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2
4.з Iнформацiя про належнiсть Майна до пам'яток

кульryрнот спалщини, щойно виявлених об'ектiв
кульryрноТ спадщини

Майно не включено до Державного ресстру
нерухомих пам'яток УкраТни, не € об'екгом
кульryрноi спадщини

4,4 Погодження органу охорони кульryрноТ спалщини на передачу
в оренду Майна, що с пам'яткою кульryрноi спалщини. щойно
виявленим об'скгом кульryрноТ спадщини чи ii (його)
частиною (за наявностi)

Майно не с пам'яткою кульryрноТ
спадщини

.1.5 Iнформачiя про укладення охоронного договору щодо Майна Не укладений, так як не € пам'яткою
кульryрноТ спадщини

1.6 Витрати Бмансоутримувача/колишнього орендаря, пов'язанi iз

укладенням охоронного договору
сума (гривень) 0,00

5 процедура, в результатi якот Майно отримано в оренду
(Г) продовження - без проведення аукцiону

5.1.1 Щоговiр про передачу майна територiмьноi громади MicTa Киева в оренду вiд l8.05.20l7 Nе l|3l20l7
6 BapTicTb Майна

6.1 Ринком (оцiночна) варгiсть,
визначена на пiдсгавi звiry пр
оцiнку Майна (частина четверга
статгi 8 Закону УкраiЪи вiд 3 жовтня
20l9 р. ЛЪ l57-D( <Про ореrrлу
дерхавного i комl,нального майна>
(Вiдомостi ВерховноТ Раlи УкраТни.
2020 р., М 4, сг.25)(далi - Закон)

сума (гривень). без податку на додану BapTicTb 8 99З З50,00

6,1,I оцiнювач дата оцlнки
<<30> червня 2020 року

дата затвердження
висновку про BapTicTb
Майна
..28r, вересня 2020 року

6.1.2 рецензент .Щепартамент комунальноi власностi
м. Кисва виконавчого орган},
Киiвськоi MicbKoi рали ( Киiвськоi
MicbKoi ,tержавноi адм iH iстрацii)

дата рецензll
<28" вересня 2020 року

6.2 Страхова BapTicTb

6,2.,| Сума, яка лорiвнюс визначенiй у
гryнкгi 6.1 Умов

сума (гривень), без податку на додану BapTicTb 8 99З 350,0О

6.з Виrрти Балаясо},lримумч4 пов'я.*tнl
iз проведенням оцiнки Мйrа

сума (гривень) 0,00

7 I {iльове призначення Майна
,l,|

Розмiщення бюджетноi установи, яка ),тримуеться за рахунок державного бю.r;iеry Украiни
8 Графiк використання (заповню(ться

як|lк) Майно пере,]асться в llого.]инп),
opetlry)

не застосовчсться

9 Оренлна плата та iнmi платежi
9.1 Мiсячна орендна плата, визначена

на пiдставi абзацу четвертого
частиriи сьомоi cTaTTi l8 Закону

сума. гривень, без податку на
лодану BapTicTb 22 64О"76
(Додаток Ns 2)

дата оцlнки ринковоl Bapтocтl
майна

"30" червня 2020 року. що с

датою визначення орендноi
п,,lати за базовий мiсяць оренди

9.2 Витрати на )лримання
орендованого Майна та надання
комунаJIьних послуг Орендарю

компенсуються Оренларем в порядку, передбаченому пункгом
6.5 логовору, розрахунок комунаJIьних послуг с додатком до
цього договору (,Щолаток 3)

l() Розмi aBaHcoBot,o внес сtlдноl ллати

l0.1 Розмiр авансового внеску орендно[
плати не визначався

ll Сума забезпечувмьного депозиту не визнача,rась

с к догово ки 364 днi з < l8> дня 2020 до < 17 > дня 2023 Btcl ю ч н()

5.1.

Фiзична особа-пiлприсмець
Чебаков о. I.

,l2



з
lз Згола на суборенду Орендолавечь не надав зrоду на передачу Майна в суборенлу

l4 .Щодатковi умови оренди Не затверджено
l5 Банкiвськi реквiзити дrя сплати

орендноi плати ,l а iнших платежiв
вiдповiдно до цього договору

Ба,rансоутримувача
Рахунок: UA25 322669000002600О3OО8405 76
Банк одержувача АТ <Ощадбанк> м. Киiв

lб Спiввiдношення розполiлу
орендноi плати станом на даry
укладення договору
* з ура,хуванrrям рiшенrrя КиiЪськоi
MicbKoi ради <Про бюлжег MicTa
Кисва на 20 piк)

|7 ,Щата заяви Орендаря про
продовження договору оренди.
поданоi Орендодавцю:
<30> червня 2020 р.

дата l номер рlшення
(розпорядження)
Орендодавця про
продовження договору
оренди
<.l8,, листопада 2020 року
лъ 749

l . Загальна сума орендноi плати за Договором на 202l piK становить 271 б89,12 грн. (лвiстi
сiмдесят одпа тпсяча шiстсот вiсiмдесят дев'ять гривень 12 коп,), у т.ч. ПДВ 45281.52 грн.
Орендна плата за кожен наступний мiсяць визначасться шляхом коригування орендноi плати за
попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцiii за поточний мiсяць.

2. Якцо зменшення або збiльшення розмiру орендноi плати призведе ]о змiни суми
.Щодатковоi угоди у розмiрi 271 689,12 грн (двiстi сiмдесят одна тисяча шiстсот вiсiмдесят
дев'ять грпвень 12 коп.), сума Договору пiдлягас коригуванню шляхом переукладання
flодатковоi угоди.

