
ДОГОВIР N9 41812020
про передачу майна територiальноi громади MicTa Кисва в оренлу

MicTo КиiЪ n/}r_.lzLlдL_2020 року

l. прЕдмЕтдоговор}/

2,1. ОБ'еКТОМ оренди е:
- окремостояча нежитлова булiвля (смiттсзбiрник), нежиr:ltовi примilttення з N!l по

Nч3 (група примiщення Nч l) лiт. <Б>, l-поверх, загtlльною площею 27,50 кв.м., в т.ч. на l
поверсi - 27,50 кв.м., згiдно з викопiюванням з поповерхового плану, шlо складас невiд'емну
частину цього.Щоговору.

- iнше устаткувtlння, iHBeHTap та iнше (за наявностi) згiдно з перелiком, що с
невiд'емною частиною цього .Щоговору>.

2.2. BapTicTb ОБ'еКТА згiдно iз затвердженим актом оцittки майна або висновком про
BapTicTb майна станом на 3l травня 2020 року становить 535 975 грн 00 Kotl (п'ятсот
тридцять п'ять тисяч дев'ятсот сiмдесят п'ять грн 00 коп).

2.3. Стан ОБ'еКТА на дату передачi його OPEH{APEBI, (потребус/не потрсбус
поточного або капiта,rьного чи поточ}tого i капiтаlыtого peMottry) визначасt,ься в ак гi

прийrмання-передачi за узгодженим висновком ПIДПРИСМСТВА-БАЛАНСОУ'ГРИМУВАЧА i

орЕнlиря.
2.4. ОРЕНДАР вступае у строкове платне користування ОБ'СКТОМ у TeplriH. 1,казанилi

у цьому ,Щоговорi, але не ранiше дати пiдписання СТОРОFIАМИ цього !оговору (у разi
оренди нерухомого майна на строк не Nlенше нiж три роки - не раttiше .1ати .,lержавноi

ресстрацii цього Договору) та акта приймання-передачi ОБ'еКТА.
2.5. Передача ОБ'СКТА в оренду не тягне за собою виникнення в ОРЕНflАРЯ права

власностi на цей ОБ'СКТ. Власником ОБ'СКТА залишасться територiальна громада MicTa

Киева, а ОРЕНДАР користусться ним протягом строку оре8ди.

,Д(арницька районна в MicTi Киевi державна алмiнiстрачiя, далi , ОРЕНДОДДt]ЕЦЬ.
в особi голови Лаryти Ярослава Миколайовича, який дiс на пiдставi Закону Украiни <Про
мiсцевi державнi алмiнiстраuii>, Регламенту !арницькоi районно1 в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii, з однiеi сторони та фiзична особа-пiдпршсмеllь
Рева Наталiя Володимирiвна, надалi - ОРЕНДАР, яка дiс на пiдставi Виписки з единого
державного ресстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв вiд 24 травня 20lЗ року
Серiя АБ Ns 216560, з другоТ сторони, а також комунальне rliдприсмство <Керуtоча
компднiя з обслуговування житлового фонду !арницького району пr. KrrcBar>,
даJIi - ПIДПРИеМСТВО - БАЛАНСОУТРИМУВАЧ, в особi лrrректора
Солодухи Андрiя Миколдйовича, який дiс lla пiдставi Статуту. що iменуються разом
СТОРОНИ, керуючись Законом Украiни <Про оренлу державного та KoMyHzlJIbHoI,o майна>.
Положенням про оренду комунrrльного майна територiмыrоi громади м. KllcBa.
затвердженим рiшенням Киiвськоi MicbKoii ради вiд 2l квiтня20l5року N,,,4l5ll280. iз
змiнами та доповненнями, да"тi - Положен}Iя, уклаJIи цей Договiр про нижченаведене:

l .l.ОРЕНДОДАВЕI_{Ь на виконання розпорядження {арничькоТ районноI в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii вiд 30 червня 2020 року Nч 423 кПро внесення змiн до iстотних умов
договору про передачу майна територiа,,lьноi громади MicTa Кисва в оренду у Дарницькому
районi>, передае, а ОРЕНДАР приймае в оренду нерухоме майно (нежитловi примirrtення),
що наJIежить до комунальноi власностi територiальноi громади MicTa Кисва. да.,ll i ОБ'СКТ'.
яке знаходиться за адресою: м. КиiЪ, вул. Вербиuького Дрхiтекгора, 28-Г для розмilrlен}lя
торговельного об'скта з продажу продовольчих ToBapiB, KpiM ToBapiB пiлакчItзlIi грt,пll
та розмiщення кафе, яке пе здiйспюе продаж ToBapiB пiдакIlизноi груплt.

1.2. I{ей !оговiр визнача€ взасмовiдносини CTOPIH щодо строкового. Ilлатllого
користування ОРЕНДАРЕМ ОБ'еКТОМ.

2. оБ,€кт орЕнди



З. ОРЕНДНА ПЛАТА
3.1. Орендна плата визначена на пiдставi Методики розрчrхунку орендttоТ плаги за

майно територiа.пьноi громади м. Киева, яке передасться в оренлу. дмi Методика,
затвердженоi рiшенням Киiвськоi MicbKoi рали вiл 2l квiтня20l5рокуNs4l5/l280зiзмiнами
та доповненнями, i становить без П.ЩВ: 203 грн. 69 коп.(двiстi три грн. 69 коп. ) за 1 кв. м
орендованоi площi, що в цiлому скпада€ за базовий мiсячь оренли станом на 0l липня
2020 року 5 60l грн.45 коп. (п'ять тисяч шiстсот одна грн. 45 коп.).

3.2. Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначасться шляхом коригуваIIня
орендноi плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцii за поточний мiсяць. Оперативна
iнформацiя про iндекси iнфляцii, розрахованi .Щержавною службою статистики Украiни.
розмiщуеться на веб-сайтi Фонду державного майна Украiни.

3.3. У разi користування ОБ'€КТОМ протягом неповного кменларного мiсяttя
(першого та./або останнього мiсяцiв оренди) добова орендна плата за лнi користуваlltlя
визначасться згiдно з Методикою розрахунку орендноi плати за майно територiальноi
громади MicTa Киева, яке передаеться в оренду, на ocHoBi орендно'ii плати за вiдповiлнi мiсяцi
пропорцiйно дням користування.

3.4. Розмiр оренлноi плати пiдлягас перегляду на вимогу однiсТ iз CTOPIH у разi змirrи
Методики розрахунку орендноi плати за користування майном територiальноi громали Mic га
Кисва, яке переда€ться в оренду. та в iнших випадках, передбачених законодавством
УкраiЪи.

ОРЕНДОДАВЕL{Ь зобов'язаний звернугися до ОРЕНДАРЯ iз вимогою про перегляд
орендноi плати, якщо змiни до Методики мають наслiдком збiльшення розмiру орендноi
плати за цим .Щоговором, протягом 30 календарних днiв з моменту набуття чинностi
вiдповiдними змiнами.

ОРЕНДАР може звернутися до ОРЕНДОДАВЦЯ iз вимогоlо про перегJIяд оренлноi
плати, якщо змiни до Методики мають наслiдком змiну розмiру орендноi rtлати за llим
.Щоговором, протягом будь-якого строку пiсля набуггя чинностi вiдповiдними зпtiнами.

Новий розмiр орендноi плати починае застосовуватись з першого числа мiсяця.
наступного за датою укладання СТОРОНАМИ додатковоi угоди до цього flоговору шоло
приведення розмiру орендноi плати у вiдповiднiсть iз змiнами, внесеними до Методики.
Вiдмова ОРЕНДАРЯ укласти додаткову угоду щодо збiльшення орендноii плати з MeToIo
приведення iT у вiдповiднiсть iз змiнами, внесеними до Методики, с пiдставою .r.rя
дострокового припинення цього flоговору.

3.5. Додатково до орендноi плати нараховусться податок на додану BapTicTb у розмiрах
та порядку, визначених законодавством Украiни, який сплачусться ОРЕНДАРЕМ разом з
орендною платою.

3.6. Орендна плата сплачусться ОРЕНДАРЕМ на рахунок ПIДРИСМСТВА-
БАЛАНСОУТРИМУВАЧА. починаlючи з дати пiдписання акта приймання-перелачi.

3.7. Орендна плата сплачусться ОРЕНДАРЕМ незалежно вiд наслiлкiв госполарськоi
дiяльностi ОРЕНДАРЯ щомiсячно не пiзнiше l5 числа поточного мiсяця.

