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Додатковий логовiр ЛЬ 3
про внесення змiн ло,Д,оговору вiд 18.01.20l9.Nb 204lКК/602 про передачу майна територiальноi

громади MicTa Кисва в оренду
(нежитлового примiщення загальною площею 42612 кв. м,
розташованого за адресою: м. КиiЪ, Печерський узвiз, 19 )

м. Киiв 2022 року

Печерська районна в MicTi KtleBi державна адмiнiстрацiя, лалi - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особi заступника голови
Авдсенка олександра Андрiйовича, який дiс на пiдставi розпорял)t(ення Пе.tерськот районноi в MicTi Кисвi дерllсавнот
адмiнiстрачiТ вiд 25.06.2020 N9 288 "Про тимчасовий розполiл обов'язкiв MilK керiвниками Печерськоi районноi в MicTi
Кисвi лержавноТ адмiнiстрацiТ" iз змiнами до нього , з однiеТ сторони, ,I,a

I-(ентральне мiжрегiональне управлilrня ЩержавноТ плiграцil"лноТ служби у м. KIlcBi та КиIвськiй областi, надалi -

ОРЕНДАР, в особi тимчасово виконувача обов'язкiв наLIальника Пустовiта Олексiя Олександрови.Iа, який дiс на пiдставi
Положення про IlMY ДМС у м. Кисвi та КиТвськiй областi, затвердженого наказом ЩМС вiл 08.10.20 l8 ЛЬ lбl, наказу

ЦМУ ДМС у м. Кисвi та Киiвськiй областi вiд 05.01 ,2022Ns l/KT кПро покладання тимчасового виконання обов'язкiвl>, з

лругоi cTopoнl4, а також
КомуrlальlIе пiдпрtлеMcтBo "Керуюча компаlliя з обслуговуваIl}Iя жrlтлового фопду Пе.lерського райоllу
м. Ки€ва", надалi -БАЛАНСОУТРИМУВАЧ, в особi в}lконувача обов'язкiв дtIректора Павлика Iгоря Климовича,
цо дiс на пiдставi розпорядження Пе.tерськоi районноТ в MicTi Кисвi лер>кавгrоТ адмiнiстрацiТ вiд 06,0'7,2020 Ns 98-к,
наказу КП "Керую.lа компанiя з обслуговування )Itитлового tРонлу Печерського району м. Кисва" вiд 06.07.2020
Лч l99-K/Tp "Про виконання обов'язкiв директора", з третьоТ сторони, разом iмегlованi СТОРОНИ, керуючись Законом
УкраТни <Про оренлу державного та комунаJIьного майна>, Порядком перелачi в оренду державного та комунального
майна, затверд)(еним Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03 червня 2020 року Ng 48З, згiдно з рiшенням
KtlTBcbKoT MicbKoT рали вiл 2З.01 ,2020 Л1} 50/9 l29, пунктом З cTaTTi 63 l L[ивiльного кодексу YKpaTHlt, статтями
651,653,654 [{ивiльного Колексу УкраТни, статтею l88 Господарського I(олексу Украiни, розпоряд)tенням Пе.lерськоТ

районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачil вiл |5.12.202l м 805 <Про пролов)I(ення договору про передачу майна
територiалылоТ громади MicTa Кисва в оренду без проведення аукцiонуt), уклали цей ДодатI(овий логовiр ло !,оговору
про передачу майна територiальноТ громади MicTa Кисва в оренду вiд l8.01.2019 ЛЪ 204lКК/602 нежl{тJlового
прrlмiщення загаJIьною площею 426,2 кв, м, розташованого за адресоlо: м. KlliB, Печерсьlсий узвiз, l9 (налалi -

[оговiр) про наступне:
l. Вiдповiдно до розпорядження Печерськоi районноТ в MicTi Кисвi лерrкавноi адмiнiстраLtiТ вiл l5.|2.202l
М 805 ОРЕНДАРЮ продовх(ено TepMiH дiТ flоговору строком tla 2 роки 364 днi, поtIинаюtIи з 17,01.2022. Топлу
СТоРоНИ дiйшли згоди внести змiни до пункту 9.1 виклавши його у новiй релакчiI , а caNIe:

- Пункт 9.1 к i{ей логовiр € укладеним з моменту пiдпtlсання його СТоРоНАМИ iдiс до: l5 сiчlIя 2025 року
вI(лIочно).

2. Влrкласти змiст Щоговору у rrовiй редакцii у вiлповiлностi ло Примiрного договору оренди нерухомого N4айilа,
затвердженого Постаt-tовою Кабiнету MiHicTpiB УкраТгrи вiд 12.08.2020 М 820.

3.ffодатковий логовiр набирас .tигttлостi з моменту tjого пiдплtсання Сr,оронами.
4.flолаток: нова редакцiя Щоговору орендI4 нерухомого майна, що нале)I(ить до комунальноI власностi

територiальноi громади MicTa Кисва.
5. Юридична адреса та банкiвськi реt<вiзитrr cTopiH:

/tz_

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

Печерська районна в MicTi
Кисвi державна адмiнiстрацiя
010l0, м. Киiв,

орЕндАр

Щентральне межрегiональне
управлiння .Щ,ержавноI
мiграцiйноi служби у м. Кисвi
та Киiвськiй областi

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

Комунальне пiдприсмство
<Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду
Печерського районч м. Кисва>

I)озr,рьоп itta





ДОГОВlР N9 204/Kto602
оренди нерухомого майна, що належить до комунальноТ власностi

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

l Найменування
вас9ле,нOп)

пункrу

м, Киiв

2 .Щата (( ,/с l CO-9ILL* 2022 року
Сторони Наймену

вання

код згiдно з

Сдиним
державним

pecgl,poM

юридичних
осiб, фiзичних

осiб -

пiдприсм-

цiв i

громадських

формуваtнь

Адреса
м iсцознахо-

д)кен ня

Прiзви ще,

iм'я, по

батьковl (за

ная BHocTi)

особи, що
п iдписала

лоювiр

Посада

особи, що
л iдписала

лоювiр

посилання на

доtryмент, який

tIадас повнова-

ження на пiдписання

доювору (стmуг,

положення, llaKa3,

довiренiсть тощо)

з.l Орендодавець Печерська

районна в MicTi

Кпсвi державпа
адмiнiстрацiя

010l0, м, Киiв,
вул,

М, омеляновича-
Павленка, l 5

Авдсснко
Олександр

Андрiйович

засryпник
юлови

Розпорядrкення
Печерськоi районноi в

MicTi Кисвi державноi
aлMiHicTpauii вiл
25.06,2020 Nс 288 iз

змiнамидо нього

3.1 ,1 Адреса елекrронноi пошти Орендодавця, на яку

надсилаються офiчiйпi повiдомленням за цим договором

letter_pechrda@kmda, gov, ua

з,2 Орендар Щентральне
мiжрегiональне

упРаелiння
.ЩeplKaBHoI
мiграцiйноI
служби у
м. Киевi та
киiъськiй
областi

02l52, м- Киiв,
вул.