3. Ця Додаткова угода с невiд'смною частиною .Щоговору i вступас в силу з дати 'iT

пiдписання Сторонами та дi€ до З1 ,|2.202l року. Вiдповiдно до частини 3 cTaTTi 63 l Цивiльного
кодексу Украiни }а!ови цiсТ Додатковоi угоди поширюються на взасмовiдносинн CTopiH. що
виникли за перiод з 0l сiчня202l року по 3l грулня 202l року.

4. Bci iншi умови !оговору залиш.lються без змiн.
5. Ця Додаткова угода скJIаде}lа у З-х автентичних примiрниках. що мають однакову

юридичну силу, по одному примiрнику для кожноi iз CTOPIH.

МIСЦЕЗНАХ()ДЖЕННЯ ТА ПЛАТIЖНI РЕКВIЗИТИ CTOPIH :

ОРЕНДОДАВЕ ЦЬ пцпри€мство -

БЛЛЛНСОУТРИМУВДЧ
Комунальне пИпрп€мство

<<Керуюча компанiя
з обслуговування житлового фонлу

,I|арнпчького району м. Кшсва>
02l75, м. КиТв, xapKiBcbKe шосе. l48-A
r/р UА25З226690000026000300840576
в АТ кошадбанк>. МФО з22669
код СДРПОУ 39604270
lпн 3960427265 l2
тел./факс 56З-38-З8, 56З-З2,00
e-mail: kp kk damytsia@ukr.net

в [ержказ й службi Украlни,
р/р
UA47820 l4tю02(xхю82966

кl}тs

к
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в Micтi Кисвi державна адмiнiстрачiя
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ч.J lнформачiя про належнiсть Майна до пам'яток
кульryрнот спалщини, щойно виявлених об'сктiв

JIь llo l с lla,lllll}l llи
4.4 Погодження органу охорони кульryрноТ спалщини на передачу в

оренду Майна, що с пам'яткою кульryрнот спаащини, щойно
виявленим об'сктом кульryрноТ спадщини чи iT (його) частиною
(за наявностi)

Майно не с папt'яткою кульryрноi
спадщини

4.5 Iнформачiя про укладення охоронного догозору щодо Майна Не уклалений, так як lle с пам'яткою
кульryрноi спадщини

{,t) Витрати Балансо)тримувачrколишнього орендаря, пов'язанi iз

укладенням охоронного договору
сума (гривень) 0,00

5 Прочедура. в результатi якоi Майно отримано в оренду
) 1 (Г) про.ловхiення без проведенtlя аукцiону

5.1 .l ,Щоговiр про передачу лtайна територiальноТ громади MicTa Кисва в оренду вiд l8.05.20 | 7 Ns |1Зl20l'l
6 BapTicTb Майна

6.I Ринкова (оцi ночна) вартiсгь,
визначена на пiдставi звiry про
ouiHKy Майна (частина четверта
cTaTTi 8 Закону УкраТни вiд 3 жовтня
20l9 р. Nл l57-IX <Про opH4v
державного i коlllунального l!,айна)
( Вiдомостi ВерховноТ Рали УкраТни.
2020 р., Nч 4, сг.25)(лалi - Закон)

сулrа (гривень), без податку на додану BapTicTb 8 99j 350,00

6.1 оцiнювач дата оцlнки
к30> червня 2020 року

дата затвердження
висновку про BapTicTb
Майна
<28> вересня 2020 року

6.1.2 Рецеllзеtl,t, .Щепартапrент комунальноi власностi
м. Кисва виконавчого органу
КиIвськоi м icbKoT рали (КиiвськоТ
м icbKoi державноi адмiнiстрацii)

дата рецензll
к28> вересня 2020 року

Страхова BapTicTb

6.2. l Сума, яка лорiвнюс визначенiй у
пункгi 6.1 Умов

сулtа (гривень), без податку на додану BapTicтb 8 993 З50,00

6.j Вкгрrm Балансоугрим}мча пов'язанi

iз проведення tlt оцiнки Майна
cyfi|a (гривень) 0,00

ьове п изtrачення Майна
Розмiщення бюдкетно установи, яка )лримуеться за рахунок державного бюддету Укра Il и

1

1 1

lt Графiк використання (заповнtосться

якшо Майно передасться в погодиllну
Не застосовуеться

ll-

о ндна плата та lншl платежl

Мiсячна орендна плата, визначена

на пiдставi абзацу четвертого
частини сьомоТ cTaTTi l8 Закону

сума, гривень, без податку на

долану BapTicTb 22 640,'lб
(Додаток Np 2)

дата оцiнки ринковоl BapтocTl

майна
<30> червня 2020 року, u.to с

датою визначення орендноi
плати за базовий лt iсяць ll,Lп

9

9.1

Витрати на рримання
орендованого Майна та llаданt,tя

ко]\'tпенсуються Оренларем в порядку, передбаченому пунктом 6.5

договору, розрахунок комунiulьних послуг с додатком до цього

к0 Nl fulьних посJl гO ll,ila lO логоRо одаток 3

Розм i 1lвансоl]ого внес ндноl плати

Розм ip авансового внеску оренлноl

плати не визначався

оl0

ll Сума забезпечувал ьного депозиту не визltачалась

с lL,l /.к логово 2 оки 364 днi з < 2020 доч lJ, "|lB N BK-Jllo ч lto
l2

1

Майно не включено ло Щержавного ресстру
нерухомих пам'яток УкраТни, не с об'сктом

.ць Hol спадщt{ll}l

Фiзична особа-пiдлрисмець
Чебаков о. I.

