хороннOг0 дOmвOру

5 Процедура, в результатi якоi Маirпо oTpиMttHo в оренду

5,1 . (Г) - проловlкення - без проведення аукцiону

5.1 ,1 Йговiр ЛЬ 967ll вiд 18.03,20l9 про передачу маЙна територiальноТ громааrr Micтa киева в ор9llд

6 BapTicTb MaiiHa

6.1 Ринкова (оцiночна) варгiсть,

визначена на пiдсгавi звiry про оцiнку

Майна (часгина чегверга сгагтi 8

Закону Украlни вiд 3 жовтня 2019 р. N
l 57JX "Про орнду державною i

кOмунальнOm маЙна" (ВiдOмOстi

Верховноi Рми Украiни,2020 р,, N 4,

сг. 25) (далi - 3акон)

б 003 500,00 грн (шiстЬ мiльйонiв трИ тисячi п'ятсоТ грн.00 коп.) без П.ЩВ

6.1 оцiнювач ФО-П Щаслива Н. З. дата оцiнки
"30" червня 202l року
дата затвердження висновку про варгiсть майна

"07" версня 202l року

6.|.2 рецензент .Щепартамент KoMyH:tлbHoi

власностi м. Киева

дmа реuензii
"03" версня 202l року

6,2 Страхова BapTicTb

6,2.1 Сума, яка лорiвнюс визначенiй у
пункгi 6,1 Умов

6 003 500,00 грн (шiстЬ мiльйонiвтри тисячi п'ятсот грн. 00 коп.) безПДВ

6.3 Витраги Балансоугримувача, пов'язанi

iз проведенням оцiнки Майна

1 I_(iльове прнзначення Майна

7.| Дя розмiщення бюджетно1 установи ( органiзацii), яка утримусться за рахунок державного бюд2кету

8 Графiк викорисгання (иповнюсгься,

якщо майно передасться в поmдинну
оренду)

Орендна плата та iпшi платежi

9.1 Мiсячна орендна плата,
впзначенl на пiдставi абзацу
четвертого частини cboMol cTaTTi

1Е Закону :

3уо

Мiсячttа орендна платs lб 047 грtt

5l коп
(без ПДВ), ПДВ:3209 грн 50 коп,

Разом: 19 257 грш 0l коп
(дев'ятнадцять тисяч двiстi п'ятдесят
ciм грн 01 коп)
з ПДВ

останнс число мiсяtц, за який пiдrягала

сплагi остання мiсячна орендна плага,

8становлена доювором, що продов)lryеться,

"30'l вересня 2021 року, що €датою
визначен}tя орендноi плати за базовий мiсяць

оренди l

9.2 Витрати на }тримання орендованоm

Майна та надання комунальниk
послуг Орендарю

компехс}4оться орендарем в порядку, передбаченому пунктом 6,5 незмiнювальних умов цьоm

договору

l0 Розмiр авансового внеску орендноI платш

l0. l 2 (двi) мiсячнi оренднi плати станом

на жоrгень 202l
32 480 грн 14 коп., ПДВ: 6496 грш 02 топ.
Загальна сума до сплатtl становить: 38 976 грн lб коп. (тридцять BiciM тисяч

дев'ятсот сiмдесят шiсть грн. 16 коп.) з П{В

ll С}ма забезпечувальпоm депозrrту
сганом на жовгень 202l 'iMipi 

не меншому, нiж розмiр мiнiмальноi

заробiтноi платИ станом на перше число мiсяця, в якому укладаеться цей доювiр -

32 480 грш 14 коп. ( тридцять двi тпсячi чотиршста вiсiмлесят rрн 14 коп,) бсз ПДВ

12 Строк доювору

Щей логовiр дiс до lб п(овтня 2024 року
lз Зюда на суборенлу

l4 Додатковi умови орендl| (вказати yci долатковi умови)
всrаношейтlшенням уповноваженоm органу вiдповiдно до рiшення такоm органу

уповномжений орган

лата i номер рiшення уповнов:lженого органу

l5 Банкiвськi реквiзитп для сплати
орендноI плати тд iнших платежiв

Балансоутримувача мiсцевий
бюджет

Орешдодавця

вИповйпо до цьоrc договору Орендна плата:
LlA73J5l 005000002600l l92J99100

в П.\Т <УкрСиббаню>

Авансовий внесок па раryнок:
UА3482017203551б9й8001 077680,

забезпечувальшпй депозит:
Uл418201720355279028001077680,
Банк одержумча:,Щержавнб
казначейська служба Украiни,
м. Киiв, МФо 820172

Код еДРПОУ З7401206

lб Спiввhlrошення розподiлу opellдttoT

плtтп стапом ша дату укладеllня
договору

Балансоутримувачу l 00 вiлсmкiв
с},ми орендноi плffrи

l

-rтсцеы.lй бюджег 0 вiдсmкiв суми орендноi плаги

I



Даl n i вIlхiдний номер довlдки

Бп,irlнсорри пtува,tа, передба,lеноi

llаgгlIною шостоtо cTaTTi l 8 Закону:

20 вересня 202l року No 43?j059_

,щата i номер розпорядr(ення про продовження

доювору оренди:

вiд <25) жовтня 2021 року N! 689

17 Дата заяви Оренларя про

продов)кення договору оренди,

поданоi орендодавцIо:

вiд l4,07,202l N! l05-49l |/l

II. Незмiнюванi умови договору
Предмет договOру

1.1.орендоДаВецЬiБалансоУтриМУВаЧпередають'аоренлаРПрИйМаеУсТрокоВеПЛаТнекорисТУвання
маЙно, зазначене у пунктi 4 УмоЬ, bupiiar, якого становить суму, визначену у пунктi 6,1, Умов,

1.2. Майно передасться в оренду для вl4користання згiдно з пунктом 7 Умов,

Умови передачi орендованого Майна Орендарю,

2.1. орЕнДДР вступае у строкове платне користування Майном У День пiдписання акта приимання-

передачi Майна, _л-лл_. : Гл -л,lплrlтп:lr,\/DячАл' о

дкт приймання-переда(ti пiдписуеться мiж Орендарем i Балансоутримувачем одночасно з пlдписанням

цього договору. Дкт 
"nnuou."rao 

за формоrо, що розроЬлсною Фондом дсржавного маЙна i оприлюднюсться

на його офiшiйному веб-сайтi,

2,2. Передача Майна в оренду здiЙснюсться за його страховою вартiстю, визначеною у пунктах 6,2,6,2,1

УМОВ' 
орендна плата,

3.1. Орендна плата становить суму визначену у пунктi 9,1 Умов, Нарахування податку на додану вартlсть