Березнякi вська,

4А

Пустовiт
олексiй
Олександро-

вич

ти м часо ви й

виконувач

обов'язкiв

начальника

Положення лро

L{MY !МС у
м. Кисвi та

киiвськiй обл ,

затверд)l(еllого

наказом ДМС вiд

08.l0,20l8N9 lбl,
наказу I_{МУ.ЩМС у
м, Кисвi та
китвськiй обл вiд

05.02,2022 Nq l/кг
з,2,l Алреса елепронноi пошти Оренларя, на яку

надсllлаються офirliйrri повiломленням за цим договором

kyiv@dnlsu.,gоч. uа

3,3 Балансоррим
увяч
(с платником
пдв)

Комуtlальне
пiдпршсмство
<Керуюча

компанiя з

обслуюву.вання
,китловою

фоltду
Печерського

району м.
Кисва>>

0l02l, м. Киiв,
пров. lваша

Мар'я нен ка,7

11авлип Ilop
Климович

ви конувач

обов'язкi в

директора

Розпорялrкен ня

Печерськоi районноi
в мiсгi Киевi

дерrкавноi
aлMiHicTpauii вiл

06,07 .2020 Nq 98-к ,

наказ комунального

пiллрисмства

кКеруюча компанiя з

обслуговуван ня

житлового сРонду

Печерського району
м. Кисва> вiд
06.07.2020 М l 99-tdTp

3,3.I Адреса елекгронноi пошти Балансоутримувача, на яку
надсилаються офiчiйнi повiдомлеttням за цим доювором

кk_ресh@чkr,пеt

4 Об'скт орендtл та склад майна (далi - Майпо)
4,1 Iнформачiя про об'еtсг оренди

нерухоме майно
Нежrrтлове примiщешшя загальною площею 426,2 кв. м (в mму числi 152,2 кв. м - на 3-му
проверсi,274,0кв.м-на4-муповерсi),,.що,розташовавевбулинкуЛо19наПечерському
узвозi

4.2 Посиланнянасторiнкувелеrгроннiйторювiйсистемi- RGL00l-UA-202l09l7-00988
+.J Iнформацiя про налеяtнiсть Майна до

пам'яток культурноi спадщини, щойно
виявлених об'скгiв кульryрноi
спадщини

Не належить до пам'яток культурноi спадщини

4.4 l lоюдження органу охорони

культурноi спадщини на лередачу в

оренлу Майна, що с пам'яткоlо

куль]урноi спадtци ни, щой но
виявленим об'сю ом hryльryрноi

спадщини чи ii (йоm) частиною (за

наявностi)

Не потребус

4,5 Iнформачiя про укладення охоронног0

доювору щодо Майна
4,6 Витрати Балансоуримувача /

колишньою орендаря, пов'язанi iз
{



укладенням охоронного доювору

5 Процедура, в результатi якоI Майно отримано в оренду

5.1 . (Г) - проловження - без прOведення аукцiOну

5.1,1 договiр JФ 204ЛК /602 вiд l8.0r.2019 про передачу майна тсриторiальноТ громади MicTa Кисва в оренду

6 BapTicTb Майпа

6,1 Ринкова (оцiночна) варгiсть,

визначена на пiдgгавi звiry про оцiнку
Майна (частина чегверга сгагтi 8

Закону Украiни вiд 3 жоыгня 20l9 р, N
l 57-IX "Про оренлу лерlкавною i

комунального май на" (Вiдомостi

BepxoBHoi Ради Украiни, 2020 р., N 4,

ст 25) (лалi - Закон)

6.1 .l оцiнIовач ФО-П Богатиренко l. О. дата оцlнки

"30" вереспя 202l року
дата затвердх(ення висновку про BapTicTb Майна
"27" жоmня 202l року

6.1,2 рецензент !епартамент омунмьноТ
власilостi м. Кисва

дата рецензii
"26" жовтня 202 l року

6.2 Страхова BapTicTb

6.2.1 Сума, яка дорiвнtос визначенiй у
пункгi 6, l Умов

11 351 000грн (одинадцять мiльйонiв триста пlятдесят одна тисяча грн.00 коп.) без

пдв
6.з Витрати Балансорримувтrа, пов'язанi

iз проведенням оцiнки Майна

I_{iльове призначення Майна

7.|

8 Гра(liк використання (заповнюсгься,

якщо майно передаеться в поюд!lнну

оренлу)

9 Орендна плата та iншi платеlкi

9.1 Мiсячна орендяд плата,
визначенд на пiдстдвi абзацу
четвертого частини cboMol cTaTTi

18 Закону ;

3%

Мiсячна орендна плата : 34 335,20 грн
(без ПДВ), П.ЩВ: 6 876,04 грн,
Разом: 41 202 грн 24 коп (сорок олна

тисяча двiстi двi грн 24 коп) з ПДВ

останнс чисrtо мiсяця, за який пiдлягала

сплатi остання мiсячна ор9ндна плtrга,

встановлена договором, що продовя(усться,

3 l грулня 202 l року, що с да:tою визнаtlен}tя

оренлноI плаги ]а базовий viсячь оренди

9.2 Витрати на утримання орендованого

Майна rа llадання комунальних

пшлуг Орендарю

компенсуються орендарепл в порядку, перелбаченолtу пуllпом 6.5 незмiнювальних умов цьоm

доювору
l

l0 Розмiр авансового внеску орендноТ плати

l0.1 2 (двi) мiсячнi оренднi плати

станом на сiчень 2022 року

69 082 грн.42 коп., ПffВ: 13 816 грн 48 коп.

Загальна сума до сплати становить: 82 898 грн 90 коп.

вiсiмсотдев'яносто BiciM грн. 90 коп.) з П{В
(вiсiмдесят двi тисячi

ll Сума забезпечувдльного депозиту
станом на сiчень 2022 року

2 (лвi) мiсячнi оренлi плати, але в будь-якому разi у розмiрi не меншому, нiж розмiр мiнiмальноТ

заробiтноi плати станом на перше число мiсяця, в якому укладаеться цей доmвiр -

69082 грн. 42 коп. (шiстдесятдев'ятьтисяч вiсiмдесятдвi грп 42 коп.) без П!В
|2 Строк логовору

Щей логовiр дiсдо l5 сiчня 2025 року
lз Згода на суборенду

l4 Додатковi умовн оренди (вказати yci лолатковi умови)
вgгановленi рiшенням уповномх(еною органу вiдповiлно ло рiшення такою органу

уповноважений орган

дата i номер рiшення уповноваженого органу

l5 Банкiвськi реквiзитu для сплатtl
оренлво'i плати та iнших плагеясiв

Балансоутрtlмувача мiсцевий
бюдrкет

Орендодавця

вiдповiдно до цього договору Оренлна плата:
UA73351005000002600l 192399l00
в ПАТ <УкрСиббанк>

Авансовий внесок на рахунок:
UA34820l 720355lб902800t077680,
забезпечувальний депозшт:

UA4 l820l720355279028001077680,
Банк одержувача:,Щержавна
казначейська служба Украiни,
м. Киiв, МФо 820l72
Код еДРПОУ 37401206

lб Спiввiдношення розполiлу оренлноТ

плати cтalloм ша даry укладенпя
договору

Балансоутримувачу l00 вiдсmкiв
суми орендноi плаги

у мiсчевий бюджgг 0 вiдсmкiв суми орендноi
плати

|7 ,Щ,ата заяви Орендаря про

продовя(ен ня договору оренди,

поданоi орендодавцю:

вiд l1.10.202l N! l05-6945/l

Дата i вихiдний номер довiдки
БалаtIсоутри trtyBa,ta, передба,rено'i

частиною шостоlо cTarTi l 8 3акону:

07 грулня 202 | року N! 432-5 l 40

.Щата i номер розпорядх(ення лро продов)кення

договору оренди:

вlд < l 5 ll грудня 202 l року Nl 805

7

I



II. НезмilIlованi yMoBlr договору
Предмет договору

1.1. Оренлодавець i Балансоутримувач передають, а Орендар приймас у строкове платне користування

майно, зазначене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого становить суму, визндlену у пунктi 6.1. Умов.

1.2. майно передасться в оренду для використання згiдно з пунктом 7 умов.