6,2

9.2

l0, l

202з
I
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lj Згода на суборенду Оренлолавеuь не надав згоду на передачу Майна в суборенлу

i.l .Щодатковi умови оренди Не затверджено
l5 Банкiвськi реквiзити для сплати

оренлноI плати та iнших платежiв
вiдповiдно до цього договору

Балансоутри мувача
Рахунок: UA253226690000026000300840576
Банк одержувача АТ <оцадбанк> lr. Киiв

]6 Спiввiдношенttя розполiлу
орендноi плати станом на даry
укладення договору
* з урахуванням рiшення КиТвськоj
MicbKoT ради <Про бюджет MicTa
Киева на 20 piк)

бюлжеry MicTa Киева
0 (нул ь) вiлсоткiв суми
орендноТ плати

|1 Щата заяви Оренларя про
продовження договору оренди,
поданоi орендодавцю:
<30> червня 2020 р.

дата i вихiдний номер довiдки
Балансоутримувача, передбаченоi
частиною шостоtо cTaTTi l8 Закону
<09> липня 2020 року
Ns 2533-07/2020

дата l номер рlшення
(розпорядження)
Орендодавця про
продовження договору
оренди
< l 8> листопада 2020 року
N, 749

[I. НезпriнIоваtIi умовп договору

1. Предrtеr, ;tоговору

1.1. Орендодавець i Ба,'rансоутримувач передають, а Оренлар приймае у строкове платне
користування майно, зазначене у пунктi 4 Умов, Bapтicтb якого становить суму, визначену у
пуtrктi б Умов.

1.2. Майно передаеться в оренду для використання згiдно з пунктом 7 Умов.

2. Умовп передачi ореll,цоваllого Майllа Орендарlо

2.1. Оренлар вступае у строкове платне користування Майном у день пiдписання акта

приймання-передачi Майна (Додаток Ns 4).

дкт приймання-передачi пiдпису€ться мiж Орендарем i Балансоутримувачем одночасно з

пiдписанням цього договору.
дкт приймання-передачi Майна в оренду та акт повернеIlня майна з оренди складаються за

форплою, що розроблясТься ФондоМ державногО маЙна i оприлюднюеться на його офiчiйному

веб-сайтi.
2.2. Передача Майна в оренду здiйснюеться за його стра.ховою вартiстю, визначеною у

пункгi 6.2 Умов.

3, Орепдпа плата

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

долану BapTicTb на суму орендвоТ плати здiйснюеться у порядку, визначеному законодавством,

До Ъ*пчду ор"пд"оI nnur" не входять витрати на утримання орендованого майна

(комунальних послуг, послуг з управлiння об'сктом HepyxoMocTi, "тr]_,_"i }"p",1n,1
пр"бул""*о"оТ територii та мiсць загаJlы{ого користуванпя, BapTicTb послуг з ремонту l

технiчного обслуговування iнженерного обладнання та вн}трiшньобудинкових мереж, ремонту

oyob"i, у ,о*у числi: пок|iвлi, фасалу, вивiз смiття тощо). а 'i-:_T .1":1'_1'uui' 11ТлТ
Балансоутримуuччu aа пор"сrування зеNtельноtо дiлянкою, Оренлар несе цi витрати на ocнoBl

Б*рa"п* лоaоuорi", укладених iз Балансоlтримувачем та безпосередньо з постачмьниками

комунальниХ послуг В порядку, визначеномУ пунктоNr 6,5 цього договору,

3.2. Оренлна плата за перший мiсяць оренди визначасться з урахуванням таких

особливостей: якщо мiж датою визначення орендноi плати за U*::1r1лy,],:.):, (визначений

вiдповiдно до пункту S l Y;""ii даrо. пiдппсч"ня акта приймап']]п"jлТ]:,',.,"инуло бiльш як

один повний ка,пендарний мiсяць, то розмiр ореrtдноi плати за перший мlсяць оренди

Балансорримувачу l 00 (сто)
вiдсоткiв суми орендноi плати
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встановлюсться шляхом коригування орендноi плати за базовий мiсяць на iндекс iнфляцiТ у
мiсяцях, що минули з дати визначення орендноТ плати за базовий мiсяць;

орендна плата за другий i кожний ваступний мiсяцi оренди визначаеться шляхом
коригування орендноi плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцii за наступний мiсяць.

3.3. орендар сплачус орендну плату до бюлжету MicTa Киева та Балансоутримувачу у
спiввiдношеннi, визначеному у пунктi lб Умов (або в iншому спiввiдttошеннi, визначеному
законодавством), щомiсяця: до I5 числа що настас за поточним мiсяцем оренди.

3.4. Орендар сплачу€ орендну плату на пiдставi paxyHKiB Ба.rансоутримувача.
Балансоутримувач виставляс рахунок на загальну суму орендноi плати iз зaвначенням частинн
орендноi плати, яка сплачусться на рахунок Балансоlтримувача, i частини оренлноТ плати, яка
сплачусться до бюджету MicTa Кисва. Податок на додану BapTicTb нараховусться на загаJIьну суму
орендноТ плати. орендар сплачу€ Балансоlтримувачу належну йому частину орендноТ плати
разом iз податком lIa додану BapricTb. наракованим на загальну суму оренлноi плати,
Балансоутримувач надсилас Оренларю рахунок не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до лати
п.цатежу. Протягопt п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточного мiсяця ореtt,ци
Балансоутримl,вач передас Оренларю акт виконаних робiт на надання орендних послуг разом iз
податковою llакладноIо за у!\lови ресстраuiТ Орендаря платником податку на додану BapTicTb.