на суму орендноТ плати здiйснюеться у порядку, визначеному законодавl]ilyл_л 
..л_

,що складу оренднот плати не входять. витрати на утримання орендованого майна (комунальних послуц

послуг з управлiння.об'сктом HepyxoмocTi, витрат на утримання_прибудинковоТ 
-гериторiТ та мiсць загаJ]ьного

користування, BapTlcTb послуг , р.rо,rr/ l ,.""lr"1::-,:б"пу,овування iнженерного обладнання та

внутрiшньоОул""*оu"*,.p.n, ремо;ту булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасаду, вивiз смiтгя тощо), а такоя(

компенсацiя витрат Балансоутримувача за користування земельною дiлянкою, Орендар несе цi витрати на

ocHoBi окремих оо-йu, "уплйпи* iз Балансоутримувачем таlабо безпосередньо з постач,шьниками

комунальнИх послуГ в порядку, визначеноМу пунктамИ 6.5., 6,5,1, незмiнюв,UIьних умов договору,

з.2, Орендна плата за кожний наступний мiсяць визнача€ться шляхом коригування розмiру оренднот плати

,u поп.рЬд"iй мiсяць на iндекс iнфляшiТ за поточний мiсяць, л:_ .,лл-i-,,i_
З.З, Орендна плата сплачу€ться орЕнддрЕм незzU]ежно вiд наслiдкiв господарсько1 дlяльностl

орЕндАЁя щомiся,tно не пiзнiше 20 числаt поточного мiсяця,

3.4.орендарспЛаЧУеоренднУПЛаТуВрозмiрi,II.1оВсТаНоВЛенопУнкТом9.1.УмовтапУнктомЗ.2.
незмiнювальних умов .Щоговору "u п,л.ru"i paxyHKiB Балансоутри,уЪu"u, Податок на додану BapTicTb

нараховуеться на загrшьну суму орендноi плати. Орендар сплачус Балансоутримувачу "-:*iy_::jl"uT,""y
орендноТ плати р€вом iз податком на додану "u|''|l1:,-11рахованим 

на загzrльну суму орендно1 плати,

Балансоутримувач надсилае Орендарю рахунок не пlзнlII]1 нiж за п'ять робочих днiв до дати плiIтежу,

Протягом n'"r" робоч"х днiв пiсля закiнчЬп*" noro,r"":: yi:",1" оренди Балансоутримувач передас Орендарю

акт виконаних робiт на надання орендних послуг разом iз податковою накладною за умови ресстрацiТ

Орендаря платником податку на додану BapTicTb,

з.5. В день укладення цього договору ubo до цiет дати Орендар сплачус орендну плату (авансовий внесок з

орендноТ плати У розмiрi, встановленоrу, ;.ib, YM.B)."_Tln:Ii.r" мiсяцiв, зазначену у пунктi 10 Умов ,

3.6. ЯкщО цей договiР укладенО без гtроведення аукцlоНу (договорИ типу 5,1(Б) та 5,1(Г) Умов), розмiр

ор"ндпоТплатипiДляГасПереГЛядУнаВиМоГУоДнiсТiзсторiнУразiзмiниМетодики.
Орендодавець зобов'язаний звернут""о оЬ Орендаря ii вимогою про перегляд орендноТ плати, якщо змiни

до Методики мають наслiдком збiльшення'розмiру орендноТ плати за цим договором, протягом 30

I-""oup""x днiв з моменry набрання ,tинностi вiдповiдними змiнами,

орендар може звернуr""о до орендодавця з вимогою про перегляд оренднот плати, якщо змlни до

Методtrки мають наслiдком змiну розмiру орендноТ плати за цим договором, протягом будь-якого строку пiсля

набрання чинностi вiдповiдними змiнами,

новий розмiр оренднот плати. почина€ застосовуватися з першого числа мiсяця, що наста€ за датою

укладення сторонами додатковот угоди до цього договору щодо приведення розмiру оренднот плати у

вiдповiднiсть iз змiнами, внесеними до Методики. Вiдмова Орендаря укласти додаткову угоду щодо

збiльшення орендноi плати з метою ,rfru.o*n", ii у вiлповiлнiсть iз змiнами, внесеними до методики, с

пiдставою для дострокового припинення цього договору,

3.7. Орендна плата, перерахована несвосчасно або не в повному обсязi, стягуеться Орендодавцем (в

частинi, налеrrtнiй державному бrЬд,кету; таlабо Балансоутриyrlл": (" :тj",1',_лл:11"п,"'О
Балансоутриrу"uчуl. о;;;;;;";.й i ьuпuп"оутримувач можуть за домовленiстю звернутися lз позовом про

стягненнЯ орендноТ плати та iншиХ платеяtiв за циМ доaо"оро", за якими у Орендаря с заборгованiсть, в

iHTepecax вiдповiдноТ сторони цього договору. Сторона, в iHTepecax якоТ подасться позов, може компенсувати

iншiй cTopoHi суловi i iншi витрати, пов'яЗаНi З ПОДаННЯМ ПОЗОВУ, 
1вiйнот

3.8.НасУмУзаборгованостiорендаряiзсплатиорендноТПЛатинарахоВУсТЬсяПеняВроЗМlрlПоД
облiковот ставки й;i;;;""оrо Ёu"пу на дату нарахування пенi вiд суми заборгованостi за кожний день

прострочення перерахування орендноl плаl,и,



з.9. Надмiру сплачена сума орендноТ плати, що надiйшла до бюджету або Балансоутримувачу, пiдлягас в

установленому порядку зарахуванню в рахунок майбутнiх платежiв, а у разi неможливостi такого зарахування

у зв'язку з припиненноп,l орa"д""х вiдносrлн - поверненню Орендарю. Сума оренднот плати, сплаченот авансом

вiдповiднО до пунктУ 3,5. незмiнЮвzцьн1,1Х yrou io.oropy, пiдлягас зарахуванню в рахунок сплати орендноТ

плати за першi мiсяцi оренди пiсля пiдписання акта приймання-передачi Майна,

3.10. IIрипинення договору оренди не звiльняс Орендаря вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за

орендноЮ платою, якщо така виникла, у повному обсязi, ураховуючи пеню та неустойку (за наявностi),
'3.11. 

Орендар зобов'язаний на вимогу Орендодавця проводити звiряння взасморозрахункiв за орендними

платежами i оформляти акти звiряння.

