
,,Щоговiр оренди нерухомого майна, що належить до комунальноi власностi
територiальноТ громади MicTa Киева ЛЪ l50/20l7

l. Змiнюванi MoBtl догово алi - Умови
l Найменування населеного пункту tt. Киiв
1 ,Щата <2l> вересня 2020 року
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Ярослав
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регламент
.Ц,ар н и ubKoi
районноi в

MicTi Кисвi
держаsноТ
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Адреса елекгронноi пошти Оренлолавuя. на яку надсилаються
офiцiйнi повiдомлення за цим договором

drda@kmda.gov. uа

з,2 Оренлар Товариство з
обмеженою
вiдповiдмьнi
стю
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40l65086
02099. м. КиТв.
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ька. З

Гарсва
Сабiна
Сlлейманiвна

l]иректор С-гатл,т

з,2.1 Адреса елекгронноi пошти орендаря, на яку надсилаються офiчiйнi
повiдомлення за цим договором
Офiчiйний веб-сайт Орнларя, на якому огryблiкована iнформачiя про
Орендаря та його дiяльнiстьl

з,з

Е
р
яа
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пiдприсмство
<Керуюча
компанiя з
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шосе.
бу,r. l48 А

Солод,ха
Анлрiй
миколайович

!ирекгор Стаryт

J.J l

4
4,1

Алреса електронноi пошти Балансоутри мувача. на яку надсилаються

Нежитлове примiщення з М l по Nq 9 (група примiutень
Nч 3 ) л iT. <А>, зага.ltьною площею 73, l кв, Mt розташованоI о
за адресою: 02099, м. Киiв. вул. Бориспiльська. 3, розмiщеrrе
на - |-м1 ловерсi. згiдно з викопiюванням з по поверхового
плану, що складас невiл'смну частину цього договору

kp_kk_darnytsia@ukr.net
|цIинl повlдомлення за цим догово ON1

об'скт нди та склад маина далi - Майно

одаток Np l

Iнформачiя про об'скт оренли
нерухоме майно

з.1.1

з.2.2



4.2

2

Посилання на cTopiHKy в елекгроннiй торговiй системi, на якiй розмiщено iнформачiю про об'екг
оренди вiдповiдно до оголошення про передачу майна в оренду:

s://dam. lчсl v.ualfi les/20 l 7/9/2616l 8.PDF, h l ldаrп. lvcl оч .ш] Гllеs 12020 19 /2З l 628h
Не вк.пючений до .Щержавного ресстру
нерухомих пам'яток Украiни, не с об'сктом
кульryрноi спадщини

4.з Iнформачiя про належнiсть Майна до пам'яток
кульryрноi спалщини. щойно виявлених об'екгiв
кульryрноi спадщини

Не с пам'яткою кульryрноТ
спадцини

4.4 Погодкення органу охорони кульryрноi спадщини на передачу
в оренду Майна, що с пам'яткою кульryрноi спадUlини

Не ук.падений, так як не с
пам'яткою культурноТ спадщиlttl

4.5 lнформацiя про уrurадення охоронного договору щоло Майна

сума (гривень) 0,004.6 Витрати Баrансоутримувача/колишнього орендаря, пов'язанi tз

укладенням охоронного договору
5 Проuелура, в резул bTaTi якоi Майно отримано в оренду

(Б) без аукцiону
6 BapTicTb Майна

сума (гривень). без податку на додану BapTicTb l l5l 060,006.1 Ринкова (очiночна) BapTicTb,
визначена на пiдставi звiry про
ouiHKy Майна (частина четверта
cTaTTi 8 Закону Украiни <Про
оренду державного i

комунального майна> (лалi -
Закон)

l

оцiнювач ФоЛ Чебаков о. I. дата оцlнки
K3l > липня 20l7 року

дата затвердження
висновку про BapTicTb
Майна
< l5> вересня 20l7 року

дата рецензll
к l3> вересня 20l7 року

рецензент ,Щепартамент комунальноТ власностi
м. Кисва виконавчого органу
КиТвськоТ MicbKoT рали {КиТвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

6.2 Страхова BapTicTb
(за.лишити одне з двох формулювань гryнrry 6.2.1)

6,2.| Сума, яка дорiвнюе визначенiй у
гryнктi 6.1 Умов

сума (гривень), без податку на додану BapTicTb l l5l 060,00
(oduH Mi,lbйoH сmо п'яmdесяm оOна muсяча uliсmdесяm zplt )

6,з Витрати Балансоугримувача,
пов'язанi iз проведенням оцiнки
Майна

c)ýla (гривень) 0.00 (lr.ulb zpH,)

1 I {iльове призначення Майна

7 l - кафе, що не здiйснюе продаж ToBapiB пiдакцизноi групи (42,50 кв. м);
- кафе, що здiйснюс продalк,говарiв пiдакцизноI групи (З0,60 кв. м)

tl Графiк використання не застосовчсться

9 Оренлна плата та iншi платежi

9.1 Мiсячна орендна плата,
визначена за результатами
проведення аукцiону

сума, гривень, без полатку на

додану BapTicтb Il З9Z,8Z
(оduлtаdцяmь muсяч m рuс mа
dев'яносmо )Bi zpH, 82 коп.)

дата оц|нки ринковоl BaPTocTl
майна
кЗ l > липня 20l 7 року, пrо е
датою визначення орендноТ
плати за базовий мiсяць.
оренди

9.2 Витрати на утримання
орендованого Майна та надання
комун:шьних послуг Орендарю

коNlпснс!юI,ься Opett,,tapert в порядку. передбаченому пунt ом
6.5 логовору. розрах),нок комунlulьних послуг с додатком до
uього договору (додаток NэЗ)

5.1.

6.1 .

6.1.
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l0 Розмiр авансового внеску орендноТ плати
l0.1 2 (лвi) мiсячнi орнднi глrати, так

як цей договiр е договором типу
5.1 Б

сума, гривень, без податку на додану BapTicTb 22 785,64
(dваdцяmь dBi muсячi сiмсоm вiсLцdесяm п'яmь zpH. 64 коп.)

Il Сума забезпечувального депозиту 2 (лвi) мiсячнi орендi плати, але в будь-якому разi у розмiрi не
меншому, нiж розмiр мiнiмальноi заробiтноi rrпати станом на
перше число мiсяця, в якому укJrадаеться цей договiр
сума, гривень, без податку на додану BapTicTb 22'785,64
(dваdцяпtь dBi пtuсячi сiмсоm вiсiмdесяm п'яtпь zpH, 64 коп.)

l] Строк договору
l2. l Цей договiр дiс до 22 вересня 2022 року включно
lз Згода на суборенду Орендодавець не надав згоду на передачу майна в суборенду

l4 ,Щодатковi умови оренди Не затверджено

l5 Банкiвськi реквiзити для сплати
орендноi гl,пати та iнших плаrех;iв
вiдповiдно до цього договору

Балансоутримувача
Рахунок: UA253226690000026000300840576
Банк одержувача АТ <Ощадбанк> м. Киiв

lб Спiввiдношення розполiлу
оренднот плати станом на дату
ук.,Iадення договору
* з урахуванням рiшення
Киiвськоi MicbKoi ради <Про
бюджет MicTa Киева на 20 piк)

Балансорримувачу l00
вiдсоткiв суми орендноi плати

бюджеry MicTa Кисва
0 (rryль) вiдсоткiв суми
орендпоТ плати

II. НезпriнIованi yMoBrl договору

l.[Ipe.trtc l .tolrlBop1,

1.1. Орендодавець i Балансоутримувач передають, а Орендар приймае у строкове платне
користування майно, зазначене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого становить суму, визначеtrу у
пJтrктi б Умов.

1.2. Майно передасться в оренду для використання згiдно з п).нюом 7 Умов.

2. }'лrови переда.li орен;lоRаrIOго МаГlна Орешларю

2.1. Орендар вступа€ у строкове платне користування Майном у депь пiдписання акга
приЙмання-передачi МаЙна.

Акт приймання-передачi пiдписуеться мiж ОреЕдарем i Балансоутримувачем одночасЕо з

пiдписанням цього договору.
Акт приймання-передачi Майна в оренду та акт поверЕення майна з ореЕди складаються

за формою, що розроблясться Фондом лержавного майна i оприлюднюеться на його офiцiйному
вебсайтi.

2.2. Передача Майна в оренду здiйснюеться за його страховою вартiстю, визначеною у
пунктi 6.2 Умов.

3. Оренлпа плата

3.1. ОрендrIа плата становить суму. визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування податrу на
долану BapTicтb Еа суму орендноi плати здiйснюсться у rtорядку, визначеному законодавством,

.Що складу орендноi плати не входять виlрати на }тримання орендованого майна
(комунальних послуг, послуг з управлiння об'сктом нерцомостi, витрат на утримання
прибудинковоi територii та мiсць загального користування. BapTicTb послуг з ремонту i

технiчного обслуговування iнженерного обладнання та внутрiшньо-будинкових мереж,

ремонту булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасаду, вивiз смiття тощо), а також компенсацiя витрат
Балансоутри м увача за користування зеvельною дi.,Iянкою. Орендар несе цi витраlи на ocнoBi
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Окремих договорiв, укJIадених iз Ба;rансоутримувачем та безпосередньо з постачальниками
комунмьних послуг в порядку, визначеЕому п}.нктом 6.5 цього договору.

3.2. Орендна плата за перший мiсяць оренди визначаеться з урахуванням таких
особливостеЙ: якщо мiж датою визначення орендноi плати за базовий мiсяць (визначений
вiдповiдно до пункту 9.1 Умов) i датою пiдписання акта приймання-передачi минуло бiльш як
один повний календарпий мiсяць, то розмiр орендноi плати за перший мiсяць оренди
встitновJIю€ться шJIяхом кориграння орендноi плати за базовий мiсяць на iндекс iнфляцii у
мiсяцях, що минули з дати визЕачення орендноi плати за базовий мiсяць;

орендна плата за другий i кожний насryпний мiсяцi оренди визначаеться шляхом
коригувtlння орендноi плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфлячii за насryпний мiсяць.

3.3, Орендар сплачуе орендну плату до бюджету MicTa Киева та Бмансоутримувачу у
спiввiдношеннi, визначеному у пунюi lб Умов (або в iншому спiввiдношеннi, визначеному
законодавством), щомiсяця до 15 числа, що настас за поточним мiсяцем оренди.

3.4. Орендар сплачус орендну плату на пiдставi paxyHKiB Балансоутримувача.
Ба.rrансоутримувач виставляс paxy}ioк на зага,льну суму орендноi плати iз зазначенням частини
орендноi плати, яка сплачуеться на рахунок Ба,rансоутримувача, i частини орендЕоТ плати, яка
сплачусться до бюджету MicTa Киева. Податок на додану BapTicTb нараховуеться на загальну
суму орендноi плати. Орендар сплачуе Балансоутримувачу належну йому частину орендноi
плати разом iз податком на додану BapTicTb. нарахованим на загальну суму орендноi плати.
Бшансоутримувач надсилае Орендарю рахунок не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати
платежу. Протягом п'яти робочrтх днiв пiсля закiнчення поточного мiсяця оренди
Балансоутримувач передае Орендарю акт виконtlних робiт на надання орендних цослуг разом
iз податковою н.lкJIадною за },I!{ови ресстрацii Орендаря платником податку на додану BapTicTb.

3.5. В день укJIадення цього договору або до цiеi дати Орендар сплачус орендну плату за
кiлъкiсть мiсяцiв, зазначеЕу у пунктi 10 Умов (авансовий внесок з орендноi цлати), на пiдставi
документiв, визначених у пунлсгi 3.6 цього договору.

3,6. Пiдставою для сплати tвансового внеску з орендноi плати е рiшення, прийнгге
вiдповiдно до пункry 121 Порядку.

3.7. Розмiр орендноi плати пiдлягас перегляду на вимогу однiсi iз cTopiH у разi змiни
Методики.

Орендодавечь зобов'язаний зверн}тися до Орендаря iз вимогою про перегляд оренлноi
плати, якщо змiни до Методики мають наслiдком збiльшення розмiру орендноi плати за цим
договором. протягом 30 календарних днiв з моменту набрання чинностi вiдповiдними змiнами.

Орендар може зверн}тися до Орендодавця з вимогою про перегляд орендноi плати, якщо
змiни до Методики м{lють наслiдком змiну розмiру орендноi плати за цим договором, протягом
будь-якого стоку пiсля набрання чинностi вiдповiдними змiнами.

Новий розмiр орендноi плати починас застосовуватися з першого числа мiсяця. що настас
за датою укJIадення сторонами додатковоi угоди до цього договору щодо приведення розмiру
орендноi плати у вiдповiднiсть iз змiнами, внесеними до Методики. Вiдмова Орендаря укJIасти
додаткову угоду щодо збiльшення орендноi плати з метою приведення ii'y вiдповiднiсть iз
змiнами, внесеними до Методики, с пiдставою для дострокового припинення цього договору.

3.8. Орендна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, стяryсться
Балансоутримувачем iз урахуванням пункту 16 Умов.

3.9. На cltry заборгованостi Орендаря iз сплати оренлноi плати нарЕlховусться пеня в

розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонмьного банку на дату нарахування пенi вiд суми
заборгованостi за кожний день прострочення перерахування орендноi плати.

3.10. Надмiру сплачена суý{а орендноi плати, що надiйшла Балансоутримувачу, пiдлягас в

устzlновленому порядку зарахуванню в рахунок майб}тнiх платежiв, а у разi неможливостi
такого зарах}ъапня у зв'язку з припиненням орендних вiдносин - поверненню Орендарю.
Cpla орендпоi плати, сплаченоi авмсом вiдповiдно до пункту 3.5 цього договору. пiдлягас
зарахуванню в рirх}ъок сплати орендноI плати за першi мiсячi оренди пiсля пiдписання акга
приймштня-передачi Майна.
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3.11. Припинення договору оренди не звiльня€ Орендаря вiд обов'язку сплатити
заборгованiсть за орендЕою платою, якщо тzжа виникJIа, у повному обсязi, ураховlточи пеню та
неустойку (за наявностi).

З.|2. Орендар зобов'язаний на вимоry Орендодавця проводити звiряння
взаеморозрах}ъкiв за орендними платежами i оформляти акти звiряння.

4. Поверненlrя Майна з орепди i забезпечувальrrий депозит

4.1 . У разi припинення договору ОреЕдар зобов'язаний:
звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд належних Орендарю речей

i поверпуги його вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi, в
якому Майно перебувало на момент передачi його в оренду, з урахуванням Еорммьного
фiзи.шого зносу, а якщо Орендарем були виконанi невiд'смнi полiпшення або проведено
капiтальний ремонт, - то разом iз такими полiпшеннями/капiтальним ремонтом;

сплатити орендну плату, Hapzrxoвaнy до дати, що передуе датi повернення Майна з оренди,
пеню (за наявностi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договором про вiдшкодування
витрат Ба:Iансоутримувача на уцимання орендованого Мйна та надання ком)цальних послуг
Орендарю, Hap.rxoBaнy до дати, що передус датi повернення Майна з оренди;

вiдшкодувати Балансоугримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноi або
частковоi) орендованого МаЙпа з вини Орендаря (i в межах сум, що перевищують суму
страхового вiдшкод}ъання, якщо воно поширюсться на випадки погiршення стану або втати
орендовzlного Майна), або в разi демонтажу чи iншого вилгIення невiд'емних
полiпшень/капiтального ремонту.

4.2. Протягом тьох робочих днiв з моменту припинення цього договору
Балансоутримувач зобов'язаний оглянlти Майно i зафiксрати його поточний стан, а також
стан розрахункiв за цим договором i за договором про вiдшкодування витат
Ба;lансоутримувача на утримalння орендованого Майна та нада}iня комунalльних послуг
Орендарю в aKTi повернення з оренди орендованого Майна.

Балансоугримувач скJIадае акт повернення з оренди орендовавого Майна у трьох
оригiнальних примiрникм i надае пiдписанi Ба.rrансоутримувачем примiрники Орендарю.

Орендар зобов'язаний:
пiдписати три примiрники акта поверненrrя з оренди орендованого Майна не пiзяiше нiж

протягом наступного робочого дня з моменту iх отримання вiд Балансоутримувача i одяочасно
повернуги Балансоугримувачу два лримiрники пiдписаних Оренларем акгiв разом iз ключами
вiд об'екта оренди (у разi, коли доступ до об'скта оренди забезпечуеться ключами);

звiльнити Майно одночасно iз поверн9нням пiдписаних Орендарем aKTiB.

Не пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля припинення договору Балансоутримувач
зобов'язаний надати Орендодавцю примiрник пiдписаного аюа повернення з оренди
орендованого Майна або письмово повiдомити орендодавцю про вiдмову орендаря вiд
пiдписання акга та./або створення перешкод Орендарем у лоступi до орендованого Майна з
метою його огляду, таlабо про неповернення пiдписаних Орендарем примiрникiв акта.

4.3. Майно ввФкаеться поверIýтим з оренди з моменту пiдписання Ба.пансоугримувачем
та Орендарем tжта повернення з оренди орендованого Майна.

4.4. Якщо Орендар не повертае Майно лiс.rц отримання вiд Ба,тансоутримувача
примiрникiв аrга повернення з оренди орендовalного Майна, Орендар сплачуе до бюджету MicTa
Киева неустойку у розмiрi подвiйноi орендrоi плати за кожний день користування Майном
пiсля дати припинення цього договору.

4.5. З метою виконання зобов'язань Орендаря за цим договором, а також за договором про
вiдшкодування витрат Бмансо}лгримувача на утримання орендованого Майна та надання
ком}.нальних послуг Орендарю до або в день пiдписання цього договору Орендар сплачус на
рах)нок Ба,тансоутримувача забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi l l
Умов.
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4.6. Балансоутримувач повертае забезпечувмьний депозит 0рендарю протягом п'яти
робо.шх днiв пiсля отримilння лримiрника alкTa повернення з оренди орендованого Майна,
пiдписшrого без зауважень Ба.гlансоугримувача або Орендодавця, або здiйснюе вирttхування
c),l\,t, визначених у rrуrктi 4.8 цього договору, у разi HMBHocTi зауважень Балансоутримувача або
Орендодавця.

4.7. Ба;lансоутримувач перераховуе забезпеч}ъальний депозит у повному обсязi до
бюджету MicTa Киева, якщо:

Орендар вiдмовився вiд пйписмня акта повернення з ореIiди орендованого Майна у
строк, визначений цим договором, або створюе перешкоди у лосryпi до орендованого Майна
представникiв Балапсоутримувача або Орендодавця з метою складення такого (жта;

Орендар не пiдписав в установленi строки договiр оренди Майна за результата}rи
проведення а}кцiону на продовження цього договору оренди, в якому Орендар оголошений
переможцем.

4.8. Балансоутримувач не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з момевту
отримання примiрника акта повернення з оренди орендовalного Майна iз зауваженнями (або за
наявностi заражень Орендодавця) зараховус забезпечувальний депозит в рахунок невиконаних
зобов'язань Орендаря i перераховуе забезпечува",rьний депозит на погашення зобов'язань
Орендаря у такiй черговостi:

у першу чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати пенi (пlтtкг 3.9 цього
договору) (у такому разi вiдповiдна суму забезпечувitльного депозиry розподiлясться мiж
бюджетом MicTa Киева i Балансоутримрачем);

у другу чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати неустойки (пункт 4.4 цього
договору);

у третю чергу погашt!ються зобов'язання Орендаря iз сплати частини орендноi плати, яка
вiдповiдно до пункту 16 Умов пiдлягае сплатi до бюджету MicTa Киева;

у четверту чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини орендноi плати,
яка вiдповiдно до пункту 16 Умов пiдлягае сплатi Балансоутримувачу;

у п'яту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати Ба:Iансоlтримувачу платежiв
за договором про вiдшкодування ви,трат Балансоутримувача на }тримання орендованого Майна
та надання комун:шьних послуг Орендарю;

у шосту чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсацii сlши збиткiв, завданих
ореядованому Майну;

у сьому черry погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати iHrrпrx платежiв за цим
договором або в рахунок погашення iнших не виконalних Орендарем зобов'язапь за цим
договором.

Балансоутримувач повертае ОреЕдарю cylt{y забезпе"ryъального депози,lry, яка залишилась
пiсrrя здiйснення вирахувань, передбачених цим п)ъктом.

5. Полiпшепня i ремонт орендованого майrrа

5,1 . Орендар мае право:
за згодою Балансоутримувача проводити поточний та./або капiтальний ремонт Майна i

виступати заI4овником на виготовлення просктно-кошторисноi документачii на проведення

ремонту;
здiйснювати невiд'емнi полiпшення Майна за HMBHocTi рiшення Орендодавця про

надання згоди, прийнятого вiдповiдно до ЗакоЕу та Порядку;
за згодою Орендодавця, наданою вiдповiдно до Закону та Порядку, i один раз протягом

строку оренди зармувати частину виlрат на проведення капiтального ремонту в рахувок
зменшення орендноi плати.