3.5. В депь укладення цього договору або до цiсi дати Орендар сплачуе орендну плату за
кiлькiсть мiсяцiв, зазначену у пунктi l0 Умов (авансовий внесок з орендноi плати), на пiдставi
докумеllтiв, визначеIIих у пунктi 3,6 цього договору.

3.6. Якщо цей договiр уклсдено в результатi продовжеIlня попереднього договору ореtlди
без проведення аукцiону (пункт 5.1(Г) Умов), то пiдставою для сплати авансового платежу з

орендноi плати с рiшення Орендодавця, прийняте вiдповiдпо до пункту 'l4l Порядку.
3.7. Якщо цей договiр укладено без проведення аукцiону (логовори типу 5.1(Б) та 5.'l(Г)

Умов), розмiр орендноi плати пiдлягае перегляду на вимогу одlriсТ iз cTopiH у разi змiни
Методики.

Орендолавеuь зобов'язаний звернутися ло Оренларя iз вимогою про перегляд ореltлноi
плати, якщо змiни до Методики мають наслiдком збiльшення розмiру орендноi плати за цим
договором. протягом 30 калеltларних лнiв з моменту набранtlя чинностi вiдповiдttими змiнами.

Орендар може звернутися до Орендодавця з вимогоtо про перегляд орендноi плати, якшlо

змiни до Методики MaloTb наслiдком змiну розмiру оренлноi плати за цим договОРОМ, ПРОТЯГОМ

буль-якого строку пiсля набрання чинностi вiдповiдними змiнами.
Новий розмiр орендноТ плати починас застосовуватися з першого числа мiсяця. щО НаСТаС

за датою укладення сторонами додатковоi угоди до цього договору щодо приведення розмiру
орендIlот плати У вiдповiднiсть iз змiнами, внесеrlими до Методики. Вiдьtова Оренларя укласти
Jодатков\' ),год} lllодО збiльшення оренлноi плати з Ntетою приведення iT у вiдповiднiсть iз

зrtiнами. вIlесеними ло Методики. с пiдставоrо для дострокового припинення цього договору.

3.8. Орендна плата, перерахована несвосчасно або не в повному обсязi. стягусться

ОрендолавшЬм (в частинi, на,rежнiЙ державному бюдlкету) таlабо Балансоутримувачеrrl (в

частинi, належнiй Балансоlтримувачу), Орендодавець i Ба,rансоутримувач N,tожуть за

допtовленiстtо звернутися iз позовом про стяпlення оренднот плати та iнших платежiв за циrt

договором, за як;ми у Оренларя е заборгованiсть, в iHTepecax вiдповiдноi сторони цього

ooaouopy. Сторона. в iHTepecax якоi пода€тьсЯ позов, може компенсуватИ iншiй cTopoHi суловi i

iншi витрати, пов'язаtti з поданням позову.

з.9. На суму заборгованостi Орендаря iз сплати оренлноi плати нараховусться пеtlя в

розмiрi полвiйЪоi] облiковоТ ста"ки ilацiоrмьного банку на Дату нарахування пенi вiд суми

заборгованостi за кожний день прострочення перерахуванIlя орендIlоl плати,

3.10. Налмiру сплачена сума оренлноr плати. що надiйшла Балаr rсоутри мувачу- пiллягас в

установленому порядку ,upu*ybunn,o u рахунок майбутнiх платежiв, а у разi неможливостi такого

зарахування у зв'язку , np"n"""n,,п,t орендних вiдносин - поверненню Орендарю, Сума

й;;;' nnur". .nnu"."oT авансом вiдповiдно до пуIlкту 3.5 цього. договору, пiдлягас

зарахуван}lю в paxylloк сплати орендноi плати за першi мiсячi оренли пiсля пiдписання aKтa

t tри йман ня-перgлд,l i Майна,
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3.1l. Припинення договору оренди не звiльняс Оренларя вiд обов'язку сплатити
заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязi, ураховуючи пеню та
неустойку (за HMBHocTi).

3.I2. Оренлар зобов'язаний на вимогу Орендолавчя проводIlти звiряння взасморозрахун KiB
за орендними платежами i оформляти акти звiряння.

4. Повернеllня l\IaI"llla з ореltдн i забсзпечува.ll ьн ll ir деrIозltт

4.1. У разi припинення договору Орендар зобов'язаний:
звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд нмежних оренларю речей i

поl]ерн}ти його вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi, в

якому Майно перебувало на MoMeIlT перелачi його в оренду, з урахуванням нормаJIьного
фiзичного зносу, а якщо ореIrдарем були виконанi HeBiд'eMtti полiпшення або проведено
капiтмьний ремонт, - то разом iз такими полiпшеннями/капiтальним ремонтом;

сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передус датi повернення Майна з оренди,
пеню (за HaяBHocTi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договором про вiдшкодування
витрат Балансоутримувача на угримання орендованого МаЙна та надання комунальних послуг
орендарю, нараховану до дати. що передуе датi повернення Майна з орендиl

вiдшкод},вати Балансоутримувачу збlrтки в разi погiршення стану або втрати (повноi або
частковоi) орендоваIlого Майпа з вини орендаря (i в rrежах cvМ, lllo перевищуtоть суму
страхового вiдшкодуванttя, якщо воно поширIоеться на випадки погiршеttttя стану або втрати
орендованого Майна). або в разi демонтажу чи iншого внлучення невiд'смних
полiпшень/капiтilльного ремонту.

4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинення цього договору Балансоутримувач
зобов'язаний оглянути Майно i засРiксувати його пото.tttий стан, а також cTatl розрахуllкiв за чим
договором iза договором про вiлшкодування витрат Балансоутримувача на утримання
ореllдованого Майна та надання коI\{уналыIих послуг Орендарю в aKTi повернепня з оренди
орендованого Майна.