Умови передачi орендованого Майна Орендарlо.
2.1. ОРЕНДАР вступас у строкове платне користування МаЙном у день пiдписання акта приЙмання-

передачi Майна.
Дкт приймання-передаtri пiдписусться мiж Орендарем i БалансоутрLIмува.Iем одночасно з пiдписанням

цього договору. Дкт складаеться за формою, що розробленою Фондом дер)Itавного майна i оприлtоднюсться

на його офiцiйному веб-сайтi.
2.2. Переда.lа Майна в оренду здiйснюеться 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 BapTicTb

на суму орендноТ плати здiйсню€ться у порядку, визначеному законодавством,

Що складу орендноТ плати не входять витратl4 на утримання орендоваьrого маЙна (комУнальних послуц
послуг з управлiння об'сктом HepyxoмocTi, витрат на утримання прибудинковоi територiТ та мiсць ЗаГаЛЬНоГо

користування, BapTicTb послуг з ремонту i технi.tного обслуговування iнженерного обладнання та

вr.rутрiшньобудинкових мереж, ремонту булiвлi, у тому числi: покрiвлi, сРасаду, вивiз смiття тоцо), а такох(

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

ocHoBi окремих договорiв, укладених iз Балансоутримувачем таlабо безпосередньо з постаtlzшьниками

комунальних послуг в порядку, визI{аченому пунктами 6.5., 6.5.1. незмiнювzuIьних умов договору.
3.2. Орендна платаза колtний наступний мiсяць визначаеться шляхом коригування розмiру орендноТ платt,I

за попереднiй мiсяць на iндекс iнфлячii за поточний мiсяць.
3.3. Орендна плата сплачусться ОРЕНДАРЕМ незалежно вiд наслiдкiв господарсы<оТ дiяльностi

ОРЕНДАРЯ щомiсячно не пiзнiше 20 числа потоLIного мiсяця.
3.4. Орендар сплачус орендну плату в розмiрi, що встановлено пунl(том 9. l. Умов та пунктом 3.2.

незмiнювальних умов !оговору на пiдставi paxyHKiB БалансоутримуваLIа. Податок на додану BapTicTb

нараховусться на зага-пьну суму орендноТ плати. Орендар сплачу€ Балансоуr,римувачу нале)кну йому .13grrry

орендноТ плати разом iз податком на додану BapTicTb, нарахованим на загаJlьну суму орендноТ плати.

Балансоутримувач надсилае Орендарю рахунок не пiзнiше HirK за п'ять робочих днiв до дати платежу.

Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiн.Iення потоLIного мiсяця оре}lди 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 або до цiсТ дати Орендар сплачуе орендну плату (авансовий внесок з

орендноТплатиурозмiрi,встановленомууп.l0.Умов)закiлькiстьмiсяцiв,зазнаtIенуупунктi l0YMoB.
3.6. Якщо цей договiр укладено без проведення аукцiону (логовори типу 5.1(Б) та 5.1(Г) Умов), розмiр

орендноТ плати пiдлягае перегляду на вимогу однiсi iз cTopiH у разi змiни Методики.
Орендодавець зобов'язаний звернутися до Орендаря iз вимогою про перегляд орендноi плати, якщо змiни

до Методики мають наслiдком збiльшення розмiру орендноТ плати за цим договором, протягом 30
календарних дt-tiв з моменry набранl-tя .tинностi вiдповiдними змiнами.

Орендар може звернутися до Орендодавця з вимогою про перегляд орендноТ плати, якщо змiни до
Методики мають наслiдком змiну розмiру орендноТ плати за цLIм договором, протягом будь-якого строку пiсля
набрання чинностi вiдповiдними змiнами.

Новий розмiр орендноТ плати починас застосовуватися з першого .tисла мiсяця, що настае за датою

укладення сторонами додатковоТ угоди до цього договору щодо приведення розмiру орендноТ плати у
вiдповiднiсть iз змiнами, вLlесеними до Методики. Вiдмова Орендаря укластлI додаткову угоду щодо
збiльшення ореllдноТ платлr з MeToIo прIIведення iT у вiдповЦнiсть iз змiнами, вI{есеними до Методl,tки, с

пiдставоrо для дострокового прлIпIлнення цього договору.
3.7. Орендна плата, перерахована HecBocLIacHo або не в повному обсязi, стягусться Орендодавцем (в

частинi, налеrкнiй деря(авному бrодя<ету) таlабо Балансоутримувачем (в частинi, налеiItнiй
Балансоутрr,rмrувачу). Орендодавець i Балансоутримувач мо}куть за дoMoBJleI-ticTto звернутися iз позовом про

стягнення орендноТ плати та iнших платеrttiв за цим договором, за якими у Оренларя с заборгованiсть, в

iHTepecax вiдповiдноТ сторони цього договору, Сторона, в il-tTepecax якоТ подасться позов, мо)tе компенсуватLl
iншiй cTopoHi судовi i iншi витрати, пов'язанi з поданням позову.

3.8. На суму заборгованостi Орендаря iз сплати орендноТ плати нараховуеться пеня в розмiрi подвiйноi
облiковоТ ставки Нацiонального банку на дату нарахування пенi вiд суми заборгованостi за кохtниЙ день
прострочен ня перерахуваI-] ня орендноТ плати.

3.9. Надмiру.пru"""u сума орендноТ плати, що надiйшла до бюджету або Балансоутримувачу, пiдлягас в

установленому порядку зарахуванню в рахунок майбутнiх платеlttiв, а у разi немо)I(ливостi такого зарахування

у зв'язку з пр1,Iпиненням орендних вiдносlлн - поверненню Орендарю. Сума орендноТ ПЛати, спла.lеноТ аВаНсоМ

вiдповiдно до пункту З.5. незмiнюваJ,Iьних умов договору, пiдлягае зарахуванню в рахунок сплати орендноТ

плати за першi мiсяцi орелtди пiсля пiдписання акта прIаймання-переда,ti Майна.



З.10. Припинення договору оренди не звiльняе Орендаря вiд обов'язку сплатити заборговаtIiсть 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. l. У разi припинення договору Орендар зобов'язаний:
ЗВiЛЬнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд належних Орендарю речей i повернути його

вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi, в якому Майно перебувало на
МОМеНТ ПеРедачi Його в оренду, з урахуванням нормzLльного фiзичного зносу, а якщо Орендарем були виконанi
НеВiД'еМНi пОлiпшення або проведено капiтальний ремонт, - то разом iз такими полiпшеннями/капiтальним
ремонтом;

СПЛатити орендну плату, нараховану до дати, що передус датi повернення Майна з оренди, пеню (за
НаЯвнОСтi), сплатити Балансоутримувачу платеrtti за договором про вiдшкодування витрат Балансоутримувача
На УТРИМанНя ореНДованого МаЙна та надання комунальних послуг Орендарю, нараховану до дати, що
передус датi повернення Майна з оренди;

ВiДШкОдувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноТ або частковоi)
ОРеНДОВаНОгО МаЙна З вини Орендаря (i в MerKax сум, що перевищують суму страхового вiдшкодування, якщо
ВОнО ПоШирЮеться на виlrадки погiршення стану або втрати орендованого Майна), або в разi демонта)ку tIи

i ншого вилуt1 gц ц" невiд'смн их пол i пшен ь/ttап iтал ьного ремонту.
4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинення цього договору Балансоутримувач зобов'язаний

ОГЛЯНУТИ МаЙно i зафiксувати Його пото.lниЙ стан, а тако)к стан розрахункiв за цим договором i за договором
ПРО ВiдшкОдування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних
послуг Орендарю в aKTi повернення з оренди орендованого Майна.

Балансоутримувач складае акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох оригiнальЙх
при мiрниках i надае пiдписанi Балансоутри MyBaLIeM прим iрники Орендарю.