3.8. У разi якщо OPEHflAP не може використовувати орендоване майно у зв'язку з

необхiднiстю проведення ремонтних робiт, за його клопотанням рiшенням ОРЕНДОДАВЦЯ
на пiдставi рiшення постiйноi KoMicii Киiвськоi мiськоi ради з питань власностi на перiод
виконання ремонтних робiт орендна плата може бу,ги зменшена на 50 вiдсоткiв д.пя об'ектiв
площею до l50 кв. м на строк не бiльше 3 мiсяцiв, а дrя об'ектiв площею бiльше l50 кв. lll lla
строк не бiльше б мiсяцiв,

Iнформацiя щодо неможливостi використовування орендованого майна
пiдтверджусться вiдповiдним актом, складеним ОРЕНДАРЕМ та ПIДПРИСМС'ГВОМ-
БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ.

Передбачена цим пунктом зменшена орендна плата може бути встановлена один раз
протягом строку лii цього.Щоговору та за умови дотримаtltlя Орендарем умов догоRору щоло
належного }тримання об'скта оренди та його комунiкачiй та виконання пiдпункту 4.2.15
цього .Щоговору.

3.9. Оплата витат на }тримaння орендованого майна (комунальних послуг, послi,г з

управлiння об'сктом HeppoMocTi, витрат на утримпlIня прибудиlIковоТ територii та Micltb
загального користування, BapTicTb послуг по peмotITy i технiчному обслуговуванttIо
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iнженерного обладнання та внугрiшньобудинкових мереж. ремонту булiвлi. у т. ч.: покрiвлi.
фасаду, вивiз смiття тощо), компенсацiя витрат ПIДПРИСМСТВА-
БАJIАНСОУТРИМУВАЧА за корист}ъання земельною дiлянкою не входить до складу
орендноi плати.

3.10. Зобов'язання ОРЕН.ЩАРЯ по сплатi орндноi плати забезпечуються у виглядi
авансовоi орендноi плати в розмiрi не менше нiж орендна плата за два мiсяцi. ОРЕНДАР
сплачу€ авансовий платiж протягом l0 кмендарних днiв з дати пiдписання .Щоговору.
ПIДПРИеМСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ зарахову€ авансовий платiж як орендну плату
за ocTaHHi два мiсяцi строку дii договору оренди. Iндексацiя орендноi плати в цьому випадку
проводиться вiдповiдrо до Методики розрахунку орендно'i плати за майно територiальноТ
громади MicTa Кисва, яке переда€ться в оренду.

3.1l. Налмiру сплачена сума орендноi плати пiд,rягас в установленому порядку заtiкr в

рахунок майбугнiх платежiв, а у ршi неможливостi такого залiку у зв'язку з припиненIIям
орендних вiдносин повернеЕню ОРЕНДАРЮ,

3.12. У разi закiнчення, припинення (розiрваняя) цього !оговору ОРЕНДАР сплачус
плату за фактичне користування об'сктом оренди до дня пiдписання акта приймання-
передачi об'екта оренди орендодавцем, орендарем та балансоутримувачем або ittшими
документzlми, передбаченими законодавством включно:

- у розмiрi ореrшно'ii плати. визначеноi договором оренди. - протягом мiсяця пiсля лати
закiнчення (дострокового розiрвання) логовору оренди;

- у розмiрi подвiйноi оренлноi плати. визначеноТ договором оренди. - починаючи з

другого мiсяця пiсля закiнчення (дострокового розiрвання) договору оренди.

1. оБов,rlзки cToPlH

4. l. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний:
4.1.1, Протягом 30 календарних днiв з моменту пiдписання цього !оговору з дода,гками

передати по акту приймання-передачi ОБ'СКТ.
4.1.2. Не вчиняти дiй, якi б перешкоджали ОРЕНДАРЮ користуватися ОБ'СКТОМ на

1ъ-tовах цього .Щоговору.
4.1.3. У випадку реорганiзацii ОРЕНДДРЯ до припинення чинностi чього .Щоговору

переукласти цей Договiр на таких самих умовах з одним iз правонаступ н и kiB. якшо остаtlнiй
згоден стати ОРЕНДАРЕМ.

4.1.4. У разi злiйснення оРЕнДдРЕМ невiд'смних полiпшень орендованого оБ'СК'Гд
ОРЕНДОДАВЕI]Ь разом з ПI.ЩПРИ€МСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ зобов'язаний
здiйснювати контроль за здiйсненням таких полiпшень.

4.1.5. Вiлшколувати ОРЕН.ЩАРЮ, у разi приватизашii орендованого ОБ'СКТА, BapTicTb
зроблених невiдокремлюваних полiпшень орендованого оБ'СКТд, за HMBHocTi згоди
ОРЕНДОДАВЦЯ на TaKi полiпшення, в межах збiльшення BapTocTi орендованого ОБ'СКТА в
результатi таких полiпшень.

4.2. ОРЕНДАР зобов'язаний:
4.2.1. Прийняти по акry приймання-перелачi ОБ'еКТ.
4.2.2. Використовувати оБ'екТ вiдповiдно до його призначення та умов цього

!оговору.
4.2.3. Свосчасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi п,rатежi.
4.2.4. Забезпечити належне збереження, експлуатачiю i caHiTapHe утримання ОБ'еК1 А

ореЕди, його обладнання, iнвентарю та запобiгати його пошкодженню i псуванню.
4.2.5. При орендi пiдвальних примiщень дотримуватись правил експлуатацiТ та peNloнTy

iнженерних комунiкацiй та вимог БНIП-l1-104-76 по зберiганню та скла.',lуванню
матерiа.пьних цiнностей у пiдвальних примiщеннях. а також забезпечити ix захист вiл аварiй
iнженерних комунiкачiй.

4.2.6. Протягом строку дii .Щоговору ло перелачi ОБ'еКТА ПIДПРИ€МС'ГВУ-
БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ по акту приймання-передачi за свiй рахунок проводити
необхiдний поточний ремонт ОБ'СКТА (фасалу булинку. покрiвлi. орендованих примiщень,
мiсць спiльного користування, систем}I опалення, водопостачання та водовiдведення). I_{я

ytrloBa ,Щоговору не розглядасться як дозвiл на здiйснення полiпшень орендованого ОБ'еКТА
i не тягне за собою зобов'язання ОРЕН.ЩОДАВЦЯ щодо коttrпенсацii BapTocTi полitlrrIень.
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4.2,7. Забезпечити пiдготовку ОБ'еКТА до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол:
провести утеплення BiKoH, дверей, ремонт покрiвлi (у разi необхiдностi).

4.2.8. Вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноi безпеки розробляти
комплекснi заходи щодо забезпечення пожежноi безпеки об'скта оренди. Забезпечувати
додержання протипожежних вимог станлартiв. норм, правил, а також виконанвя вимог
приписiв i постанов органiв лержавного пожежного нагляду та вимог вiлповiлних служб
(пiлроздiлiв) ПIДПРИеМСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА (у разi ix наявностi). Утримувати
у справному cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну TexHiKy, обладнання та
iHBeHTap, не допускати ix використання не за призначенням. Проволити розслiлування
випадкiв пожеж та подавати ПIДПРИСМСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ вiдгlовiлrli
док),]t{енти розслiлування. Не допускати самовiльного перепланування об'скr,а бсз

розробленоi та встановленим порядком погодженоi ПIДПРИСМСТВОМ-
БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ просктноТ докрлентачiТ.

4.2.9. Забезпечувати безперешкодний лоступ до ОБ'СКТА представникiв
ОРЕНДОДАВЦЯ, ПIДПРИСМСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА та структурного пiдроздi,llу
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рми (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii). rrto

здiйснюе управлiння майном, та надавати за першою вимогою всю необхiдну iнформашilо
щодо ОБ'€КТА для перевiрки дотримання ОРЕНДАРЕМ умов цього flоговору.

4.2. 10. На вимогу ОРЕН.ЩОДАВЦЯ або ПI!ПРИСМСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА
проводити звiряння взасморозрzrхун KiB по орендних платежах i оформляти вiдповiднi акти
звiрки, шорiчно брати участь в iнвентаризачii розрахункiв станом на дату проведення
iнвентаризацii на ПIДПРИеМСТВI-БАЛАНСОУТРИМУВАЧI.