Балансоутримувач складас акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох
оригiнальних примiрниках iнадас пiдписанi Балансоутримувачем примiрники Орендарю.

Оренлар зобов'язаний:
пiдписати три примiрники акта повернення з оренди ореIIдованого Майна не ПiЗНiШе НiЖ

протягом наступного робочого дня з моменту iх отримання вiл Балансоутримувача i одночасно
повернути Бмансоутримувачу два примiрники пiдписаних Оревдарем aKTiB разом iз ключами вiд

об'скта оренди (у разi, коли доступ до об'скта оренди забезпечусться ключапли);

звiльнити Майно одночасно iз поверненttяпл пiдписаних Ореrtдарем ак,гiв.

Не пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля припинення договору Балапсоутримувач

зобов'язаний надати Орендодавцю припtiрник пiдписаного акта повернення з оренди

орендованого Майна абЬ писЬrr{ово повiдомити Оренлодавчю про вiллtову Орендаря вiл

пiдп"aчrп" unru та./або створення перешкод Орендарем у доступi до орендованого Майна з метою

його огляду, та,/або про неповернеIlня пiдписаних Орендарем примiрникЬ акта,

4.3. Майrrо вважасться повернутим з оренди з MoMeIlTy пiдписання Балаllсоутримувачем та

Оренларем акта повернення з ореllди орендоваltого Майна,

4.4. Якщо Орендар Ite поверrас МаИuо пiсля отримання вiд Балансоутримувача примiрникiв

акта поверIlення з оренли оре;дованого Майна, Ореrlдар сплачуе до бtоджету MicTa Кисва

,,"i"r"t-i у розмiрi пълвiйноil оренлнот плати за кожний день користування Майном пiсля дати

п рltп и нення цього договору.
4.5.ЗметоюВиконаннязобов'язаньоренларяЗациМдоГоВороМ,атакожЗадогоВороN{про

вiдшrкодуваllня витрат БаJIансоутримувача на.утримапня ореttдованого Майна та наданIIя

*iyn.ni,,u* послу; Ореtlдарю ло або в деtIь пiдписаttня цього договору Оренлар сплачус на

р.rу"""Ър.,,r"давця забезпЁчуваqьний депозJlт в розмiрi, визначеноNlу у пунктi l l Улrов.

Орендар сплачуе p,arruo мiж cyMoto забезпечувального депозиту, сtlJlаченого Оренларем

ранiше за догоВором, щО продоu*у.rоЬ", i сумою, визначеною у пунктi l l Умов. Оренлар сплачуе

повну сумУ забезпечува,T ьНого депозиТУ, якцо договiр, що продовжусться, не передбачав

обов;язку бр"п,пuр, сплатити забезпечувальний депозит,
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4,6, Орендодавець повертае забезпечува,rьний депозит Орендарю протягом

п'яти робочих днiв пiсля отримання вiд Балансоутримувача примiрника акта повернення з оренди
орендованого Майна, пiдписаного без зауважень Ба.пансоутримувача, або здiйснюс вирахування
сум, визначених у пунктi 4.8 цього договору, у разi HMBHocTi зауважень Балансоутримувача або
Орендодавця.

4.7. Орендодавець перераховус забезпечувальний депозит у повному обсязi до бюджету
MicTa Кисва, якщо:

орендар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди ореttдованого Майна у строк,
визпачений цим договором, або cTBoptoe перешкоди у лоступi до орендованого Майна
представникiв Балансоlтримувача або Оренлолавuя з Meтolo складення такого акта;

Орендар не пiдписав в установленi строки логовiр оренди Майна за результатами
проведення аукцiону на продовження цього договору оренди, в якому орендар оголошений
переможцем.

4.8. Оренлолавець не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з моменту отримання вiд
Балансоутримувача примiрника акта повернення з оренди ореllдованого Майна iз зауваженнями
(або за наявностi зауважень Орендодавця) зараховуе забезпечувальний депозит в рахунок
ttевиконаних зобов'язань Орендаря i перераховус забезпечувальняй депозит на погашення
зобов'язань Орендаря у такiй черговостi:

у першу чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати пенi (пункт 3.9 цього
договору) (у такому разi вiдповiдна суму забезпечувал ьного депозиту розподiлясться мiж
бюджетом MicTa Киева i Балансоутримувачем);

у другу чергу погашаIоться зобов'язаrlня Орендаря iз сплати неустойки (пуrrю 4.4 чього
логовору);

у третю чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини орендноТ плати, яка
вiдповiдно до пункту l б Умов п iдлягас сплатi до бюлжету Micтa Киева;

у четверту чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини ореttдноТ плати. яка

вiдповiдно до пункту l б Умов пiдлягае сплатi Балансоутримувачу;

у п'яту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати Балансоутримувачу платежiв
за договором про вiдшкодування витат Бмансоутримувача на утримання орендованого Майна
та надання комунaцьних послуг Орендарtо;

у uIосту чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсацii суми ЗбИТКiВ, ЗаВДаНИХ

оренлованому Майну;

у сьому чергу погашаються зобов'язаtrня Оренларя iз сплати iнших платеЖiВ За ЦИМ

договором або в рахунок погашення iнших tte виконаItих Оренларем зобов'язаItь за цим

договором.
оренлолавечь повертас Орендарrо cylly забезпечувального депозиту, яка залишилась пlсля

здiйснення вирахувань, передбачених циN{ пунктом.