5.2. Порядок отримання Орендарем згоди Балансоутимувача i Орендодавця на
проведення вiдповiдних видiв робiт, передбачених пункгом 5.1 цього договору, порядок
отримЕlння Орендарем згоди Орендодtlвця на зарахування витрат на проведеннJI цих робiт в
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рахyt{ок орендноi плати i умови, на яких здiйсню€-rься таке зарахування, а тtlкож c}ala витрат,
якi мож}ть бути зарахованi, визначаються Порядком.

5.3. Орендар мае право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'емних полiпшень
Майна у порядку та на умовах, встilновлених Порядком.

5.4. орендар ма€ право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'емних полiпшень
Майна вiд переможця аукцiону з приватизацii Майна, а якщо тilким переможцем стас Орендар,

- то право на зарахувaшня в psrxyнoк кlтIiвельноi цiни с}тли BapTocTi здiйснених ним
невiд'емних полiпшень у порядку та на умовах, встilновленlгх Законом Украiни вiд l8.01.20l8
ЛlЬ 2269-VШ кПро приватизацiю державного i комунального майна> (далi - Закон про
приватизацiю).

б. Режпм використання орендованого Майна

6.1. орендар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiдповiдно до
призЕачецЕя, визначеного у пунктi 7 Умов.

6.2. Орендар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати
його пошкодженшо i псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарними
нормами та прzlвила},tи пожежноi безпеки, пiдтримрати орендоване Майно в належному cTaHi.
не гiршому, нiж на момент передачi його в оренду, з урахуванням норма.пьного фiзичного зносу,
здiйснювати заходи протипожежноi безпеки.

6.3. Орендар зобов'язаний:
вiдповiдно до вимог нормативltо-правових aKTiB з пожежноi безпеки розробляти

комплекснi зtlходи щодо забезпечення пожежноi безпеки об'скта оренди Майна;
забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартiв. норм. правил, а також

викоЕzlнttя вимог приписiв i постанов органiв державного пожежного нагляду та вимог
вiдповiдних служб (пiдроздiлiв) Балансоутримувача;

утримрати у справному cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну TexHiKy,
обладнання та iHBeHTap, не допускати ix використання не за призначенням;

проводити внугрiшнi розслiдуванЕя випадкiв пожеж та подавати Ба.пансоутримувачу
вiдповiднi докр{енти розслiдування.

Орендар несе вiдповiдмьнiсть за доlримання правил експлуатацii iнженерних мереж,
пожежноi безпеки i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.

6,4. Орендар зобов'язаний забезпечити представпикчlм Орендодавця та
Балансоутримувача доступ на об'ект оренди у робочi днi у робочий час (а у разi отримання скарг
ва порушення правил тишi або провадження Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдас
шкоди або незрr{ностей власникам срлiжних примiщень, - то у будь-який iнший час) з метою
здiйсвення контроJlю за його використzlнням та виконанням Орендарем умов цього договору.
Про необхiднiсть отримання доступу до об'скта оренди Балансоутримувач або Орендодавець
повiдомляе Орендаревi електронною поlптою принаймнi за один робочий день, KpiM випадкiв,
коли доступ до об'скта оренди необхiдно отримати з метою запобiгання Еанесенню шкоди
об'екry оренди чи власностi TpeTix осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок
аварiйних сиryачiй або внаслiдок ЕастаЕня надзвичайних сиryацiй, техногеяного та природного
характеру, а також у разi отримання скарг Еа цорушення правил тишi або провадження
Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди або незр).{ностей власникам сумiжних
примiщеяь. У разi виникнення таких сиryацiй Орендар зобов'язаний вживати невiдкладних
заходiв д.ля лiквiдацii iх наслiдкiв.

6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати укладення цього договору Бмансоутримувач
зобов'язаний надати Орендарю для пiдписання:

два примiрники договору про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання
орендованого Майна та надання комуныIьних послlт Орендарю вiдповiдно до примiрного
договору, та,/або
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проекти договорiв iз постачальникatми ком}цalльних послуг, якщо стосовно об'сюа оренди
тtlкими постачальника}tи ком}ъarльних послуг вiдкрlтгi oKpeMi особовi рахутки або якщо oKpeMi
особовi рахунки були вiдкритi на попереднього користувача Майном.

ОРенлар зобов'язаний протягом десяти робо.п.tх днiв з моменry отримання примiрникiв
договору про вiдшкодування виIрат Ба,тансоугримувача на утримання орендованого Майна та
на,дzlння комунальних послуг Орендарю:

пiдписати i повернlти Балансоугримувачу примiрник договору; або
подати Балансоутримувачу обrрунтованi зауваження до сум витат. якi пiдrягають

вiдшкодранrтю Оренларем за договором.
орендар зобов'язаний протягом лесяти робочих днiв з моменту отримання вiл

Балансоутримувача вiдповiдi на cBoi зауважеЕня, яка мiстить докlтлентмьнi пiдтвердження
витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню Орендарем, пiдписати i повернlти Балансоутримувачу
примiрник договору.

Орендар вживае заходiв дrя укладення iз постачальникil]\.,tи комунмьних послуг договорiв
на постачаlння вiдповiднlо< комунальних послуг протягом мiсяця з моменту отимання проскгiв
вiдповiдних договорiв вiд Балансоутримувача. Орендар зобов'язаний надати
Быrансоутримувачу копii договорiв, укладених iз постача:tьниками комунаJIьних посJryг.

7. Страхування об'сrсга оренди, вiдшко.ryвання витрат на оцiнку Майна та
укладення охоронного договору

7. 1. Орендар зобов'язаний:
протягом l0 календарних днiв з дЕя укJIадення цього договору застрахувати Майно на

суму його cTpMoBoi BapTocTi, визначеноi у пунктi 6,2 Умов, на користь Ба.пансоутримувача
згiдно з Порядком, зокрема вiд пожежi, затоплення, протипрtшних дiй TpeTix осiб, стихiйного
лиха, та протягом l0 календарних днiв з дня укладення договору страхуваIlня (логоворiв
страхування) надати Балансоугримувачу та Орендодавцю завiренi належним чином копii
договору стр.tхувtшня i документiв, якi пiдтверлжують сплату стр.lхового платежу (страхових
платежiв);

поновJIювати щороку договiр стахування так, щоб протягом строку лii цього договору
Майно було заст.Iховzlним, i надавати Балансоугримувачу та Орендодавцю копii завiрених
належним чином договору страхувЕlння i документiв, якi пiдтверлжують сплату стахового
платежу. Якщо договiр стzlхування }кладений на строк, що с iншим, нiж один piK, такий
договiр повинен бlти поновлений пiсля закiнчення строку, на який BiH укладено.

Оплата послуг страховика здiйснюеться за рах}цок Орендаря (страхувальника).
7,2. Протягом 10 робочих днiв з дня укJIаденЕя цього договору Орендар зобов'язаний

компенсувати Балансоутримувачу витрати, пов'язанi з проведенням незалежноi оцiнки Майна,
в cyMi, зазначенiй у пунктi 6.3 Умов (у разi понесення Балансоутримувачем таких витрат).
Балансоутримувач мае право зарахувати частину орендноi плати, що пiдлягае сплатi на користь
Балансоутримувача, в рахунок його вицат, пов'язаних iз проведенням незалежноi оцiнки
Майна.

8. Суборенда

8.1 . Орендар не мае права передавати Майно в суборенду,

9. 3апевнення cTopiH

9.1 . Бмансоутримувач i Орендодавець запевняють Орендаря, що:
9.1.1, KpiM випадкiв, коли про iнше зазначене в aKTi прийпtання-передачi, об'скт оренди с

вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'екта немас майна, належного TpeTiM особit},t, повний i
безперешкодпий доступ до об'екта може бути наданий Орендарю в день пiдписання акта
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приймання-передачi piвoм iз комплекгом к,точiв вiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в акгi
приймання-передачi;

9.1.2. iнформачiя про Майно, оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду об'скта
оренди, посиланця на яке зtввачене у пунктi 4.2 Умов, вiдповiдае дiйсностi, за винятком
обставин, вiдображенrтх в акгi прийманвя-передачi.

9.2. Орендар мае можливiсть, забезпечену його власними або залученими фiнансовими
ресурсrlIt{и, своечасно i в повному обсязi сплачрати орендну плату та iншi платежi вiдповiдно
до цього договору.

9.3. Одночасно або до дати укJIадення цього договору Оренлар повнiстю сплатив
авансовий внесок з орендноi плати в розмiрi, визначеному у пунктi 10 Умов.

9.4. Одночасно або до }.кJIадення цього договору Орендар повнiстю сплатив
забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пуъктi 1 1 Умов.

10, .Д[одатковi умови оренди

10.1, Оренлар зобов'язаний виконувати обов'язки, вшначенi у пунктi 14 Умов.

l1. Вiдповiдальнiсть i вирiшенrrя спорiв за договором

11.1. За невиконання або Еенале)юrе виконання зобов'язань за цим договором сторони
несlть вiлповiдальнiсть згiдно iз зiжоном та договором.

1 1.2. Орендодавець Ее вiдповiдас за зобов'язшrнями Ореядаря. Орендар не вiдповiдас за
зобов'язаЕнями Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим договором, Орендар вiдповiдас за
своiми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH е правонаступником. викJIючно
власним майном. Стягнення за цими зобов'язанняr,rи не може бути звернене на орендоване
комlъальне Майно,

l1.З. Спори, якi виникають за цим договором або в зв'язку з ним, не вирiшенi цIJuIхом

переговорiв, вирiшуються в судовому порядку.
l1.4. Стягнення заборгованостi з орендноi плати, пенi та неустойки (за наявностi),

передбачених цим договором, може здiйснюватися на пИставi рiшення суду. Стягнення
заборгованостi з оплати орендноi плати вiдповiдно до частини шостоi cTaTTi 17 Закону може
здiйснюватися в безспiрному порядку на пiдставi виконавчого напису HoTapiyca.

11.5. Балансоутримувач мас право звертатись до суду з позовом про розiрвання цього
.Щоговору внаслiдок невиконання або неналежного виконання його умов таlабо виселення
Орендаря з Об'екта, в тому числi у випадку закiнченЕя дii .Щоговору та./або перебування
Орендаря в Об'екгi без достатньоi правовоi пiдстави.

12. Строк чинностi, умови змiнrr та припинення договору

l2.1. Цей договiр },кJIадено на строк, визначений у пlтlктi 12 Умов. Перебiг строку
договору починаеться з дня набрiшня чинностi цим договором i закiнчуеться датою припинення
цього договору.

l2.2. Умови цього договору зберiгшоть силу протягом всього строку дii цього договору, в
тому числi у разi, коли пiсля його },кладеЕня законодавством встановлено правила, що
погiршlтоть стilновище Орендаря, KpiM випадку, передбаченого пунюом З,7 цього договору, а
в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноi плати - до виконання зобов'язань.

l2.3. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчеЕня строку його дii за взаемною
згодою cTopiH з }?ах}ъанням встановлених статтею lб Закону та Порядком yN{oB та обмежень
шJIяхом ).кJIадення договорiв про внесенш{ змiн i доповнень у письмовiй формi, якi
пiдпис}тоться сторонами та е невiд'емними частинами цього договору.

l2.4. Продовження цього договору здiйснюеться з урахуванням вимог, встановлених
статтею 18 Закону та Порядком.
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Орендар, який бажае продовжити цей договiр на новий строк, повинен зверн}тись до
Оревдодавця за три мiсяцi до закiнчення строку лii логовору iз заявою.

Пропуск строку поданЕя змви Орендарем е пiдставою для припинення цього договору на
пiдставi закiпчення строку, наякий його було укладено, вiдповiдно до пувюу 143 Порядку.

Орендар, який мас HaMip продовжити договiр оренди нер}хомого майна. цо пiдлягас
продовженню за результатами проведення аукчiону, зобов'язаний забезпечити доступ до
об'скта оренди потенцiйнrх оренларiв.

Орендар мас переважне прilво на продовження цього договору, яке може бlти реалiзовано
ним у визначений в Порядку спосiб.

l2.5, Якщо iнше не передбачено цим договором, перехiд прzrва власностi на орендоване
Майно TpeTiM особам не е пiдставою для змiни або припиненяя чинностi цим договором, i BiH
зберiгае свою чиннiсть дJIя нового власЕика орендованого Майна (його правонаступника), за
винятком випадку приватизацii ореЕдованого Майна Орендарем.

1 2.6.,Щоговiр припиЕяеться:
'l2,6.1 

з пiдстав, передбачених частиною першою cTaTTi 24 Закону, i при цьому:
12.6.1.1. якщо пiдставою припинення договору е закiнчення строку, на який його укладено

(абзач,чрлий частини першоi cTaTTi 24 Закону), то договiр ввЕDкасться припиненим з:

дати закiнчення строку, на який його було укладеЕо, на пiдставi рiшення Орендодавця
(якщо цей договiр використову€ться для передачi в оренду Майна KoMyTlaTrbHoi форми
власностi, то рiшення приймаеться оргаItом, визначеним вiдповiдно до абзацу другого частини
четвертоi статгi l8 Закону) про вiдмову у продовженнi цього договору, прийнягого з пiдстав,
передбачених статтею 19 Закону. в межах cTpoKiB, визначених частиною п'ятою cTaTTi l8
Закону; або рiшення орендодавця про припинення цього договору з пiдстав пропуску
Орендарем строку Еа подання заJIви про продовженЕя цього договору, передбаченого частиною
третьою статгi 18 Закошу (путlкт 143 Порядку);

дати, визначеноi в абзацi третьому пунюу 151 Порядку, якщо переможцем а}кцiону на
продовження цього договору стала особа iнша. нiж Орендар. - на пiдставi протоколу aykuioHy

фiшення Орендодавця не вимагаеться);
12,6.|.2. якщо пiдставою припинеflня договору € обставини, передбаченi абзацами TpeTiM,

четвертим, сьомим, восьмим частини першоi статгi 24 Закону, договiр вважасться припиненим
з дати настання вiдповiдноi обставини на пiдставi рiшення Орендодавця або на пiдставi
документа який свiдчить про настання факту припинення юридичноi особи або cMepTi фiзичноi
особи;

12.6.2 якщо Орендар надав недостовiрну iнформаuiю про право бlти орендарем
вiдповiдно до положень частин третьоi i четвертоi cTaTTi 4 Закону.

,Щоговiр ввzDкасться припиненим з цiеi пiдстави в односторонньому порядку на 30 день
пiсля надiслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього договору,
KpiM випадку, коли протягом зазначеЕого строку Орендар звернувся до суду з оскарженням
такого рiшення Орендодавця.

У такому разi договiр вважа€ться припиненим:
пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, якщо

судом не вiдкрито провадження у справi за таким позовом Орендаря протягом зазначеного
двомiсячного строку; або

з дати набранвя законноi сили рiшенням суду про вiдмову у позовi Орендаря; або

з дати зilлишення судом позову без розгляду, припинення провадження у справi або з дати
вiдкликання Орендарем позову.

Лист про дострокове припинення надсиласться на адресу електонноi пошти Орендаря i
поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкJIадення за адресою
мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна;

12.6.3 якщо цей договiр пiдписаяий без одночасного пiдписання акта приймання-передачi
Майна. .Щоговiр вважасться припиненим з цiсi пiдстави на п'ятий робочий день пiсля пiдписання
цього договору, якщо станом на цей день 1жт приймання-передачi не пiдписаний через вiдмову
Оренларя, про що Бмансоугримувач повинен скласти акт та повiдомити Орендодавцю.
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l2.6,4. на вимогу Орендодавця з пiдстав, передбачених пунктом 12.7 цього договору, i при
цьому договiр ввакаеться припиненим в день, визначепий вiдповiдно до абзацу третього пункту
l2.8 цього договору;

l2.б.5. на вимогу Орендаря з пйстав, передбачених п},нктом 12.9 цього договору, i при
цьому договiр ввФкаеться припиненим в день, визначений вiдповiдно до абзацу другого пункгу
12.10 uього договору;

12,6.6. за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта
повернення Майна з оренди;

12,6.7. gа вимоry будь-якоi iз cTopiH цього договору за рiшенням суду з пiдстав,
передбачених законодatвством.

l2.7..Щоговiр може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо Орендар:
l2.7.1. допустив просточення сплати орендноi плати на строк бiльше трьох мiсяцiв або

сlмарна заборгованiсть з орендноi плати бiльша, нiж плата за три мiсяцi;
l2.7 .2, вuкористовуе Майно не за цiльовим призначенням, визначеним у пунктi 7.1 Умов;
12.7.2. Оренлар передав Майно в суборенду в порушення пункту 8.1 цього договору;
12.7,3. перешкоджае спiвробiтникам Орендодавця та,/або Баlrансоутримувача здiйснювати

контоль за використzlнням Майна, виконalнням умов цього договору;
l2.7.4. вiдмовився внести змiни до цього договору у разi виникнення пiдстав.

передбачених п}ъкгом 3.7 цього договору.
12.8, Про наявнiсть однiсi з пiдстав для дострокового припинення договору з iнiцiативи

Орендодавця, передбачених пунюом l2,7 цього договору, Орендодавець або Бмансоутримувач
повiдомляе Орендаревi та iншiй cTopoHi договору листом. У листi повинен мiститись опис
порушення i вимогу про його усунення в строк не менш як 15 та не бiльш як 30 робочих днiв з

дати реестрацii листа (у строк п'яrи робочих днiв, якщо порушення стосуеться просточеннJl
сплати ореЕдноi плати або перешкоджаЕня у здiЙсненнi Орендодавцем або
Ба.пансоутримувачем контролю за використанням Майна). Лист пересилаеться на адресу
електронноi пошти Орендаря i попrговим вiдправленням iз повiдомленням про вру,rення i

описом вкладення за 4дресою мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендовtlного
Майна.

Якщо протягом встановленого у приписi часу Орендар не усунув порушення,
Орендодавець або Балансоутримувач надсила€ Орендарю лист, у якоDry повiдомляе Орендаревi
про дострокове припинення договору на вимогу Орендодавця або Балансоутримувача. У листi
зЕвнача€ться пiдстава припинення договору, посилання на вимогу про усунення порушення, а
також посилання на обставини, якi свiдчать про те. що порушення тривас пiсля закiнчення
строку, вiдведеного дJIя його усунення.

.Щоговiр вважасться припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiслання Орендодавцем
або Бшаrrсоутримувачем Орендарю листа про дострокове припинення цього договору.
Орендодавець або Балансоутримувач надсила€ Орендарю лист про достокове припиненЕя
цього договору елеюронною поштою, а також поIцтовим вiдправленням iз повiдомленням про
вручення i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою
орендованого Майна. .Щата дострокового припинення цього договору на вимогу Орендодавця
або Балансоугримувача встановлюсться на пiдставi штемпеля поштового вiдцiлення на
поштовому вiдправленнi Орендодавця або Балансоутримувача.

12.9. IJей договiр може бути достроково припинений на вимоry Орендаря, якщо:
l2.9,1. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Оренлар

отримае докази icToTHoi невiдповiдностi об'скта оренди iнформацii про нього, зазначенiй в
оголошеннi. або в aKTi приймангrя-перелачil

12.9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пi,щtисання акта приймання-передачi Орендар не
матиме можJIивостi використовlъати об'ект або приступити до вико}l:lння ремонтних робiт на
об'екгi через вiдсутнiсть на об'еrгi можливостi пiдкпlочення до комун:lльних послlт, або
вiдмови Ба,rансоугримувача укJIасти iз Орендарем логовiр про вiдшкодування витрат
Балансоутримувача на утримЕшня орендованого Майна та надання ком}ъальних послуг
Орендарю, або вiдмови постачальникiв вiдповiдних ком)ъ€rльних посJryг укJrасти iз Орендарем
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договори на постачанЕя тilких послуг протягом одного мiсяця з моменту звернення Орендаря
(за рлови, що Орендар звервувся до тztких постачальникiв послуг не пiзнiше нiж протягом
одного мiсяця пiс.ля пiдписання акта прийманrrя-передачi Майна).

12.10. Про виявленЕя обставин, якi даоть право Оренларю на припинення договору
вiдповiдно до пункry 12.9 цього договору, орендар повинен повiдомити орендодавцю i
Бмансоутримувачу iз наданням вiдповИних доказiв протягом тьох робочих двiв пiсля
закiнчення cTpoKiB, передбачених п)лктом 12.9 договору. Якщо протягом 30 днiв з моменту
о,гримtшня повiдомлення оренларя зауваження орендаря не булугь усуъенi, орендар надсилае
Орендодавцю i Балансоугримувачу вимогу про дострокове припиненЕя цього договору i вимогу
про повернеЕня забезпечувального депозиry i сплачених с}ъ.t орендноi плати. Вимоги Орендаря,
заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встмовлених цим пунIсгом договору, задоволенню не
пiдляrають.