4.2.1l. Не менш нiж за 2 мiсяцi письмово до припинення використання ОБ'СКТА
повiдомити ОРЕНДОДАВЦЮ та ПIДПРИеМСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУ ВАЧУ.

4.2.12. Самостiйно сплачувати BapTicTb фактично спожитих комуlIальних послуI,
постачzUIьникам таких послуг, якi надаються за окремими договорами. укладеними
ОРЕНДАРЕМ з цими органiзацiями (водопостачilння, каналiзачiя, гzв. електрична та теплова
енергiя, вивiз смiтгя i т. п.), за тарифами, якi у встановленому законодавством порялку
вiдшкодов}тоть повну BapTicTb ix надання.

у разi вiдсутностi можливостi укладання прямих договорiв з п iлприсмс,гвам и -

постачальниками послуг (водопостачан ня, газ, теплова енергiя та iH.). ОРЕНДАР
вiдшкодовус витрати ПIДПРИсМсТВА-БАЛАНсоУТРИМУВАЧА за наданi посJIуги у
вiдповiдностi до окремо укладених договорiв на пiдставi ланих облiку (лiчильникiв).

4.2.1З. Самостiйно сплачувати на пiдставi договору з ПI!ПРИСМСl't]ОМ-
БАJIАнсоУТРиМУВАЧЕМ, пропорчiйно орендованiй площi, частку витрат на утримання
прибулинковоi територiТ та мiсць загального користування. на ремонт покрiвлi. фасму. вивiз
смiття тощо, послуг по технiчному обслуговуванню iнженерного обладнання
внугрiшньобулинкових мереж та компенсацiю витрат ПIДПРИеМСТВА-
БАЛАНСОУТРИМУВАЧА за користування земельною дiлянкою. за послуги з управлiння
об'ектом HepyxoMocTi.

4.2.14. У разi, якщо ОБ'€КТ е об'еюом культурноi спадщини чи його частиною.
дотримуватись умов охоронного договору на пам'ятку культурноТ спадщини. ук.rадсного мiж
ПIДПРИ€МСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ або ОРЕНДАРЕМ та оргаIlом охорони
культурноi спадщини, та забезпечувати збереження об'скта культурноi спалщини чи йоtо
частини вiдповiдно до вимог законодавства у сферi охорони культурноТ спадщини.

4.2.15. Протягом мiсяця пiсля уклалення цього !оговору застрахувати ОБ'СК-Г не
менше нiж на його BapTicTb за висновком про BapTicTb/aKToM оtliнки на користь
ПЦПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА, який несе ризик випа"rrковоТ загибе"пi чи
пошкодження ОБ'еКТА, у порядку, визначеному законодавством, i надати ОРЕНДОДАВЦIО
та ПIДПРИСМСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ Kottii страхового полiсу/логовору i

платiжного дор)пrеняя про сплаry стахового внеску. Постiйно поIIовлювати логовiр
страхувau{Ея таким чином, щоб на увесь строк ОБ'еКТ був застрахований.

Обов'язковi для стрtIхування ризики: пожежа, вибц, улар блискавки, дii стихiй,Iих
явищ, протиправнi дii TpeTix осiб, пошкодження водою, пошкодження об'скта оренди при
проведеннi ремонтних робiт та iншi додатковi ризики, вiд яких необхiдно застрахувати
майно, на вимогу ПIflПРИеМСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА.
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4.2.16.У разi прийняття рiшення щодо нього про припинення шляхом реорганiзацii чи
лiквiдацii, або порушеннi щодо нього справи про банкругство в господарському сулi
письмово повiдомити про це ОРЕНДОДАВЦIО та ПIДПРИеМСТВУ-
БАJIАНСОУТРИМУВАЧУ в l0-денний TepMiH з дати прийняття вiдповiдного рiшення.

4.2.17 . У разi приватизацii ОБ'€КТА ОРЕНДАРЕМ в l0-денний TepMiH надати
ОРЕНДОДАВЦЮ та ПIДПРИеМСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ копiю но,l,арiально
посвiдченого договору купiвлi-продажу ОБ'СКТА та акта приймання-перелачi.

4.2.-],8. У разi змiни рахунку, назви пiдприсмства, телефону, мiсцезнаходження
письмово повiдомляти про че ОРЕН[ОДАВЦЮ у тижневий строк.

4.2.19. Забезпечити належне утримання iнженерних комунiкачiй (водопрово,rу.
кана.пiзацii, електричних та опалюв.lльних мереж), якi знаходяться на ОБ'еК'ГI. У випадку
аварiй та проведення планових ремонттlих робiт повiдомляти про це ОРЕНДОДАВI|IО та
пIдприемству_БАлАнсоутримувАчу.

4.2.20. Пiсля припинення дii цього .Щоговору протягом 3 календарних днiв передати
майно по акгу приймання-передачi ПIДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ, Акт
приймання-передачi ОБ'СКТА пiдписуеться вiдповiдним ОРЕНДОДАВЦЕМ, ОРЕНДАРЕМ
та Пl.ЩПРИеМСТВОМ-БАJIАНСОУТРИМУВАЧЕМ. У разi невиконання цього пункту
ОРЕНД{Р сплачуе неустойку у подвiйному розмiрi оренлноТ плати.

4,2,2|. З метою приведення розмiру орендноi плати у вiдповiднiсть iз новими
ривковими умоваJ\{и ОРЕНДАР ма€ надати ОРЕНДОДАВЦЮ новий звiт з незалежноii оцiнки
оБ'еКТА:

за три мiсяцi до дати закiнчення цього !оговору - якщо .Щоговiр укладено менше нiж на
три роки i ОРЕНДАР бажас продовжити ,Щоговiр на новий строк, або

через три роки пiсля дати попереднього звiry - якщо.Щоговiр укладено на три i бiльше
poKiB.

Одночасно iз звiтом надаеться заява про продовження !оговору на новий строк. якщо
нова оцiнка здiйснюеться з метою продовження дii !оговору на новий строк.

Порушення ОРЕНДАРЕМ зазначеного у цьому пунктi строку надаltня звiту про
незалежну оцiнку бiльше нiж на два мiсяцi с пiдставою для непродовження flоговсrру на
новий строк або для дострокового розiрвання flоговору. [lропушений строк може бчти
поновлений на пiдставi рiшення постiйноi KoMicii КиiвськоТ MicbKoT рапи з пита}lь власrlос гi.

4.2.22. У разi необхiдностi здiйснити зatходи з MeTolo пристосування ОБ'€Кl'А до
потреб люлей з обмеженими фiзичними можливостями.

4.2.2З. У разi виникнення загрози або настання надзвичайних сиryацiй, пов'язаttих з
природною стихiею: ураган, землетрус, великий снiгопад, ожеледиця тощо, надавати cBoix
працiвникiв для лiквiдацii ix наслiдкiв,

4.2.24. Здiйснити HoTapiaцbнe посвiдчення та державну ресстрачiю чього .Щоговору
(якщо це перелбачено законодавством) за рахунок cBoix коштiв.

4.2.25. Сторони вживають заходи дJlя здiйснення лержавноi реестрачii права власностi
територiальноi громади MicTa Киева на ОБ'СКТ. З цiею метою ОРЕНДОДАВЕI {Ь вживас
заходiв, передбачених рiшенням Киiвськоi MicbKoi ради вiд 23 жовтня 20l3 року N 27019758
<Про питання, пов'язанi з державною ресстрачiсю речових прав на нерухоме майt|о. що
належить до ком}нirльноi власностi територiальноi громади мiс,га Киева>. зокрема забезttечl,с
видачу протягом шести мiсяцiв з моменту укладання цього !оговору секретарем КиiвськоТ
MicbKoi рали або iншою уповноваженою особою довiреностi ОРЕНДАРЮ для вчинення вiл
iMeHi територiальноТ громади MicTa Кисва Bcix дiй, необхiдних для здiйсltення техltiчrtоi
iнвентаризацii i реестрацii права власностi територiмьноI громади MicTa Кисва на ОБ'СКТ.
Витрати, пов'язанi з вчиненням цих дiй, покладаються на ОРЕНflАРЯ, з його згодн.