повернення Майна з оренди i забезпечувальний депозит

4.1. У разi припинення договору Орендар зобов'язаний _ ! _л_л-^___,__, 9

звiльнити протягом .,роо* робЬчих днiв Ьр."до"о". Майно вiд належних Орендарю речей i повернути його

вiдповiднО до акта поверненнЯ з орендИ орa"доuuпого Майна в тому cTaHi, в якому Майно перебувало на

моменТ передачi його В оренду, з ypaxyBallHr, 
"орr-"ного фiзичного зносу, а якщо Орендарем були виконанi

невiд'емнi полiпшення або проведено капiтальний ремонт, - то разом iз такими полiпшеннями/капiтальним

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

наявностi), annur"r" Балансоутримувачу платежi за договором про вiдшкодування витрат Балансоутримувача

на утрt{мання орендованого Майна та надання комун€tльних послуг Орендарю, нараховану до дати, що

передус датi повернення Майна з оренди;

вiдшкодувати БалансоУтримувачу збцтки в разi погiршення стану або втрати (повноТ або частковоТ)

орендованого Майна. u"п"'Оре"дар" (i в межах сум, що перевищують суму страхового вiдшкодування, якщо

воно поширю€ться на випадки погlршен1-1я стану або втрати орендованого Майна), або в разi демонтажу чи

iншого вилучення невiд'смних полiпшень/капiтальною ремонту.

4.2. Протягом трьох робо.tих 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

npo 
"iдr*одування 

,"rр- Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунчrльних

nb"ny. Орендарю в akTi повернення з оренди орендованого Майна,

БалансоутримуваЧ складае акТ поверненнЯ з орендИ орендованого Майна у трьох оригiнальних

примiрн иках' i надае п iдписан i Балансоутрлt мувачем при м iрники 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 пiдпl,tсаних Орендарем aKTiB разом iЗ ключамИ вiд об'екта оренди (у разi,

коли до;тrп до об'скта оренди забезпечусться ключами);

звiльнити Майно од"о"u""о iз поверненням пiдписаних Орендарем aKTiB,

не пiзнiше Hirk на четвертий робочий день пiсля припинення договору Балансоутримувач зобов'язаний

надатl4 Орендодавцю примiрнип пiдп".п,,ого акта повернення з оренди орендованого Майна або письмово

повiдоrчtити Оренлолаuшо npo вiдмову Оренларя вiд пiдписан,ня акта таlабо створення перешкод Орендарем у

доступi до орендоВаного МайНu . *.rЬ,О йЬго оглядУ, таlабО про неповернення пiдписаних Орендарем

примiрникiв акта' 
r.TLcq ппRепнчтим з с Iисання Балансоутримувачем та Орендарем акта

4.3. Майно вважасться повернутим з оренди з моменry пlдг

повернення з оренди орендованого Майна,
4.+. Якщо Ьр.пдuр не повертас МаГлно пiсля отримання вiд Балансоутримувача примlрникlв акта

повернення з оренди орендованого Майна, Орендар сплачус неустойку у розмiрi подвiйнот оренднот плати за

кожний день користування Майном пiсля дати припинення цього договору,

4.5. З метоЮ 
""no"u"n' 

зобов'язанЬ ОрендарЯ за циМ договором, а також за доювором про вlдшкодування

витраТ Балансоутримувача на утриманн, орaпдоuu"ого Майна та надання комун€tльних послуг Орендарю до

або в день пiдписання цього договору Орендар сплачуе на рахунок Орендодавця забезпечувальний депозит в

розмiрi, визначеному у пунктi 11 Умов. _ -t--._ лл^л,,,,- -,,in
4.6. Орендодавець повертае забезпечувальний депозит Орендарю протягом п'яти робочих днiв пiсля

отримання вiд Балансоутримувача примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна, пiдписаного

без зауважень БалансоУтр"*уuu"u, або здiйснюс вирахуваНня сум, визначених у пунктi 4,8" незмiнювальних

умов договору, у разi наявностi заувa)кень Балансоутримувача або Орендодавця.

4.7. Орендодавець перераховус забезпечувалiний депозит у повному обсязi до мiсцевого бюжеry

(Балансоутримувачу) , якщо: ___л_л i,л.ч,,л ,, с ut 
Орендър вiдмовй"ся вiд пiдписання акта повернення з оренди орендованого Майна у строк, визначении

ц"* до.оuЬРом, абО створюс переtUкодИ у доступi до орендованого Майна представникiв Балансоутримувача

або Орендодавця з метою складення такого акта;

орьндар не пiдписав в установленi строки договiр оренди Майна за результатами проведення аукцlону на

продовження цього договору оренди, в якому Орендар оголошений переможцем 

, лтhII,qU!

4.8. Орендодавець не 
'пiзнiше Hil< протягом п'ятого робочого дня з моменту отримання вlд

БалансоутрИмувача примiрника акта повернення з оренди орЪ"до"u"ого Майна iз зауваженнями (або за

наявностi зауважень Орендодавця) зарахофс забезпечувальний депозит в рахунок невиконаних зобов'язань



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

у першу чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати пенi (пункт 3.8 незмiнюваIьних умов
договору) (у такому разi вiдповiдна суму забезпечувального депозиry розподiлясться мiж бюджетом м. Киева
i Балансоутримувачем);

у другу чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати

договору);

неустойки (пункт 4.4 незмiнювальних умов

у третю чергу погашаються зобов'язаt-lня Орендаря iз сплати частини орендноТ плати, яка вiдповiдно до
пункту lб Умов пiдлягас сплатi до мiсцевого бюдiкеry ;

у четверту LIергу погашаються зобов'язання орендаря iз сплати частини орендноТ плати, яка вiдповiдно до
пункту lб Умов пiдлягае сплатi Балансоутрr4мувачу;

у п'яту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати Балансоутримувачу платежiв за договором про
вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та у разi наявностi на
вiдшкодування Балансоутримувачу витрат на оплату комунztльних послуг Орендаря;

у шосту чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсацii суми збиткiв, завданих орендованому
Майну;

у сьому чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати iнших платежiв за цим договором або в

рахунок погашення iнших не виконаних Орендарем зобов'язань за цим договором.
Орендодавець повертас Орендарю суму забезпечувального депозиту, яка залишилась пiсля здiйснення

вирахувань, передбачених цим пунктом.