.Щоговiр вважасться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання Орендарем
Орендодавцю i Балансоутримувачу вимоги про достокове припинення ltього договору, KpiM
випадкiв, коли Орендодавець або Балансоуlримувач надав Орендарю обrрунтованi зауваження
щодо обставин, викладених у повiдомленнi Орендаря. Спори щодо обrруътованостi цих
заувarкень вирiшlтоться судом.

За вiдсlтностi заувЕDкеItь Орендодавця та Ба:lансоутримувача, передбачених абзацом
другим цього пункту:

Ба.пансоутримувач повертас Орендарю вiлповiдну частину орендноi плати, сплаченоi
Орендарем, протягом десяти кitлендарнп< лнiв з моменту отримання вимоги Оренларя i

пiдписання Орендарем акта повернення Майна з оренди;
Балансоутримувач поверта€ сплачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом

десяти календарню< днЬ з моменry отриманЕя вимоги Орендаря i пiдписання Орендарем акта
повернення Майна з оренди. Повернення ореядноi плати, що була HaJщ,tipy сплачена Орендарем
до бюджету MicTa Ктиева, здiйснюсться у порядку, визначеному законодавством.

12.1l. У разi припинення договору:
полiпшення орендованого Майн4 здiйсненi Орендарем за рахунок власних коштiв за

згодою осiб, визначених у пуъктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiд орендованого
Майна, не завд.lючи йому шкоди, е власнiстю Орендаря, а полiпшенrи. якi не можна
вiдокремити без шкоди для майна, - комуIlальною власнiстю терrгорiальноi громади MicTa
Кисва;

полiпшення Майна, зробленi Орендарем без згоди осiб, визначених у пунктi 5.1 цього
договору, якi не можна вiдокремити без шкоди для МаЙнц с ком),нaшьною власнiстю
територiальноi громади MicTa Кисва та ix BapTicTb компенсацii не пiдлягае.

12.12. Майно ввФкастъся поверненим ОрнлолавчюБалаrсоугрим}ъачу з моменту
пiдписання Балансоутримрачем та Орендарем акга повернення з оренди орендованого Майна.

lЗ. Iнше

13.1 Орендар письмово повiдомляе iншим сторонам договору протягом п'яти робочих
днiв з дати внесецня змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i
контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повiдомляе Орендаревi про вiдповiднi
змiни письмово або на адресу електронноi пошти.

13.2. Якщо цей договiр пiдлягас нотарiшьному посвiдченню, витрати на таке посвiдчення
несе Орендар.

13.З. Якщо протягом строку дii договору вiдбувасться змiна Орендолавця або
Балансоlтримувача Майна, Irовий Орендодавець або Балансоутримувач стас стороною такого
договору шляхом скJIадення акта про замiну сторони у логоворi оренди ком}ъального майна
(далi 

- акт про за},tiну сторони) за формою, що розробляеться Фондом державного майна i
оприлюднюеться на його офiчiйному вебсайтi. Акт про замi}rу сторони пiдписусться
попереднiм i новим Орендодавцем або Балансоутимувачем та в той же деЕь надсиласться
iншим сторонам договору листом (цiнним з описом). Акг про замiну сторони складаеться у



,lз

трьох оригiцiulьних примiрниках. Новий Орендодавець або Баrrансоутримувач зобов'язаrий
(протягом п'яти робочих дliв вiд дати його надсилання Оревдарю) опублiкувати зазначепий
акт в електроннiй торговiй системi. Орендодавець або Бмансоутрим}ъач за цим договором
вважаеться замiненим з моменту опублiкування акта про замiну cTopiH в електроннiй торговiй
системi.

У разi коли договiр нотарiально посвiдчено, то пiдписи посадових осiб поперелнього i

нового орендодавцiв на акгi про замiну сторони пiдлягають нотарiальному посвiдченню.
l3.4. У разi реорганiзацii Орендаря договiр оренди зберiгас .л.rннiсть д,rя вiдповiдного

правонасryпника юридичноi особи - Орендаря.
У разi видiлу з юридичноi особи - Ореядаря окремоi юридичноi особи перехiд до такоi

особи прав i обов'язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий лише за згодою
Орендодавця.

Замiна сторони Орендаря набувае чинностi з дIя внесення змiн до цього договору.
Замiна Орендаря iнша, нiж передбачена цим rryнктом, не допускаеться.
13.5. I-{ей,Щоговiр укJIадено у тьох примiрниках, кожен з яких мае однакову юридичну

силу, по одному дJlя Орендаря, Орендодавця i Балансоутримувача.

Ореплодавець
.Щарницька райопна

в MicTi Кпсвi державна
адмiпiс,грацiя

02068, м, Киiв,
вул. Кошичя Олексанлра, l l
п/р
UA60820 1 72034425000 1 000077900
в .Щержказначейськiй с.тужбi
Украiни, м. КиiЪ,
Код еДРПОУ З7З88222
тел.564-90-10,
факс 5б5-25-37
drda

Орендар
Товарнство з обмеженою

вИповhальнiстю <ОРХКОМ>

02099, м. Киiв,
вул. Бориспiльська, 3-А
п/р UA
Фiлiал <КиiвСiтЬ>
ПАТ КБ кПриватбанк>
мФо 380775
кол С,ЩРПОУ 40lб5O8б
тел. (097) 690-40-92
e-mail:

АрА

Балансоутримувач
Комупальне п iдп риемство

<Керуюча компанiя з

обс"туговування
житлового фопду

.Щарницького райоlry м. Кисва>>

02175, м. КиiЪ,
XapKiBcbKe шосе, 148-А
п/р
u л25з2266900000260003 008405 76
в АТ <Ощадбанк>, МФО 322669
Код СДРПОУ З9604270
Iпнз96042726512
тел./факс 56З-38-38, 563-32-00
kp_kk_damytsia@ukT.net
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Додаток М 2

лъ l50/20l7 вiд 21.09.2020
г о ди Nэ,ЬVФr,уlZ@.,lоеt

ЗЛТВЕРДЖУЮ
нноi в MicTi Кисвi

ав ЛАГУТА

Po;p:r11 lttlK tlpe н:н
згiдно з Ме,годrrкою розрахJ-нку оре пljlс,tавl
рiшення Киiвськоi MicbKoi радli вiд 23 липня porcy ЛЪ 50/9129

<Про деякi пrtтання оренди комунального майна територiальноi громади DticTa Ки€ва)
станом на 0l вересня 2020 рока

Оренлар:
Алреса:

тоВдРистВо з ()БМЕЖЕною ВIдПоl]lДАлЬн lс'гlо <оРхкоМ),
rr. Кпiв. Bv-l. БоDllс tliл ьська, J

BapтicTb об'скта станом на 31.07.2017 - I l5l 060.00 грн.
Примiщення впкорrrстовуt-ться: пiл розлtiщення кафе, rцо не rлiilснк,lс llpoJaк ToBapiB Ilйакци]ноI групlr
(42,50 KB.M)-(Sl); кафе, що ]дil'iснюс пролаrrt ToBapiB пiлакuttзноI групu (30,60 нв. м) )-(S2);

3аrальна площа: 7]r!!дg.д - (S заг.);

Рiчна орепдка плата:
оплl =Вп/Sзаг., Sl " Copl = l l 5 1 0б0,00 грн, / 73, l0 " 42,50х бо/о = 40 153,26 грн.
опл2 = Вп / Sзаг. х 52 х Сор2 = l 15 l 060.00 Фн. / 73,10 " з0,60, 15% ='l2 275,86 грн.
: Опл ( 1,2) = Опл l + Опл2 = l l2 -l29.12 грн.

де Вп - BapTicTb орендованого майна згiдно з висновком про BapTicTb майна, без П.Д,В

Сор (l,2) - оренднi ставки: copl - 6%, Сор2 - l5%,
Розмiр мiсячноi орендноТ плати за перший мiсячь пiсля укладанЕя договору оренди чи перегляду розмiру оренлноi
плати:
Опл.мiс. = Е опл (L,2) l l2 х lп.р. = 112 4rr,r' l11, х 1,2lб : l l 392,82 грн., де
Iп.р. iнлекс iнфлячii з лати проведення експертноТ оцiнки до дати складання договору
або перегля,чу розмiру оренлноi плати 1,2lб (з урахуванням iнл. iнфлячiiза серпень 2020 року)
Розмiр мiсячноТ орендноi плати за наступний мiсячь розраховусться шляхом кориryвання розмiру мiсячноТ
орендноТ плати за поперелнiй мiсяць на iндекс iнфлячii за поточний мiсяць.
Розмiр оренлноI плати за l кв. м. cTaнoBltTb l55,85 грн. (без П.ЩВ).
П.ЩВ сплачусгься додатково! у визначених Законодавством порядку i розмiрi.

в

пlдпри€мство- БА-цАнсо},трllмувдtI
Ktlrrr lta.Ibtte tIi.lltpttc rrc l во .Kepr юча компаlIiя t

обслуrовуваIrпя r{IlтловOr-0 фонлу .Д,арllичького
раЙону ilr. Кк€ва)>

02l75, м. Киiв, XapKiBcbKe Lrroce, l48-A
пl р U А25З226690000026000З 00840576
в дТ <ощадбанк), МФо 322669
код сдрпоу з9604210
Iпн з960427265l2

563-38_38,56з-32-00
ytsia@tlkr,rlct

орЕнддр
ТОВАРИСТВО

3 ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДЛЛЬНIСТЮ
(оРхкоМ>

02099, м. КиТв, вул. Бориспiльська,3
р/р 26000056l l6088
Фiлiал кКиiЪСiтi>
IIAT кБ (I1РИВАТБАНк>.
мФо 380775
код СЩРПОУ 40 | 65086
тел,097-69

)

,гlt-il

кOшuпя 3

dаrп

piit СОЛО[УХА

e-mail: orx

А€вА



Додаток Ns 4

до.Щоговору Nэ l50/2017 вiд 2l вересня 2020 року

Акт
приЙмання-передачi в оренду нерухомого або iншого окремого

iндивiдуально визначеного майна, що належить до дерrкавноi власностi

м. КиТв а*с* Ц// року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(ОРХКОМ), код за СДРПОУ 40l65086 (даrri - Оренлар), що знаходиться
за адресою: м. Киiв, вул. Бориспiльська, З, в особi директора ГарасвоТ
Сабiни Сулейманiвни, яка дiс на пiдставi Статуту, з однiеi сторони,
та Комунальне пiдприсмство <<Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Щарницького району м. Кисва>, код за СДРПОУ
з96042'7 0 (далi - Балансоутримувач), що знаходиться за адресою: м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе, 148-А, в особi директора Солодухи Анлрiя
Миколайовича, який дiе на пiдставi Статуту, з другоi сторони, скла.ltи цей
Акт, про наведене нижче:

l. На виконання договору оренди нерухомого майна
вiд 2| вересня 2020 року Nsl50/20l7 (далi - ,Щоговiр оренли)
Балансоутримувач переда€, а Орендар приймае в строкове платне
користування нерухоме майно, що належить до комунальноi власностi, -

(далi - Об'скт оренди), що перебувае на балансi Бмансоутримувача та
н€lлежить до сфери управлiння .царницькоi районноi в MicTi Киевi
державноi алмiнiстрацii.

3. Балансоутримувач i Орендар засвiдчують, що, за винятком тих
випадкiв i обставин, про якi з€вначено у пунктi 4 нижче:

Характеристика нерухомого
майна

Нежитловi примiщення

Ключ об'екта, пiд яким об'ект
включений до Перелiку
вiдповiдного типу
Поверх l(перший)
Загапьна площа обiекта (кв, м) 73,10
Корисна площа об'екта (кв. м) 73,l0

назва об'скта
Нежитловi примiщення з Jф 1 по J\Ъ9

(група примiщень No 3) лiт. "А"
Мiсцезнаходження об'екта м. Киiв, 02099, вул. Бориспiльська, 3



до Об'екта оренди надаеться Орендарю в день пiдписання цього акта
приймання-передачi;

3.2. повнiстю вiдповiдае дiйсностi iнформацiя про Об'ект оренди:
оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду (iнформацiйному

повiдомленнi/iнформацiТ про об'ект оренли), а також розкрита на сайтi
Фонду державного майна Украiни у Перелiку вiдповiдного типу або у
Перелiку договорiв оренди державного нерухомого майна, щодо яких
орендодавцем прийнято рiшення про продовження TepMiHy ix дii на аукцiонi
(далi - Перелiки).

4. Ба"пансоутримувач засвiдчус, що зазначенi у пунктах 9.1,1 i 9.1.2
.Щоговору оренди, повнiстю вiдповiдають дiйсностi, а випадки i обставини,
на якi е посилання у цих пунктах ,,Щоговору ореI{ди, вiдсутнi.

5. I_[им Актом Орендар засвiдчуе, що отримав вiд Балансоутримувача
необхiдний комплект ключiв вiд Об'екта у кiлькостi _ штук.

Орендар
Товариство з обмеженоlо

вiдповiдальнiстю
(оРхкоМ

02099, м. Киiв, вул. Бориспiльська, 3

р/р 260000561l6088
Фiлiа,r кКиiвСiтi>
ПАТ кБ (ПРИВАТБАНк).
мФо 380775
код €ДРПОУ 40l6508б
тел.097-690-40-92
e-mail: orxkom@bigmir.net

!'q

Балансоутримувач
Коиуналыrе пiлприсмсr,во

<Керуtоча комtlанiя з обслуr,овування
житлового фонду Дарншцького

району м. Кисва>>

021 75, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе, l48-A
пiр UA 2 5З226690000026000300840576
в АТ <ощадбанк>, МФо 322669
Кол е.ЩРПОУ З96042'70
Iпнз96042,726512
тел./факс 56З_38_38, 563-32-00
e-mail: kp_kk_damytsia@uk.net

Анлрiй СОЛО!УХА

а

!ирек

N{. п

гАрАсвА

к0llи}llл з
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м, киiв

Додаток Ns 3

.по ,Ц,оговору N l 50/20l7 вiд 2l вересня 2020 року

договIр J\ф E_l50/2017
про надапня послуг

K2l > вересня 2020 року

Комунальпе пiдпрнсмство <<Керуюча компашiя з обс,,lуговування жrrтлового фоtlду
,I|,арннцького району м. Кнсва> (лалi - Виконавечь), в особi дирекгора Сололухи Анлрiя МиколаЙовича,
який дiс на пiлставi Сз атуry. з олнiсi cr орони. та

товарпство з обмеженою вiдповiда.льнiстю (орхком>, далi - Замовник, в особi директора
ГарасвоТ Сабiни Сулейманiвни. яка дiс на пiдставi Статуту. i с оренларем нежитлового приviщення
на пiдставi .Щоговору про передачу майна територiальноТ громади MicTa Кисва в оренду N9 |50/2017
вiд 2l вересня 2020 року (лzuri - примiщення), з iншоI сторони, разом iMeHoBaHi як Сторони. а окремо
як Сторона, домовиJlись про наступне:

l. Поняття та термiнп
l .l . ,для чiлей даного Договору наведенi нижче термiни вживаються s такому значеннi:
Послуга(п) - послуги з утримання булинкiв i спорул та прибудинкових територiй.

.Щоговiр - .Щоговiр про надання послуг, спечифiкою умов якого с врахування норм як чинного
цивiльного законодавства Украiни, так i чинного житлово-комунаJIьного законодавства.

Утримання булпнкiв i спорул та прибулинковпх тернторiй - господарська дiяльнiсть Виконавця,
спрямована на задоволення потреб Заvовника щодо утримання в нмежном} сан iTapHo-TexH iчному cTaHi
прилеглоТ територii бiля нежитлового примiщення Замовника.

Внкоrrавець - суб'скт господарювання, предметом дiяльностi якого с надання Послуги вiдповiдно
до умов чього ,Щоговору.

Замовншк - юридична особа, яка мас HaMip отримати якiсну Послуry за.Щоговором. i с оренларем
нежитлового примiчення на пiдставi 

'Цоговору 
про передачу майна територiальноi громали MicTa Кисва

в оренлу Nч l50/20l7 вiд 2l вересня 2020 року, яке знаходиться за адресою: м. KHiB.
вул. Борrrспiльська, 3,

2. Прелмет .Щоговору
2.1. Прелметом цього Договору с надання Виконавцем Послу,ги за адресою: lt, КиIв,

вул. Бориспiльська. 3 нежитлове примiщення. з Jtfp | по Nэ 9 (група примiщень Nе 3) лiт. (А)). ,}аг:lльною

плоurею 73,10 кв. м. розмiщене на l-поверсi. проведення Замовником своr,часноТ оплати за Послуги
на yмoBurx, передбачених цим ,Щоговором.

2.2. Виконавець визначае BapTicTb Послуги за l кв.м. загмьноi площi нежитлового llримiшення.
яке перебувас в орендному корисryваннi Замовника, на пiдставi дiючоi BapTocTi та струкryри послуг
за адресою: м. КиТв, вул. Бориспiльська, J нежитлове примiщення, з Nр l по JS 9 (група примiшень JФ 3),
лiт. <А> та законодавчо визначеноI перiоличностi та cTpoKiB надання таких Послуг,

2.3. BapTicTb Послуги за цим .Щоговором для Замовника становить:

3. Порялок розрахункiв
3.1. Розрахунковим перiодом с каленларний мiсячь.
Оплата за послуги вноситься не пiзнiше 20 числа поточного мiсяця.
3.2. Послуги оплачуються в безготiвковiй формi.
3.3. Плата вноситься на розрах}ltковий рахунок Виконавця.
3,4. У разi ненадання послуг з }тримання булинкiв i спорул та прибулинкових територiй

або надання ii не в повному обсязi, вiдхилення iх кiлькiсних i якiсних показникiв вiд нормативних,
Виконавець проводить перерахунок у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.5. Замовник щомiсяця до l0 числа отримус у Виконавrц (логовiрно - обслуговуючий вiллiл )
пiд розпис в журнмi видачi документацiй акт надання послуг та рахунок на оплату за отриманi лослуги
(перелiк послуг зазначений в !одатках Nэ | та Nэ 2).

3.6. Якщо Замовник не отримус у Виконавця в TepMiH, зазначений в л. 3,5, чього ,I|оговору. акг
надання послуг та рахунок на ошlаry за отриманi послуги, Виконавець мас право напрааити jx поштоtо на
адресу Замовника.

3.7. Замовник зобов'язаний прийняти наданi послуги та пiдписати лва примiрника lB на,Ilлilих
послуг, в результатi чого один примiрник в З-ти денний TepMiH з дня отримання а
надiслати Виконавцю листом на адресу: 02l75 м, Киiв XapKiBcbкe шосе, |48-а або

розпис.
-)

них послуг

t]иконавець замовнrtк

l1 обисто пiд

73.10 кв. м х 5.92 гпн = 432.75 грн. (чотириста тидцять двi грн. 75 коп.) з ПДВ
(чифрами та прописом)



3.8. У випадку вiдмови Замовника вiд пiдписання Акту наданих послуг без пОданНЯ ПИСЬМОВОГО

мотивованого обrрунryвання cBori дiй, протягом 3 днiв з моменту одержання Акry на,lаяих послуг
вiдповiдно до п. 3.5. або 3.6., наданi послуги вважаються прийнятими, акги пiдписаними.

4. Права та обов'язкп CTopiH
4,1. Замовнпк мас право:
4.1 .l . на свосчасне отримання Послуг належноТ якостi згiдно iз вимогам и дiючого законодавства;
4.1.2. на усунення Виконавцем виявлених недолiкiв у наланнi Послуг у встановлений

законодавством порядок та строки.
4.1.3. у разi ненадання або надання не в повному обсязi, зниження якостi послуг вимагати

перерахунок розмiру плати за послуги у порядку встановленому в розлiлi б чього.Щоговору:
4.1.4. на подання Виконавцю пропозичiй про внесення змiн та доповнень до даного /[оговору.

4.2. Замовник зобов'язаний:
4.2.1 . оплачувати Пос.гryги в установлений цим !оговором строк;
4.2.2. своечасно iнформувати Виконавця про виявлення несправнос,гей в iнженерних мережах,

конструктивних елементах нzlлежного йому примiцення та буаинку;
4.2.3. лотриvуватися санiтарно-гiгiснiчних, протипожежних та iнших правил rа правил утримання

жилих будинкiв та прибудинкових територiй;
4.2.4. надатн Виконавцю номера контактних телефонiв, адреси уповноважених oci6. маючих право

достуIry в примiщення в його вiлсутнiсть (вiдпустка" лiкування тощо).

4.2-5- за невиконання умов цього [оговору нести вiдповiдал ьн icTb, передбачену чинним
законодавством Украiни та цим !оговором;

4,2.6. проволити ]а рахунок власних коштiв ремонт примiщення:
4,2.7. при виконаннi Замовником робiт по ремонry, переплануванню своТх примiщень забезпечити

самостiйний вивiз будiвельного та iншого смiття. яке виникло внаслiдок проведення в лримiшеннi

ремонтних робiт, прибирання, перепланування тощо.