5. Полiппlеllltll i репrопr, орсltдоваttого rraiilta

5,l. Орендар мас право:

за згодою Быrаttсоутримувача проводити поточний та./або капiтальний ремонт Майна i

виступати замовником на виготовлеllня проектно-кошторисноi документацii на проведення

ре]\rонту;' 
здiiiснювати HeBiд'eMrri полiпшенltя Майна за наявностi рiшення Орендолавчя про надання

згоди. прийнятого вiдповiдlrо до Закопу та Порядку;

за зI,одою Орендолавчя, наданою вiдповiдно до Закоllу та Порядку, i один раз протягом

строку оренди зарахувати частину витрат на проведенtlя капiтального ремонту в рахунок

зменшення орендноi плати.
5.2.ПорядокотримапняорендаремзгодиБалансоУтримУвачаiорендолавuянаПроВедення

вiдповiдних видiв робiт, пер;дбачених пунктом 5,1 цього договору, порядок отримання

oianoupa* згоди О!ендодавця на зарахування витрат на проведенtlя цих робiт в рахунок

ореЕдноi плати i умови, на яких здiйсвю€ться таке зарахуванIlя, а такоя( сума витрат, якi моясуть

бути зарахованi, визначаються Порялком,
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5.3. Оренлар ]\tac право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень
Майна у порядку та на умовах- встановлених Порядком.

5.4. Оренлар Nlac право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень
Mal"tHa вiд переможця аукчiонl,з приватизачii Майна, а якщо таким переможцем стас Орендар.

- то право на зарах}ъання в рахунок купiвельноii цiни суми BapTocTi здiйснених ним невiд'емних
полiпшень у порядку та на vмoвax, встановлених Законом УкраiЪи вiд l8 сiчня 20l8 р. Nч 22б9-
VIII <Про приватизацiю держаI]ного i комунального майна" (Вiдомостi BepxoBHoi Ради Украiни"
20l8 р.. М l2, ст. 68) (далi - Закон про приватизацiю).

6. Реь*илr викорпстання орендованого Майна

б.l . оревдар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiдповiдно до призначення.
визначеного у пунктi 7 Умов.

б.2, Орендар зобов'язаrlий забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати його
пошкодженню i псl,ваннкl. тримати Майно в порядку, перелбаченому санiтарними нормами та
правилilми пожежноi безпеки. lliлтриvувати орендоване Майно в наJIежному cTaHi. не гiршому.
нiж на момент передачi його в оренду. з урахуванням Еормirльного фiзичного зносу, здiйснювати
заходи протипожежноТ безпеки,

6.З. Оренлар зобов'язаний:
вiдповiдно до ви\lог нормативно-право8их aKTiB з пох,ежноТ безпеки розробляrи комплекснi

заходи щодо забезпечення ложежвоТ безпеки об'екта оренди Майна;
забезпетвати до.lер;кання протипожежних вимог, cTaHrapTiB, норм. правил, а також

виконання вимог прлtписiв i постанов оргаяiв лержавного пожежного нагляду та вимог
вiдповiдних служб (пiлроздiлiв ) Балансоутримувача;

}тримувати \, справном\, cTaHi засоби протипожежноi,о зa>(исту i зв'язку, пожежну TexHiKy.
обладнання та iHBeHTap. не догlускати 'ix використання не за призначенням;

проводити внутрiшнi рtlзслiлування випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувач_ч
вiдповiднi док}п.{енти розслi:ування,

Оренлар несе вiлповi;tап bHicTb за дотримання правил експJryатацii iнженерних мереж,
пожежноi безпеки i санiтарних норм у примirченнях згiдно iз закtrнодавством.

6.4. Ореплар зобов'язаний забезпечити представникам Орендодавця та Бмансоутримувача
доступ на об'ект оренди у робочi лнi 1,робочий час (а у разi отримання скарг на пор},шеЕня
правил тишi або провадження Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди або
незруrностей власникам сумiжних примiщень, - то у будь-який iнший час) з метою здiйснення
контроJIю за його використанням та виконанням Орендарем умов цього логовору. Про
необхiднiсть отриNtання дост},п}, до об'екта оренди Ба,rансоутримувач або Орендодавець
повiдомляс Орендаревi електронною поштою принаймнi за один робочий день. црiм випадкiв,
коли доступ до об'скта оренди необхiлно отимати з метою запобiгання нанеСеННЮ ШКОДИ

об'скту оренди чи власностi TpeTix осiб через виникнення загрози його пошкодЖеННЯ внаСЛiДОК

аварiйних сиryачiй або внаслi.lок настанItя надзвичайних ситуачiЙ, техногенного та прирОДНОГО

характеру, а також у разi отримання скарг на порушення правил тишi або провадження

Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди або незручностей власникам сумiжних
примiщень. У разi виникНення такиХ ситуацiй Орендар зобов'язаний вживати невiдкладних

заходiв для лiквiдаuiТ iк нас.riдкiв.
6.5. Протягоrл п'яти робочих днiв з дати укладення цього договору Балаясоутримувач

зобов'язаний налагrl Оренларю lrя пiдлисання:
лва примiрники доrовору про вiлшкодування витрат Бапансоутримувача Еа утрl,rмання

орепдоuчпоiО Майна та наданнЯ ком),ttilльниХ послуг Орендарю вiлповiдно ло примiрного

договору, таlабо
npba*r, договорiв iз посr.ача,rьникalми комунальних послуг. якщо стосовно об'скта оренди

такими постачaulьникаvи ко\{},на,-]ьних послуг вiдкритi oKpeMi особовi рахJнки або якшо oKpeMi

особовi рахунки були вiлкрлtтi на попереднього користувача Майном,

ОренлаР зобов'язаний про,гягоМ десяти робочих днiв з моменту отримання примiрникiв