Полiпшення i ремонт орендованого майна
5.1. Орендар мас право:
за згодою Балансоутримувача проводити поточний таJабо капiтальний ремонт Майна i виступати

замовн14ком на виготовлення проектно-коtllторисноТдокументацiТ на проведення ремонту;
здiйснювати невiд'емнi полiпшення Майна за наявностi рiшення Орендодавця про надання згоди,

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

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

5,2. Порядок отримання Орендарем згоди Балансоутримувача i Орендодавця на проведення вiдповiдних
видiв робiт, передбачених пунктом 5.1 цього договору, порядок отримання Орендарем згоди Орендодавця на
зарахування витрат на проведення цих робiт в рахунок орендноI плати i умови, на яких здiйснюсться таке
зарахування, а також сума витрат, якi Mort<yTb бути зарахованi, визначаються Порядком.

5.3. Орендар мас право на компенсацirо BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень Майна у порядку
та на умовах, встановлених Порядком.

5.4. Оренлар мае право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень Майна вiд
переможця аукцiону з приватизацiТ Майна, а якщо таким переможцем стас Орендар, - то право на зарахування
в рахунок купiвельноТ цiни суми BapTocTi здiйснених ним невiд'емних полiпшень у порядку та на умовах,
встановлених Законом УкраТни вiд l8 сiчня 20l8 р. N 2269-VIII "Про приватизацiю державного i

комунального майна'| (Вiдомостi ВерховноТ Ради УкраТни, 2018 р., N 72, ст. 68) (далi - Закон про
приватизацiю).

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

пунктi 7,7.1 Умов.
6.2, Орендар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати його пошкодженню i

псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарними нормами та правилами поя(ежноТ безпеки,
пiдтримувати орендоване Майно в HaJIe)ItHoMy cTaHi, не гiршому, нiж на момент передачi його в оренду, з

урахуванням нормального фiзи.tного зносу, здiйснювати заходи протипох(ежноТ безпеки.
6.З. Орендар зобов'язан ий :

вiдповiдно до вимог нормативно-правоt]l{х aKTiB з пожежноТ безпеки розробляти комплекснi заходи щодо
забезпечення пожежноТ безпеки об'скта оренди Майна;

забезпечувати додержання протипожежних вимоц стандартiв, норм, правил, а також виконання вимог
приписiв i постанов органiв державноI-о пожежного нагляду та вимог вiдповiдних служб (пiлрозлiлiв)
Балансоутримувача;

утримувати у справному cTaHi засоби протипоя(ежного захисту i зв'язку, пожежну TexHiKy, обладнання та
iHBeHTap, не допускати Тх використання не за призначенням;

проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувачу вiдповiднi документи
розслiдування.

Орендар несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатацiТ iнженерних мереж, пожежноТ безпеки i

санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.
6.4. Орендар зобов'язаний забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача доступ на об'ект

оренди у робочi днi у робочий час (а у разi отримання скарг на порушення правил тишi або провадя{ення

Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдас шкоди або незручностей власникам сумiжних примiцень, -

то у будь-який iнший час) з метою здiйснення контролю за його використанням та виконанням Орендарем

умов цього договору. Про необхiднiсть отримання доступу до об'екта оренди Балансоутримувач або



Орендодавець повiдомляс Орендаревi електронною поштою принаймнi за один робочий день, KpiM випадкiв,

коли доступ до 0б'екта оренди неOбхiдно 0тримати з метою запOбiгання y"yi: шкоди об'скту оренди чи

власностi TpeTix осiб через виникнення ,u.por" його пошкодження внаслiдок ,iili1_:ilл,"тт::ii",б,

внаслiдок настання надзви.rайних ситуацiй, техногенного та природного характер_у, а також у разl отримання

скарг на порушення правил тишi.або провадження Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдас шкоди

або незручностей власникам cyMiiK""* npur"i*."r. У разi Ьиникнення таких ситуаuiй Орендар зобов'язаний

"*"uurо,'""uiдкладних 
заходi в для л i квiдацiТ iх наслiдкi в,

6.5. СамосТiИ"о сплафвати BapTicTb фактt,tчнО спо)ItитиХ комунальних послуГ постачальникам таких послуг,

якi надаютЬся за окреМими договОрами, уклаДенимИ орЕнддрЕМ з цими органiзацiями (водопостачання,

каналiзацiя, газ, електр'tIна та теплова Ънергir, вивiз.смiття i т, п,), за тарифами, якi у встановленому

законодавством порядку вiдшкодовують гlовну BapTicTb iх надання,

У разi вiдсутностi io'".n""".ri ynnuounn' прямих договорiв з пiдприсмствами-постач,Lпьниками послуг

(водопостачання, г8, теплова енергlя та iH.), орЕндАр вiдшкодовус витрати_ :ц::i:"чY]'о.
БдлднсОуТрИмУвДЧД за наданi послуги у вiдповiдностi до окремо укладених договорlв на пlдставl

чтi tfJ"$}1T"J#Ii};"'." на пiдст.авi договору з ПIЩПРИемством-БАлАнсоутримувАчЕм,
пропоршiйно орендованiй площi, частку витрат на утримання прибулинковот територii та мiсць заг€шьного

користуванн", nu pJion.,'non|iuri, q,u.uлч, вивiз'смiтгя тощо, "":i[ ::лтехнiчному 
обслуговуванню

iнженерного обладнання внутрiшньо будинкових мере1: та компенсацiю витрат пIдприемствА-

Бдлднсоутримувдчд за користуtsання земельною дiлянкою, за послугИ з управлiнНя об'сктоМ

HepyxoМocTi, . --л_Y.-л л,,___^,,,,хI лбlаит .rrпrтvпнпТ спапIIIини чи його
6.6. Якщо Майном с пам'ятка культурнот спадщини, щойно виявлениЙ об'скт культурноТ спадщини чИ

частина, Орендар зобов'язаний виконуватлt yci обов'язки Балансоутримувача за охоронним договором, якии с

додаткоМ до цьогО договору' 
.лоiпцп пл аякгrнч еко.] lBiTi про екологiчний аудиТ^-fi;;iibn" 

об'uп., ор."л" пiдлягас вiдповiдно до закону екологi,lному аудиту l у з

вкzlзуеться на певнi невiдповiдностi 
,п пtlriлгl, ябп няпяtl до доювору включаеться

вимогам законодавства i висуваються вимоги або надаються рекомендацll,

положення такого змiсту:
Орендар зобов'язаний

екологiчним
"Протягом

(перiол)

здiйснити заходи щодо усунення невiдповiдностей u"чо|ly законодавства, виявлених

аудитом, вiдповiдно оJр.ооr""оацiй (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: Nr{qйцп ня cvl\rv його стоаж
протягом 10 календарних днiв , д"] Jтп,uдення 

цього договору застрахувати Майно на суму його cTpaxoBot

BapTocTi, визначенот у пунктах 6.2,6.2.L умов, на користь Балансоутри,уuu"u згiдно з порядком,:"_:!:Y "io
пожежi, затоплення, прот14правних дlи TpeTix осiб, стихiйного лиха, та протягом 10 календарних днlв з.дня