Орендар зобов'язаний:
пiдписатlt три примiрники акта повернення з оренди орендованого Майна не пiзнiше Hirlt протягом

НаСТУПНоГо робочого дня з моменту Iх отримання вiд Балансоутримувача i одно.tасно повернути
Балансоутр1,Iмувачу два примiрники пiдписаних Орендарем aKTiB разом iз клюtlами вiд об'скта оренди (у разi,
кол14 доступ до об'скта оренд1.1 забезпечусться клtочами);

звiльнити Майно одночасно iз поверненням пiдписаних Орендарем aKTiB.
Не пiзнiше HirK на четвертий робо.lий день пiсля прlIпинення договору Балансоутримувач зобов'язаний

надати орендодавцю примiрник пiдписаного акта повернення з оренди орендованого Майна або письмово
пОвiдомити Орендодавцю про вiдмову Орендаря вiд пiдписання акта таlабо створення перешкод Орендарем у
дОстУпi До орендованого МаЙна з метою Його огляду, таlабо про Ilеповернення пiдписанлtх Орендарем
примiрникiв акта.

4.3. Майно вва)I(асться повернутим з оренди з моменту пiдписання БалансоутримуваLIем та Орендарем акта
повернення з оренди орендованого Майна.

4.4. Якцо Орендар не повертас Майно пiсля отримання вiд БалансоутрL,lмувача примiрникiв акта
повернення з оренди орендованого Майна, Орендар сплачус неустойку у розмiрi подвiйноТ орендноТ плати за
KoltHlal] день користування Майном пiсля дати припинення цього договору.

4.5. З метою вI4конання зобов'язань Орендаря за цим договором, а TaKo)I( за договором про вiдшt(одува,g
витрат Балансоутримувача на утримання орендованого МаЙна та надання комунrtльних послуг Орендарю до
або в деI,1ь пiдписання цього договору Орендар сплачус на рахунок Орендодавця забезпечувальний депозит в

розмiрi, вl1значеному у пунктi l 1 Умов.
4.6. Орендодавець повертае забезпечувальнttй депозLlт Орендарю протягом п'яти робо.rих днiв пiсля

ОТРИМаННЯ вiд БалансоутримуваIlа примiрника акта повернен1,Iя з оренди орендованого Майна, пiдплrсаного
беЗ ЗаУваltень Балансоутримувача, або здiйснrое вирахування сум, визначених у пунктi 4.8.. незмiнювальних
умов договору, у разi наявностi заува)I(ень Балансоутримувача або Орендодавця.

4.7. Орендодавець перераховус забезпечувальний депозит у повному обсязi до мiсцевого бrояtету
(Балансоутри MyBa.ty), якщо:

ОРендар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди орендованого Майна у строк, визначений
ЦИМ ДОГОВОРОм, абО сТВорЮс перешкоди у доступi до ореI-Iдованого МаЙна представнlIкiв БалансоутримуваLIа
або Орендодавця з метою складення таI(огtr aK,I,a;

ОРендар не пiдписав в установленi строки договiр орендl4 Майна за результатами проведення аукцiоrrу на
продовження цього договору оренди, в якому Оренлар оголошений перемо)кцем.

4.8. Орендодавець не пiзнiше t-ti>tt протягом п'ятого робочого дня з моменту отримання вiд
Балансоутримувача примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна iз заувалtеннями (або за
НаЯВНОСтi ЗауВа)кень Орендодавця) зараховус забезпечувальний депозtlт в рахунок невиконаних зобов'язань
ОРеНДаРя i перераховуе забезпечувальний депозит на погашення зобов'язань Орендаря у такiй tIерговостi:

У ПеРШУ tIерГУ погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати пенi (пункт З.8 незмiнювальних умов
ДОГОВОРу) (у такому разi вiдповiдна суму забезпечувального депозиту розподiляеться MirK блодrкетом м. I(исва
i Балансоутри MyBa.reM);

У ДруГУ чергу гlогашаються зобов'язання Орендаря iз сплати неустоЙки (пункт 4.4 незмiнюва_льних умов



договору);
у третю чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати частини орендноТ

пункту 16 Умов пiдлягас сплатi до мiсцевого бюджету ;

у четверту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати LIастини орендноТ

пункту lб Умов пiдлягае сплатi Балансоутримувачу;

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 комунальних послуг Орендаря;

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

у сьому LIергу погашаються зобов'язання орендаря iз сплати iгrшttх платежiв за цим договором або в

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

вирахувань, передбачених ци м пуtIктом.

Полiпшення i ремонт орендованого Mal"IHa

5.1. Орендар мае право:
за згодою Балансоутримувача проводити поточний таlабо капiтальний ремонт Майна i виступати

замовником на виготовлення проектно-кошторисноТ документацiТ 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 r<апir,альt,lого ремонту в рахунок зменшення орендноТ плати.
5.2. Порядок отримання Орендарем згоди Балансоутримувача i Орендодавця на проведення вiдповiдних

видiв робiт, передбшених пунктом 5.1 цього договору, порядок отримання Орендарем згоди Орендодавця на
зарахування витрат на проведення цих робiт в рахунок орендноТ плати i умови, на яких здiйснюеться таке
зарахування, а TaKo)It сума витрат, якi мояtуть бути зарахованi, визначаються Порядком.

5.3. Орендар мас право на компенсацitо BapTocTi здiйсненtлх ним невiд'емних полiпшень Майна у порядку
та на умовах, встановлених Порядком.

5.4. Орендар мае право на компенсацitо BapTocTi здiйснених HttM лtевiд'смних полiпшень Майна вiд
перемо)кця аукцiону з приватизацiТ Майна, а якщо таким переможцем стае Орендар, - то право на зарахування
в paxyнol( купiвельноТ цiни суми BapTocTi здiйснених ним невiд'емнлtх полiпшень у порядку та на умовах,
встановлених Законом УкраТни вiд 1В сiчня 2018 р. N 2269-YlIl "Про приватизацiю державного i

комунztльного майна" (Вiдомостi ВерховноТ Ради УкраТни,2018 р., N 12, ст.68) (далi - Закон про
приватизацiю).

Режлtм влIкор}tстаIIIIя орендованого Майна
6.1. Орендар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiдповiдно до призначення, визнаLIеного у

пунктi 7,7.1 Умов.
6.2. Орендар зобов'язаний забезпе.lувати збереження орендованого Майна, запобiгати його пошкодл<енню i

псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарним14 нормами та правилами пох(е}кноТ безпеки,
пiдтримувати орендоване Майно в HzLпe)I(HoMy cTaHi, не гiршому, Hirlc на момент передачi його в оренду, з

урахуванням норм.Lльного фiзи.tного зносу, здiйснювати заходи протипоже)кноТ безпеки.
6.3. Орендар зобов'язаний:
вiдповiдно до вимог ljормативно-правових aKTiB з поrкежноТ безпеки розробляти комплекснi заходи щодо

забезпечення поrItе>ltноТ безпеки об'екта оренди Майна;
забезпечувати додержання протипо)ltежних вимоц стандартiв, норм, правил, а TaKo)It виконання вимог

приписiв iпостанов органiв дер)кавного поже)t(ного нагляду та вLiмог вiдповiднr.rх служб (пiдроздiлiв)
БалансоутрлlмуваLIа;

утримуватI4 у справному cTaHi засоби протипо)кежного захисту i зв'язку, пох(е)кну TexHiKy, обладнання та
iHBeHTap, не допускати Тх використання не за призначенням;

проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв поя{е)( та подавати Балансоутримувачу вiдповiднi документи
розслiдування.