4.2-26. 3абезпечувати наявнiсть на територii об'сктiв оренли ногарiально посвirtчсrtих
копiй докр{ентiв, якi засвiдчують особу та надають право перебувати та здiйснlовати
господарську дiяльнiсть на територii об'екта оренди (паспорт, свiдоцтво про ресстрачiю.
виписка (витяг) з €диного державного реестру юридичпих осiб та фiзичних осiб-пiдлрисм чiв.
договорiв оренли (суборенди), трудовий договiр мiж працiвником та особою. яка
використовуе найману працю, тудова книжка, дозвiльнi докр(енти тощо). Письмово
повiдомляти ПIДПРИСМСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ про особу, яка мас право
перебувати (злiйснювати) господарську дiяльнiсть на територiТ об'скта орен/tи у тижttевий
строк.
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4.3. ПIДПРИеМСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ зобов'язане:
4.3.1. У непереданих в оренду примiщеннях забезпечувати додержання вимог

нормативно-правових аrгiв з пожежноi безпеки.
4.3.2. Здiйснювати контоль за виконанням ОРЕНДАРЕМ умов цього.Щоговору i у разi

виникнення заборгованостi з орендноi плати або iнших платежiв вжити заходiв llloJto
погашення заборгованостi, в тому числi проводити вiдповiдну претензiйно-позовну роботу,

4.3.3. У разi здiйснення ОРЕНДАРЕМ невiд'смних полiпшень орендованого ОБ'€Кl'А
ОРЕНДОДАВЕI[Ь разом з ПI!ПРИеМСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ зобов'язаний
здiйснювати контроль за здiйсненням таких полiпшень.

5. прАвА сT()PIH

5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ мас право:
5.1.1. Проводити необхiдний огляд та перевiрку виконання ОРЕНДАРЕМ умов цього

.Щоговору. В прочесi перевiрки виконання уь!ов цього.Щоговору оренди може бути злiйснена
фото- або вiдеофiксацiя стану та умов використання ОБ'еКТА.

5.1.2. Висryпати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього .Щоговору або його
розiрвання у разi погiршення стану орендованого майна внаслiдок невиконання або
неналежного виконання умов чього .Щоговору.

5.1.3. Вiдмовитися вiд договору та вжити необхiдних заходiв для примусового
виселення ОРЕНДАРЯ при несплатi ОРЕНДАРЕМ орендноi плати протягом 3 мiсяuiв пiлрял
з дня закiнченrrя стоку платежу.

5.1.4. Контролювати з заJIученням ПIДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА
виковalнЕя уIиов цього !оговору та використання ОБ'еКТА, переданого в оренду за цим
.Щоговором, i у разi необхiдностi спiльно з ПI!ПРИеМСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ
вживати вiдповiдних заходiв реагування.

5.2. ПIДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ мас право:
5.2.1. Проводити необхiдний огляд та перевiрку виконання ОРЕНДАРЕМ умов цього

.Щоговору. В прочесi перевiрки виконання умов цього flоговору оренди може бути злiйсrrепа
фото- або вiдеофiксацiя стану та умов використання ОБ'еКТА.

5.2.2. Стягнуги з ОРЕН.ЩАРЯ заборгованiсть з орендноi плати та iншi збитки, заподiянi
ним невиконанням cBoix зобов'язань за цим.Щоговором, шляхом звернення стягнення на його
кошти та майно в порядку, визначеному законодавством УкраIни.

5.2.3. Звертатись до суду з позовом про розiрвання цього !оговору внаслiдок
невиконанЕя або неналежного виконання його 1пloB та./або виселення ОРЕНДАРЯ з
ОБ'еКТА, в тому числi у випадку закiнчення дii .I[оговору та,/або перебування ОРЕНflАРЯ в
ОБ'€КТI без достатньоi правовоi пiдстави.

5.3. ОРЕНДАР мас право:
5.3.1. Використовувати ОБ'еКТ вiдповiдно до його призначення та умов цього

.Щоговору.
5.3.2. Висryпати замовником на виготовлення просктно-кошторисноI документачii на

проведення ремонту.
5.3.3. На час проведення ремонту порушувати питання про зменшення орендноi плаr и

дIя частковоi компенсацii своТх витрат на ремонт з урахуванням вимог пiдпункту 3.8 ubo1,o

.Щоговору.
5.3.4. Сплачувати орендну плату авансом за будь-який перiод у межах строку ,liT

!оговору. Iндексацiя оренлноi плати в цьому випадку проводиться у вiдповiлностi ло
Методики розрахуЕку орендноi плати за майно територiальноi громади MicTa Кисва, яке
передаеться в ореЕду.

5.3.5. Звернlтися до ОРЕН!ОДАВЦЯ з кJIопотанням щодо вiдповiдного зменшення
орендноI плати, якщо з незалежних вiд нього обставин змiнилися умови. передбачеtti цим
.Щоговоролr, або icToTHo погiршився стан ОБ'СКТА не з випи ОРЕНДАРЯ.

5.3.6. За попередньою згодою ОРЕНДОДАВЦЯ здавати ОБ'еКТ в субореrrлу.
Суборендну плату в розмiрi, що не перевицуе орендrоi плати за об'скт суборенди. оl,риl\lус
ОРЕНДАР, а решта суборендноi плати спрямовусться до бюджету MicTa Кисва.
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5.3.7. За згодою ОРЕНДОДАВЦЯ проводити замiну, реконструкцiю, розширення,
технiчне переобладнання ОБ'еКТА, цо зумовлюс пiдвиrцення його BapTocTi.

6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ Ее несе вiдповiдальностi за збитки, HaHeceHi ОРЕНДАРЮ
внаслiдок aBapii iнженерних комунiкацiй, якi знаходяться на ОБ'СКТI або за його межами,
якщо вину ОРЕНДОДАВЦЯ не встановлено.

б.2. За несвоечасну та не в повному обсязi сплату орендноi плати та iнших плагсжiв на
користь ПЦПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА ОРЕНДАР сплачус на користь
ПIДПРИеМСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА пеню в розмiрi 0,5 % вiд розмiру несплачених
орендних та iнших платежiв за кожний день прострочення, але не бiльше розьriру.
встановленого законодавством УкраiЪи.

KpiM того, орендар згiдно з пунктом 2 cTaTTi 625 I{ивiльного кодексу Украiни сплачус
iнфляцiйнi витрати по заборгованостi та 3 ОZ рiчних вiд простроченоi суми заборгованостi.

У разi, якщо на дату сплати орендноТ плати заборгованiсть за нею становить загмом не
мепше нiж три мiсяцi, ОРЕНДАР також сплачуе штраф у розмiрi 3 О% вiл срrи
заборгованостi.

У випадку примусового стягнення оренлноТ плати та iнших платежiв у порядку,
встановленому законодавством Украiни, з ОРЕНДАРЯ також можуть стягуватись у повному
обсязi втрати. пов'язанi з таким стягненням та iншими процедурами розiрвання логоворiв
(лемонтаж, зберiгання тощо).

6.3. ОРЕНДАР вiдшкодовуе ПIДПРИСМСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ збиrки.
спричиненi Еенмежним ремонтом або експлуатацiею ОБ'еКТА.

При погiршеннi стану або знищеннi об'екта оренди з вини ОРЕН!АРЯ BiH вiдшIкодовус
ПIДПРИСМСТВУ-БАЛАНСОУ'ГРИМУВАЧУ збитки в подвiйному розмiрi вартос li. яка
необхiдна для вiдновлення майна.

Вiдшкодування збиткiв, передбачених цим пунктом !оговору, здiйснIосться J]иtпе за

умови, якщо вищезазначенi ризики не застраховано або розмiр страхового вiдшколуваltttя
менше розмiру завданих збиткiв.

6.4. Ризик випадковоi загибелi ОБ'СКТА несе ПIДПРИ€МСТВО-
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ.

6.5. У разi звiльнення ОРЕНДАРЕМ ОБ'СКТА без письмового попередження
ОРЕНДОДАВЦЯ та ПIДПРИ€МСТВА-БАJIАНСОУТРИМУВАЧА, а також без складання
акта про передачу ОБ'еКТА в належному cTaHi ОРЕН!АР несе повну матерiальну
вiдповiдальнiсть за HaHeceHi у зв'язку з цим збитки в повному Тх розмiрi та сплачу€
ПIДПРИСМСТВУ-БАЛАНСОУТРИI\,tУВАЧУ орендну плату за весь перiод користування до
пiдписання акта приймання-перелачi ОБ'еКТА.

6.6. За майно, залишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому примiщеннi без нагляду та
охорони, ОРЕНДОДАВЕЦЬ та ПIДПРИеМСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ
вiдповiда;rьностi не несуть.