4.3. Впкошавець мас право:
4.3.1. вимагати вiд Замовника дотримання вимог правил утримання жилих будинкiв та

прибудинкових територiй, експлуатацiТ нежитлових примiщень у житлових будинках, санiтарно-гiгiснiчних
i протипожежних правил та iнших нормативно-правових акгiв у сферi житлово-комчн:ц ьних посJlуг:

4.3.2. здiйснювати обробку персональних даних Замовника, дiяти щодо iх захист)-, а також надавати
часткове або повне право обробки персональних даних TpeTiM особам д,гlя цiлей, пов'язаних iз виконанням
чього Д,оговору та у вiлповiлностi до чинного законодавстваi

4.3.3. на подання Замовнику пропозичiй про внесення змiн та доповнень ло ланого fJ,оговору:

4.4. Вшконавець зобов'язаний:
4,4.1. забезпечувати сво€часне надання послуг належноТ якостi згiдно iз законодавствомi
4,4-2. надаьжи Замовниковi необхiдну iнформацiю про BapTicTb Послуги та ii ск.паловi;
4.4.3. лримувати внугрiшньобулинковi мережi в належному технiчному cTaHi, здiйснювати Тх

технiчне обслуговування та ремонт. вживати свосчасних заходiв до запобiгання аварiйним
сиryаuiям та Тх лiквiдацiТ, усунення порушень щодо надання послуг в установленi законодавством строки;

4.4.4. проволити вiдповiдний перерахунок розмiру плати за ненадання або неналежне надання
Послуги у порядку, визначеному розлi.;lом б uього [оговору;

4.4.5. розглялаtи 5 визначений зaKoHoJaBcTBoM строк претензiiта cKapl и 3аvовника:
4.4.6. за рахунок власних коштiв свосчасно виконувати роботи з усунення неполадок. lцо виникли з

його вини та шо погiршують якiсть послуги:
4.4.7. свосчасно проводити пiлготовку житлового булинку (ryртожитку) та його технiчного

обладнання до експлуатачii в осiнньо-зимовий перiод;
4.4.8. За наявностi технiчноi можливостi за замовленням Замовника надавати останньому додатковi

ПЛаТНi пОслуги (ремонт. замiна сантехнiчного обладнання тощо) вiлповiлно ло кмькуляrliТ Виконавця.

5.Вiдповiдальнiсть CTopiH
5.1. Замовнпк песе вiдповhальнiсть за:
5.1 .l . нелотримання вимог нормативно-правових акгiв у сферi житлово-комунaцьного господарстsа;
5.1.2. несвосчасне внесення платежiв за послуги:
5.1.3. порушення визначеним чим !оговором зобов'язань;
S.2. Викошавець llece вiдповiдальпiсть .la:
5.2.1. неналежне надання або ненадання Послуги, що призвело до заподiяння збиткi

приNllщенню }огqжиттю чи здороs'ю. шляхом вiдшкодуваtlня збиткiв

виконавець

яка. tllкоди
аи у та (або)

Замовни к



5.2.2. зниження кiлькiсних i якiсних показникiв послуг з }тримання булинкiв i спорlr та

прибудинкових територiй шляхом зменшення розмiру плати. Якiсть надання послуг визнача€ться
вiдповiдно iз затвердженими перiоличнiстю та стоками надання послуг.

5.2.3. порушення зобов'язань, визначеним цим .Щоговором.

6. Порялок розв'язанпя спорiв.
6.1. У разi порушення Виконавцем умов цього.Щоговору в частинi надання Послуги Замовником та

представником Виконавця складасться акг-претензiя iз зазначенням у ньом} cTpoKiB. вил1 пор)шення.
кiлькiсних iякiсних показникiв послуг тощо.

представник Виконавця повинен з'явитися за вимиком Замовника д.ltя пiдписання акта-претензii
не пiзнiше нiж протягом лвох робочих лнiв.

6.2. Акт-претензiя подасгься Виконавцевi, який вирiuryс протягом трьох робочих днiв питання
щодо проведення перерахунку платежiв або надас Замовниковi обrрунтовану письмову вiлмову в

задоволеннi його претензiй.
6.3. Спори мiж Сторонами ро]в'я]} ються шляхом проведення переговорiв або в судовtlму порялку.

7. Форс-ма:корнi обставнвrr
7.1 . Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за цим ,Щоговором у разi настання непереборноi сили

(лiТ налзвичайних сиryаuiй техног€нного, природного або екологiчного характеру), що унемохливлю€
надання та оплаry послуг вiдповiдно до умов чього !оговору.

8. Строк лii.Щоговору
8.1. I-{ей.Щоговiр набирае чинностi з моменry його пiдписання iдiс до закiнчення строку лiI

договору оренли таlабо до припинення корисryвання примiщенням включно (в т.ч. припинення права
власностi на примiщення), алеубуль якому випадку до повного виконання Сторонами cBoiK зобов'язань.

8.2. Щей.Щоговiр може бути розiрваний достоково, у порядку визначеному чинним законодавством
Украiни, у разi перехолу права власностi (корисryвання) на примiщення ло iншоТ особи:

8.3. Буль-якi змiни та доповнення за цим.Щоговором с невiд'смною частиною чього,Д,оговору та
мають юридичну силу у випалку iх оформлення додатковою угодою

8,4, !оговор укладено у двох оригiнмьних примiрниках, по одному J2rя кожноТ iз CTopiH.

9. Прпкiнчевi умови
9.I . Замовник надас згоду Виконавцю на зберiгання та обробку своТх персональних даних з метою

здiйснення ocTaHHiM своТх зобов'язань за цим 'Щоговором 
та житлово-комун:ц ьним закоliодавс,гвом.

Виконавець несе вiдповiдмьнiсть за доIримання законностi вiдносно захисry персональних .1аних у
вiдповiдностi до Закону УкраТни <Про захист персональних даних).

9.2.Визнання недiйсними. в тому числi внаслiдок змiн до законодавства. окремих положень цього
!оговору, не тягне за собою недiйсностi iнших лоложень та,Щоговору заг;}лоl\tл

9.3. Правовiдносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього.Щоговору i не вреryльованi
ним, реryлюються вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

l0.Мiсцезнаходженltя i пiлппсu CTopiH

викоtlавець
Комунальне пiдприсмство

<<Керуюча компапiя з обслуговування
житлового фоплу .Д,арllичького

району м. Кисва>
02099, м. КиТв, вул, Бориспiльська,3
р/р 26000056llб088
Фiлiм <КиiвСiтi>
ПАТ кБ (ПРИВАТБАНК).
мФо 380775

поу 40l65086

Замовпик
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

(оРхкоМ

02l 75, м. киiв,
XapKiBcbKe шосе, l48-A
п/ р U А253226690000026000З00840576
в АТ коцадбанк), МФо 322669
Кол СДРПОУ 9604270
Iпн j96
тел,l 63_] 2_00

ukr.п

l
ý]оaо

код €

r. пе[

одухА
lI

а I-APACBA



Додаток N9 l

до Договору М E-l50/20l7
про надання послуг вiл 2l вересня 2020 р

Розрахунок
плати за пос,луги по !оговору, якi надас КП <<Керуюча компанiя з обслуговування жнт,,lового фонду

.Щ,арничького району м. КисваD

Струкrура BltTpar BapTiclb грн. на l кв.[!

l Прибирання прибулинковоТ територii | .5,154
1 Прибирання сходових клiток 0.0000

] Вивезення побутових вiлхолiв 0.0000

1 Прибирання пiлвалу, технiчних поверхiв та покрiвлi 0.0000
5 Технiчне обслуговування лiфтiв 0,0000

6 Обс,туговування систем лиспетчеризачii 0,0000

7 Технiчне обслуговування внутрiшньобудинкових систем гарячого
водопостачання, холодного водопостачання
водовiдведення, централiзованого опiUIення та зливовоi каналiзацiТ 0.5526

8 [ератизачiя 0.0000

9 .Щезiвсекчiя 0.0000

]0 Обслуговування лимових та вентиляцiйних каналiв 0.028,1

lI Технiчне обслуговування та поточний ремонт мереж
еле кгропостача н н я ta електрообла:нання. необхiдних для
елекгрозабезпечення технiчних чiлей бу,rинку (освiтлення мiсць
загllльного користування, елеmропостачання лiфтiв, пiлкачування
воли). 0.47з8

12 Поточний ремонт констуктивних елементiв. внутрiшньобулинкових
систем гарячого i холоJного водопостачання. водовiдведення,
uентралiзованого опалення та зл ивовоi каналiзаuiТ i технiчних
пристоТв будинкiв та елементiв зовнiшнього упорялження. шо
розмiщенi на закрiпленiй в установленому порядку прибудинковiй
територiТ (в тому числi спортивних, дитячих та iнших майланчикiв). I.5l02

lз Поливання дворiв, клумб i газонiв 0.0.149

l4 Прибирання i вивезення cHiry, посипання частини прибудивковоi
терrгорiТ. призначеноТ для проход} та проiiду. протиожеледними
сумiшами 0.22j I

]5 Експлуатачiя номерних знакiв на булинках 0.0000
lб Освiтлення мiсць загмьного користування i пiлвалiв та пiлкачування

води 0.5 5 26
l7 Енергопостачання,] iфтiв 0.0000

Всього витрат без П[В ^1.9 j l

пдв 0.99
Всього витрат з П[В ( о,'

викопавець
Комунальне пИпри€мство

<d(еруюча компанiя з обслуговуваllня
житлового фошлу !арницького

району м. Кисва>>
02099, м. Киiв, вул. Бориспiльська,3
р/р 26000056ll6088
Фiлiал <КиiвСiтi>

Замовник
товаршство з обDlо+iеною вiлповiда.rьн iстю

<орхком

02l75, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе, |48-А
пl р UА25З226690000026000З00840576

ПАТ КБ (ПРиВАТБАНк)) вАТ( мФо з 22669
мФо з80 Код С
код СД lIlH
тел.09 тел -()0

с- kr, net

'i
,J

]\l . rl.
одухА

]\, . п.

,гАрАсвА

л9
п/п



Додаток Ns 2
до Договору N9 Е- l50/20l7

про надання послуг вiл 2l вересня 2020 р.

l. l}i.r ur Ko-rl,Batl llя платlt ra e"reKTptrcttcpl,i to

1.1. Розмiр вiдшколування плати за електроенергiю визначасться згi_lно показань лiчильникiв за

тарифами, встановленими нормами законодавства.
с= (N х T)+Bi

С - сума оrutати;
N - показання лiчильника, кВт;
Т - тариф.
В _ витрати Виконавця на збiр, нарахування та облiк плати за послуги з вiдшкодування плати за
елекгроенергiю.

1.2. Розмiр плати за спожиry електроенергiю при вiдсутностi лiчильника у Замовника (або його
несправносгi чи такого. що не повiрений) нараховусться у процентному вiдношеннi вiд загальноТ спожитоТ
елекгроенергii, вiдповiдно до iснуючого електронавантаження споживачiв згiдно до тарифiв. встановлених
нормами законодавства.

1.3.CyMa може змiнюватись в односторонньому порядку взв'язку зi зм iною ii складових.
1.4. Витрати Виконавця на збiр. нарахування та облiк плати за лосл}ги з вilшtкодування ллати за

електроенергiю зазначен ий у ланому.Щолатку.

1.5 В разi уклалення замовником прямого договору з вiдповiдною органiзаuiсю, Замовник ловинен
надати копiю такого договору:

BrlKollaBeub ЗaMoBttttK

Комунальне пiдприсмство
<d(еруюча компанiя з обслуговування

житлового фонлу .Д,арничького
району м. Кисвоr

02099, м. Киiв, вул. Бориспiльська,3
р/р 26000056l l6088
Фiлiал <КиТвСiтi>
ПАТ кБ (IТРиВАТБАНк)).
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BapTicTb ви грат ВиконавLlя Вiдшкодування за електроенергiю. грн

Всього заробiтна плата з податками l78,08
Матерiали 5 2.07

Рентабiл bHicTb l00й 23.02

Всього витрат без П!,В 253, | 7

пдв 20 % 50.63

Разолr з П[В JOJ,80

*

Товарпство з обме:кеною вiдповiдальнiстю
<орхком

\{. п,



!одаткова утода
про приппнецня дiifiоговору вiл 22 вересrrя 2017 року J\! 1502017
про передачу майпа терrrгорiальноi громадл мiсга Кисва в орllдl

lfuрншрка райоrша в мiсгi Киевi дерlмвна адмiнiсграцiя, далi - ОРЕНДОДДВЕLЬ,
в особi гоlrови Лагупл Ярооrава Миrсоrайовича, лслi дiе на пiдсгавi Закону УкрПш <Лро йсuевi
державнi адr,Iiнiсграцii)>, Регламеrгry !аршл:ркоi райоттноi в мiсгi Киевi дерlrевноi a.щliHicTpalii, з одliсi
сгорrш та Томрисгво з обмокеною вiщrовhа,ънiсь (ОР)С(ОI\б) да,,1i - ОРЕIЦАР, в особi длрекгора
Гарасвоi Сабitш С}леfuланЬrпr, шtа дiс на пiдсrавi Стагуry, а пкож комупальне пiдrрисмсгво
<dtеруrоча коrчmанiя з обсýтOвувашrя жtлlпового фоlrry fuрншъкого райоlrу м. Киша>, далi -
ШДtГИеМСТВG,БАJlАНСОУТРИN.{УВАЧ, в ocбi дирекrOра Солоýшl Андрiя Мшсолайовича, лодi
дiе на пйсгавi Стагуry, що iменутогься разом - СТОРОНИ, керуюrшсь сгагтею 284 Господдрькою кодексу
Украши, ЦrшЬrпм кодекФм Yкpai]fl., чilстиною третюю gгаггi 9 та сгатгею lб Закону Уr9аitти <Пр
оrЕЕry дер)Iйвною та коIчIуIrа,ъЕою маЁдrа), далi - Закон, rгуIflсгаIt0l l25 та 130 Поряшtу передачi в оренry
держlвног0 та комунаJIьною маЁп{а загвердкеною поспlновою KбiHery MiHicTpb Украlгти вй 03.06.2020
J\Ъ 483 <<!елсi гпrгаrпrя ореIrдr державною та коIf},нir,ъною маiша>, посrановою Кабiнсгу МiнiсгрЬ Украtlш
вИ 12.08.2020 Ns 820 <Пр загверлкеlсrя rrршлiртпп доюворЬ орФlшl дер)rGвною майдtа>, далi - Посгаrощ
та рiшеrrrrя КиЪськоi MicbKoi рqд,r вИ 23.07.2020 Ns 50/9129 <dlp деясi гп{гtlшu ореtrдr коптl,на.rьною майна
терrюрiа.гьноi громадr йсга Киева> уста.гм rцо Додакову }тoду пр rпо{еrенаведене:

l. СТОРОНИ за взасмною зюдою вирir:ш,тл прлвеgги сгрк дii.Щоговору пр перлачу майна
терлгюрiаъноi грмади MicTa Кием в орецry вtд22,09.201'| Np 1502017, латi -.Щоговiр, у вiцlовiлriсгь iз

мйiма.гьrпоl сгрком ореIrдr, передбачеЕим частиною трегъою сrаггi 9 Закону, та збЬrrпrпr терйв йою дii
до 5 ркЬ (до 22.09,2022 вкгпочно), виIсlIавпм йоrо у новй рлакrii згiшtо з прш.riрrппл доюворм оренд.l
нер}хомою або iшшою окремою irrливфаьно вt{значеною Maftra що нмежиIъ до державноi шасносгi.
затвердкеною Поспlновою.

2. I_[o .Щолаткову )тOry скJIадено у трьох прш.dргплtах по одrому прlлtvtiрtппсу лrя ОРЕНffОflАВЩЯ,
ОРЕFIД+Гg - 1ЦДРИеМСТВА - БАJIАНСОУТРИN{УВАЧA

Кохспd з пршriрrшкЬ ма€ одrжову юрид.{t+ту сшry.
3. L{я .Щодатrtова уюда набирае чlппlоgгi з момеrrry ii пiдплса+rя i сгановrь невiд'смну часгиrry

flоювору.
Юришлчнi rurреси та бштсЬськi реIФiзшrи СГОРIН.
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noroBIP Nb 150 12017

rpo nepeAaqy MaftHa replrropiaJlbHoi rpoMaArr Micra Kuesa B opeHAy

nricro Kuis <<22>> nepecvn 2017 poxy

flapuuqrna paftouHa B nricri Knesi Aep]KaBHa a4vriuicrpaqir, naAani +
OPEHAOAABEUb, s oco6i B. o. ronoBu Jlososoro Baclrns Eopuconuua, txuir gie ua niAcraei
3arouy Yrpaiuu <llpo Nricqesi 4epNanni a4nrinicrpaqii>, Peuaveury lapnuqsxoi paftouuoi n

Nricri Kuesi gepxannoi a,unrinicrpaqii, s oAHiei cropoHl4 ra TOBAPI4CTBO 3 OEMEXEHOrc
BIAIOBIAAIbHICTIO (OPXKOM), naAani - OPEHAAP, e oco6i Ar{peKropa fapaenoi
Ca6iuu Cyneftrr,raHinnu, rqo .qie ua nilcraei Craryry, s 4pyroi cropoHl{, a,TaKox xor,tyualrud
ni4npraevcrno<Kepyroua roN4nanis s o6cryroByBaHHt xl4rJloBoro Qosay,{apHnqrroro
paftony M. Kraena>, uaaani-IIIAIIPI4CMCTBO-EAJIAHCOyTPZMyBATI, e oco6i
B.o. Ar4peKropa Bolrorpy6a llaua Biranifiosuua, xKui4 Aie na ni.{crasi HaKa3y sit 19.09.2017

J\b541/x-rp ra Craryry, Ir1o iueuyrorrcr pa3oM - Croponu ra Kepyroqucr 3aroHorra Yrpaiuu
<llpo opeHAy AepxaBHoro ra KoMyHanbHoro lraftna>, IloroNennsu ilpo opeHAy tr,tafisa

repzropianruoi rpovra.qu lricra Knena, Iqo 3arBep.qxeHo pineHurrra KriecnKoi Iraicrxoi paaz siA

21 xnirns 2015 pory J\b 415/1280 yr<lalu qefi ,{oronip npo HI{xqeHaBeAeHe:

1. TTPEAMET AOTOBOPy

1.1. OPEHAOAABEUb Ha Br4KoHaHHr n26.I qacrr.rHr4 I npororory saci4auul
nocrifinoi xolricii Kriscrroi nicrroi pa1:u 3 rII,IraHb sracHocri sil 20.07.2011 J\b 58,
po3nopf,A)reuHx .{apuuqxoi paftouHoi s Naicri Kneni 4epNanuoi a4Ir,riuicrpaqii sit 22.09.201'7

J\b 618 dlpo nepeAaqy B opeH.qy vraitta KoMyHanbHoi eracnocri repuropianrnoi rpoMaAI{ Iraicra

Kuesa eAr4HoMy rrpereHAeHry Ha npaBo opeHAI4)) nepeAae, a OPEH,{AP npzfiltae B opeHA}/

HepyxoMe vafiuo (ueNuuoni npuvirqeHHr), uo HaJlellfl4rb Ao roruynalruoi eracHocri
repuropianruoi rpouaAra naicra Kneea, Iani - OE'CKT, flKe 3Haxo1vrrbcr,3a aApecorc: vr. Kr.ri4,

ByJr. Bopncni.rrbcbKa, 3, nil posrriuleHHn rcaQe, uo He sAiftcHroe rrpoAa]I( ronapifr
uiAarcrlusHoi rpyuu (42150 rcn. vr) ra poruiqeHHs rcaQe, Iqo stiftcurce rpoAax ronapia
uiAarcrlnsuoi rpynn (30,60 rcn. ru).

1.2. I{eft ,{oronip nusuauae B3aeMosiAHoczHra CTOPIH uloAo crpoKoBoro, IrJlarHoro

Kopr{cryBannq OPEHAAPEM OB'CKTOM. I

2, OE'€KT OPEHNU

2.1. O6'exroM opeHAI4 e:

- nex[uosi npuvilqeunr,
na 1 nonepci 73,10 KB. M, sriAuo g

neni4'euny qacrl4Hy Ilboro [oronopy;
- iuure ycrarKyBaHH.a, iuneHTap ra iHure (sa narnHocri) sriAHo s nepeliroM, IrIo e

neni4'euHoro qacrllHolo Ilboro,{oronopy
2.2. Bapricrs OB'CKTA srilno is sarnepAxeHr,rM aKroM orlisru rvafisa a6o sncHoBKoM npo

napricrr vaftna craHoM Ha 31 rIrrIHt 2017 poKy craHoBllrb 1 151060 rprl.
00 r<on. (o4ran :vri.tu,liorr cro il'n'rl{ecrTr o/IHaructqa tilic't';Ieclr rpu. 00 rcott.).