Орендар несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатацiТ iнrкенерних мереж, полtе>ItноТ безпеки i

санiтарних норм у примiщелtнях 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 отрI4мання скарг на порушення правил тишi або провад)кення
Орендарем дiяльtлостi у неробочий LIac, яка завдае шкоди або незручностей власникам сумirкних примiцень, -

то у будь-який iнший час) з MeToto здiйснення контролtо за його викорl4станняIчl та виконанням Орендарсм

умов цього договору, Про необхiднiсть отримання доступу до об'скта оренди Балансоутримувач або
Орендодавець повiдомляе Орендаревi електронною поштою принаймнi за одиI-1 робочий день, KpiM випадкiв,
коли доступ до об'екта оренди необхiдно отриматLI з метою запобiгання нанесенню шкоди об'скту оренди tlи

власностi TpeTix осiб .rерез виникнення загрози його пошкод)l(ення внаслiдок аварiйних ситуаuiй або
внаслiдок LIастання надзви.lайних ситуацiй, техногенного та природного характеру, а також у разi отрrlмангrя
скарг на порушення правил тишi або провад)кення Орендарем дiяльностi у неробочий LIac, яка завдае шкоди

плати, яка вiдповiдно до

плати, яка вiдповiдно до

А\



iперiол)
здiйснити заходи щодо усунення невiдповiдностей вимогам законодавства, ВИЯВЛеНИХ

аудитом, вiдповiдно до рекомендацiй (вимог), наданtлх у звiтi про екологi'tний ауДит."

або незручностей власникам сумiжних примiщень. У разi виникнення таких ситуацiй Орендар зобов'язаний

вживати невiдкладних заходiв для лiквiдацiТ Тх наслiдкiв.

6.5. Самостiйно сплачУвати BapTicTb фактично спожитих комунальних послуг постаLlальникам таких послуг,

якi надаютЬся за окреМими договОрами, уклаДенимИ орЕндАрЕМ з цими органiзашiями (водопостачання,

каналiзацiя, гzLз, електрична та теплова енергiя, вивiз смiття i т. п.), за тарифами, якi у встановленому

законодавством порядку вiдшкодовують повну BapTicTb Тх надання.
У разi вiдсутностi моlttливостi укладання прямих договорiв з пiдприсмствами-постачaLльниками послуг

(водопостачання' ГВ' теплова енергiя та iH.), орЕндАР вiдшкодовуе витрати пIдприсмствА-
БдлднсоУтримувдЧД за надаНi послугИ у вiдповiдНостi дО окремо укладених договорiв на пiдставi

даних облiку (лiчильникiв).
6.5.1 Самостiйно сплачувати на пiдставi договору з ПlЩПРИСМСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ,

пропоршiйно орендованiй площi, частку витрат на утримання прибудинковоi територiт та мiсць загыlьного

користування, на ремонт покрiвлi, (lасаду, вивiз смiття тощо, послуг по TexHi,lHoMy обслуговуванню
iняtенерного обладнання внутрiшньо будинковttх мере}к та компенсацiю витрат пIдприсмствА_
БдлднсоУтримувАчА за користуванL{я земельt{ою дiлянкою, за послуги з управлiння об'сктом
HepyxoMocTi.

6.6. Якщо Майном с пам'ятка культурнот спадщиttи, щойно виявлений об'скт культурнот спадщини ,tи його

частина, Орендар зобов'язанИй виконувати yci обов'язки Балансоутримувача за охоронним договором, який с

додатком до цього договору.
У разi коли об'скт оренди пiдлягас вiдповiдно до закону екологiчному аудиту i у звiтi про екологi,Iний аудит

вказусться на певнi невiдповiдностi
вимогам законодавства i висуваються вимоги або надаються рекомендацiт, до договору включаеться

положенFIя такого зм lcTy:

"Протягом Орендар зобов'язаний

-
екологirtним

Страryвання об'сктit орендлI,

вiдшкодування витрат на оцiнку Майна та укладення охоронного дОгОвОРУ
7. 1. Орендар зобов'язаний:

протягом 10 календарних днiв з дня укладення цього договору застрахувати Майно на суму його страховоТ

BapTocTi, визFIаченоТ у пунктах 6.2, 6.2.1 Умов, на I(ористь Балансоутримувача згiдttо з Порядком, зокрема вiд

поясе>tti, затоплення, протиправних дiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та протягом l0 календарних днiв з дня

укладення договору страхування (договорiв страхування) надатлt Балансоутримувачу та Орендодавцю завiренi

належним чином копiт договору страхування i докумегtтiв, яtti пiдтвердlItують сплату страхового плате)Itу

(страхових платежiв);
поновлювати щороку договiр страхування так, щоб протягом cTpol(y дiТ цього договору Майно було

застрахованим, i надавати Балансоутримувачу та Орендодавцю копiт завiренl,tх нале)кним чином договору
страхування iдоl<ументiв, якi пiдтвердlItують сплату страхового плате}I(у. Якщо договiр страхування

укладений на строк, що с iншим, Hi>lt один pit<, такий договiр повинен бути поновлений пiсля закiнчення

строку, на який BiH укладено.
Якщо строк дiТ договору оренди менший, HirIi один piK, то договiр страхування укладасться на стро] т

договору оренди.
Оплата послуг страховиI(а 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 незzuIе)(ноТ оцiнки Майна, в cyMi, зазначенiй у гIунктi

6.3 УмоВ (у разi понесеннЯ БалансоутрИмуваLIеМ таких витРат). БалансоутримуваLI мае право зарахувати

частинУ орендноТ плати, що пiдлягаС сплатi на користЬ Балансоутримувача, в рахунок його витрат, пов'язаних

iз проведенням незалежноТ 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 l]oKy до датI,I публirсацii оголошення про проведення аукцiОНУ ПРО

передачу майна в оренду у cyMi, визначенiй в пункr,i 4.6 Умов (у разi понесення Балансоутримувачем таI{их

витрат).
Суборенла

8.1. Передача майна в суборенду визначена пунктом 169 Порядку передачi в оренду державного та

коммунального майна, затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03 ЧеРВНЯ2020 ]ф 4В3.

ЗапевнеltIlя cTopiH
9.1. Балансоу,гр1,1мувач i Орендодавець запевняють Орендаря, що:
9.1.1. KpiM випадкiв, кол1,I прО iнше зазна.tене в aKTi приймання-передачi, об'ект оренди с вiльним вiд TpeTix

осiб, всереДинi об'скта немас майна, наJlежного TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ до об'екта

MorKe бутИ наданиЙ ОрендарrО в денЬ пiдписання акта приймання-переда.Ii разом iз комплектом клtочiв вiд

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



9. 1.2, irrформацiя rIpcl Майно, оприлюлнена в оголошеннi про передачу в оренду або iнформацiЙirому

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

передбаченому пунктом ll5 або пунктом 26 Порядку), посиланrIя на яке зазначене у пунктi 4,2 Умов,

вiдповiдас дiйсностi, за винятком обставин, вiдобраlкених в aKTi приймання-передачi.

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

Майна, якщо воно с пам'яткою культурноТ спадщини, щойно виявленим об'ектом культурноi спадщини чи

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

охоронного договору додасться до цього договору як його невiд'емна частина.
9.3. Орендар ма€ моrкливiсть, забезпечену його власними або залученими (liнансовими ресурсами,

своечасLlо i в повному обсязi сплачувати оренлну плату та iншi плате>rсi вiдповiдно до цього договору.
9,4. Одночасно або до дати укладення цього договору Оренлар повнiстю сплатив авансовий внесок з

орендноi плати в розмiрi, визначеному у пунктах 1 0, l 0.1 . Умов.
9.5. Одночасно або до укладення цього договору Орендар повнiстю сплатив забезпе.tувальниЙ ДеПоЗит в

розмiрi, визначеному у пунктi 11 Умов.

10.1. орендар зобов,язаний виttону""rJ:ЁН:il:Нffi:ii'1,'l "r".о рiшенням уповновакеного органу
про встановлення додаткових умов оренди, визнаLIених у пунктi l 4 Умов.