укладеннЯ договорУ ;ь;"r;;""' (договорiВ страхування) надати Балансоутри1,1увачу та Орендодавцю завlренl

нzшежним чином копiТ договору cTpaxyBun"" i документiв, якi пiдтверджують сплату страхового платежу

(":Н::ПХliГ]jj5};-у 
логовiр страхування так,_щоб протягом .].р:II, 

_{ll.,1,:::^*::_:":I.Y,"11""л:'""
застрахованим, i tlaдaBaTtt Балансоутримувачу та Орендодавцю копiт завiрених наJIежним Чином договору

страхування i документiв. яt<i пiдтвер/u<ують сплату страхового платежу, Якщо договiр страхування

укладений на строк, що с iншим, nin on,ri pio, ,u*"и договiр повинен бути поновлений пiсля закiнчення

строку, на якиЙ BiH укладено' ,---. ^2." -л -л-л-ih лтпqч\/Rяцня чкпалаеться на стро -|,-'

ЯкщострокдiТдоговорУоренДиМеншttй,нiяtоДинрiк,тодоговiрсТрахУВаНняУкЛаДаеТЬсяНасТрокДll
*Ёil:iJff 

|ffi .rou*o в и ка здi йсн юеться за рахун ок Оре ндаря (страхУваЛ ЬН ИКа),

7.2. ПротяГом 10 робочих днiв з_ дня укладення цього договору Орендар зобов'язаний компенсувати

БалансоутрИмувачУ витрати, пов'язанi з проведенням незалежноТ оцiнки Майна, в cyMi, зазначенiй у пунктi

б.3 Умов (у разi понесення Балансоутрлlмувачем таких витрат), Балансоутримувач мае право зарахувати

частинУ орендноТ плати, що пiдлягас сплаr.i 
"u 

nop"aro Балансоутримувача, в рахунок його витрат, пов'язаних

iз проведенням незаJIежноТ оцiнки Майна,

7.З 1-Iротягом 10 робо.tих днiв з дня укладення цього.договору Орендар зобов'язанийt компенсувати

БалансоутрИмувачу/колИшньомУ орендарЮ Ъ"rр-r' пов'язанi iз укладенНям охоронНого договоРУ, якщо вони

були понесенi протягом календарного pol(y дЬ о-" пуб_л_iкачiТ оголошення про проведення аукцlону про

передачу майна в оренду у cyMi, визначенiй в пунктi 4,6 Умов (у разi понесення Балансоутримувачем таких

витрат).
Суборенда

8.1. llередача майна в суборенду в1,1:]llачена nynn,ol\a 1б9 Порядку передгri в оренду державного та

коммунально.о *uй,,а, ,urr.рлrпЁ"оrо По.'.поuою Йабiнету MiHicTpiB УкраТнИ вiд 03 червНя2020 Ns 4ВЗ'



Запевнення cTopiH

9.1. БалансОутримуваЧ i Орендодавець запевняють Орендаря, що:

9.1.1. KpiM 
""пuд*iu, 

коли про iнше зазна.tене в aKTi приймання-передачi, об'скт оренди с вiльним вiд TpeTix

осiб, всерЪДинi об'скта немас майНа, нале)I(ноГо TpeTiM особам, повний i безперешкодний доотуп до об'скта

може бути наданий Орендарю в день пiдписання акта приймання-передачi разом iз комплектом ключiв вiд

об'скта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi приймання-передачi;

9.1.Z. iнформацiя про Майно, оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду або iнформацiйному

повiдомленнi/iнформацiт про об'скт оренди, якщо договiр укладено без проведення аукцiону (в обсязi,

передбаченому пунктом tiS або пунктом 26 Порялку), посилання на яке зазначене у пунктi 4.2 Умов,

вiдповiдас дiйЪноЬтi, за винятком обставиьt, вiдображених в aKTi приймання-передачi,

9.2. Балансоутримувач (власник або уповноважений ним орган (особа) уклав охоронний договiр стосовно

майна, якщо воно € пам'яткою культурtrот спадщини, щойно виявленим об'сктом культурнот спацщини чи

його частиною, а завiрена Балансоутримувачем (власником або уповновая(еним ним органом (особою) копiя

охоронltого договору додаеться до цього договору як його невiд'смна частина,

9,з, Орендар мас молкливiсть, забезпе.tену його власними або залученими фiнансовими ресурсами,

своечасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежi вiдповiдно до цього договору.

9.4. Одночасно або до дати укладення цього договору Орендар повнiстю сплатив авансовий внесок з

орендноТ плати в розмiрi, визначеному у пунктах 10, 10,1, Умов,
' 

9.5. Одночасно або до укладення цього договору Орендар повнiстю сплатив забезпечувальний депозит в

розмiрi, визначеному у пунктi 1 1 Умов.
f(одатковi умови оренди

l0.1. Оренлар зобов'язаний виконувати обов'язки, покладенi на нього рiшенням уповновzDкеного органу

про встановлення додаткових умов орендl4, визначених у пунктi 14 Умов,

вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за договором
l1.1. За невиконання або нена-лежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть

вiдповiдальнiсть згiлно iз законом та договором.
11.2. Оренлодавець не вiдповiдас за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вiдповiдас за зобов'язаннями

орендодавця, якщо iнше не передбачено цим договором. Орендар вiдповiдас за свотми зобов'язаннями i за

зобов'язаннями, за якими BiH е правоIIаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими

зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване Майно,

11.З. Спори, якi виникають за цим договором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом переговорiв,

""1'H'";ilH:'#::rJ,H|]iXIr, з ореtлднот плати, пенi та неустойкй (за наявностi), передбачених цим

договором, може здiйснЬrur"", на пiдставi рiшення суду. Стягнення заборгованостi з оплати орендноТ плати

вiдповiдно до частини шостоТ cTaTTi 17 Закону MorKe здiйснюватися в безспiрному порядку на пiдставi

виконавtlого нап ису HoTapiyca.