2.3. Cras OE'CKTA Ha Aary lepe4aui fioro OPEHAAPEBI, He rlorpe6ye norovuoro a6o

r<artira-nrnofo rrr4 rroroirHofo i raniramHoro peMoHTy, Blr3Haqaerbcfl s axri npufirrlauHa-nepe4aui

3a y3roA)KeHrrM Br.rcHoBKoM IIIAilPI4CMCTBA-BAJIAHCOyTPI,IMyBAT{A i OPEHAAPT'
2.4. OPEHIAP ncrynae y crpoKoBe nrrarHe Kopr4cryBaHns OB'CKTOM y repviu, yrcasauufi

y rlboMy .{oronopi, ilre He paHiure Aauz niAnvcaHHs. CTOPOI{AMZ qsoro .{oronopy (:' pesi

opeHArd HepyxoMoro ruafiHa Ha crpoK He MeHIxe HiN rpn poKt4 - ue paHiure AarI4 Aepixannol
peecrpaqii rlboro,{oronopy) ra aKra npufi naHut-nepeAaqi OB' €KTA.

2.5. llepe4aqa OB'€KTA s opeHAy He rrrHe ga co6oro BLIHI4KHeHHq e OPEHMPfl rpaBa

sracgocri na qeft OB'QKT. Blacuuxovr OB'CKTA garvruaerbc.s repuropianbHa rpoMaAa Iuicra

Kuena, a OPEHIAP r<opucryerbc.f, HI{M flportroM crpoKy opeHAr{.

3aranbHolo lnorqero '73,10 KB. M, B T.rI.

s[rorircsauH.f,M 3 rlonoBepxoBoro nJIaHy, Ir1o crcnaAab



3. OPEHNHA IIJIATA

3.1.Open4Ha flJrara Br43HaqeHa ua ui4craei MeroAraKI.{ po3paxyHKy opeHAnoi urtarll sa

uafino repuropianuroi rpolraAlr M. Kraena, ,IKe nepeAaerbct B opeHAy, 3arBepAxeuoi pilreHHat,t

Kniscrroi vricrroi pagu ui[, 2I rsirHq 2015 pory J\b 41511280, i craHosurr 6eg nAB :

I70 rprr. 12 Korr. sa lrs.N,r opeu4onauoi urouli, uo B qinolry cKnaAae 12 419 rpH.

63 ron.(43aHaAul'rb rptcnq qornplrcra cint/Iec;rl ;-1en'lrt rpu. 63 xon.) sa 6a3oszft laicrqr
opeHAr.r craHoM na 01 BepecHt 2017 potcy.

3.1.1.BiruoeiAHo Ao n.11 Piurenns KziscsKoi Ir,ricsroi patu r'i[,2] xeirH.s 2015 porcy

Ns 415/1280 is sNaiHaM:v.TaAorroBHeHHrMr.I BcraHoBJIeHo, ulo Ao 31 xoBTHt 2017 poxy, aJIe He

nigsiure l1gfl]vr ua6yw, qunHocri HoBoro pe4axqiero flolox<esns rpo opeHAy maitsa

repuropialuroi rpouaAra lricra Knena, A.ns o6'errin opeugIE, Aard oqiuxu sKI4x BcraHoBJIeHa

nicrq 01 nepeurs, 2014 poKy, opeu4Hi craBKI4, nIasHa.Ieui MeroAuxoro pospaxyHry open4Hoi

rrJrarr.r 3a rr,rafiuo repuropianrnoi rpoMaAI4 uicra Kzena, f,Ke rlepeAaerbct B opeHAy,

3acrocoByerbcr y posnaipi 50%o scr:aloBJleHoro o6cmy, ulo B qinonry cKnaAae 6239.t12 rpH. 3a

6asosuia vricrqr opeHAI4 craHoM na 01 .09.2017.
3.2. OpeuAHa nnara sa xoxur,rfi Hacrynuvft uicrqr Bl43Hallaerbc.f, rrulsxoM KopI4fyBaHHfl

opeu4uoi rrJrarrr 3a rrorepe4Hift lricxllb Ha iu4exc iH$nrqii 3a rloroilHzfi vricsqr. Oneparznua

igQopvraUiq rpo iuaerccu iH$nrqii, po3paxoBaHi ,{epNannoro cnyN6olo crarl4cruru YxpaiHn,
poeniqyer bcfl. Ha se6- caft ri @ongy AepxaBHoro uafi ua Yrpaiuz.

3.3. y pa3i Kopr.rcryBaHHs OE'CKTOM npor.f,roM HeIIoBHoro KaneHAapHoro Mlctqa
(uepuroro mla6o ocraHHboro Nricsqis open4ra) Ao6osa opeHIHa nJlara sa AHi KopI4cryBaHHq

Br43Har{aerrc.s griAuo s Mero.{vKoro po3paxyHKy opeH4noi wrarr4 ga Iuafino repuropialrsoi
rpoMaAr{ ruicra Knena, rKe rrepeAaerbcfl. B opeHAy, na ocuosi opeH4Hoi nraru sa siAnosiAHi

nicsqi nponopuifiHo AHIM KoplzcryBaHHs. ..

3.4. PosN,{ip opeHlHoi uaru Moxe 6yru snrineHo Ha BIrMory oAuiei is CTOPIH y pa3i euinu
MeroAuxz po3paxyHKy opeHAHoi nlarz 3a KopI{cryBaHHt tuaftnou repuropianrnoi rpoua4u
uicra Kuena, {Ke nepeAaerbcfl. B opeHly, ra s iHlxrlx BI,IrIaAKax, lepe46a'reHl4x 3aKoHoAaBcrBo]'/T

Yrpaiuu.
3.5. [o4arKoBo Ao open4Hoi rururv HapaxoByerbc-f, roAaroK Ha AoAaHy Baprlcrb y po3Mlpax

Ta rroprlKy, Br,r3HarreHr.{x 3aKoHoAaBcrBoM Vr<paiHIl, srcufi cntauyerbcfl OPEHAAPEM pasou I
opeHAHoro nJIaroIo.

3.6. Open4ua ilrura curraqyerbc.n OPEHAAPEM Ha paxyHoK IIIAilPZCMCIBA-
EAJIAHCOyTPI,IMyBAqA, KoMyHanbHofo ni4lpuevcrna <Kepyroua xounanis 3

o6cnyronyBaHH{ xr.rrJroBofo Qon4y ,{apuuqxoro pafiouy rr.r. KveBa)), tKe 3HaxoAl'Irbcs. zii

uap.io.' 02091, na. Kvrin, Xaprincrxe uroce,148-a, n/p J\! 26000300840576 e AT <OnlaA6anx>,

KoA €APnOy 39604270, MOO 322669 rerr. 563-38-38, 563-32-00 roql4Haroql4 3 Aarlr
niAnncaung aKTa upuftnaauHr-uepe4aui. Ocrasuil,t AHeM crIJIarI4 opeu4uoi rIJIarI4 e Aara

niAuracannq Cropouaruu aKra npvfivauHt-flepeAaqi upu noBepHeHHi o6'exra opeHAI'I

OPEHAOAABIIEBI.
3.7. Open4Ha nJrara cuaqyerbcr OPEHIAPEM He3aJIexHo eiA HacriAxis rocnoAapcmoi

4ixltnocri OPEHAAP-fl rqolricflqHo He uisHixre 15 .Ilacra roror{Horo Micqqs.

3.8. y pa:i rxrqo OPEHAAP He Moxe Br{Kopr4croByBarl,I opeHAoBaHe vaftno y sn'asry s

neo6xiAnicto [poBeAeHHfl peMoHTHt4x po6ir, 3a ftoro KnorIoraHHtM piureuHru

OPEHAOAABUT ua ri.4crasi pirueHur locrifinoi xorraicii KuiscrKoi uicrroi pa[r4 3 rII4raHL

sracHocri na nepio4 Br,rKoHaHHr peMoHTHI4x po6ir opeHAHa rIJIara Mo)Ke 6yru suenrreHa na 50

niAcorKie Ars o6'exris nrorqero Ao 150 re. M Ha crpor se 6intrue 3 nricqqin, a 4lr o6'errin
rnorlerc 6insrue 150 Ks. M Ha crpoK se 6illure 6 vricxqin.

InQoplraqix qolo HerMoxrueocri BLIKopI4croByBaHHq opeHAoBaHoro nafina

ni4rnep4Nyerbcr ei4noni4uvu aKroM, cKnaAeHI4M OPEHAAPEM ra IIIAIPI4€MCTBOM-
EAJIAHC OYTPZMYBAIIEM.

flepe.q6aueHa Ur{M rryHKToM 3MeHrxeHa opeHAHa nnara Moxe 6ytu vcrauoBJleHa oAI{H pas

rrpor{roM crpoKy lii qroro ,{oronopy.
3.9. Onlara KoMyHanbHr4x nocJryf, Br4Tpar Ha yrpl4MaHHtr rtpu6yluurcoeoi repnropil,

napricrt nocnyr no peMoHry i rexniunorvry o6cnyronyBaHHlo iuxeuepHoro o6laAsaHHs' Ta

nuyrpirunro6y4raur<oBr4x Mepex, peMoHry 6ylinni, y r.il.: norpinli, $aca4y, srsis crlirrq roulQ:



KoMneHcauile Br{rpar TIIAIIPI4eMCTBA-BAJIAHCoyTpI4MyIIATIA 3a
3eMeJrbHoro gil.aHrorc He BXoAr4Tb Io cKJraAy opeHAHoi uaru.

KOp14CTyBaHHt

3.10' 3o6oB'tI3aHHt OPEHAAP.f, no cnrari opeu4Hoi firrurv:a6esnevyrcrbcr y nuur4i
aeaHcoeoi opeHluoi nJIarI,I n posnripi He MeHrue ui>n opeHgHa rrJrara 3a ABa raicgqi. CifEH4nf
cnnaqye aeaucosufi n:rarix< nporcror4 l0 xaleHlapHnx guin : Iarn nilnlrcalHs. loronopy.
IIAIPI4CMCTBO-BAJIAIJCOyTPI4MyBA9 :apaxoBye asaHcosr4ft nrarirrc nK opeHAHy rnary
3a ocraFrHi lsa rr,licqqi crpoKy 4ii fior.onopy opeHAu. IHAerccauir opeugsoi nnaru B rlboMy
BI4naAKy ilpoBoAI4TF,cq niAnoeiAHo /Io MeloAnnu po3paxyHr(y opeH4Hoi rrrarr4 3a vafiuo
repr.rropia,rruoi rpotragrz nlicra KH€sa, rKe trepejla€Tbcr B opeHAy.

3.11. Flaavipy cnnaveHa cyMa opeH4Hoi rrJrlar, nir-urrae B ycraHoBJreHoMy rropsAKy:a.rrixy
B paxyHoK rraafi6yrHix nrate>xin, a y pasi HeMox(Jrr4Bocri raxoro :anixy y se'r:xy 3 npr{nr,rHeHH.rrM
opeHAHt4x eiAHocrH noBepHeHHro OPEHAAPIO.

3.12. y pa:i npznzHeHllt (posipnaHnr) uroro /loroeopy OPEFfII/A.P cn,raqye opeHAHy rrnary Ao
AH.q [oBepHeHH.fl OB'CKTA 3a aKToM npzfiwaHHl-nepeAa.{i BKJrrorrHo. 3axiHqeHHq crpor(y aiT qsoro
l{oronopy He seirtnse OPEHIAP,fl eia o6oa'x:rcy cnJrarr4rr4 :a6opronauicru :a opeHAHo]o rrJraroro,
tKlIIo raKa BI4HLrKJra, y noBHoMy o6c.n:i, BpixoByloqr4 cauxqii [I[[PI4CMCTBy-
BAJIAHC O YTP I,A/ryB AqY.

4, OEOB'q3KII CTOPIH

4. I . OPEHAO/{ABEIfb so6oe' szanufi:
4.1.1. flporrrov 30 KaneFlAapHnx Auie 3 MoMeHry uiAnucaHs, r_tF,ofo [oronopy 3

AoAarKaMil rrepeAarr{ rro aKry upufiuaHuq-nepeAaqi OE'€ltT.
4.1.2. He equHsru Aiir, rxi 6 neperur(oAxanr4 OPEHAAPIO roprzcryBarvcfl OI;'€K'IOM Ha

yMoBax rlboro [oroaopy.
4.1.3. Yezna4ry peopraui:aqii OPEHAAPT Ao rrprlrrnHeHHr qnHHocri usoro [oronopy

nepeyKnacrl4 qeii ,{oronip rta ralc4x caMI,IX yMoBax 3 oAHHM i: rrpaBoHacrynnurcia, flr(ruo
ocransifi 3foAeH crarv OPEHIAPEM.

4.1'4. y pa3i :Aificuerlnr OPEI{IAPEM neeig'enHlzx rrorinrueHs opeHAoBaHoro
OE'CKTA OPEHAOAABEIIb so6os'ssaHlafi sAiicHrosaru KoHrponb sa sgiilcHeHHqM raKr4x
nolinrueul.

4'l'5. Bi4ruro4ynarr.r OPEHAAPIO, y pa3i npnnaru:auii opeH4oBaHoro OB'SKTA,
napricrl spo6lenux Heni4orcpeMJlloBaHux no,rinurent opeHAoBaHoro OB'eKTA, :a HaqeHocri
3rorl4 OPEHAOAABTUI sa rar<i nolinureunfl. B Mexax s6irrueHHr Baprocri opengoBaHoro
OB'CKTA B pe3ynbrari raxrlx nolinureHs.

4.2. OPEHIAP :o6og's3asuI :

4 .2.1 . llpufinnu r o arfly npnft vauHq-r epeAaqi OB' eKT.
4.2.2. BurcopucroByBarr4 OB'CKT' eilnoeiluo Ao froro npr{3HaqeHH, ra yMoB rtboro

lloronopy.
4.2.4. Csoeqacuo i e nosHoN,Iy o6cr:i cnnaqyBarr4 opeHArry rnary ra iurui n,rarex<i.
4.2.5.3a6e:ne'Iurn HaJIexHe:6epeNeHHfl, eKcnJryaraqiro i cauirapue yrpr4MaHHq OE'CKTA

opeH.{I4, fioro o6laAHaHHf,, iuneHrapro ra sano6iraru fioro nouKoAxeHsro i [cyBaHHro.
4.2.6. flpra opeH4i niAsa,ruHux npnlriuteub Aorpr4MyBarr,tcb npaBrzn erccn,ryarauii ra

peMoHry iuxeHeprlux xoltyHixaqifi ra BHMor BHIII-Il-104-16 rro r6epiraHHro ra cKnaryBaHHK)
varepiarsHutx Uinsocrcfi y ni4ealtHr,rx nprzrraiueHHsx, a raKox sa6esne.{t,trn ix saxucr sil asapiia
iHxeHepuux ronryuirauiE.

4.2.7. llpourou crpoKy Aii l{oronopy Ao nepe4avi OE'CKTA IIIAIIPI4CMCTBy-
BAJIAHCOyTPI'IMyBAtIy ro aKry npuftvauu.a-repe4avi sa ceifi paxyHoK rrpoBoAr{rr4
ueo6xiAHnfi noro.{Hr4il penonr oB'eKTA (Qacaay 6yluuxy, noxpiui, opeHAoBaHux npravirqeul,
vicqr cnilruoro KoplrcryBat{Hs, cucreMu orrarreHHs. BoAorrocraqaHHr ra eonosiAneaeuHr). [{r
yMoBa /{oronopy He po3rnsAaerbct tK Ao:si,r Ha s.qiftcHerrHs nolirrrueHr opeH/IoBaHofo
OE'CKTA i ue rqrue sa co6oro 3o6os'qgaHHr OPEH/{OAABIIfi rroAo KoMrreHcarriT aaprocri'nolinrtrenl.

4.2.8. 3a6esne.{uru nilroronxy OB'eKTA lo eKcnJryat.aqii s ociFrHbo-3r.rMoBr,rfr nepioa:
npoBecrr.r yrerrneHHr aircoH, 4eepefi, peMoHT norcpin,ri (y pa:i rreo6xilnocri).



4'2.9' BianoeiaHo ro BI4Mor HopMarnBHo-rlpaBosrax axria 3 nolKelr(HoT 6esnexn pospo6,rrru
KoMUIeKcHi saxoAla ilIoAo sa6egne'{eHHtt [oxeNnoT 6esnexu o6'exra opeHAr4. 3a6esneqyBarr4
AoAeplI(aHHfl nporl,tfiox(e]I(Hl,Ix Br4Mor crau4aprie, HopM, ilpaB4Ir, a rat(ox Br4KoHaHHr Br4Mof
npunvrcie i nocraHoe oprauin AepxaBHoro noxelr(Horo Hafnr/ly. yrpanryBaru y c[paBHoMy craHi
saco6u [porl4no)KexHoro 3axvcry i :n'r3xy, floxexHy rexuircy, o6,raauaHnq ra iueeHTap, H9
Ao[ycKarl4 ix naropvtcraHHq He 3a [pI43HaqeHHrv. Ilpoeo1urv po:c,ri4yuaHHr Byrra/Ixie noxex
TA fIOAABATN IIIAIIPI4€I\4CTBY-EAJIAHCOYTPI,IMYBALIY BianosiaHi noKVMe}{TH
poscli4yrauHl.

4.2.I0. 3a6eslevyna'ru 6e:nepeurrc oruurt Aocryn Ao OB'CKTA npe4craeuv rcin
OPEHAOAABqt, IIAIIPI4€MCTBA-EAJIAIJCOyTPI4MyBAtIA ra crpyKrypHoro
ni4pos4ily BI4KoHaBqoro opraHy Kuiecsxol H,ricrrcoi paAv (KvriecrrcoT rraicsxoi' aepircaenoi
a4rraiuicrpaqii), uro sAiftcHloe ynpaariuuq N,{afruoi\a, Ta HaraBarr4 3a neprroK) BaMororo Bc}o
neo6xi4uy iuQopvaqilo LIIoAo OB'CKTA Anr repeBiprra 4orprzMaHHq OPEHAAPEM yn,1on uboro
[oronopy.

4.2.1 I. Ha slaN{ory OPEI{IOAAB Llt a6o IIIIIPZCMC'IBA-BAJIAHCOyTPI4MyBA qA
npoBollrrl4 snipxy B3aeMopo3paxyuxie 3 opeHAHt4x rrJrarex(in i oQoprtts-rn silnosilFri arcru
snipxtz, rqopivno 6paru yqacrb n iuneuraprasaqii po3paxyHr(ie craHorvr ua I ciqHq.

4.2.12. He nresttr HiN sa 2 rtjcsui rrucbMoBo Ao npnrrrr{eHH, Brrr(opncrauns OB,CKTA
nosiAorMraru OPEHIOAABUIO Ta fllflPI4eMCTBy-EAJIAHCoyTpt4My BALIy.

4.2'13. Canrocriftno cnnaqyBarl4 eapricrs SaxrrzvHo cno)nr4Tr4x KoMyHanbHr.{x noonyr
ilocrar{arbHlII(aM TaKux ItocJlyf. grci Ha.{arcTlct 3a oKpeMhMH Aot'oBopaMl4, yKnaAerl4MH
OPEHAAPEM 3 rIr4MLr opraHisauirvn (eoAonocraqaHHr, rcaHari:aqis, rB, eneKrpr4qHa ra
TerIJIoBa eueprir, szsis cuirrs i r. n.), :a rapraQaMn, flrci y BcraHoBneHoMy 3aKoHoAaBcrBoM
rropflAKy eigurxogonyrorb noBHy eapricrr ix HaAaHuq.

y pa3i ni4cyruocri MoN,rasocri yKnaAanHr rrpflM14x 4oloeopis : nilnpueMcrBaMr{-
IIocraqanbHr4KaMfi nocnyr (aolonocraqaHHq, rffi, TenJroBa eueprir ra is.). OpEHAAp
sirulxoAosye BHrparra IIIIIPI4€MCTBA-BAJIAHCOyTPI,IMyBALIA :a naAaHi nocnyrr.{ y
siAnosilHocri Ao oKpeMo yKnaAeHHX Aorosopin Ha niAcrasi AaHux o6nixy (niur,r,rrnr,rxin).

4.2.14. CavocriftHo crnaqyBarrr Ha ni.qcrasi AoroBopy r llI[[pl4eMCTBOM_
EAJIAIICOyTPI4MyBAT{EM, nponopuifiHo opeHAoeaFlifi n,routi. qacrKy Burpar Ha yrpuMaHHq
npz6y4zur<onoi repuropii, Ha peMoHr norpiui, $acaly, nzsis crr,rirrs rorqo, nocnyr ro
rexHivnolty o6clyroeyBaHHlo iuxterrepHoro o6rarHauHr suyrpiruHso6yAnHxoeux Mepex( Ta
rcovnerrcauiro BHTpar nInnPI4eMCTBA-BAJIAHCoyTPI4MyBATIA 3a KopHcryBaHHn
3eMeJrbHoro ailssrcoro.