Вiдповiдальнiсть i влlрiшеlлня спорiв за договором
l 1. l . За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть

вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договоро]\4.
l1.2. Орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря, Орендар не вiдповiдас за зобов'язаннями

Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим договором. Орендар вiдповiдае за своТми зобов'язаннями i за
зобов'язаннями, за якиl\4и BiH с правонаступником, виклюLlно власним майном. Стягнення за цими
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 переговорiв,
вирiшуються в судовому порядку.

l 1.4. Стягнення заборгованостi з орендноТ плати, пенi та неустойки (за наявностi), передбачених ц}iм

договором, мол<е здit"lснIоватися на пiдставi рiшення сулу. Стягнення заборгованостi З оплат1.1 орендноТ плати

вiдповiдно до частини шостоТ cTaTTi l7 Закону MolI<e здiйснюватися в безспiрному порядку на пiдставi
виконавLIого напису HoTapiyca.

Строк чинностi, yMoBI,I змiнl.t та прI{пI{нення договору
l2.1. I{ей договiр укладено на строк, визначенllй у пунктi l2 Умов. Строк оренди за цим договором

поtIинаеться з дати пiдписання ак,га приймання-передаtri i закiнчусться датою припинення цього договору.
l2,2. 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

вI4падку, передбаченого пунктом 3.7 цього договору, а в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноТ плати -

до виконання зобов'язань.
12.3. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення строку його дiТ за взаемноЮ ЗгодоЮ cTopiH з

урахуванням встановлених статтею 16 Закону та Порядком умов та обмежень шляхом укладення дсговорiв
про внесення змiн i доповнеrtь у письмовiй формi, якi пiдписуються стороLIами та е невiд'емними Liас'гинами

цього договору.
l2.4. Продовження цього договору здiлiснюсться з урахуваI-1ням виN4оц вста}lовлених статтею l8 Закону та

Порядком.
Орендар, який баrкае продовжити цей договiр на новий строк, повинен звернутись до Орендодавця за TpI4

мiсяцi до закiнчення строку дiТ договору iз заявою.

,Що заяви додасться звiт про оцiнку об'екта оренди - якщо об'скт оренди виI(ористову€ться на пiдставi

договору оренди, укладеного без проведення аукцiону або конкурсу, i ореr-rдар бакас продов)I(итll договiр
оренди на новий строк.

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

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

був укладений без проведення конкурсу чи аукцiону, або договiр оренди, що продовжуеться, був укладенr.rЙ
без проведенгrя аукцiону з пiдприемствами, установам!1, органiзацiями, передбаченими cTaTTeIo l5 ЗаконУ.

Якщо заява пода€ться пiдприсмством, установою, органiзацiсю, що нада€ соцiально ва>tсливi ПосЛУГИ

населеннк), оренлар подас тако)t документи, що пiдтверд)кую,гь вiдповiднiсть критерiям, установлеНИМ
абзацом другим пункту 137 Порядку.

Пропуск строку подання заяви Орендарем е пiдставою для припинення цього договору на пiдставi
закiн.tеt-lt-tя cTpoкy, на який його було укладено, вiдповiдlло до пунктУ l4З Порядку.

Орендар, якиt] мас HaMip продовжити договiр орендI4 I-iерухомого майна, що пiдлягас продов)ltеннЮ За

результатам},l проведення аукцiону, зобов'язанлtй забезпе.lити доступ до об'скта ореIlДИ потенцiйних
орендарiв.

Орендар мае перева)кне право на продов}кення цього договору, яl(е Mo)I(e бути реалiзоВаНо HI.IM У
визначений в Порядку спосiб.



Оприлюднення на веб-сайтi (сторiнцi чи профiлi в соцiальнiй мереисi) орендаря, який отримав i орендУ
майно без проведення аукцiону, недостовiрноi' iнформацii', що стала пiдставою для укладенrIя догоt]ору
оренди, с пiдставою для дострокового припинення договору оренди за iнiцiативою Орендодавця, а тако1I( не
продовження договору оренди на новий строк.

l2.5. Якщо iнше не передбачено цим договором, перехiд права власностi на орендоване Майно TpeтiM
оообам не с пiдставою для змiни або припинення чинностi цим договором, i BiH зберiгае свою чиннiсть для
новогО власника орендованогО Майна (його правонаступника), за винятком випадку приватизацii
орендованого Майна Орендарем.

l 2.6. !оговiр припиняеться:
12,6.1 з пiдстав, передбачених частиною першою статтi 24 Закону, i при цьому:
12.6.|.l . яrtщО пiдставоЮ припиненнЯ договорУ е закiн.lенНя строку' на якиЙ його укладено (абзаЦ другий

частини першоi cTaTTi24 Закону), то договiр вва)I(асться припиненим з:
дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Орендодавця про вiдмову у

продовженНi цьогО договору, прийнятого з пiдстав, передбачених статтею l9 Закк.lну, в ме)ках cTpoкiB,
визначених частиною п'ятою cTaTTi 18 Закону; або рiшення орендодавця про припин9ння цього договору з
пiдстав пропуску Орендарем строку на поданнrl заяви про продовя{ення цього договору, передбаченого
частиною третьою cTaTTi l 8 Закону (пункт l43 Порядку);

дати, визначеноТ в абзацi третьому пункту 15l Порялку, якщо переможцем аукцiону на продовженIlя цьQго
договорУ стала особа iнша, нiж Орендарl - |tз пiдставi протоколу аукцiону (рiшення Орендодавця не
вимагаеться);

12.6,1 .2. якщо пiдставою припинення договору с обставини, передбаченi абзацами TpeTiM, четвертим,
сьомим, восьмиМ частинИ першоТ cTaTTi 24 Закону, договiр вважаеться прI4пиненим з дати настання
вiдповiдноi обставини на пiдставi рiшення Орендодавця або на пiдставi доl{умента, який свiд,lить Ilpo
настання фаr<ту припr.rнення юридичнот особлl або cMepTi фiзи.tноi особи;

12.6.2 якщо Орендар надав недостовiрну iнtрормацiю про право бути орендарем вiдповiдно до попоrБпо
rlасти|l третьоТ i четвертоТ cTaTTi 4 Закону, а тако)к якщо Орендар, якttГ,t отримав Майно в оренду без
проведення аукцiону, надав та./або оприлюднив на веб-сайтi (сторiнцi чи профiлi в соцiальнiй Mepel<i)
недостовiрну iн(lормацiю про себе таlабо свою дiяльнiсть.

Щоговiр вва)t(асться припиненим з цiеТ пiдстави в односторонньому порядку на 30 день пiсля надiслаt-lгtя
Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього договору, ttpiM випадку, коли протягом
зазнаtIеного строку Орендар звернувся до суду з оскар)кенням такого рiшення Орендодавця.

У такому разi договiр вва)I(аеться припиненим:
пiсля закiн,lення двох мiсяцiв з дLlя зверI-rення Орендарем за таким позовом до суду, якщо судом не

вiдкрито провад)I(ення у справi за таким позовом Орендаря протягом зазначеного двомiся.tного строку; або
з дати набрання законноi сили рiшенням сУДу про вiдмову у позовi Орендаря; або
з дати зiulI,1шення судом позову без розгляду, припинення провад)I(ення у справi або з дати вiдкликання

Орендарем позову.
лист про дострокове припинення надсиласться на адресу електроннот пошти Орендаря i поштовим

вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою мiсцезнаход)(ення Орендаря, а
TaKoI( за адресоlо орендованого Майна;

l2.6.3 (l) якщо цей договiр пiдплrсаний без одночасного пiдписання акта приймання-передачi Майна.
!оговiр вва)ка€ться припиненим з цiет пiдстави на п'ятий робочий день пiсля пiдписання цього договопч
якщо станом на цей день акт прltймання-передтri не пiдпtlсаний .lерез вiдмову Орендаря, про .*_J
Балансоутримувач повинен скласти акт та повiдомити Орендодавцю.