строк чинностi, умови змiни та припинення договору
l2.1. t-(еЙ договiр укладено на строк, визначений у пунктi 12 Умов. Строк оренди за цим договором

починасться з дати пiдписання акта приймання-передачi i закiнчусться датою припинення цього договору,

12.2. Умови цього договору зберiгають силу протягом всього строку дiТ цього договору, в тому числi у разi,

коли пiсля його укладення законодавством встановлено правила, що погiршують становище Орендаря, KpiM

випадку, передбаченого пунктом 3.7 цього договору, а в частинi зобов'язань Орендаря щодо оренднот плати -

до виконання зобов'язань.
12.з, Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення строку його дiТ за взаемною згодою cToplн з

урахуванняМ встановленИх статтеЮ 16 Закону та Порядком умов та обшiежень шляхом укладення договорiв

npo 
""...""я 

змiн i доповнень у письмовiГл формi, якi пiдписуються сторонами та с невiд'емними частинами

цього договору.
l2.4. Проловження цього договору здiйснюсться з урахуванням вимоц встановлених статтею l8 Закону та

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

мiсяцi до закiнчення строку дii договору iз заявою.

,Ц,о заяви додаеться звiт про оцiнку об'екта оренди - якщо об'ект оренди використовусться на пiдставi

договорУ оренди' укладеногО без проведення аукцiоНу або конкУрсу, i оренДар бажаС продовжити договiр

оренди на новий строк.

,Щ,о заяви додаеться звiт про оцiнку об'скта оренди та рецензiя на нього, якщо договiр оренди

продов)кусться вперше за умови, якщо строк оренди за таким договором становить п'ять poKiB або менше i

бу" уппuле"ий без проведення конкурсу .iи аукцiону, або договiр оренди, що продовжуеться, був укладений

без проведення аукцiЪну з пiдприемствами, установами, органiзацiями, пqредбаченими статтею 15 Закону,

Якщо заява подu.rо., пiдприсмством, установою, органiзацiсю, ]ло 
н.адlс ,"1]-_"ч-_"."i|лl"лi.::"""

населенню, орендар подае також документи, що пiдтверджують вiдповiднtсть критерlям, установленим

абзацом другим пункту 1З7 Порядку.
пропуск строку подання заяви Орендарем с пiдставою для припинення цього договору на пlдставl

закiнчення строку, на який його було укладено, вiдповiдно до пункту l4З Порядку.

Орендар, який мас HaMip продовжитl.| договiр оренди нерухомого майна, що пiдляга€ продовженню за



результатаМи проведеннЯ аукцiону, зобов'язаниЙ забезпечитИ достуП дО об'скта оренди потенцiЙнЙх

орендарiв.
ОрендаР мас перевn;кне правО на продовЖення цьогО договору, яке може бути реалiЗОВаНО НИIчI У

визначений в Порядку спосiб.
оприлюднення на веб-сайтi (сторiнцi .tt,,t профiлi в соцiальнiй мережi) орендаря, який отримав в оренду

майно без проведення аукцiону, недостовiрнот iнформацiт, що стала пiдставою для укладення договору

оренди, с пiдставою для дострокового_припинення договору оренди за iнiцiативою Орендодавця, а також не

продов)Itення договору оренди на новиИ строк, 
)рендоване Майно TpeTiM'12.5. Якщо iнше не передбачено цим логовором, перехiд права власностl на с

особам не е пiдставою для змiни або np"n""a"", чинностi ц", до,оuором, i BiH зберiгас свою чиннiсть для

нового власника орендованого майна (його правонаступника), за винятком випадку приватизацiт

орендованого Майна Орендарем,
1 2.6. .Щоговiр припинясться:
12.6.1 з пiдстав, передбачених частиною першою cTaTri24 Закону,' 

"о1 т:у;л_л .,.,_л__.,л l/абаяrr пп
12.6.1.1. якщО пiдставоЮ припиненнЯ договорУ с закlнченНя строку' на якиЙ його укладено (абзаЦ другий

частинtI першоТ статт\24 Закону), то договiр вважасться припиненим з:

датлt закiнЧення строкУ, на якиЙ його було укладено, на_пiдставi рiшення Орендодавця про вiдмову у

продов)кенНi цьогО дЬ.оuору, прийнятогО-f пiд.ruu, передбачени* ,iu"" 19 Закону, в межах cTpoKiB,

визначениХ частиною'п'ятоБ статгi 1В Закону; або рiшення орендодавця про припинення цього договору з

пiдстав пропуску Орендарем строку на подання заяви про продовження цього договору, передбаченого

частиною третьою статгi 18 Закону (пункт 143 Порядку);

дати, визначенот в абзацi третьому пункту 151 Порядку, якщо переможцем аукцiону на продовження цього

договору стала особа iнша,^ нiж Орендай - nu пiдсrавi протоколу аукuiону (рiшення Орендодавця не

вимагасться); Е ^__^_.2 ^Ё,.
12.6.1 .2. якщо пiдставою припинення договору с обставини, передбаченi абзацами TpeTlM, четвертим,

0ьомим, восьмим LIастини першоТ статгi 24 Закону, договiр вважаеться припиненим з дати настання

вiдповiднот обставини на пiдставi рiшенtля Орендодавця або на пiдставi документа, який свiдчить про

настання факту припинення юридичноТ особи або cMepTi фiзичноТ особи;

l2'6'2якцоор."дuрнаДаВнедостовiрнуiнформачiюпроправобутиорендареМвiДповiДноДоПоЛоженЬ
частин третьоТ i четвертоТ cTaTTi 4 Закону, а також ,*що Ор,"дар, який отримав Майно в оренду без

проведеннЯ аукцiону, надав таlабо опр"пrд"ив на веб-сайтi'lсторiнчi чи профiлi в соцiальнiй мережi)

пьдойuiрпу iнформачiю про себе таlабо свою дiяльнiсть,

,Щоговiр вважаеться припиненим з цtеТ пiдстави в односторонньому порядку 
:3 

30 день пiсля надiслання

Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього договору, KpiM випадку, коли протягом

зазначеного строку Орендар звернувся до суду з оскарженням такого рiшення Срендодавця,

У такому разi договiр ввalкасться пригl1,Iненим:

пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення Орендарем за таким позовом до Суду, якщо судом не

вiдкрито провадження у справi за таким no3obo, Орендаря протягом зазначеного двомiсячного строку; або

з дати набрання .uй"оi сили рiшенням суду про вiдмову у позовi Орендаря; або

з датИ залишеннЯ судом позоВу без розгляду, припинення провадження у справi або з дати вiдкликання

ОРеНДаРеМ 
tto uяп.t/пяr.т*-ся на алп 

" шти орендаря i поштовим
Лист про дострокове припинення надсиласться на адресу електрон::-t 

:.::
вiдправленнямiзповiДоМЛеННяМПроВруtlеННяiописомВкЛаДеННяЗааДресоЮмiсцезнахоДженняорендаря'а
також за адресоtо ореtlдованого Майна;