4.2.15. Y pa:i, rKUIo OB'CKT e o6'ercrou KynbrypHol cnalulzuu qu ftoro qacrlrHoro,
llorp!{MyBarl4cb yMoB oxopoHHoro /toroBopy Ha nan,|'r'fKy KynbrypHoi' cnaAur4Hr4, yKraAeHoro
viitt IIIAIIPLICMCTBOM-BAIIAHCOyTPI4MyBAI{EM a6o OpEHAApEM tu opraHoM
oxopoHl4 KynbrypHoi cnaAulusu, ta sa6e3ner{yBarr4 :6epeNeHns o6'€rra KynbrypHoi cnaAulr,t Hr,t
qz Eoro qacrqrHr silnosilHo Ao BHMof 3aKoHoIaBcrBa y cQepi oxopoHLl KynbrypHoi cnaAuluurz.

4.2.16. flporrovl N{icqus nic,rq yKnaAeHHq uboro /[oroaopy 3acrpaxyBarn OE'SK f He
MeHlxe siN Ha iloro napricrs 3a BI4cHoBKoM npo napricrr/arroH,r ouiHKr4 Ha Kophcrb
|IIAfIPI4CMCTBA-BAJIAIICOyTPI,{MyBALIA, sxui'r Hece pv3t4K Br4rraAKoBoi :arn6erri qu
lIoIxKoAxeHHf, OB'€KTA, y [opqAKy, Br43HaqeHoMy 3aKoHoAaBcrBoM, i naxaru
OPEHAOAABI-Irc ra IIAIIPI4€MCTBy-BAJIAHCOyTPI,IMyBAqy rconii crpaxoBoro
nonicy/4oroBopy i nlarixruoro Aopyr{eHHf, rrpo cnnary crpaxoBoro Br{ecKy. [Iocrifino
noHoBJ'IloBarII 4oronip crpaxyBaHHt raKHM r{r4HoN{, tqo6 Ha yBecb crpor( OE'e I(T 6yu
:acrpaxonaHufr.

4.2.17. Y pa:i nprziiHrrrr piuenur u{oAo Hboro ilpo rrpunr4rreHn, rlJrsxoM peopraui:aqii
qn :rixeiAaqii, a6o nopyueHHi utolto r{boro crrpaBu npo 6aHxpy.r.crBo B r-ocrroAapcbKoMy cyAi
IIUcbMoBo noeiAoNarrl4 npo ue OPEHIIOAABIUO ra BAIIAHCOyT'PI4MyBAIIy s l0-aeuHnE
repruiu 3 AalA npufrurrrr silnoeilnoro pirueHHr.
, 4.2.18. V pa:i npuBaru3ar_lii OE'eKTA OPEHAAPEM n l0-lenHrafi repniH Hatarv
OPEHAOAABIIIO ra IIAIPI4€MCTBy-BAIIAHCOyTPI4MyBAI{y r<onirc Horapiarsuo
nocsirqeuofo AoroBopy xynirni-npoAax(y OB'e KTA ra aKra npuftvaHHs-repenaqi.



4.2.19. y pa3i 3MiHlr paxyHr{y, Ha3Brz rriAnpr4eMcrBa, rereQoHy, l,ricuesHaxorxeHHs
nHcbMoBo noni4ovlxlrr rpo rte OPEIJAOIIABUIO y rux(HeBr4fr crpox.

4.2.20. 3a6esnequru HaJIexHe yrprzMaHrifl iHNeHepHux xonryHixauifi (no4onpoeoly,
rasa:ri:aqii, erercrpuqHr4x ra o[aJ]rcBaJrbHr{x Mepe)K), rrci :HaxoAcrbcr Ha OB'CKTL y Br4rralKy
aeapift ra rrpoBeAeHHs nrraHoBr4x peMoHrHHX po6ir iloeiAoNa,'rqrr4 rrpo ue OPEHIOAABI-IIO ra
IIIAIIPI4CMC TB Y-EAJIAHC OYTPI4MYBAqY.

4.2.21. llicls npI4nI4HeHHs aii uboro [oronopy rpo'rsroM 3 rcareHAapnr,rx 4uin ileperarr4
naaftuo ro aKry npufivaHus-repeAaqi |IIAIIPI4CIUCTBy-IiAJIAIICOyTPI4MyBAT{y. Axr
upufirrraHuc-repeAar{i OE'CKTA ri4nncyerscq siAnoeilHran,r OPEHAOAABLIEM, OPEHAAPEM
ra IIII|IPI4CMCTBOM-BAJIAHCOy'IPI4MyBAqEM. y pa3i Her]r4KoHaHHr Lrbofo ryHrffy
OPEHAAP cuaqye ueycrofixy y no4nifirronry po:vipi open4Hoi n,raru.

4.2.22. [nr npo4oBxeHHr Aii qsoro [oronopy opeHAH OPEHAAP 3a rpkt rraicqqi Ao rarn
sariH.IeHHt Ilboro [oronopy Mae HaAarH OPEHIOAABUIO Hoerail seir : He3aJrexHoi ouinxu
OB'€KTA.

' 4.2.23. Y pa:i ueo6xiAuocri saificFrurr,r 3axoAr,r s Meroro rpprcrocyBauHq OE'CKTA ao
n orpe6 :rrcAeft s o6verxeHu rrara rli:uu HLIMV Molr(Jr 14 Bocrqrvr H.

4.2.24. Y pasi BHIITIKHeHHfl 3arpo3u a6o rracraHrrr HaA3Br4qaftuvrx curyauift, noB'r3aHr4x 3

npl{poAHoro cruxiero: ypafaH, 3eMnerpyc, zenurcufr, cuirona2l, oxeleAv ufl Toluo, HailaBaur ceoix
npaqisuuxie .4Jrs nixsiaauii ix Hac,riArcie.

4.2.25. 3lificHrzru HorapiarsHe noceiAqeHHr ra AepxaBHy peecrparliro qloro [oroeopy
(rxqo qe nepba6aqeHo 3aKoHoAaBcrnor'a) 3a paxyHor( ceoix Koruris.

4. 3 . IIIAIPI4CMCTBO-BAJIAHCOyTPZMyBALI 3o6o e's:aH e :

4.3.1. y HenepeAaHHX B opeHAy npnuriuleHHgx :a6e:neuyaarN AoAeplr(aHHr BHMof
HopMa'ruBHo-npaBoBr4x axrie 3 rroxexHoT 6esnercH.

4.3.2.3liftcrtosarr4 KoHrporrb 3a Br4KoHalrHrv OPEHIAPEM yMoB uboro [oroeopy i y
pa:i nzuuxHeHHt sa6opronasocri 3 opeHAHoi uarn a6o iuruux nrtare>rcie Bxr4rr{ saxoAis uolto
rorarrreHH.a :a6oproaauocri, B ToMy quc,ri ilpoBoAHTr4 ni4noai4ny npereu:iftHo-rro3oBHy po6ory.

5. IIPABA CTOPIH

5.1. OPEHAOAABEI-[b rraae rpaBo:
5.1.1. flpono4rarr.r neo6xilHlzil ousA ra nepenipKy Br4KoHauuq OPEHAAPEM yMoB rlboro

[orooopy. B nporleci nepeniprcra BHKoHaHI-rfl )/MoB r{boro [oronopy opeHAH Moxe 6yrn raificHeHa

Qolo - a6o nigeo$ircauis crany'ra yMoB BHKopHcranHq OE'eK'fA.
5.1.2. Bncrynarv s iniuiarlrBoro uloAo BHeceHHr :rraiH Ao uboro [oronopy a6o ftoro

po:ipaauHr y pa3i roripureHur craHy opeHAoBaHoro uafiua eHac,'riAorc HeBr{KoHaHHs a6o
HeHaJrexHofo Br4KoHaHHfl yMoB rlboro [oronopy.

5.1.3. BiAnaoszrucs ei4 floroeopy ra B]KHrH ueo6xiAnr,rx saxoAie Ars npaMycoBoro
Bl4cereHH.f, OPEHAAPf npv Hecnrari OPEHAAPEM openluoT nlalu ilpolqfoN4 3 H,ricsuis

niapsa 3 AH.f, :ariu.-reuFrr crpoKy rrnarelr(y.
5.1.4. KoHlporuoearu 3 3anyqeHurrM |IIA|IPI4€MCTBA-EAJIAHCOyTPI4MyBALIA

Br4KoHar{H.s yMoB rrboro [oronopy ra Br4KopHcrar{Hr OE'CKTA, nepeAaHoro B opeHAy 3a uuM

fioronopov, i y pa3i neo6xiAnocri cui,rsuo : |III|IPI4CMCTBOM-
EAJIAHC OyTPI4MyB ATIEM Bx(r.{ B arr{ e iAn oe irrr nx :ax oAi s pe ary B aH H fl .

5 .2. nI !.nPZeM CTB O - EAJIAHC OyTPI4MyBALI M ac n paB o :

5.2.1. flpono4zrn Heo6xiAHl.r ii ousA ra nepeaipr{y Bar(oHarrHs OPEHIIAPEM yMoB uboro
[oronopy. B npoueci nepeniprcn Br4r(oHarrHfl yMoB ubolo .{oloeopy opeHAH Moxe 6yra raiilcHeua

Qoro- a6o ni4eoclir<caqis craHy ra yMoB Br4Kopncrauus OB'e KTA.
5.2.2. CrrrHyrn s OPEHAAP.fl 3a6opr-oBauicrs 3 opeHAHoi nrarH ra iurui z1urrcn,

:aroliqui HrrM HeB14KoHaHHrM ceoix g06oe'sgaHr 3a rlHM f{oronoponr. rrrJrf,xoM 3BepHeHHe

crtrHeHHq ga ftoro Korrrrr,r ra vafiHo B nopflAKy, Br43HaqeHoMy 3aKoHoAaBcrBoM Vxpaiuu.
5.3. OPEHIAP vae npaBo:

5.3.1. Bnrcopnc'roByBaru OE'CKT eiAroeilttto Ao ftoro IIpH3HarleHHt ra yMoB uboro
/(oronopy.



5.3.2. Buc'rYnalu 3aMoBHI4KoM

npoBeAeHHq pelvloHTy'

5.3.3. Ifa 'Iac rpoBeAeHHtl

nJraru AJIq qacrKosoT KoNanencaqil

rrboro [oronoPY.

Ha Br,rf oToBJr eH H s npoercrHO- r(OtxTopH cH oi :ox1'rteuraui r ua

peMoH'I'y ropyulyBarrl
csoix BMTpar Ha PeMotl'r

ill4TaHHq npo 3MeH[IeUur oPeH,tHOi

3 ypax)/BaHHtM BHMor ni4nyHrcry 3'8

5.3.4. Cnlauynaru opeHAHy rlnary aBaHcoM

/[oloeopy. IsAerccaqig opeH4uoi tlraru B uboMy

MeroAlzxli po3paxyHKy opeHAHoI uarn :a naaiuo

:a6opt'oaauocri.
Y snilaAxy tlpnMycoBoro crsrlleHFlq

Bc'raHoBJIeHoMy 3aKoHoAaBcrlloM Vxpaittn, :

sa 6yAs-rrcnfi tteptolt y
B14rraAKy lIpotso/{14Tbct y
repnropialruoi rpoMaAH

Mex(ax crpoKy All
eiAnosiAHoq'ri lo
uicra Kuena, arcQ

nepeAa€rbcs B opeHAy'
5.3.5. 3nepHyrucq ao oPEHAOAABUT 3 r(rrorroTaHrrtM UoAo BlArloBl/IHofo 3MeHIrIeHHfl

opeH4Hoi rrJrarrr, f,KUro 3 He3anexHux eiA Hboro o6crastau sNaiHlarlactl yMoBI4, nepel6aveui unM

fro.ouopot, a6o icrorHo noriputtBcs. craH OB'CKTA rle 3 BHHII OPEHAAPT'

5.3.6. 3a nonepeAHboro 3roAoro OPEFIAOAABTU{ 3AaBarIr OB'CKT n cy6opeu4y'

Cy6opeuaHy llnary n p-o:ruipi, ulo He rlepeBl'Iuy€ opeHAHoi nraru :a o6'err cy6opeH4u' orpuMye

OPEFIIIAP, a pelxra ry6operl4uoi n,laru cllpflMoBy€Tbcs Ao 6ro4rrery n'ticra Kliesa'

5.3.i. 3a sro4orc bpnHAOAABI-lt npoBo/Ilirq :anaiHy, peKoHarpyKuito. po3trlupeHHfl,

rexgi.lue nepeos6poeuHq OB'QKTA, ulo 3yMoBnne niAnuu-teHuq froro naprocri'

6. BIATIOI]IAAJbHICTb CTOPI TI

6.1. OpEHAOAABEIJ6 He Hece eiAnoeiAarsHocri sa 36nrrcu, nasecetti OPEHAAPIO

eFracriAox aeapil iHx<euepHnx rcovyHircauifr. lri 3HaxoArrbcfl Ha oB'el{'fl a6o :a fioro ue>rcaulu.

flKUIo eraHy OPEHAOAABIJ-fl He BcraHoBlello'

6.2.3a HecBo€Lracl{y ra ge B noBHoruy o6cr:i cnnary operrlHoi ilrar4 ra iurunx n'lareNie

Ha Kopr4crr IIIIilPZCMCTBA-BAIIAHCOyTPI4MyBAL{A OPEHAAP crnar{ye Ha Kopncrb

;IIA;1i,I4€MCTBA-BAJIAI-ICOyTPI4MyBAT{A IIeH}o e po:vipi 0,5 % eia po:r'ripy

HecnrarreHr4x oper{AHr{x .ra iuirr,rx nrare>xis ra rco>rcsnfi AeI{b rtpocrpoqerlHrl' aJle He 6iltlrue

po:rr.lipy, B craH oB Jr eH oro 3aKoI{ oAaB crB oM Y xp aIH I't'

V pa:i, rKu.lo sa Aary crrJraru opeu4uol rrJrarr4 sa6oploeaHicrl 3a Hero craHoBI{Tb 3araJIoM

He Mer{ne Hiitt rpll nticsui, OpeHAap raKox( cnraqye urrparf 1' po:naipi 3 % sia cyMI4

opeH4rroi nJlaru 'ra iltutt'tx n,'Ial'er(lB y noptAKy'

OPIIIIAAPfl raKoxt cral-yo-rbct y IloBHoMy ooct3l

Blparl4, noB'g3atti 3 TaKIiM crgflleHHtM.
6.3. OpEI{AAp eiAurxoAoeye |IIIIPI4€MCTBy-BAIIAHCOyTPI4MyBAT{y g6urrn,

c[purrr4HeHi Herra:reNHHM peMoHrou a6o eKcnnyaTauiero oB'eKTA'
flpn noripureuui crauy a6o :uHruertHi o6'e rra opeHAH 3 BHH14 OPEHAAP'fl eiH

eiarilrcoaosye lll[flpl4CMCTBy-EAJIAIICOyTPI4MyI]At{y :6nTru s nolrsifiuony po:uipi

oaplocri, sna ueo6xiAHa Anq eiAuoercHus tt'talitta'

BiAurxoAyBaHHq s6nrKie, nepeA6aueHHX IIIIM llyHKroM [oronopy, sAiftcsrcerbct JII4IIIO 3a

yN{OBr,r, tKrIIo Bl4ule3a3Haueni ptl:tlxll He 3ac'fpaxoBaHo a6o po:rvrip cTpaxoBOl-o eiAUlxOAyBaHHs

MeHuIe posnripy 3aBAaHVX s6urxis.
6.4. pu:ux Br4naAKoBoi :arra6e:ri OE'CKTA Hece IIIAIIPI4CMCTRO-

BAJIAHCOYTPI{MYBATI.
6.5" y pa3i ssirtrrerrHr OPEI{IIAPEN4 OE'eKTA 6e: rhcbN'loBoro rrorepeAXeHHf

opEHAoAABIlt ra fll[flpt4CMC]TBA-BAIIAHCoyTPI4MyBAt{4. a raKo}K 6e: crc:raAaHHq

aKra rrpo repeAaqy oB'eKTA B HaIexHoMy c'raHi OPEIIAAP Hece IIoBHy rr'tarepiarsHy

silnosiAaltHicrs ,u nurr...ui y :le'l:Ky 3 l-lHM :6rrxn B noBHoMy ix po:vipi ra crJlaqy€

[Innpl4€MCTBy-BAJlAflCOyTPI4Myl]ALIy opeHAHy nnary 3a Becb nepiolt KOpHc'ryBarrHn

Ao uiAnlacaHHq aKra npufinaHur-neperaqi OE'eKTA'
6.6. 3a rnlafino, 3aJrHrueHe OPEI'IAAPIIM y opeHAotsaHoNly npHMirueHHi 6e: ttar,ra4y 'ra

oxopoHr4, OpEHAOAABIIUb ra fIIIUIPLICMCTBO-BAIIAI ICOyTPI'4MyBAI{

eiAnosiAartuocri He Hecyrb.



6.7. Upvt FreBr4KoHaHui a6o ropyueHHi oaniero is CTOPIH yMoB rlboro floronopy ra s

isurnx niAcras, nepe46avenux 3aKoHoAaBqHMr4 arffaMr4 VrcpaiHn, rlefi /{oroaip Moxe 6yrra
po:ipaaurafi 4ocrpoxoBo Ha Br4Mory oaHiei is CTOPIII ra piureHHsM ayAy.

6.8. Cnipui nuraHuq ro rlboMy [oronopy po3rnrAalorbcr y nopqAKy, BcraHoBJreHoMy

3aKoHoAaBcrBoM VrcpaiHra.

6.9. y pasi HarreHocri y 6yain,ri a6o cuopylti rci,rsxox opeuaapir OPEHAAP Hece

coli4apuy eiAnosiAalrrHicrl 3a HaJrQ)KHnfi rexHiqHui,t c'rau qiel 6yaie,'ri a6o cnopyAr,r, ix Qacaay,
iuxceuepHux rcovyuir<auiii, cauirapHe yrpr{MaHHs o6'ex'ra opeHAr4 ra npu6ytrzHKoeoi repuropiL

6.10. y pa:i eigl,{onu OPEHI{AP,f, sia niAnacaHns aKra npuftvaHHr-repeAar{i uporrrov
20 aHie 3 Aarr4 orpHMaHHr aKra sia OPEHAOAABII-fl /[oroeip npvr'vHse csoro Airo.

7. BIAHOBJIEHH.fl OE'€KTA OpEHAr4 TA yMOBr4 frOr-O rrOBEpHEHH.fl

7.1. Air.ropru:aqiftni HapaxyBaHHfl Ha o6'exr opeHrr4 HapaxoBy€ Ta 3aJrHUra€ y cBocMy
posnopr4xeHHi nIAnPI4eMCTBO-EAJIAHCOyTPI4MyBAt{/OPEHAAP. Auoprn:auifiui
HapaxyBaHHr Br4KopucroByrorbcfl Ha ni4uonrenHr OB'CKTA. flpaeo' eracuocri Ha nafiuo,
npu46aHe a6o Ha6yre s iHuhfi cnoci6 3a paxyHoK aMoprn3aqiiiHrax siapaxyeaHb: HaJrexr4rb

repuropiarrHift rponaa4i nicra Kuesa.
7.2. OPEHAAP He Mae npaBa 6es nzcsNroeoT 3roAu OPEHAOAABIIfl rpoBoArrrr4

nepeo6na4HaHHq, nepennaHyBaHHs, peMoHT OB'e KTA, Becrr4 6ylieensHi po6orrz Ha

npr.r 6ylranxonift repr,rropii.
7.3. 3roaa Ha BnKorranHr raKr4x po6ir Haraerr,cr JrHcroN4 OPEHAOAABLLfl, B rKoMy

3a3Haqaerbcrr npo HaAaHHq 3roAu, ttoroAxeHHq npoeKTy (rrcruo fioro Haqsuicrs uepe46aueHa
3aKoHoAaBcrBoM Vxpaina), Korxropr.rcy Br,rrpar ra repuiH Br.rKoHaHHfl po6ir.

7.4. Bylinensui po6oru Ha OB'CKTI BHKoHyIorbct 'rim'xu Ha nilcraei rpoeKrHo-
Korxropr4cHoT 4oryl,teuraqii, po:po6reuoi ra 3arBepAxeuoi s ycraHoBneHoMy 3aKoHoAaBcrBoM

Vnpainu nopf,.4Ky, ra npr4 HaqsHocri rossirrnrax AoKyMeHriB Ha Br4KoHaHHr 6y.uinensuux po6ir,
oTpr4MaHr{x B ycTaHoBneHoMy IIopqAK)/.