12,6.4. на вимогУ ОрендодавЦя з пiдстав, передбаченИх пунктоМ l2.7 цьогО договору, i при цьому договiр
вважаетьсЯ припинениМ в деLIь, визна.tений вiдповiдtlО до абзацУ третього пункту l 2.8 цього договору;

12.6,5. на вимогУ ОрендарЯ з пiдстав, гIередбаченИх пунктоМ l2.9 цього договорУ, i при цьому договiр
ввa)I(аетьсЯ пр1,1п1,IнениМ в день, визначений вiдповiдно до абзацу другого пункту l2.10 цього договору;

12.6.6. за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписаннrl акта повернення Майна з
оренди;

|2.6,1 . на вимогУ будь-якоi iз cTopiH цього договору за рiшенням суду з пiдстав, передбачених
законодавством.

l2.7. ,Договiр MorIte бути достроково прttпигtений LIа вимогу Орендодавця, якщо Орендар:
12.7.1 . допустив прострочення сп-пати орендноТ плати на строк бiльше трьох мiсяцiв або сумарна

заборгованiсть з орендноТ плати бiльша, HirK плата за три мiсяцi;
12.1 .2. використовУс Майно не за цiльовим признаLIенням, визначеним у пунктах (3)7.1, (з)7,1.1 або (4)7.1

Умов, або використовус Майно за забороненим цiльовим призначенням, визначеним у пунктi (2)7.1 Умов;
12,1 .з. без п1,1сьмового дозволу Орендодавця гiередав Майно, його частину у корисr.ування it,lmi,-t особi,

kpiM вlrпадкiв, колt,t Оренлар передав Майно в суборенду на пiдставi пункту'8.1 цього договору iнадав
ОрендодавЦю копiю договору суборенди для його оприлlодненFIя в електроннiй торговiй системi;

12,'7.4. уклав договiр суборенди з особами, якi не вiдповiдають вимогам cTaTTi 4 Закону;
|2,1 .5. перешкодх(ае спiвробir,никам Орендодавця таlабо БалансоутримуваLIа здiйснювати контроль за

використан[rям Майна, виI(онанням умов цього договору;
|2.1 .6. порушуедодатковi умови оренди, зазначенiу пунктi l4 Умов;
12,1 ,1 . iс,готно порушус умови охоронного договору, укладеного cTocoBI]o Майна, i копiя якого с додатI(ом



a

ло цьогО договорУ або псредаllа ОроllдарtО вiдповiднО до вимоГ частинИ восьмоi cTaTTi б Закону;

12.,7.8, вiдмовився внести змiни до цього договору у разi виникнення пiдстав, передбачених пунttтом З.7

цього договору.
l2.8, Про'наявнiсть однiет з пiдстав для 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 менш як 15 та не бiльш як 30 робочих днiв з дати реестрацiт листа (у строк п'яти робочих днiв, якщо

порушення стосу€тьоя прострочення сплати оренднот плати або перешкодя(ання у здiйсненнi Орендодавцем

або БалансОутримувачем контролЮ за викорисТанняМ Майна). Лист пересила€ться на адресу електронноТ

пошти Оренларя i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою

мiсцезнаходження Орендаря, а тако)к за адресою ореt,lдованого Майна.
якщо протягом встановленого у приписi часу Орендар не усунув порушення, Орендодавець надсила€

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

орендодавця. У листi зазнача€ться пiдстава припинення договору, посилання на вимогу про усунення
порушення, а також пOсилання на обставини, якi свiдчать про те, що порушення тривас пiсля закiнчення

строку, вiдведеного для його усунення.
щоговiр ввn1каеться припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiслання Орендодавцем або

Балансоутримувачем Орендарю листа про дострокове припинення цього договору. Орендодавець надсилае

орендарю лист про дострокове припинення цього договору електронною поштою, а тако)( поштовим

вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою мiсцезнаход)(еI-lня Орендаря, а

TaKo)I( за адресою орендованого Майна. !,ата дострокового припинення цього договору на вимогу

Орендодавця встановлюсться на пiдставi штемпеля поштового вiддiлення на поштовому вiдправленнi

Орендодавця,
l2.9. I{ей договiр MorIte бути достроково припинений на вимогу орендаря, якщо:

12.9.|. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-переда.ri Орендар отримае докази icToTHoT

невiдповiдностi об'екта оренди iнформачiТ про нього, зазначенiй в оголошеннi або iнформаuiйному
повiдомленнiiiнформачiт про об'скт оренди, якщо договiр укладегtо без проведення аукцiону, або в akTi

приймання-переда.li, або
12.g.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта прtлймання-передаtri Орендар не матиме моrItливостi

використовувати об'ект або приступити до виконання ремонтних робiт на об'ектi через вiдсутнiсть на об'сктi

молtливостi пiдключення до KoMyHaJIbHtlx послуL або вiдмовлt Балансоутрtlмувача укласти iз Орендарем

договiр про вiдшкодування витрат Балансоутрtлмувача на утриманtIя орендованого Майна та надання

комунальних послуг Орендарю, або вiдмови постачzшьникiв вiдповiдних комунальних послуг укласти iз

Орендарем договори на постачання таких послуг протягом одного мiсяця з моменту звернення Ореr,rдаря (за

у]чIови, що Орендар звернувся до таких постаtI€Utьникiв послуг не пiзнiше Hi>It протягом одного мiсяця пiсля

пiдписан ня акта при й мання-переда(ri Май r-la).

l2.10. Про виявлення обставин, якi дають право Орендарю на припинення договору вiдповiдно до пункту

l2.g цього договору, Орендар повtIнен повiдомити Орендодавцtо i Балансоутримувачу iЗ наданняМ

вiдповiдниХ доr<азiв протягоМ трьох робочих днiв пiсля закiн.Iення cTpoKiB, передба,lених пунктом l2.9

договору. Якщо протягом 30 днiв з моменту отримання повiдомлення Орендаря заува}кення Орендаря не

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

цього договору i вимогу про повернення забезпеLtувального депозиту i спла.tених сум орендноi платIl. Вимогlt

Орендаря, заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановлених цим пунктом договору, задоволеннtо не

пiдлягають.

Щоговiр вважасться прцпиненим на лесятий робочий день пiсля надiслання Орендарем Орендодавцю i

Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього договору, t<piM випадltiв, коли Орендодавець

або БалансОутримуваLI надав Орендарю обгрунтованi заува)I(ення щодо обставин, викладених у повiдомленt,ti

Орендаря. Спори щодо обгрунтованостi цих заува)I(ень вирiшуrоться судом.

за вiдсутностi зауваrItень Орендодавця та БалансоутримуваLIа, передбачених абзацом другим цього пункту:

Балансоутримувач повертае Орендарю вiдповiдну частину оренднот плати, спла,tенот Орендарем, протягом

десяти календарних днiв з MoMetITy отримання вимоги Орендаря i пiдписання Оренларем акта повернеllня

Майна з оренди;
орендодавець повертае сплачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом десяти календарних

днiв з моменту о1римання вимоги Орендаря i пiдписання Орендарем акта повернеLlня Майна з ореIIди.

поверl,tення оренднот плати, що була надмiру сплачена Орендарем до бюдlttету, здiйснюеться у порядку,

Bt1зHaLIeHому законодавством.

l3j l*jfr' ЪЪ:liЖ;#liЪ:fJ;, здiйсненi орендарем за рахунок власних коштiв за згодоlо осiб,

визнаllен1.1х у пунктi 5.1 цього договору, якi MorKHa вiдокремити вiд орендованого Майна, не завда}очt,t t,ioMy

шкоди, с власнiстю Орендаря, а полiпшення, якi не мо)кна вiдокремитt,r без шtсоди для майна, - власнiстю

територiальноТ громади MicTa Кисва;
полiпшення Майна, зробленi Орендарем

мо)кна вiдоlсремити без шкоди для Майна,
компенсацiТ не пiдлягас.