6,7,При невиконаннi або порушеннi однiсю iз CTOPIH умов цього.Щоговору та з itlших
пйстав, передбачених законодавчими актами УкраТни, цей .Щоговiр може бути розiрваний
достроково на вимоry однiеi iз CTOPIH за рiшенням сулу.

6.8. Спiрнi питання по цьому flоговору розглядаються у порядку, встаllовленому
законодавством Украiни.

6.9. У разi наявпостi у булiвлi або спорулi кiлькох орендарiв ОРЕНДАР несе colti;apHy
вiдповiдальнiсть за належний технiчний стан цiеi булiвлi або споруди, iх фасалу, iнженерних
комlъiкацiй, caHiTapHe утримання об'екта оренди та прибудинковоi територiii.

6.10, У разi вiдмови ОРЕНДАРЯ вiд пiдписання акта приймання-перелачi протягом
20 днiв з дати отримання акта вiд ОРЕНДОДАВЦЯ !оговiр припиняс свою дiю.

7. ВIДНОВЛЕННЯ ОБ,€КТЛ ОРЕНДИ ТА УМОВИ ЙОГО ПОВВРНЕННЯ

7.1. Амортизацiйнi нарачування на об'скт оренди нараховус та залиц]ас }, cBocl\ty

розпорядженнi ПIДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ/ОРЕНДАР. Амортизаttiйнi
нарахувalння використовуються на вiдновленпя ОБ'еКТА. Право власностi на майно.
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придбане або набуте в iнший спосiб за рцунок амортизацiйних вiдрахувань, належить
територiальнiЙ громадi MicTa Киева,

7.2. ОРЕНДАР не мае права без письмовоi згоди ОРЕНДОДАВЦЯ проводити
переобладнання, переплан}ъання, ремонт ОБ'еКТА, вести булiвельнi роботи на
прибулинковiй територii.

7.3. Згода на виконання таких робiт надасться листом ОРЕН!ОДАВЦЯ. в якоNrу
зазначасться про надан}iя згоди, погодження проекту (якtцо його наявнiсть передбачепа
зtlконодавством Украiни), кошторису витрат та TepMiH виконання робiт.

7.4, Булiвельнi роботи на ОБ'еКТI виконуються тiльки на лiдставi просктно-
кошторисноi документачii, розробленоi та затвердженоi в установленому законолавством
Украiни порядку, та при HruBHocTi дозвiльних локументiв }Ia виконання булiвелыrих робiт.
отриманих в установленому порядку.

7.5. У разi закiнчення/припинення дii цього flоговору або при його розiрваннi
ОРЕНДАР зобов'язаний за актом приймання-передачi повернути ОБ'еКТ ПIДПРИеМСТВУ-
БАJlАНСОУТРИМУВАЧУ у cTaHi, не гiршому, нiж в якому перебував ОБ'еКТ на момент
передачi його в оренду, з урахуванням ycix злiйснених OPEH,i[APEM полiпшень, якi
неможливо вiдокремити вiд ОБ'еКТА без заподiяння йому шкоди, з урахуванням зносу за
перiод строку лii договору оренди.

7,6. Ш|я отримання згоди ОРЕНДОДАВЦЯ на здiйснення полiпшень ОРЕНДАР подас
заяву i матерiали згiдно з Положенням,

BapTicTb полiпшень ОБ'еКТА, проведених ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ.
якi не можна вiдокремити без шкоди для ОБ'еКТА, компенсацii не пiдлягас.

ОРЕНДАР вправi залишити за собою проведенi ним полiпшення ОБ'СКТА, здiйсненi за

рахунок власних коштiв, якщо вони можуть бути вiдокремленi вiд ОБ'еКТА без заподiяння
йому шкоди.

Полiпшення ОБ'СКТА, виконанi ОРЕНДАРЕМ за власнi кошти згiдно з вимогаN{и
пункгу 7.3 цього.Щоговору, якi неможливо вiдокремити вiд ОБ'СКТА без заподiяння йому
шкоди, змишllються у комунальнiй власностi територiально'ii громади MicTa Кисва за
винятком приватизачii, продажу або iншого вiдчуження ОБ'СКТА ОРЕНДАРЮ.

ОРЕНДАР мас право оцимати вiдшкодуваttня витрат, здiйснених на невiд'смнi
полiпшення, виконанi за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ, якщо ОРЕН.ЩАР належно виконував
умови договору протягом строку його дii, а оРЕНДоДАВЕЦЬ не подовжив лiю логовору
пiсля закiнчення строку оренди, у зв'язку з необхiднiстю використання об'екта оренди для
власних потреб.

Розмiр вiцlпкодування витрат, здiйснених на невiд'смнi полiпшення, визнача€ться за

результатilми незалежноi оцiнки.

8. осоБливI умови
8.1 . ОРЕНДЦР не мае права передавати cBoi зобов'язання за цим .Д,оговором 

,t а
передавати ОБ'СКТ повнiстю або частково в корист}ъання iншiй особi, укладати договори
(контракти, угоди), пов'язанi з буль-яким використанням ОБ'СКТА iншою юридичною чи

фiзичною особою без попередньоi письмовоi згоди ОРЕНДОДАВЦЯ.
порушення uiсi умови flоговору е пiдставою для дострокового розiрвання цього

.Щоговору в установленому порядку.
8.2. Рiшенвя про передачу ОБ'СКТА (його частини) в суборенлу надасться

ОРЕНДОДАВЦЕМ в установленому порядку.
8.3. ОБ'СКТ повиЕен використовуватися ОРЕНДАРЕМ тiльки за цiльовим

призначеншIм, обумовленим пунюом l .1 цього .Щоговору.
8.4. Порядок участi ОРЕН.ЩАРЯ в утриманнi, peMoHTi i технiчному обслуговуваннi

булiвлi, у т. ч.: peMoHTi покрiвлi, фасаду булинку, iнженерного обладнання
внррiшньобулинкових систем i зовнiшнiх iнженерних мережl вивiз смiття: благоустроТ la
caHiTapHoMy угриманнi прибудинковоi територii, компенсацiю витрат ПI!ПРИеМСТВА-
БАЛАНСОУТРИМУВАЧА за користування земельноlо дiлянкою та м iсцями загального
користування, визначасться окремим договором, який укладасться з ПIflПРИСМСТВОМ-
БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ або iвшою експлуатуючоlо органiзаuiсю,

8.5. У разi виявлення факту використання ОБ'СКТА не за цiльовиtпл призначення!t

.Щоговiр може бути розiрвано.
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оРЕнДдР зобов'язаний додатково сплатити рiзницю мiж орендною платою,
розрalховаЕою за фактичний вид використання ОБ'еКТА, встановлений перевiркоtо. та
орендною платою. визначеною чим .Щоговором за весь перiод оренди. з дати ocTattttboi
перевiрки, проведеноi згiдно з п)лктом l 7.1 Положення.

8.6. За порушення договiрних зобов'язань в частинi страхування об'скта. перевищеtlня
орендованоi плоrчi, торгiвлi за нецiльовим призначенням. а також при недотриманнi iнlttих
умов договору, .Щоговiр може бути розiрвано достроково в установленому законодавствi
порядку.

9. строкдIiдоговору

9.1 . I_{ей !оговiр набувае чинностi з моменту пiдписання його СТОРОНАМИ, а в
частинi проведення розрахункiв, вiдповiдно до частини 3 cTaTTi 63l i_{ивiльного кодексу
Украiни з27 лнпня 2020 року ло 25 липвя 2023 року.

У разi, якщо законом передбачене HoTapiмbHe посвiдчення iлержавна ресстрачiя, чей
!оговiр е укладеним з моменту державноi peccTpauii.