7.5. V pa:i saxin.{eHunlnpunuueuuq Aii uboro [oronopy a6o npu fioro po:ipnaHHi
OPEHAAP :o6oe's:aHr4fi 3a aKroM npHfinraHH.fl-repeAaqi nonepHyru OE'CKT
IIIAIIPI4CMCTBy-BAJIAHCOyTPI4MyBAqy y craui, ue ripuronay, uix< B nKoMy nepe6ynae
OE'CKT Ha MoMeHr nepela.ri fioro e opeHAy, 3 ypaxyBarrlrsM ycix raificHeHI4x OPEHAAPEM
no:rirmeHr,, rxi HeMoxJTr4Bo si4oxpenauru sia OE'eKTA 6eg sanoAisFrHr fiovy rrrKoAr4, 3

ypaxyBaHHflM 3Hocy :a nepio4 crpoKy aii Aorosopy opeHAr.r.

7.6. fitn orpr4MaHH.s 3roAr4 OPEHAOAABUT Ha :AiilcHeHHq no;rinuress OPEFIAAP
rroAae 3aqBy i urarepiann :riAHo s llonolKeHHqM rpo opeHAy naaftHa repuropialssoT rpoMa/{}I
nicra Ku€Ra, 3arBepAxeHuv piureHHsM KnTecrxoi naicr,rcoT paiv silt 21 rcsirHs 2015 porcy J\b

41511280.
Bapricrr no,rinrueus OB'CKTA, npone4enux OPEHAAPEM 6es:]I'oApI OPEHAOAABUT,

sri rre MoxHa nigorcpenrura 6es ilrKoAH anq OE'e KTA, rcourencaqii ue niAr.rrae.
OPEHAAP nnpani 3anvuturrr:a co6oro nponegeni uuv norinueHHq OB'CKTA, :4ificueHi

3a paxyHoK BJracHr4x rcourin, qKtrlo BoHH Moxyrb 6yru ai4oxperr,ueui sia OE'€KTA 6es

:anoAisnur fi ovy urKoAr,r.

florinruesnq OB'CKTA, eurcorraHi OPEFIAAPEM :a sracHi Korrrrrl sriAHo 3 Br4MoraMn

ni4nyuxry 7.3 qsoro .Idoronopy, srci Helroxt,rneo siAoKpeMurr4 sia OB'CKTA 6e: sanoAiqnHs
liolly rrrKoAr4, 3aJrr4[arorbcfl y KoMyHaJrbHiil sracHocri repuropianrHoi rpoMaAI4 l,ticra Knesa :a
BLrHrrKoM rrpr4Baru3aqii, npo4axry a6o inuroro ni4vyNeuHs OB'eKTA OPEHAAPIO.

OPEHAAP Mae npaBo orprMarll si/turxoAysaHHq Burpar! :Aiilcsesux Ha uesiA'er\aui

uoriuuressq, Br4KoHaHi sa 3foAoro OPIIHIIOAABI-Ifl, rKuro OPEIJAAP HarrexHo Br,{KoHyBaB

yMoBH [oroaopy nporrroM crpoKy ftoro lii, a OPEIIIOAABEI-Ib ue noAoBXr4B 4iro /[oronopy
nicrq :ariH.reHHr crpoKy opeHAU, y :n'r:ry s Heo6xilHicrrc ehrcopucraHHr o6'exra opeHAr4 Ans
BJracHr4x norpe6.

Posvip ai4urxogyaarrHr Br{Tpar, :AificHenHX Ha Heni1'evHi nclrinueHHfl, Br43Haqaerbcq 3a

pe3ynbraraMr4 He3aJreNuoi oqiurcu.



8. OCOEJT4III yMout{

8.1. OPEHI{AP He Mae rrpaBa rrepelaBarn csol' 3o6oe,ssarrH, 3a qnv f{oroBopoM ra
nepe-laBara OB'CKT noeHicrto a6o 'racrrcoBo B Kopr,icryBauHq iHuriii oco6i 6e: nonepeAHsoi
nrrcsvosoi 3ro.(r4 OPEHIO/IARll.g.

OPEFIAAP He Mae rlpaBa yKralarl4 AoroBop, (rcoHrparcru, yrogn), y roMy vnc,ri rrpocnilluy ri'ulrHicrs, roB'fl3aHi z 6yrc-nKHM nr4r(opficl'ar{rlsM oB'eI{TA iHuroro ropvlluqHoro qn
Qi:avnoro oco6oro 6e: rorepeAHboro lro3Bony OpbffAOAABLtfl.

llopyurenHs qiei )/MoBz /{oronopy e ni4cranoro Anq Aocr.por{oBoro po:ipnaHH, u6oro
[oronopy B yc].aHoBneHoMy rropr4Ky.

(ftoro uacruun) n cy6opeH4y HaAa€rbcq

8.3. oE'eKT rroBr4HeH Br4r(opnc.r.oByBarvcg opEIJ/lApEM .ri,rlrcra 34 qIJ'IbOBHM
[pH3Har{eHHrv, o6yvoBJreHr4M ni4nyHxrona l. I qroro /[or.oeopy.

8.4. flopraorc yuacri OPEIlllApt B yrpnMaHrri. pevour.i i
6yain,ri, y r.rr.: peuouri rrorcpiui, rpacaay 6ya nny,
nuyrpirunro6y4unxonr4x cr.rcreM i soeHirxrrix iHNeHepHr4x Mepex;
cauirapHolry yrpr4MaHHi npz6yAHHxoeoi reprzropii Br43Har{aerbc,
YKNAAAETbCT : TIIIilPZCMC'IB OM-BAJIAH C OYTPI4MY BA q E M
opraui:aqierc.

8.2. Piurenuq npo nepeAaqy OE'CKTA
OPEHAOAABIIEM B ycraHoBrreHoMy rropsAKy.

'lexn i qHonay o6c,ryronynanH i
lHXeHepHoro o6laAuasur

sneis cvirrr; 6,raroycrpoi ra
oKpeMlt M AoroBopoM, txttit
a6o iHruorcr eKcnnyaryoqoro

8'5' y pa:i ezrnreHur (taxry BI4I(opr4craHHr oB'€ltl'A He 3a qiLrroeuv flpr43HalrenHqM
loroeip Moxe 6yru po:ipBaHo.

OPEHAAP :o6os'ssauui roAarKoBo cnJrarr4rH pisHnuro naix opeHAHoro nJra.r.oro,
po3paxoBaHolo 3a Qaxruvrrrafi BIIA BI4KOpvteraHlfl OE'CKTA, scraHoereunfi 

'epenipxoro. 
Ta

opeHrHolo IrJIaroIo' BI43HaqeHoIo uHM loronopont 3a Becb nepio4 opeHAr4, 3 fioqarKy lii uroro
!oroeopy.

9. CI'POK Ari AOTOBOPy

9,1. I{efi [oroeip c yr(rraileHhM 3 MoN,terrry rri4nvcarrug rior-o C.I.OPOHAMI4 i :rie :"22" yepecuq 2017 porcy Ao "20" BepecHq 2020 porcy.
Y pa:i, qKrlo 3aKoHoM nepeA6aqene notapianin. no.uiAqesns i lepixasHa peecrpaqir,

qefi loronip e yr:rageHaM 3 MoMeHry AepxaBHoi peecrpauii.
9'2' Yci sN{iHz ra AoroBHeHHs Ao qboro {orosopy ocfoprranrrcrbcq B nzcsnrosifr Qopvi iBcryrrarorb B cuny 3 MoMeH.ry ni;lnncasHr ix CroporraMu.
9'3' oguocropottH.a ai.{vosa sia l]oronopy He AorycKaerbcr, rcpiv Br4naAKy,

nepe46aueHoro nil1nynrcrorra 5.1.3 rlbofo /lorosopy. Ilncr 3 siANaosoro sia l{oronopyHallpaBJlterbct [otrlToro s noeiAoMneHHttM rpo BpyqeHHr sa NricqesHaxoA]KeHgrrv OpEI-llApt.BKa3aHrM Aarrr oAepxaHHq OPEHAAPEM nosiaoMrel{HqOPEHIO , a6o 3 rarn rroBepHeHHr OpEFIIOAABf lloBr,uMoBr4 Hfl :e,l3lry rpo si.qcyrnicrs OpEH[Apg 3a
BKa3aHOro alpecorc.

9.4. {oroeip npannnflerbcs n pa:i:
- y pa3i ,rixeiaaqii OPEHAOIIABLIf a6o OpEH AAp jt:
- HeBHKoHaH Hq a6o ch creMarHrlHofo HeHaJIexHolo B14KoHarrus icroru HX yMoB [oronopy;-:arciH.relrHq crpoKy, ua nrcurt fioro 6yno yKnaAeHO;
-npI,IBarr.{3arliI o6' exra opeHAr4 OPEI{AA pEM (:a yLr acrfo O pEF{/lA p,f, 

) ;-6aHrcpyrcrsa OPEHAAp,f, ;

-sarn6eri OE'eKTA;
-y pa3i cnaepri OPEI-IAAPII (rrcrr1o opeHAapeM c rf i:HvHa oco6a);
-e iFrilrax Br4traAKax, rrepe46aveHHX 3aKoHoM.
9.5. /{oronip Moxe 6yru po:ipnaHo 3a nofoA}KeHHsM Cropiu. loronip BBax(aerbc,

po:ipaarrr.M 3 rarr4 noei4ov,reuns opEIJAApt/opElrAoAABL{_fl npo 3ro7:{} po:ipoarr.r [oronip,
AJIC HE PAHiTUE AATH TOBCPIIEHI{' IIIAIIPI4CMC]'BY-EAJIAHCOYTPI,IMYBAI{Y OF'€KTA :A
aKToM rrpfi t"r MaHH.fl - nepeAaqi.



9.6. Ha nuuory oauiei i: CTOPIH l{oronip Mo}r(e 6yru AocrpoKoBo po:ipnauo 3a
piueHnrv cyily y pasi HenraKoHaHHq C]'OPOI{AMI4 ceoix 3o6os'sgaHb ra 3 iuurux niAcr.as.
n epe46aveH r4x 3aKoH or aBqr4 M H aKTaMr4 V rcpalu r,r.

9'7.y pasi eiacyruocri 3aflBw olniei is CTOPIFI npo rpurrr4l{eHHq rlbore [oronopy a6o
srnliuy fioro yMoB ricr.s garciH.IeHut crpor(y fioro Aii rrporrroM ol{Horo Micsuq loroeip
BBax(aerbct npoAoB)I(eHVM Ha roi cavui.t crpoK i sa rnx caMHX yMoBax, trci 6ytw nepel6aqeHi
qnrr,r floroBopoM. 3a^:Haqesi gii oQopN{rqrorbcfl siAnosiAHzM AoroBopoul, qrcufi e Henig'euuoro
qacrr4Horo ubore loroeopy.

IfesuxoHanng OPEHAAPEM nignyHxry 8.5 e ri4cranorc Ars siAN{oBr,r B rrpoAoexreHui
repHriny lii qroro loronopy.

9.8. Uefi loronip cx,raAeHufi B rpbox npnvipuuxax: no oAHoMy npnmipul.rxy Ans
OPEHIOAABIIfl, OPEHAAP,fl ra |II/IIPI4CMCTBA-EAJIAI-ICOyTPI4MyBAIIA. ItoNnr.rfi s
npr,rv ipH r,r x ie Na ae oAH aKoBy ropaAu qHy cr,t Jry.

10. AOAATKTT
Ao.qarxra Ao Ilboro [oroeopy e ftoro Heni4'evHorc i cxlaAoBoro qacrr,rHoro.

[o qsoro loronopy AoAarorbcr:
-po3paxyHoK opeuAHoi uaru;
-arr npuftvaHHr-[epe4aui opeu4oBaHoro vaft Ha;
-suxonircsaHHq 3 norroBepxoBofo rrnaHy.

II. MICIIE3HAXOAXEIIHq TA TIJTATIXHI PEKBI3I,ITT{ CTOPIH

02068. u. Kuie,
eyn. O. Koulaus, I I

plp 35410007017900
y l-V IKCY y n,r. Kncsi.
MOO 8200r9
Koa €nPfIOY 37388222

02099, v. Kri'e,
nyn. Bopracnirscsrca, 3

p/p26000056116088
<Dinian <Kral'eciri))
nAT KB ((nPI4BATEAHK),
MOO 380775

oPEHAOIABETIb
f[apHrqsna pafioHHa

e Micri Kreei AeplKaBHa
agminicrpauirl

OPEHNAP
TOBAPI,ICTBO

3 OBME}KEHOIO
BIATIOBIAAJIT,HICTIO

(OPXKOM))

NINNPI4CMCTBO-
BAIIAHCOYTPhMYBAq
Konaynalsne n ign pnemcrao

<Kepyro.ra rcoN,lnaniq r
o6c.nynoeyea HHs )KnrJtoBoro

QoHAy lapnrqsrcoro pafiouy
n4. Knesa))

02091. n. Kaie.
Xapxiecsxe uoce, 148-A
nlp 26000300840576
s A-f (OuraA6aHrc>, MAO 322669
xoa enPflOY 39604270
tnH 3960427265

rer. 564-90- I 0, Qaxc 565-25-37 rcoa elPflOy 401 65086
relr.097-690-40-92

JIoroeHfi
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\,iffcTl 3ATBBPNXYIO
B.o. r Aap Hoi'e N,ricri KHeei

l/t
,i 4.
ll <.

B. E. ,rlorosvt fi

PorpaxyuoK opeHAHoI
:riAuo : Merogurcoto po3paxyrrKy, 3arBepAlr(eHoi

III cecii VII cnnurcaHHfl Bia 2l
craHoM ua 01.09

Openaap: E}I(
Aapeca: N,l. KnTs,. svr. Fopucnirscsrca.3
IlpnmiutenHq BnKopucroByerbcfl nia EU!

i,t'nr n)';/

Ae Bn - eapricrs opeHAoBaHono vailHa :ri4uo 3 BhcHoBKoM npo aapricru vaiiHa, 6e: IllB
craHoM Ha 31.07.2017 - I f 51 060,00 rprr.
Cop -opeHAHa craBKa, - 8 yo,20yo
Po:nrip N,tics.{Hoi' open4HoT nJtarH :a nepurnfi vicsuu nic,rr yuaAaHH, AoroBopy opeHAH qfi flepefrrAy
posr'aipy opeHAsoi r|Jla,rH:

on,r.mic. : c)n,r. / 12 xln.p.x Iul. = 149 90s,48 I 12 x 0,999 = 12 479,63 rpu.
(53 537,67 I t2 * 0.999:4457,01 rpn. - po:vriuIeHHrr rcaSe, ulo He :AificHroe trpolax roaapie niAarcUrsHoi
fpyn14)
(96367,81 I 12 * 0.999 : 8022,62 ryH. - po3MiulerrHs KaOe, ilIo 3AificHroe npoAax ronapie niAaxqusHoi
rpyrLr)
In.p.- iHAexc in0,rrqii s,[arr4 rrpoBeAeHH.s eKc[eprHoi oqiHrcu Ao ilarv cKJraAaHHs AoroBopy
a6o repeuqny posl{ipy opeHnnoi ularu - 0,999
Iml - iHAexc iH0rqqii zanepruuir uicsqr opeH/IH

BianoeiaFlo ao n.ll PiueHHr KHI'ecsKoi'rvicuxoi paaH eia 2l rceirHq 2015 porcy Jys 415/12g0:i gr.riHavr ra
AonoBHeHHtMH BcraFtoBJleHo' ll]o ao 3 I ' l0'201 7 poxy, aJte He ni:luiure aarn Ha6yrrs qrsHocri HoBoro
peraxuierc fIoroxeHHR frpo opeHAy ivlailHa repuropia,rsuoi rponra4z nlicra I(neea, Arr 06,eKrie oper_rAr,t, Aaraouittxt't rlKl'lx BcraHoBJleHa nicns 01.09.2014, opeH4ni craBKh, sn:HaveHi Mero4urcorc po3paxyuKy opeuguoi.
ilJrarl4 3a lrafiHo repnropialuHoi'rpova4n N,ticra Kueea. ,Ke nepeAaerbc, B opeHAy,3acrocoByerucr y po:naipi
50 0% ecraHoBJleHoro o6crry, ulo s uiror\ay cKnaAae 6239,82 rpH. 3a 6azosnir vicsus opeHAH craHoM Ha
0t .09.2017 .

Pormip opeugHol r!'ra'r' sa I rca. M. crarroBr{ra 170,72 npu. (6er [AB).
Po:uip vicrqsol'opeHaHoi' nJia'l,4 3a HacryrrHHfi vicsus po3paxoByerbcr LlrJlsxoM KophryBaHHr po.3vipy

micnqnoi'openAnoi nrarn 3a noneperHiil vicsuu Ha irrAerc iH$nruii:a ;oro,ruzil vicnuu.
II/(B cn,ra.Iyerbcq AoAarKoBor / Bu3lta{eHux 3arouo/laBcrBoM rropflAt(y i po:mipi.

IIIANPU€MCTBO- EAJIAHCOYTPI'TMYBATI OPEHAAP
I{ouyua.nsue niqupnenrcreo <<Kepy,rcqa rconrnaHis : TOBAPI,ICTBO
o6c.nynonynaHlrn )KrrrJtoBo|-o QoHay !apuuqsrcoro 3 OEMEII(EHoIo BIAIIOBIIAJIbHICTIO

42
(30.60 Ke.N,r).

3ara.nrHa [Jroua: 73.10 Ke.il{
PiqHa opeHAHa nJrara:
On,r = Bn x Cop = 669 220,93 x 8 %o :
rosapis niAaxurasHoi rpynu)
Ou:BnxCop:481839,07 x 20%: 96
niAarcuhsHoI rpynrz)

pafiouy nr. KHe ea)>
02091, Nr. l(hie, Xaprciecure uoce, 148-A,
n/p 26000300840576
a AT (OuraA6anx>, M
Iioa enPtIOY 396
ufH 396042726
rer.563-38-38

53 53'7,67 rpH. (porviu{eHnn xarbe, uto He sAificHrc€ rpoADK

361,81 rpu. (po':viurenrrr racpe, uto :aificHro€ rrpoAar( roeapia

(OPXKOM))
02099. Nr. Krli'e,
nyr. lioprcni.lscsria. 3

p/p26000056116088

NAT K>l,

; -/'
B.o. au

22669

orpy6

M

C.C. I-apaeaa
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AKT
npr.rfiMaHHfl - rrepeAaqi o6'ercTa opeHAH
Ao AonoBopy i\b 15012017 sit 22.09.2017

uricro Kuis <<22>> nepecus 2017 poxy

lapHraqrra pafioHHa s N,{ic'ri Kze ei Aep)r(aBHa aluiHicrpaui.a, HaAaJri
OPEHIOAABEUb, n oco6i B. o. roJIoBu Jlo:oeoro Baculs [iopaconuua, trcuir Aie Ha nilcraei
3arcony Vrpaiura dlpo rr,ricqeei gepxanui agvriHicrpaqii>, Perlaueu'ry lapAuurxoi pafiousoi n
nricri Kereei AepxaBHoi alrr,riHicrpaqii, : oaniel cropoHrz ra TOBAPI4CTBO 3 OBMEXEHOIO
BIAIIOBIAAnbHICTIO (OPXKOM)), uaaani - OPEHAAP, e oco6i Ar4peKropa fapaenoi
Ca6isu CynefrlrauisHu, rqo aie Ha niAcrasi Craryly, : gpyroi cropoHr4, a 'raKox( KoMyHanbHe
niAnpuelrcrno <Kepyroua KoMnaHi.s r o6clyroByBaHHq )r(r4TJroBofo QoHay lapHr.rqrr<oro
pafiouy M. Kuena>>, narani fllAllPl4e MCTBO-EAJIAHCOyTPI4MyBAq, e oco6i
B.o. Ar4peKropa Bonxorpy6a flasra Biraniiiosuua, fl.rcmii gie Ha nilcrasi HaKa3y ein 19,09.2017
J\b54l/r-rp ra CraryrY, uo ivreuyrorlcr pa3oM - Cropouu ra Kepyro.{ucs 3axoHov Vr<painu
<IIpo opeHAy Aep)KaBHofo ra KoMyHzlnbHoro Mairaa>>, lloloxceHsrv ilpo opeHAy vafiaa
repuropia,rsHoi fpoMaII4 nricla Kueea, rKe 3arBepA)KeHe piureuHrtr I(Lriscsrcoi uricsxoi
pawt sia 2l xsirH.r 2015 poxy J\b 41511280 yxna,'rv uefi Arcr npo re, uro siAiloniAFro Ao
n' 3.6. loroeopy rpo nepegauy rtafiHa repuropiarrnol rpoMaAr4 naicra Kueea B opeHAy
Ilbl50i2017 sia 22.09.2017 ((OPEHIIOAABEI[b> nepeAae,a(Opl]HAAp> npafivae B opeH/ry
HexI4TJIoBe npzuiuleHHt 3a aApecolo: vr. Knis, ny.n. Eopucni.lr,csra, 3, 3alalbHoro nrouerc
73110 KB. M, ni4 po:triqeHHr rca@e, ulo He sAificHroe npoAa)K .ronapin iliAaKqilgHoi rpynra
(42,50 rn.u) ra posviqeuun xa$e, uo rrificHroe npoAalr( ronapin riAaxqusuoi rpyrz
(30,60 rn.nr).

flprlpriIueHHt 3HaxoAl,r'I'bcq e saAosirrHoN{y caHirapno-rexHiqHovy craui.