12.6.3(1)якЩоцейдоговiрпiДписанrлйбезодночасногопiдписанняакТаприймання-передачiМаЙна.
Щоговiр *"urпuurо""]lf"п"п.""r з цiсi пiдстави на п'ятий робочий о:", 

1,л"a".-пiдписання 
цього договору,

якщо станом на Цей день акт приймаt-tня_передачi не пiдписаний через вiдмову Орендаря, про що

Балансоутримувач повине1-1 скласти акт та повiдомити Орендодавцю, 
,глDлh\/ i ппи rrboMv I

|2.6.4.nu u"rо.уЪр."о**ч" з пiдстав, передбачених пунктом l2.7 цього договору, i при цьому договlр

вважаеться припиненим в день, визначенлtй вiдповiдно до абзацу третього пункту 12.8 цього договору;

|2.6.5,на вимогУ ОрегrдарЯ з пiдстав, передбаченИх пу_нктоМ 12.9 цьогО договору, iпри чьому договiр

вважасться припиненим в день, u"r"uч.п"й вйповiдно до абзацу {рц:I"jу:,l]L]','о 
цього договору;

12.6.6.за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта повернення Майна з

оренд1,1;

|2.6..7. на вимогу будь-якоТ iз cTopiH цього договору за рiшенням суду з пiдстав, передбачених

законодавством.
12,7. ,Щоговiр мояiе бути достроково пр1,Iпинений на вимогу Орендодавця, якщо Орендар:

|2.1 .l . допустив прострочення сплtl1,1,1 оренднот плати nu 
".Гpon 

бiльше трьох мiсяцiв або сумарна

заборгованiсть з оренднот плати бiльша, tlirtt плата за три мlсяцl;

12..7.2.викоРистовуС МайнО не за цiльоВим призначенням, визначеним у пунктах (з)7,1, (3)7,1,1 або (4)7,1

умов, або викор1,1стовус майно за забороtrеtrим цiльовим призначенням, визнач,""" L:]л:.l]l!?,Y l,:,Y_"":.
12.1.З.без письмового дозволу Орен,лолавця передав Йайно, його частину у користу""""1]1:]", о,собi,

kpiM випадкiв, коли op.noup пaрaлоu Майно в суборенду на пiдставi пункту 8,1 цього договору l надав

Орендодавцю копiю доiоuору суборенди l..1tя його оприлюднення в електроннiй торговiй системi;

12.'/.4.y*nu, oo.ouip .уОор.пл" з особа*ч,, якi не вiдповiдають вимогам cTaTTi 4 Закону;



12;.5, перешкодя(ас спiвробiтникам Орендодавця таlабо Балансоутримувача здiйснювати контроль за

використанням Майна, виконанням умов цього договору;
12.1.6. порушус додатковiумови орендll, зазначенiу пунктi l4 Умов;

12,1 .1 , icToTHo порушус умови охоронного договору, укладеного стосовнО Майна, i копiЯ якого С додаткоМ

до цьогО договорУ uбо пaр.дuПа Орендарю вiдповiдно до вимог частини восьмоТ cTaTTi б Закону;

12.'7.8. вiдмовився rп..r, змiни до цього договору у разi виникнення пiдстав, передбачених пунктом 3.7

цього договору.
12.8. Про наявнiсть однiсТ з пiдстав лJlя дострокового припинення договору з iнiцiативи Орендодавця,

передбаченИх пунктоМ 12.7 цьогО договору, Орендодавець або Балансоутримувач повiдомляс Орендаревi та

iншiй cTopoHi договору листом. У листi повинен мiститись опис порушення i вимогу про його усунення в

строк не й.", ,* l5 та не бiльш як 30 робочих днiв з дати ресстрацiТ листа (у строк п'яти робочих днiв, якщо

порушення стосу€ться прострочення сплати оренднот плати або перешкоджання у здiйсненнi Орендодавцем

або БалансОутримувачем контролЮ за викорисТанняМ Майна). Лист пересиласться на адресу електронноТ

пошти Орендаря i поштовим вiдправлегrtlям iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою

мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

якщо протягом встановленого у припr,rсi часу Орендар не усунув порушення, Орендодавець надсилас

орендарю лист, у якому повiдомляс Орендаревi про дострокове припинення договору на вимогу

Орендодавця. У листi зазнаLIасться пiдс,гава припинення договору, посилання на вимогу про усунення
порушення, а також посилання на обставини, якi свiдчать про те, що порушення тривас пiсля закiнчення

строку, вiдведеного для його усунення.',щоiовiр 
вважаеться припиненим на п'ятий робочий день пiсля 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

"iдпраuпен"ям 
iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а

такоя( за адресою орендованого Майна. .щ,ата дострокового припинення цього договору на вимогу

Орендодавця встановлюсться на пiдставi штемпеля поштового вiддiлення на поштовому вiдправленнi

Орендодавця.
l2.9. I-{ей договiр MorKe бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо:

12.g.1 . протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар отримаС доказИ icToTHoT

невiдповiдностi об'екта оренди iнформачii про нього, зазначенiй в оголошеннi або iнформацiйному

повiдомленнi/iнформацiт про об'ект оренди, якщо договiр укладено без проведення аукцiону, або в akTi

прийман ня-передачi ; або
12.9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар не матиме можливостl

,"пор".rоuувати об'скт або приступити до виконання ремонтних робiт на об'ектi через вiдсутнiсть на об'ектi

цao*n"uo"ri пiдключення до комунitльн1.1х послуц або вiдмови Балансоутримувача укласти iз Орендарем

договiр про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання

комун€rльни* no"nyр Орендарю, або вiдмови постаtl.ulьникiв вiдповiдних комунальних послуг укласти iз

Орендарем договори на постачання Taкl.lx послуг протягом одного мiсяця з моменту звернення Орендаря (за

уйо"", що Орендар звернувся до таких постач€шьникiв послуг не пiзнirпе нiж протягом одного мiсяця пiсля

пiдписання акта приймання-передачi Май на).