договорУ про вiдшкоrl,вчr"" o"rpu' Ба",тансоутримУвача на утимання орендованого Майна та

надання ком}ъzulьвих послl,г Орендарю:
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пiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрник договору; або
подати Балансо}тримувачу обгрунтованi зауваження до сум витрат. якi пiдлягають

вiдшкодуванню Орендарем за договором.
Оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вiд

Балансоутримувача вiдповiдi на cBoii зауваження, яка мiстить документа,rьнi пiдтвердження
витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню Оренларем, пiдписати iповерltути Бмагrсоутримувачу
примiрник договору,

Орендар вживас заходiв д,lя укладення iз постачмьниками комунаJlьних послуг логоворiв
на постачання вiдповiдних комунальних послуг протягом мiсяця з моменту отримання проекгiв
вiдповiдних договорiв вiд Балансоутримувача. Орендар зобов'язаний надати Балансоутримувачу
копii договорiв, укладених iз постачальниками ко]rtунальних послуг.

6.6. Якщо Майном с пам'ятка культурltоi спадщини, щойно виявлений об'скт культурноi
спадщпllи чи його частина, Оренлар зобов'язаний виконувати yci обов'язки Балансоутримувача
за охороltним llоговором, який с додатком до цього договору,

У разi коли об'скт оренди пiдлягас вiдповiдно до закону екологiчному аулиту i у звiтi про
екологiчний аудит вказусться на neBtti невiдповiдностi випtогам законодавства i висуваtоться
вимоги або надаються рекомендачii. до договору вклIочасться положення такого змiстч:

"Протягом O1leH.,ta1l зобов'я,rаt t и й (перiол)
здiйснити заходи щодо усунення невiдповiдностей вимогапt законодавства, виявлених

екологiчним аудитом, вiдповiдно до рекомендацiй (вимог), наданих у звiтi про екологiчний
аудит.".

7. Страхуваlttlя об'скr,а орендlt, вiдшкоjl},Rаtl llrl t}IlTpaI,ttt orlilrK},Maйtla тa
укладенIrя охоро1lllого llоговору

7.1 . Орендар зобов'язаний:
протягом 10 ка.пендарних днiв з дня укладення цього договору застрахувати Майно на cyvty

його страховоi BapTocTi, визtrаченоТ у пунктi 6.2 Умов, на користь Балансоутримувача згiдно з

Порялком, зокрема вiд пожежi, затопленtIя, протиправl{их лiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та
протягом l0 календарних днiв з дня укладеllня договору страхування (логоворiв страхування)
надати Балансоутримувачу та Орендодавцlо завiренi нмежним чином копii договору
страхування i документiв, якi пiлтверлжують сплату страхового платежу (страхових платежiв);

поновлювати щороку логовiр страхування так, щоб протягом строку лii цього договору
Майно було застрахованим, i надавати Балансоутримувачу та Орендодавцю копii завiрених

нilлежним чином договору страхування i документiв, якi пiдтверджуlоть сплату страхового

платех(у. Якшо логовiр страхування укладениЙ IIа строк, що с ittшим, нiж один piK, такий договiр
повинеIl бри поновлений пiсля закittченllя строку. на який Bitl укладено.

Оплата послуГ страховика здiЙсню€ться за рахунок Орсrrларя (страхувал ьн и ка).

7.2. Протяголr l0 робочих днiв з дня укладення цього договору Оренлар зобов'язаний

компенсува;и Балансоутримувачу витрати, пов'язанi з проведе}Iням незалежноi оцiнки Майпа, в

cyMi, зазначенiй у пунктi 6.з У"о" (у разi попесення Балансоутримувачем таких витрат).

Балансоутримувач мае право зарахувати частlлну орендноi плати, що пiдлягас сплатi на користь

Балансоутримувача, в рахунок його витрат, пов'язаltих iз провсленням незалежнот оцiнки Майна.

8. Субореllдп

8.1 . ОрендаР не мас права передавати Майно в суборенду,

9. Запевнеlrпп сторlп

9.1, Ба,тансоутримувач i Орендодавець запевняють Оренларя, що:

9.1.1. KpiM йпuд*iu, коли про iнше зазначене в aKTi приймання-пере цачi. об_'скт оренди с

вiльним вiл TpeTix осiб, всере,линi об'скта немас майна, належного TpeTiM особам, повний i

безперешкодний доступ до об'скта може бути наданий Орендарrо в день пlдписання акта
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приймання-передачi разом iз комплектом ключiв вiд об'екта у кiлькостi, зазначенiй в akTi
приймання-перелачi;

9.1.2. iнформачiя про Майно, оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду об'екта
ореIIди, посилання на яке зii:}начене у пунктi 4.2 Умов, вiдповiдае дiйсностi, за винятком
обставин, вiдображених в aKTi приймання-передачi.

9.2. Орендар мае можливiсть, забезпечену його власними або залучеtIими фiнансовими
ресурсами, сво€часно i в повному обсязi сплачувати орендну ллату та iншi платежi вiдповiдно до
цього договору.

9.3, Одночасно або до дати укладення цього договору Орендар повнiстlо сплатив авансовий
внесок з орендноТ плати в розмiрi, визIIаченому у пунктi l0 Умов.