02068, n,r, Krin,
eyn. O. KoLulruq, I I

plp 354 I 0007077900
y fY IKCY y v. Kreai,
MOO 820019
Koa CIPIIOY 37388222

02099, pr. Kni'n.
ay,r. fiopncn ilucuxa, 3

p/p26000056116088
Oinia,r <Kni'eciri)
flAT KE (nPnBA'f FAHK)).
MOO 38077s
xoa enPflOY 40165086

oPEHAOAABETIT,

{apnuqura pafiouua
a Micri Kuesi AeplKaBna

a4uiuicrpaqir

oPuHllAP
TOI}APUCTBO

3 OEMEXBHOIO
BIATIOBIIAJTLHICTK)

(OPXKOM)

nlnnP14e McrTBo-
BAJIAHCOY-f PI4MYBALI
Konryua,rsHe ri4n puenlcreo

<<Kepyro.ra roMnaHiq s

o6c.nyroayaaHHq xHTroBoro
QoHAy /lapuuqsmoro pafiouy

M. Kl,lcsa>>

02091 , ivr. Ku Is.
Xapriecuxe Luoce, I 48-A
n/p 26000300840576
e AT (OutaA6aux>>. M@O 322669
roa e/{PilOY 39604270
lnH 3960427265t2
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AOAATKOBA yrOAA Nb I
npo BHeceHHfl 3MiH Ao AoroBopy Jlb 15012017 Br 22 BepecHfl 2017 pony upo repeAauy urafina

repuropia.rrruoi rpoMaArr pricra Kuena B opeHAy

nricro KHis <25> nepecss2}l8 poxy

[apnnqrrca pafionna s Dricri Kueni AepxaBHa agrrrinicrpaqiq, Aani - OPEHAOIABEIIb,
n oco6i BIrKoHyBa.ra o6ontsrrcie roronn 3axapvenrca lferpa llerponuua, lKufi Aie ua niAcrasi
3arony Vxpainu <flpo rr,ricqeei 4epxanui a4uinicrpaqii>, PeuaMeHry [apHraqrroi paftonnoi s r\aicri
Kuesi 4epxannoi a4rnriuicrpaqii, g olniei cropoHlr ra TOBAPI4CTBO 3 OEMEXEHOIO
BIAIIOBIAAJIbHICTIO (OPXKOM>, Aarri - OPEHAAP, n oco6i AnpeKropa fapaeeoi Ca6inu
Cy.refiuaninnu, xra 4ie Ha niAcrani Craryry, : 4pyroi cropoHu, a raKolr( KoMyHaJrbHe
nignpuenrcrno <<Kepyro.ra rcoMuaHiq r o6cryroByBaHHq xrrrJroBoro QoHqy [apHuqrrcoro
paftony vr. Knesa), A&ni - IIIAIIPI4€MCTBO-EAJIAHCOyTPI4MyBAT{,, e oco6i Ar.rpercopa
ColoAyxu Angpir MraxorafioBl{qa, rxzfi 4ie na niAcraei Craryry, qo inaenyrorbcf, pa3oM -
CTOPOHI4, niAnosiAHo 4o piurenns Kuiscrxoi rvricrroi pa.uu nia 08 nrororo 2018 poxy l,ls 2l14085
<flpo BHeceHHt sN,IiH Ao pirueuur Kuiscrroi uicrxoi pa4ra ni4 21 xsirHs 2015 pory }lb 415/1280
<flpo satnepAxeHHt lloroxenus npo opeHAy v'aitua repuropianrnoi rpouaAu uicra Kzena>,
Kepyloqficb 3aronoru Yxpainv <flpo opeHAy AepxaBHoro ra KoMyHaJrbHoro uafiua>,
po3lroprAxennr [apHraqrroi parZonnoi s r\dicri Kneni lepxanuoi a4nainicrpaqii eia 16.04.2018
Ilb 240 dlpo gAifiqrenHs oprauisaqifino-upanoBr.rx 3uxoAis rqo,qo rtainta repeAaHoro 4o cQepu
ynpanninnx ,{apnuqrroi pafionnoi e rvricri Kpresi 4epxanuoi a4rrainicrpaqii> ra na ni4crani sassu
OPEHAAP-fl sia 20 BepecHt 2018 poKy }lb 10116313 yKnirnr4 rrro .{o4arrony yroAy npo
HUXqEHABE,IIEHE:

1. Bnecrv srainpl Ao r. 3.1..{oronopy ni4 22 r,epecur-20lT poxy Jt 150/2017 (rcni -
.{oronip) ra Br.rKJracrr.r fioro y nacrynnift pe4arqii:

<3.1. 3a KopllcryBaHn.s o6'extoM opeHApr OPEHAAP cnnaqye opeHAHy rrJrary, po3paxyHoK
rxoi sgiftcnroerbct na ui4crani MeroArarlr po3paxyHKy opeHAHoi nlaru 3a KopucryBaHHr naafiHou
reputopia-rrrnoi rpouaAll M. Kuena, 3arBepAxenoi pimenuru Kzinpaau sil 2l rnirnq 2015 poxy
Ilb 415/1280 ig grvrinavlr ra AorroBHerrHsMu.

Poenrip open4uoi [JIarLI sri4uo 3 po3pax]'HKoM opeHAHoi uaru, ulo e Hesir'eMHoro qacrr,rHoro

Ilboro,{oronopy, craHoBl{rb 6es II[B: 139 rpn. 58 ron. sa 1 xn. M opeHAoBanoi ulouli, rqo n qilorrly
cKrra.4ae l0 202 rpn. 94 rou. (4ecxrb rr,rcrq lnicri 4ni rpn. 94 ron.) (.{o4arox }lb 2).)

2. ,{o4aror Jtlb 2 nurnaAaerbcfl. y nonifi pe4arqii, Iqo AoAaerbcr.
3. Ilynrr 3.4 surcracra y rarifi pe4axqii:

<3.4. PosMip open4noi nlaru ni4rarae repernrAy Ha BrrMory oauiei is CTOPIH y pa3i gruinn
Mero4Iarn po3paxyHKy opeHAHoi nraru 3a KopucryBaHHr uaftnou repuropia:rruoi rpoua.qu uicra
Kuena, tKe rlepeAaerbct B opeHAy, ra e iHurux Br4rraAKax, nepe46aueHr.rx 3aKoHoAaBcrBoM VrpaiHu.

OPEHAOAABEUb 3o6os'sgaHufi snepuyrncs Ao OPEHAAP9 is nraNaororo npo repernrA
opeu4noi fIJIarI{, sKIrIo guinu Ao MeroAuKr.r Marorb HacriAr<ou s6imrrreHHr poslripy opengnoi rrJrarrt
3a IIUM ,{oronoporr,r, [portroM 30 xaaeulapHprx 4nin r MoMeHTy na6yrrr .{zHnocri niAnosiAur.rl,ru
guinarur.r.

OPEHAAP Moxe 3BepHyrlrcs ao OPEHAOAABUT ig eraN.{ororc npo repernrA open4uoi
nJIarI{, tKlrlo guisu Ao MeroAuKLI Malorr nacri4rorra :uiny posrvripy opeHguoi rrJrarr.r 3a rlr.rM
.{oronoponr, [portroM 6yAr-rxoro crpoKy nicrs na6yrrr qprnsocri eiAnosiAHIan4ra sr\aiHaMfi.

Hoertfi poruip open4uoi nJIarLI norrr4Hae 3acrocoByBurvtcb 3 neptuofo tilrcra uicxqr,
HacryrlHoro 3a Aarolo yKnaAaHHr CTOPOHAMI4 lo4arroeoi yroAr.r Ao rlbor.o ,{oronopy ruoAo
[pI,IBeAeHHr posnaipy opeu4uoi rrJlarpl y ni4nonignicrs is 3uinauu, BHeceHLrMrr Ao MeroAprxl.r.
Bi4uona OPEHAAPfl yxtacru ,{o4arxony yrory rqoAo g6i:murennr opeHAHoi nraru 3 Meroro
lpI{BeAeHHt if y ni.{noniAnicm is suiuanru, BHeceHr4Mu Ao Meroguxu, e nirlcrasorc lg;rs.

AocrpoKoBoro rrpunvHeHHr rlboro .{oronopy>.
, 4. llynxr 4.2.22 BprKrracrpr y rarifi peaaxqii:

<4.2.22. 3 Merolo npI,IBeAeHHx posnaipy opeuguoi rrJrarr{ y ni4noni4nicrr is HoBrrMrr
pI,IHKoBI,IMI,I ylIoBulMLI OPEHAAP Mae HaAarr4 OPEIIAOAABIIIO nosprfi geir g He3irrrexHoi oqiHrz
OB'EKTA:



3a rpI,I lricsqi Ao AarLI gariH.{eHl-Is qboro [oronopy - flKrrlo loronip yKna1eHo MeHrxe Hix sa
rpl{ poKpl i OPEHAAP 6aNae npoAoBxptrrE [oronip Ha Hosrafi crpoK, a6o vepe: rpr4 poKr4 liclr garz
rorepeAHboro sniry - rKrrlo [oronip yKnaAeHo Ha rpr{ i 6inrue poxin.

OAnoqacuo is seiroNd HaAa€Tbc.s 3aflBa npo [poroB)KeHHr loronopy Ha Hosrafi crpoK, rKxro
nosa oqiHKa sAificHroerbcr 3 Meroro npo.qoBxeHHs aii [ororopy ua uonufi crpox.

llopyuennr OPEH.{APEM 3a3HaqeHoro y rlboMy nyuxri crpoKy HaAaHHr :niry npo
He3anexHy oqiHry 6innrue nix na 4na rvricrqi e ni4cranoro Anr HenpoAoBxenHr {oroBopy Ha Hosufi
crpoK a6o 4tts, AocrpoKoBoro po:ipnauur [oronopy. llponyrueHufi crpoK Mo)r(e 6yru nouosreHufi
ua ni4crani piurennx nocriftnoi xouicii Kriscrroi rr,rictroi parl1_ 3 rruraHb snacHocri).

5. flononnvrra rryHKroM 4.2.26 y raxifi pegaxqii:
<<4.2.26. Croponu Bxl,IBarorb 3axoAl4 Ang slificHeHHr repx(asHoi peecrpaqii npaBa sracHocri

repuropianruoi rpouaAla uicra Kuena ua OB'€KT. 3 uiero Meroro OPEHAOAABEUb BXr4Ba€
saxo4in, nepe46a.reHnx piureunsNa Kuiscrxoi uicmoi pa4u sil-23 )KoBrHr 2013 poxy Ns 27019758
<flpo nvITalr^Hs, uon'.f,gaHi 3 Aepx(aBHoro peecrpaqiero perroBr.rx npaB Ha HepyxoMe uafino, rqo
HaJIexHTb Ao KoMyHanrHoi sracHocri repzropianrHoi rpoMalu uicra Kueea>,,:oKpeMa, :a6e:neuye
BI{Aaqy [portroM IrIecrH Nricnqis 3 MoMeHry yKnaAaHHr rlbofo loroeopy ceKperapeM Kzincrxoi
uicrroi pa4ra a6o inmoro yrloBHoBaxeHoro oco6oro gonipenocri OPEHAAPIO anq nvzHeHur nin
inreni repuropianrnoi rpoMaALr uicra Kueea ncix 4ifi, ueo6xiAHux nns, glificnennq rexHiqsoi
inneurapusauii i peecrpaqii rpaBa sracuocri repuropia-rruoi rpoua4u uicra Kuesa na OB'QKT.
Burparz, nos's3aHi 3 BTILIHeHHqM IIHX 4ifi, uoxra4arorbcr na OPEHI APfl, s fioro 3roAr,r)).

6. flyHrr 9.7 nurctacru y rarifi pe4axqii:
<<9.7. [tts rpoAoBxeHHq Aii loronopy Ha Hosnfi crpoK OPEHAAP 3Bepra€rbcr ro

OPEHAOAABIII 3a rpu rvricsqi Ao saxiHqeHHr crpoxy aii rlboro loronopy i: :arnorc npo
rlpoAoBxeHnx [oronopy Ha sonufi crpoK. ,{o :a.anu Aolaerbcs Honufi ssir s He3aJrexHoi ouinrcu
OE'CKTA, xr uepe46aueHo rryHKror"r 4.2.22 uboro [oronopy.

Y pasi Heorpl4MaHux OPEH,{OIABI-IEM 3alrBvt OPEHAAP-fl i rniry 3 He3anexnoi ouinru
OB'CKTA flportfoM 4eox uicxqin s 4arz :arinqeHHfl rpaHr.rqHoro crpoKy Arq ix HaAaHHt
OPEIOAABEIIb so6on'sgaHufi Hanpannrra OPEHAAPFO uosiAoN{reHHq rpo npurzHeHHs rlboro
loronopy. 3a:na'reHe nonigouleHHt rroBuHno 6yru HanpaBneHo ne nisHiure oAHoro rvricsqq nicrq
saxiu.reHHs crpoKy 4ii [oronopy.

Y pasi ei4cyrnocri zaxsu o.qniei is CTOPIH rpo npanuHeHHr uboro [oronopy a6o suiny fioro
yMoB uicrs gaxiu'reHHs crpory fioro Aii nporrroM oAHofo r4icquq [oronip BBaxaerbcf,
rIpoAoBXeHI'IM Ha rofi cauufi crpoK i Ha uzx caMr4x )ll,toBax, rri 6ynu nepel6a.{eni uzu {oronopou.

3agHaqeHi 4ii o(fopuntlorbc.f, siAnoeiAHLrM AoroBopor.r, rxufi e neni4'euHoro qacrr4Horo uboro
[oronopy>.

7. Inrui yMoBLI ,{oronopy nit 22 BepecHr 2017 pory J,,lb 15012017, He suiuegi uierc
,{oAarronoro yroAoro, 3ar[[tuorbcs trr{HHHMr.r y rifi pe4axqii, e sxifi BoHt4 nurla1eui
CTOPOHAMII paniure, i CTOPOHZ ui4rnep.q)Kyrorb rro Hrrx csoi:o6oe's3a11fl.

8. Us {o4arrona yroAa yKnaAeHa B Tpbox opuriualruux npurrripHprKax, aBTeHTr4qHr{x 3a
:uicrou, IrIo Miuorb oAHaKoBy ropr4AurrHy cr4ny ra e neni4'euHoro qacrr.rHoro 3iBHaqeHoro
,{oronopy, no oAHoMy Ans KoxrHoi ig CTOPIH.

9. ,{o4amoBa yroAa ua6upae qzuHocri 3 MoMeHTy iJ niAnucasns.
10. IOpraazuui a4pecz ra 6aHKiscrra pernisuru CTOpIH.

oPEHAOAABETIb

lapHuquxa pafioHxa e Micri
Kneai qepxaaxa aAruiuicrpauin

OPEHNAP TIIAIIPII€MCTBO-
EAIAHCOYTPTIMYBATI

02068, v. KNin, ryr

TOBAPI,ICTBO KonyHa,rsue nianpuenacrso <<Kepyrova
3 OBME)I(EHOIO xorunaxiq : o6c,ryroayeaHHe l(HTJtoBoro

BIAIOBIIAJIbHICTIO (OPXKOM) Qouay {apnuubKoro paftouy r,r. Kueea>>
02099,u. Kr.ria, ay,r. Eopucninscsr4 3 02091, r'4. KNie,
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l{o4arorc Ne 2
ao.{onosopy r 2017 porcy

TBEPN)KYIO
BH lapHrausrcoT

pa rHrcrpaqll
pveHro 11.fl.

PospaxynoK opeHAHoi rrJr

rrhno r Mero4urcoxl po3paxyHny, 3arBepAxenoi piureH
III cecii VII cxrnrcaHuq 8W21.04.2011 .l\lb 415/1280 ri g

Openqap:
Agpeca: n'r. Krli'n. svr. EoDrcfiimcsrca.3
IlpnrvriqenHfl BnKoprrcroBy€Tbcq nh pogMiueHHq xade, uo He gaificnroe npoaarlc, rpsapis niraxqngHoi

TA
(30.60 Ke.pr).
3ara;rrna rrJrorqa: 73.10 nn.u
PiqHa opeHAHa rrJrara:
Onr = Bn x Cop : 669 220,93 x 6 % : 40 153,26 rpu. (po:uiuleHH.fl rca$e, u1o He e4ificuroe npoADK
rorapin ni4axqnsnol rpynu)
OrrJr = Bn x Cop : 481 839,07 x 15 % : 72 275,86 rpn. (posrvriulenH.r rcaSe, ulo gAiftcHro€ npoAiDK ronapin
nigaxqusnoi rpynn)
4e Bu - napricru opeHAoBaHoro uafina sriAlro 3 BHcHoBKoM npo aapricrs uafiua,6e: lI[B

CTAHOM HA 31.07.2017 - 1 151 060,00 rpn.
Cop-opeHAHacraBKa, - 60 ,IsYo
Posr'rip MicqqHoi opeuguoi IrJIarH sa nepruufi lricsqr nicra yxla4aHHq AoroBopy opeHAH riq repernflAy
po:ruipy openguoi nrarv:
Onr.uic. : On.n. / 12 x In.p. x Iul. : ll2 4Zg,l2 I 12 x 1,089 : l0 202,94 rpn.
( 40153,26 I 12 * 1,089 : 3 643,91fpH. - postrrirqeuur ra$e, qo ue sAiftcHlo. 1poi* roaapia niAaxllzgHoi
rpynu)
(72 275,86 I l2 * 1,089: 6 559,03 rpH. - posuiuleHHr xa$e, qo :4ifi.'*oe npoAax roaapie niAarcuussoi rpynn)
In.p. - iuAexc iH$nrqii 3 AarLI npoBeAeHHt erccneprHoi oqiurcu Ao AarH cKJraAaHHr AoroBopy
a6o nepeuray posrraipy open4Hoi rrrrarH - 1,089 (npaxosauo iuAercc iHSlrqil:a 08.20i-8)
Iul - in4ercc iHrfnrqii sa nepurufi uicrqr opeHrn

BiluosilHo 4o n.ll PireHnq Kniscrxoi uicrrol paar.r sia 21.04.2015 J\e 41511280:i :uinavn ra
AonoBH€HI{JIM}I BcraHoBJIeHo, IIIO lo 31.12.201 8, ale He nisHirue aaru lua6yrr:x qnHsocri HoBoro pe4arrlierc
floroxenH.f, npo opeHAy uafiua reparopialuroi rponaa4u r.ricra KHesa, 4r.r 06'exrir opeuAu, 4ara oqiurcu rrcrx
BcraHoBneHa nicrq 01 .09.2014, opeHgHi craBKI{, s},rgHaqeHi MeroAnrcoro po3paxyHKy opeH4Hoi nrarusa vafi}ro
repr'rropialrHoi rpoua.4u naicra Kueaa, tKe nepeAaerbcr B opelrAy, 3acrocoByerbcr y posrnripi 70 %
BcraHoBJIeHoro o6cxry, qo r qilor,ty cKJIaAae 7 142,06 rpH. 3a 6asoeuil u icsqr opeHAr.t craHoM na 0 L09.20 I g

Pornnip open4noT nrrarr sa I Ke. M. craHoBnrs 139,58 rpu. (6e: [IIB).
Posrr'rip MicqqHoi opengHoi nIrarr 3a HacrynHuft nricrqr po3paxoByerbcc uursxoM KopuryBanHr po:vipy

N'rics'{Hoi open4Hoi IUIaTH 3a norepeAHifi rrliccqr na inA :rcc iHsrsuii 3a rroroqHHfi uicrql.
IIIB cn.naqy€rbcq AoAarKoBo' y Blr3HaqeHnx 3anonoAaBcrBoM nopffAny i pornaipi.

'tr.

ilIrupu€Mc TB o- EAJTAHC O yTppIIvryBAq
Kouyna.nsne nign p uenacrno <<Kepyroqa xo M naH iq I
o6clyronynaHHs lr(rrrJroBoro QoHqy [apnu qsrcoro

pafiouy lr. Knena>>
02091,na. Kui'u, Xapxirctxe noce, 148-A,
ilp 26000300840s76
s AT (OrqaA6aux>, MOO 322669
Koa CAPIIOY 39604270
ltltl3960427265t2
rer. 563-38-38-. 563-32-00

OPEHIAP
TOBAPIICTBO

3 OEME)nEHOrO BIATTOBTAAJTbHTCTTO
(OPXKOM>

02099, v. KHia,
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