9.2. Yci змiни та доповнення до цього !оговору оформляються в письмовiй формi i

вступають в силу з моменту пiдписання 'ii Сторонами.
9.3. Одностороння вiдмова вiд Договору не допускасl,ься, KpiM випалку. передбаченого

пунктом 5.1.3 цього !оговору. Лист з вiдмовою вiл .Щоговору направляеться поштоtо з

повiдомленням про вручення за мiсцезнаходженням ОРЕНДАРЯ, вказаним у !оговорi.
!оговiр е розiрваним з дати одержання ОРЕНДАРЕМ повiдомлення ОРЕНДОДАВI{Я про
вiлмову вiд .Щоговору, або з дати повернення ОРЕНДОДАВЦЮ вiдмови вiд .Цоговору з

вiдмiткою вiддiлення зв'язку про вiдсутнiсть ОРЕНДАРЯ за вказаною адресою.
9.4. !оговiр припинясться в разi:
- у разi лiквiдацii ОРЕНДОДАВЦЯ або ОРЕНДАРЯ;
- невиконання або систематичного неналежного викоIlання iстотних умов договору;
- закiнчення строку, на який його було укладено;
- приватизацii об'екта оренди ОРЕНДАРЕМ (за участю ОРЕНДАРЯ);
- банкрlтства ОРЕНДАРЯ;
- загибелi ОБ'СКТА;
- у разi cMepTi ОРЕНДАРЯ (якщо орендарем с фiзична особа);
- в iнших випадках, передбачених зalконом.
9.5. .Щоговiр може бути розiрвано за погодженням CTopiH. flоговiр вважасться

розiрваним з дати повiдомлення ОРЕН!АРЯ/ОРЕНДОДАВI{Я про згоду розiрвати !оговiр,
але не ранiше дати повернення ПIДПРИеМСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ ОБ'СК'I'А за

акгом приймання-передачi.
9.6. На вимогу однiсi iз СТОРIН.Щоговiр може бути достроково розiрваrrо за рiшеtlням

суду у разi Еевиконання СТОРОНАМИ своiх зобов'язань та з iнших пiдстав. передбачеttих
законодавчими актами Украiни.

9.7. Для продовження лii flоговору на новий строк ОРЕН!АР зверr,ас,гься ,lto

ОРЕНДОДАВЦЯ за три мiсячi до закiнчення строку лiТ чього .Щоговору iз заявокt про
продовження .Щоговору на яовий строк. ,Що заяви додаеться новий звiт з ttезалежltоi оцiнки
ОБ'еКТА, як передбачено пунктом 4.2.2l . чього !оговору,

У разi неотримання ОРЕНДОДАВЦЕМ заяви ОРЕНДАРЯ i звiту з llезыtежноi сцiнки
ОБ'еКТА протягом двох мiсяцiв з дати закiнченпя граничного строку для Тх надання
ОРЕНДОДАВЕI]Ь зобов'язаний направити ОРЕНДАРЮ повiдолtлення про припинення
чього .I[оговору. Зазначене повiдомленttя повинно бути направлено не пiзltituе одrtоl о rtiсяltя
пiсля закiнчення стоку дii .Щоговору.

У разi вiдсугностi заяви однiеi iз CTOPIH про припинення цього !оговору або зrrirrу
його умов пiсля закiнчення строку його дii протягом од}Iого мiсяця flоговiр вважасться
продовженим на той самий строк i на тих самих умовах. якi були передбаченi ltllNl

,Щоговором.
Зазначенi дii оформляються вiдповiдltим доt,овором. який с HeBi.llcMHoto чос,[tll;0Iо

цього !оговору.
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9.8. Цей .Щоговiр складений в трьох примiрниках: по одному примiрнику лля
ОРЕНДОДАВЦЯ, ОРЕНДАРЯ та ПIДПРИеМСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА. Кожний з

примiрникiв ма€ однакову юридичну силу.

l0. додлтки
Додатки до цього .Щоговору е його невiд'емною i складовою частиtIою
До цього ,Щоговору лодаються:
- розрarхунок орендноТ плати;
- акт приймання-передачi орендованого майна,
- викопiювання з поповерхового плану;

1l, мIсцЕзнАходжЕння тА плАтlжнt рЕквIзити cToPIH
ОРЕНДОДАВЕ ЦЬ орЕндАр п lдп ри€мство-

БЛЛД НСОУТРИМ УВДЧ
Комуttалыtе п iлпрttсмство

< Керуюча копtпаttiя l
обслугоsуаа ння жttт.llового фоtlлч
.Щарнttuького parioHy, м. KltcBal>

ДарпIlцька paliolllla
в Micr i KtlcBi державtlа

алпlitliстраuiя

02068. м. Ки'iЪ,
вул. О. Кошишя, l l

ф UАб@0 l ?203ZИz5OФl 00Ф719Ф
в Держказначейськiй службi
Украiни, м. КиТв,
УД(СУ у Дарницькому районi
м. Кисва
мФо 820l72
Код еДРПОУ 37З88222
тел. 564-90-10, факс 565-25-37
e-mai|: drda@kmda.gov.ua

Фiзшчва особа - пiдпрrtспtеuь
Рева НатаJliя l}ололttмltрiвttа

tlаталiя РЕВА
м.п.

02l75. м, Киiв,
XapKiBcbKe шосе, l48-A
ф UАб322669000ш6OФзф&10576
в АТ <ошалбанк>. МФо 322669
код еДРПОУ З9604270
Iпн з960427265l2

тел./факс 56З-38-38, 56З-32-00
e-mail: kp_kk dam},tsia@цkr.net

pit] СОЛО!УХД

оЁ

)tiитлOвOm

0875з,киiъська обл.,
Обухiвський р-н., с.Германiвка,
вул.Шевченка,З3
,Iця лисryвавання:
02l б0, м. КиТв
просп. Соборностi, l7, кв.2- l63
lлентифiкаuiйний номер
2,11?,I l2з28
тел. 098-300{ l {2,
09з_700_29_65
e-mail: valtava2O l 7@qmail.com

к{еВ]

'i;



\

0.)

()(v)
oI

H

x>
l

ao

(\l
N\dc;?o.:t

ti>€! go
f40N
F

O
6l

E
:-

ic;ri
E

['--{$
.O

- O
 .er

E
<

.<
4

C
-(.)

FC
)

;o.
=

(c
oc)

.e 
,'n

d-
H

A
v

;:d+
h

H
+

r

daav
H

F
hS;iEY

q
T

v:^>
l

,Y!/Fda*di+
9

hrq)

-3;tq.)

(.)l44ad-FI

t\\\1
N

\\
N

S
N

aoc)

f
I

6olA

.-
AFwq)FXx-A?|/

,aI
-Jt 

''l
ri 

E
vxF

t \o
rix>

c)
=

 
r+

r
*-H

-
h

xh
,H

E
{B

 
c

140 E
;dtr
X

 H
 O

-.
\J>

i 
- 

X
,E

5 F
 T

H
E

.=
X

- 
lA

 
v

A
>

'X
 

tr
V

F
i,,-

E
H

 F
-

I 
l-! 

.-
i..i - 

>
-9 

0
H

V

m
.l

A
H

Y
A

x.=
a*qxrtA
HH

tF
A

'-
H

M

r 
cO

Ervo*



oF>
'

\oIF>
|

>
'>
l

\o-if'1gIolqoJ1C
r.

ok

xO-

(O
 t'fu+

g'dr+
7'dr:oror,{ndoQ

 
ue'dsod) ereru

?H
trH

edo rcsr3/tsox€deH
 ,,(xr uH

 er ^trH
odo s

rJsJ3uvadau olr 'rH
H

eflurudu ellloux sH
slfuJet

l,-rJS
a

*ia-N

x 
o 

99rr3-l
E

 3 b E
 g B

" g'i
i 

- 
4 

i! 
S

 
F

 
I 

-^ 
O

g H
 q i P

'F
 i f 

H
'39F

'E
>

=
iV

:c
- =

 x 8.P
 gF

 F
 f

36F
E

i(F
{:\oQ

an*o(,'=
i."R

x3xtr'+
F

6'F
=

ilH
X

.=
tE

=
()!

- 
'e.5V

X
9

g5F
 ilg

E
\O

E
+

R
g .

B
 X

 ^'>
E

a v
!v

rs

tdtrHFEFt(oF
{.

F

riF
E

 x H
^

:eH
trF

.=
 5'5 

5
bsg^>
S

ccod
E

 
o 

O
.;:

()F
-F

H
F

*A

<
 5s 

H

trX

(dQ
,c*o6
E

fdt(H
=

 q9 
>

d^r4
cE

v*
' 

vax
H

q

trA
-

lidX
>

r)-t<

hH
 i

t<
 o E

 {^
,? g€ F

'd
oI 

r( F
\-

;.3 ''
.vF

rnnes,(rcudox
oJoH

<
Irrluc ltrgnelnrnndu rcsre,(rcl,Idox

uw
firlr e 'srdetrH

edo xuredeg

(,lr)
vnrdetrH

edo nnu,rm
H

l i ongrruc rcqrg,,ftcudox

nfixr'trH
H

eltrm
u.ldu ulnoru're g

( 7r )nureufrlrdov alsdu f
'fl'H

 Y
gf,d IIO

O
rcsJ3uV

adeu om
'rH

H
el[rw

r,rdu uInorll

(tm
r er H

oxrrpg 'ruuefrtu rr4d[ euscY
€rxc

'B
ttr,trrlor esoY

oxc'doY
zdox'yuttlruduga'w

z
4naordor'm

ntgex) rH
H

elilw
udu nurer'eueud11

LU
,fugado g rcsreeV

edeu exr 'rsnelturylrdu
rlnoru.[oH

s[erB
E

 oV
 sJuY

oxs oI[ 'rH
H

eft1rurdu oy

({reeru 
€ r,rhoreH

nhorr) xdeaol

\

l-

m
P

^o 3i(F
=

6
:*=
5q.iY
llo()
H

F
A

v



r..,!r Im
d)|d"

i/



Додаток Nч 2

ло.Щоговору ЛЪ 4l8 /2020 uri 14 .M2020 року

{Я€BI да

::,.