без згоди осiб, визна,lених у пугrктi 5.1 цього договору, якi не

с власнiстю терIаторiальноТ громади MicTa Киева та Тх BapTicTb

|2.12. Майно ввa)касться поверненим Орендодавцю/ Балансоутримувачу з моменту пIдп14сання



БалансоутримуваLIем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна,

Iнше
13,1 Орендар письмово повiдомляс iншим сторонам договору протягом п'яти робочих днiв з дати внесення

1MiH у його найменуваннi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i контактних даних. Орендодавець або
Балансоутримувач повiдомляс Орендаревi про вiдповiднi змiни письмово або на адресу електроннот пошти.

13.2. Якщо цей договiр пiдлягас нотарiальному посвiдченню, витрати натаке посвijчення несе Оренлар.
13,3. ЯкщО протягом строкУ дii договору вiдбувасться змiна Орендодавця або Балансоутримувача Майна,

новиЙ Орендодавець абО БалансоутрИмуваLI стае стороноЮ такогО договорУ шляхоМ складення акта про замiну
сторони у договорi оренди дер}кавного майна (далi - акт про замiну сторони) за формою, що розробляетьсяФондом дер}кавного майна i оприлюднюеться на його офiцiйному веб-сайтi.'Акт про замiну сторони
пiдписуеться попереднiм i новим Орендодавцем або Балансоутримувачем та в той же день надсилаеться
lншим сторонам договору листом (цiнним з описом). Акт про замiну сторони склада€ться у трьох
оригiнальнИх примiрниках. Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'ят" робЬ""х
днiв вiд дати його надсилання Орендарю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй Ъистемi.
орендодавець або Балансоутримувач за цим договором ввarкасться 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 посвiд.lgццю.

l3.4. У разi реоргаrqiзацij'орендаря договiр оренди зберiгас чиннiсть для вiдповiдного правонаступника
юридичноТ особи - Орендаря.

У разi видiлУ з юридичнОi особИ - Орендаря окремоТ юридичноi особи перехiд до такоТ особи прав i
обов'язкiв, якi витiкають iз цього договору, моlt<ливий л1,1ше за згодою Орендодавця.

замiна сторони Орендаря набувае чинностi з дня внесення змiн до цього договору.
замiна Орендаря iнша, Hiilc передбачена цим пунктом, не допускасться. '*
13.5. Ilей Щоговiр укладено у трьох примiрниках, Ko)I(eH з яких мас однакову юридичну силу, по одному для

Орендаря, Орендодавця i Балансоутримувача.

!одаткl,t
!о цього !оговору додаються:

- вt.lкопiювання з поповерхового плану;
- розрахунокорендноl'плати

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

Печерська районна в MicTi
Кисвi державна адмiнiстрацiя

Пiдписи cTopiH:

орЕндАр

Щентральне межрегiональне
управлiння Щержавноi
мiграцiйноi служби у м. Киевi
та Киiъськiй областi

БАЛАНСОУТРИМУВАLI

Комуrlальне пiдприсмство <Керуюча
компанiя з обслуговування житлового
фонлу Печерського району м.Кисва>

Нальник вlllдlлу управлtннЯ
lle)l(lITлol]ljNl tllонлом ,гIочеll ко
lЪ.rlсlвt t и tYt }ор ljсI(оl lсул lл
Провiлний бухгал,гер
l Iровiдlrиt:t iHllceHep вiддilIу
управлi ttttя нсrlклtтловtlшt (lон

.J| KoBet t ко

. Роз,грьопiна

W

I



Додаr,окдодоговору ыо У{ 0/ zozflp. хо204/кк/602

ЗАТВЕР{ЖЕНО:
Заступник голови Печерськоi районноi

lдмlнtстрацll

вде€нко

_20 _року.

РОЗРАХУНОК
орендцо[ плати за базови

Майно перебувае на баланс
*n "*"ororu nornu"'". oб"nr.:,:J|1l;,i" yrпо"о.о фо|u, ,.--*= -,_, -..л-..."u''

( наименування 0алансOутримувача)

Порядlсовrtй

номер
I-iазва,t,а мiсцезнаходженt.lя

об"скта оре1,1ди

Площа
об'скта
ореlIди,

I(B. j\{

BapTicTb об'екта оренд1,1 за
незале>ltноIо оцiнкоlо на 30

жовтнrI 20l8 piK

застосованi Орендна плата за

Орендна
cтaBKa, О%

Iндекс
iнфлячiI

Назва
мiсяця,

piK

орендна
плата без

урахуваI,Iня
ПЛR гпн

I {iHa rur2 Всього об"сктч

1

I (ct t,l1ltr,,tы rc л,l i;Itllегiогtа.ltы te

1,гtllав'lт i t t tlя rЩсllrкirвl loi
пlit 1ritrtiйtlоi'с,.lt.чrlсби у пI.I(llt Bi

тa Кисвсысil,"t областi на
Пе.lерсысому узвозi, l 9

426,2 25947,56 l l 058850,07 зуо l24,9з6% Сiчеrrь
2022 piK, з454,!,,21

Разом:

11!|B 20\Иl:

Всього: (Jороrtолrlа1llсrl(lil tI01.1IpIlc.I.a

Виконувач обов'язlсiв дrlректоl)а

3454|,2l

6908,24

4|449,45

Iгор ПАВЛИК

по батьковi за rrаявностi)



i



порIвняльний розрАхунок орвндноi плдти

l Iазва та ivt iоr(езl tахс,lд>Iсеttня

об"с:l<,t,а орендl.t

BapTicTb об'сItта ореrlди за
незмежною оцiнкою I.1a 30

вересня 2021 piK

L[еtrrралыtе пtiжрегiоllалыlе
yt tрав.ttittttя r(ержавгrоi

п,r irllaLti iltloi' с:rулсбlt у
irl,|(trr Bi ra l{ltt,llcblciй областi

на Печерсьltопrу узвозi, l 9

l l35l000,00

Разом:

ПЩВ2OОh:

Всього: ТрlIдllять lI''ll,гь TIlclI.t двiсr.i шiстдссят грtI. l8 коп.

Разом:

ПДВ 20%:

Всього: Сорок одllа 1.Ilсяtlа IloTlIpllcl.a сорок деl}ять грlr. 45 коп.

I Iачальlrl.tlt вiлtLill), yrrllaBлiItlr

29383,48

5876,70

35260,18

орснлна плата, вrIзначена lta пiдставi абзацу четвер,гого частItllи сьомоi cTaTTi l 8 Закону ykpaill1.1 <про оренду державного та комунального
ivtaйl;a> та встановлlостьсЯ tIa piBtli останьОТ орендllоi лла.гlt, встановленоi договороп.l, що IIродовжу€ться,

TaKllirt чltltопt, I)озl)ахуIIок ореltдllоТ платII cтillIoBIl,tb:

3454t,2|

6908,24

41449,45

I Ie)K1.11лot]1,INl (lоllдопt

Провiднил"I бухгалтер

I(oc,гto.tellKo

JIt<oBet t t<o

ГIазва та tvt iсцезl tаходяtеt,Iнrt

об"екта оренд1l

BapтicTb об'скта орендl.t за
незалежною оцiнкою на 3 l

жовтня 20l8 piK

I.(еttтралы te ivt i>ttрегiоналыIе

уtlllавrlittrtя rЩсрлtавr roi'

п.riграuiйноi с;rуrкбrr у
,r1.I(rrt Bi ra I(lrгBc1,1ciй областi

lIa ГIечеllсы<оплу узвозi, l 9

l l058850,07

a
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