12.10. ПрО виявленнЯ обставин, якi даю,гЬ право ОреНдарю на припиненнЯ договору вlдповlдно до пункту

12.9 цього договору, Орендар повинен повiдомити Орендодавцю i Балансоутримувачу iз наданням

вiдповiдних доказiв протягом трьох робочих днiв пiсля закiнчення cTpoKiB, передбачених пунктом 12.9

договору. Якщо протяiом 30 днiв з MoivleнTy отримання повiдомлення Орендаря зауваження Орендаря не

будутЬ ycyHeHi, Орендар надсилае Орендодавцю i Балансоутримувачу вимогу про дострокове припинення

цi* дЬ.о"ору i вимогу про повернення забезпе.IуваJIьного депозиту i сплачених сум орендноТ плати. Вимоги

Орендаря, заявленi пiсля закiн.rення cTpoKiB, встановлених цим пунктом договору, задоволенню не

пiдлягають.
,Щоговiр ввn7касться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання Орендарем Орендодавцю i

Балансоутримувачу вимоги про дострокоtsе припинення цього договору, KpiM випадкiв, коли Орендодавець

або Балансоутримувач надав Орендарю обгрунтованi зауваження щодо обставин, викладених у повiдомленнi

орендаря. Спори щодо обгрунтованостi цllх зауважень вирiшуються судом.
'за 

вiдсутностi зауваrкень Орендодавця ,га БалансоутримуваLlа, передбачених абзацом Другим цього пункту:

Балансоутримувач повертае Орендарю вiдповiдну частину оренднот плати, сплаченот Орендарепl, протягом

десяти кztлендарних днiв з моменту отрI,INIання вимоги Орендаря i пiдписання Орендарем акта повернення

Майна з оренди;
орендодавець повертас сплачений Оренларем забезпечувальний депозит протягом десяти календарних

днiв З моменту отримання вимоги Орендаря i пiдписання Орендарем акта повернення Майна з оренди.

повернення оренднот плати, що була надмiру сплачена Орендарем до бюджету, здiйснюсться у порядку,

визначеному законодавством.
12.1 l. У разi припиНення договору: 

лiйсненi опенпапем за Dахчнок власни} осiб,полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Орендарем за рахунок власних коштlв за згодою

визначених у пунк,гi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiд орендованого Майна, не завдаючи йому

шкоди, с власнiстю Орендаря, а полiпшення, якi не можна вiдокремити без шкоди для майна, - власнiстю

територiальноТ громади MicTa Кисва;



полiпшення Майна, зробленi Орендарем без згоди осiб, визначених,у пунктl 5_,l цього договору, якi не

можна вiдокремитИ бЬ,^rпод' дл; майна, с власнiстЮ територiалЬноТ iромади MicTa Кисва та Тх BapTicTb

компенсацiТ не пiдлягае.
|2,|2. Майно вважаеться поверненим Орендолавцю/ Балансоутримувачу з моменту пtдписання

БалансоутриМуВаЧеМтаорендареМакТаПоВерНеННЯЗореНДиореНдоВаногоМайна.

Iнше

13.1 Орендар письмово повiдомляс iHшitrM сторонаМ договору протягоМ п'яти робочих днiв з дати внесення

змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходlttеннi, банкiвських p"n,i,",u* i контактних даних, Орендодавець або

Балансоутримувач повiдомляс Орендаревi "ро "iд"""iонi 
змiпи письмово або на адресу електроннот пошти,

lз.2. якщо цей договiр пiдлягас нотарiалiному посвiлченн.ю, витрати на таке_посвiдчення несе орендар,

1з.з. ЯкщО протягоМ строкУ дii договЙ'"Jобу"".r""" змiна ОрЁнлолавшя або Балансоутримувача Майна,

новий Орендодавець або Балансоутримувач стас стороною такого договору шляхом.складення акта про замiну

сторонtI у договорl оренди державного майна (далi"- акт пРО ЗаМiНУ С'ОРОПИ;'u ф:РYО:-1л*:j::::б*'*'"

Фондом державного майна i оприлюдн;;;, на його офiчiйному веб-сайтi, Дкт про замlну сторони

пiдписусться попереднiм i новим Орендодавцем або Балансоутримувачем та в той же день надсилаеться

iншим сторонам договору листом tцlпп"1ra з описом), Дкт про замiну сторони скJIадасться у трьох

оригiнальних примiрниках, ноuиИ Орендодавець або Балансоутри"у"uч зобов'язаний (протягом п'яти робочих

днiв вiд дати його надсилання Ор."лuрБ) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй системi,

орендодавець або Балансоутримувач за цLIм договором вважаеться замiненим з моменту опублiкування акта

npo au*i"y cTopiH в електроннiй торговiй clrcTeMi, 
rflлDIiч псiб пппепепнього i нового орендод

У разi коли договiр нотарiально по"iд",п.о, то пiлпlс|лl:,::ооu"* осiб попереднього i нового орендодавцlв

"u 
un i про замiну сторони пiдлягають нотарiальному посвlдченню,

1з.4, у разi реорганiзацiт орендаря oo.buip ор,нди зберiгас чиннiсть для вiдповiдного правонаступника

юридичн.оТ особи - Орендаря' .. 
эидичнОТ особи перехiд до такоТ особи прав i'У 

разi видiлу з юридичноТ особи - Орендаря oкpeмol юl

обов'язкiв, якi витiкають iз цього до.оuору, можливий лише за згодою Орендодавця,
-- 

ba*i"u Ь"оро"" Орендаря набувас чинностi з дня внесення змiн до цього договору,

замiна Орендаря iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допускаеться,

13.5. Цей,щоговiр укладено у трьох примiрниках, кожен з яких мас однакову юридичну силу, по одному для

Орендаря, Орендодавця i БалансоутримуваtIа,
Щ,одатки

,Що цього,Щоговору додаються:
- викопiювання з поповерхового плану;

- розрахунок орендноТ плати

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

Печерська районна в MicTi ltисвi

державнlt адмiнiстрацiя
01010, м. КиТв, вул. М.
омелянови,tа-Павленка, l 5

Пiдписи cTopiH:

орЕндлр

Щержавна установа <<Киiвський
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орендноi плати за перший(базовий) мiсяць орендIj неr(r|тлового tlрttпtiщенtlя

м Назва i алреса об"сmа оренди
Площа
об"спа

BapTioTb об"скга оренди за

незале)(ноIо оцiнкоtо на

З0.06,2021 р. застосоваtti

Срендна пita,l,a за ttершиti

iбазовrrй) rliсяllь tlреttдtt

цiна ll2 Bcbot о об"скl1, ]декс
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ГI/lВ. грrr

l Iежtrтлове пlltlлliщсlrttя
po]TarUOBaHc за адресоtо:
пl. KlrTB, вул. l\,lсчlliкова,4

258,50 23221,31 6003500,00 l}cpeccrrb 202 l 1l
другий пOверх
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I 5()2J,7(l

Додаток
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пдв 20,%

Всього: Вiсiмнадцять тIIсяti дв:lдцять Biciпr грн.51 Kotl.

Згiдно з пуItктолt 5 cTa'i lб Закону YKprriЪll <Про ореtrлу лержлRltого та кол|унлльного ýlлl-|IliD
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