о

ва ()l

.lle

ЗАТВЕРДЖУЮ
oHtloT в MicTi KlicBi

р

ol адмlнlс,Iрацll
ослав ЛАГУТА

MicbKoT ради
овнен нями

Розрахунок орен
згiдво з Методикою розрахунку, затвердже ol

III ceciT VII скликання вiд 21.04.20l5 ЛЪ 80 iз зrr ill ами. t'a доп
станом на 0t.07.2020,,

заrальна площа: 27,50 кв.м

При продовженнi договору оренди, який було укладено за результатами KollKypcy, розмiр
мiсячноi орепдноi плати розрахову€ться за формулоlо:
Опл.мiс.lпр.= Опл.мiс.lпр. х l п.р.
де Опл.мiс.lпр. - розмiр орендноi плати за останнiй мiсяць оренди, грн.
lп.р.- iндекс iнфляцii за перiол з останнього мiсячя оренди до дати складання нового договору.
( з урахуванням iндексу iнфляцii за червень 2020 року)

Опл.пriс.lпр.= Опл.пriс.lпр. х 1п.р.= 5590,27 х 1,002= 5601,45 грlI

Розмiр орендпоi плати за l кв. м. cTalroBиTb 203,69 грп (бсз П!l}).
Розмiр мiсячноТ орендноi плати за наступний мiсяць розраховусться шляхом коригуваllllя
розмiру мiсячноi орендноi плати за поперелнiй мiсяць на iндекс iнфляцiТ за поточний лtiсяць.

П[В сплачуеться додатково, у внзваченIlх ЗакоllодавствоDr поряд}ry i розмiрi.

пlдпри€мство-
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

Копrуналыlс пiдпрrlспlство <<Керуюча

копtпдrriя з обслуr,овування лirlтлового фонду
.Щарншuького району м. Кисва>>

02l75, м. КиiЪ,
XapKiBcbKe шосе, l48-A
пф U Аа5З26Ш2ffiЗ00840576
в АТ кощадбанк>, МФо 322669
код еДРПОУ 39604270
1пн з96о42726512

тел./факс 5б3-38-38, 563-32-00
e-mail: kp kk damfisia@ukr,net

орl],ндАр

Фiзltчllа особа - lriдпрrlспrечь
Рева llаталiя Bo;IojlrlпrrrpiBHa

08753.Киiвська обл.,
Обухiвський р-н., с.Германiвка
вул.Шевченка,33
для листувавання:
02l60, м. КиiЪ
просп, Соборностi, l7, KB.2-1 63
Iдентифiкачiйний ttoMep
27777|2з28
тел. 098-300-41-42,
093_700-29_65
e-mail 0l 7@qmail.com

Наталiя РЕВА

39604270

т

+

а

Ф

,

о \)п э gи u

дрiГt СОЛОДУХА

altav.

Орепдар: Фiзична особа-пiдприсмець Рева Наталiя Володимиrriвна
Алреса: вчл. Вербицького ApxiTeKTopa. 28-Г
Примiщення використовусться пiд розмiщення тоDговелыtого об'скта з продаiкч
продовольчих ToBapiB. KpiM ToBaDiB пiдакцизltТ гrrупи та Dозпriщепня кафе. яке tle
здiйснюе продаж ToBapiB пiдакцизпоi rрупи.

N!.Il.



.Щ,олаток Nч 3

ло .Щоговору JlЪ 4l8/2020

"iд 
u /-1r, ц_tlt lц1 2020

Акт
приЙмання перелачiорендованоголtаЙна

до Договору N9 418/2020 вiд << _ ) _ 2020

MicTo Киiв

{apHltubKa paйottHa
в MicTi Кшсвi лерrкавttа

алпtittiстрачiя

Код еДРП 222
тел.5 5-з,7

е_п] пrdа go

т.l:,

,itСь
i*.n*n

08753,КиТвська обл.,
Обухiвський р-н., с.Германiвка,
sул.Шевчевка,3З
д,,lя лисryвавання:
02 l60. м. КиiЪ
просп. Соборностi, l7, KB.2-163
Iдснтифiкацiйний номер
2,7,7,7,112з28

тел. 098-300{ 1-42,
093_700_29-65
e-mail: valtava2O l 7@qmail.com

2020 рок1,

02l75, м. КиТв,
XapKiBcbKe шосе, l48-Д
ф UА2532266ш6OФзФ&lб76
в АТ <ощадбанкл, МФо з22669
код СДРПОУ З9604270
lпн з96042,726512

тел,/факс 563-38-З8, 56З-32-00
e-mail: kp kk darnytsia@ukr.net

(( ))

ОРЕНДОДД В Е ЦЬ орЕндАр п Iдп ри€м ство-
БАЛЛНСОУТРИ М У ВДЧ
Комунальне пiдпрttслtсr во

<Керуюча колrltаttiя l
обслуговуваtl llя ?кllтловог0 фоllлу
Дарн llцького раiiолl,лt. KllcBa>

9

lrilг
)iai I

4270
}l. п.

Наталiя PEI]A lt;lpiii ('()JI()l|YXi

.Щарничька районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, да;li
ОРЕНДОДАВЕL{Ь, в особi голови Лагути Ярослава Миколайовича, який ,Ilic t.la

пiдставi Закону УкраТни пПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ)>. Регламенту
.ЩарницькоТ районноТ в Micтi Киевi державноi адмiнiстрацii, з однiсi сторони та
фiзична особа-пiдпри€мець Рева Ндталiя Володимирiвна, надirлi ОРЕН!ДР, яка
дiе на пiдставi Виписки з единого державного ресстру юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприемцiв вiд 24 травня 2013 року Серiя АБ N9 216560, з другоi сторони, а
також комунальне пiдприемство <керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду {арницького раЙону м. Кисва>>' ,,tшI i

ПIДПРИеМСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ, в особi директора Солодухи Аплрiя
Миколайовича, який дiе на пiдставi Стаryту, що iменуються разом - CTOPOI lИ. la
керуючись Законом Украiни (Про оренду державного та комуllаJrыIогo майllа,,.
Положенням про оренду комунального майна територiальноi громади м. Кисва. що
затверджено рiшенням КиIвськоi MicbKoi ради вiд 21 квiтня 20l5 року Jф 4l5ll280. iз
змiнами та доповненнями, укJrали цей Акт про те" що вiдповiдно до пу}tкту 4.1,1.

flоговору про передачу майна територiальноi громади Micтa Кисва в ореtU{у
J'Ф 418/2020 вiд ((_))_ 2020 року ОРЕНДОДАВЕl{Ь передас, а OPEI,IIAI'
приймае в оренду нежитлове примiшення загальною площею 27,50 кв.м за алресою:
м. Киiв, вул.Вербицького ApxiTeкTopa, 28-Г, для використання пiд розмiщепня
торговельноrо об'€кта з продаrку продовольчих ToBapiB, KpiM ToBapiB пiдакцизнТ
rрупи та розмiщення кафе, яке не здiйснюе продаж ToBapiB пiдакцизноi групи.

Примiщення знаходиться в задовiльному сан iтарно-технiч lloM у cTalli.

02068, м. КиТв,
sул. О. Кошпця, l l

ф UАбмl720з4425ш|ш77ш
в,Щержказначейськiй службi
УкраIни, м. КиIв,
У,ЩКСУ у .Щарничькому районi
м. Кисва
мФо 820 |72

Фiзttчна особа - п iдпрt!с]trець
Рсва HaTa,r iя Вололltrtltрiвна

\1

l
}

ý 11
rn



Додаткова угода
про внесення змiн до .Щоговору про передачу майна територiальноТ громади

MicTa Кисва в оренду М |42l20l7 вiд 26 липня 2017 року
MicTo Киiв uSf 

" -tllttlZ"l 2020 рок1,

.Щарницька районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрдцiя, ла.lIi - ОРЕН,.ЩОДДВЕЦЬ, в

особi голови Лаг}.гп Ярослава Миколайовича, який дiс па пiдставi Закону Укратни кпро мiсuевi
державнi адмiнiстрацii), Регламенry .Щарничькоi районноТ в MicTi Кисвi державноI адмiнiстрацif. з
однiсi сторони та фiзична особа-пiлприсмgць Рева Наталiя Вололrrмирiвна, нада.lli - ОРЕНДАР,
яка дiе ва пiдставi Виписки з единого державного ре€стру юридичних осiб та фiзичних осiб_
пiдприемцiв вiд 24 травня 20l3 року Серiя АБ ]\Ъ 2l6560, з другоi сторони, а також комуналыIе
пiдпрrrсмство <<Керуrоча компаlriя з обслуговування житлового фоllду !арпицького pal"loll},
м. KltcBa>>, да,,li - ПIДПРИеМСТВО - БАЛАНСОУТРИМУВАЧ, в особi дrrрсктора
Солодухи Дндрiя Мнколайовича, який дiе на пiдставi Статуту, що iмсIlуIоться ра,}ом -
СТОРОНИ, на виконання розпорядження !арничькоI районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрачii вiд 30 червня 2020 року Nч 423 кПро внесення змiн до iстотних у]\{ов договору про
передачу майна територiальноi громали MicTa Кисва в оренду у .Щарницькому районi> та
керуючись Законом УкраiЪи кПро оренлу державного та комунального майна), Положенням про
оренду комунilльного майна територiа-гlьноi громади м. Кисва, що затверджено рiшеtlням
КиТвськоi MicbKoi рали вiл 2 l квiтня 20l 5 року Nл 41511280, iз змiнами та доповненнями, уклапи цlо
,Щолаткову угоду про внесення змiн до Договору про передачу майна територiальноТ громали мiс,га
Киева в оренду ЛЪ 142/20|7 вiд 26 липня 20l7 року, ла"ri -,Щодаткова угода, про нижченаведене:

l. СТОРОНИ прийшли до згоди продовжити TepMiH дii !оговору про передачу майtrа
територiа,rьноi громади MicTa Кисва в ореlrду Jф 142120l'7 вiд 26 липня 20l 7 року, лалi -.Щоговiр. rla
2 роки 364 днi та змiнити цiльове призначення об'екта оренди з розмitllення торговельного об'скта
з продажу продовольчих ToBapiB, KpiM ToBapiB пiдакцнзноi груtIи. на розмiщення торговельIIоl,о
об'скта з продzrжу продовольчих ToBapiB. KpiM ToBapiB пiдакцизноi групи та розмiщення Ka(le. яке
не здiйснюс продаж ToBapiB пiдакцlлзноi групи, викласти !оговiр в новiй релакчii. присвоiти йоrtу
новиЙ номер, вiдповiдно до ресстру договорiв оренди Комунального пiдприсмс,гва кКерliоча
компанiя з обслуговування житлового фонду !арничького району м. Кисва>.

2. Ця Додаткова угода складена в трьох примiрниках, по одному для кожноТ iз CTOPIII.
Кожний примiрник мас однакову юридичну силу.

IОРИДИЧНI АДРЕСИ ТА БАНКIВСЬКI РЕКI]lЗИТИ CTOPIH

()рЕ}|д()длвЕць орЕнддр

Дарнlrцька pal-roнHa
в tticTi KltcBi лержавна

адмiнiстрацiя

02068, м. Киiв,
вlт, О, Кошишя, l l
пf, UАФ&0 l 72034,125Ф0 l Ш779Ш
в /{ержказначейськiй службi
Украiни, м. КиIв,
У.ЩКСУ у ничькоtлtу paitoHi
м.К

}r,,
др

Фiзхчllа особа - пiдпрttсмечь
Рева Наталiя Вололttмttрiвна

0875з,киiвська обл.,
Обухiвський р-н., с.Германiвка,
вул.Шевченка,ЗЗ
лля лисryвавання:
02l60, м. киiв
просп. Соборностi, l7, кв.2-1бЗ
Iдентифiкацiйний номер
277,1712з28
тел. 098-3004l -42,
09з-700-29_65
e-mail: valtav 7@qmail.com

02 l75, м. Киiв.
XapKiBcbKe шосе, l48-Д
ф UАZ5322ббф0O@бOфзФ840576
в Ат (ошtадбанк)). МФо з22669
код еДРПОУ j9604270
lпн 396042726512

тел,/факс 5бЗ-38-З8, 56З-З2-00
e-mail: kp kk dam}.tsia@ukr.net

п]аl
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}lаталiя РЕ плрili СОЛОfiУХА

/

п lдпри€мство-
БАЛД НСОУТРИМ УВА Ч
Копrуtrальltе пiлпрttсrrство

<Керуюча коtrпанiя з

обслуrовування 2.irlтлового Фоllд},
Дарllllцькоrо patioHy м. KttcBarr



Акт
приймання - передачi (передачi) об'екта оренди

до {оговору Ns l42/20l7 про передачу майна територiальноi громади MicTa Кисва в
оренду вiд 2б липня 20l7 року

MicTo Киiв <,,!+ > ь/zrLJцJL 2020року

,.Щарницька райоrrна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя, дrrлi
ОРЕНДОДАВЕЩЬ, в особi голови Лагути Ярослава Миколайовича, який дiс на пiдставi
Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, Регламенry flарницькоТ районноТ в
MicTi Киевi державноi алмiнiстрацiТ, з однiсТ сторони та фiзичrIа особа-пiдпршсмець
рева Наталiя Володимирiвна, надauli - орЕнддр, яка дiс на пiдставi Виписки з Слиного
державного реестру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв вiд 24 травня 20l3 року Серiя
АБ }lb 2l6560, з другоТ сторони, а також комунальне пiдприемство <Керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Киева>,
да,,Ii - ПIДПРИСМСТВО - БАЛАНСОУТРИМУВАЧ, в особi директора
Солодухи Аrrлрiя Миколайовича, який дiс на пiдставi Статуту, що iмеrIуються разоl'r
СТОРОНИ, та керуючись Законом Украiни <Про оренлу державного та комуналыlого
майнаD, Положенням про оренду комунzLпьного майlrа територiальноТ громади м. Кисва,
що затверджено рiшенням Киiвськоi MicbKoi ради вiд 2l квiтня 20l5 року Jф 4l5/1280. iз
змiнами та доповненнJIми, на виконання пунюу 3,6, ,.Щоговору Ns |42l20l7 про перслачу
майна територiальноТ громади MicTa Киева в оренду вiд26 липня 20l7 року уклали цей Акт
про те, що оРЕнДАР передае, а оРЕнДоДАВЕt{Ь приймас нежитлове примiшення,
загальною площею 27,50 кв. м, за адресою: м. Киiв, вул. Вербицького дрхiтектора,28-Г.

Примiщення знаходиться в задовiльному санiтарно-технiчному cTaHi.

ОРЕНДОДЛВ Е ЦЬ орЕндА р

Дарницька psl'iotllla
в MicTi Кисвi лерэrсавна

адмiIliстрацiя

020б8, м. КиТв,
вул. О. Кошичя, l l

фUАФ820l20}и25шlФOrrDOo
в Держказначейськiй службi
УкраiЪи, м. Киiв,
У,ЩКСУ у {арниuькому районi
м. Кисва
мФо 820172
Коп е.ЩРПОУ 37388222
тел. 5б4-90-10 565-25-3,1
e-mail: d

Гол

!l {

Фiзrrчltа особа - пiдпрrtсмеuь
Рева Наталiя Володrtмttрiвна

08753,Киiвська обл.,
Обухi8ський р-н., с.Германiвка.
вул.Шевченка,33
дlя лисryвааання:
02l60, м. Киiв
просп. Соборностi, l7, KB.2-163
lлентифiкачiйний номер
2,1,1,7,112з28

тел. 098-3004l {2,
093-700_29-65
e-maiI: valtava2O l 7@qmail.com

02 l75, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе. l48-A
ф UАл3226@0000с2б0O0з00840576
в АТ (ошадбанкD. МФо з22669
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