9,4. одночасно або до укладення цього договору орендар повнiстlо сплатив
забезпечувалыtий депозит в розмiрi, визtIаченому у пунктi l l Умов.

l0. Дола,гковi улtовп орендIl

l0.1. Ореrrдар зобов'язаttий виконувати обов'язки. rIокладенi на нього рiшенням
УПОВtlОВажеtiого органу про встановлеIiня додаткових }'}loB оренди, визначених у пуъктi l4 Умов.
за yN,toBll, що посилання на Taki додатковi ybtoBtt оренди було включено до оголошення про
передачу майна в оренду, iнформацiйного повiдомлеt.tня про об'скт (пункт 4.2 Умов).

l l. ВiдlIовiда.ц1,1liс,гь i вltрiшеllltя спорitl ,]il логовороrr

l1.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за циI\r договором сторони
несуть вiдповiдальн icTb згiдtlо iз закоllом та договором,

l 1.2. орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаttttями ореrrдаря. ореrrлар не вiдповiдас за
зобов'язаннями Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим договором. Орендар вiдповiдас за
своiми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якиltlri BiH с правоttас,гчпнико\r, виключно власним
майном. Стягненttя за цими зобов'язаннями не може бути зверttеttе на ореtlдоване комунальне
Майно.

l1.3. Спори, якi виникають за цим договором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом
переговорiв, вlrрiшуються в судовому порядку.

l1.4. Стягцення заборгованостi з орендrlоТ плати, пенi та неустойки (за HMBHocTi),
передбачених ttим договором, моя<е здiйснюватися на пiдставi рiшеttttя суду. Стягнення
заборгованостi з оплати орендноi плати вiдповiдно до частини шостоi cтaTTi l7 Закону може
злiйснtоватися в безспiрному порядку на пiдставi виконавчого напису HoTapiyca.

l1.5. Балансоутримувач мае право звертатись до суду з позовом про розiрвання цього
.Щоговору внаслiдок невиконанIlя або неналежного виконання його умов таlабо виселення
Орендаря з Об'скта, в тому числi у випадку закiнчення лiТ.Щоговору таlабо перебування Орендаря
в Об'сктi без достатньоТ правовоi пiдстави.

l2. CтpoK чltlrttocl,i, t,rtoBrl зпtittrt та I]ptlll Il Ileп lIя лоl,овору

l2.1. Цей договiр уклалеllо IIа строк, визначений у пунктi l2 Умов. Перебiг строку логовору
починасться з дня пабрання чинностi Ilим договоро}(. I{ей логовiр набирас чинностi в день його
пiдписання стороttами (нотарiального посвiдчення. якщо вiдповiдно до законодавства договiР
пiдлягас нотарiальному посвiдченнIо), Строк оренди за цим договором починасться з дати
пiдписання акта приймання-перелачi i закiнчусться датою припиIIеtIня цього договору.

l2.2. Умови цього договору зберiгають силу протягом всього строку дiТ цього договору, в

тому числi у разi. коли пiсля його укладенIlя законодавством встаlIовлено правила. що
погiрulують становище Орендаря, крiпl випалку, передбаченого пунктом 3.7 цього договору, а в

частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноТ плати - до виконаttня зобов'язань.
l2,3. ЗмiнИ i доповненrtЯ до договорУ вносяться до закittчеtrllя строку його дii за взасмною

згодоtо cTopiH з урахуванIlяN, встановлеtlих cTaTTeIo lб Закону та Порядком у]\{ов та обмежень

шляхоМ укJlадеtlllЯ договорiВ про внесенllЯ змiн iдоповнеНь у письпlовiй формi. якi пiлписуtоться

сторонами та с невiд'емвими частинами цього договору.
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|2,4. Продовження цього договору здiйснюсться з урахуванням вимог,

встановлених статтею l8 Закону та Порядкопt.
Оренлар, який бажае продовжити чей договiр tta новий строк. повинен зверн)тись до

орендодавця за три мiсяцi до закiнчення строку дii логовору iз заявою.
Пропуск строку подання заяви Ореlrдарем с пiдставоtо для припинення цього договору на

пiдставi закiнчення строку, на який його було укладено, вiдповiдно до пункту l43 Порядку.
орендар, який мас HaMip продовжити договiр оренди нерухомого майна, що пiдлягас

проловжеtllItо За результата]\lи проведенIIя аукцiону, зобов'язаний забезпечити доступ до об'скта
орсltли потенчiй них оренларiв.

орендар мас перевФкне право на проловженlIя цього договору, яке може бути реалiзовано
ним у визначений в Порядку спосiб.

l2.5. Якщо iнше не передбачено цим договором, перехiд права власностi на орендоване
Майно TpeTiM особам не с пiдставою для змiни або припинення чинностi цим договором. i BiH
Зберiгас cBolo чиннiсть для нового вJlасника ореIIдоваIIого Майна (його правоltаступника), за
винятком випадку приватизацii орендованого Майна Ореrrдарем.

l 2.6. ffоговiр припинясться:
l2.6.1 з пiлстав. перелбачених частиIIою першою cTaTTi 24 Закону. i при цьому:
l2.6. I .1 . якщо пiдставою припинення договору с закiнчення с]року. Ila який його укладено

(абзац другий частини першоi cTaTTi 24 Закоrrу). то логовiр вва)tiасться припинени]\, з:

дати закiнченttя строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Орендодавця
(якщо цей договiр ви користовусться для перелачi в оренду Майна колtунальноi форми власностi.
то рiшсння приймасться органом, визначеttиI\t вiдповiдно ло абзачу другого частини четвертоi
cTaTTi l8 Закону) про вiдмову у продовженнi цього договору, прийнятого з пiдстав, передбачених
cTaTTeIo l9 Закопу, в межах cTpoKiB. вlIзначеtIих частиноlо п'ятою статгi 18 Закоrrу; або рiшенrrя
ореtIдодавця про припинення цього договору з пiдстав пропуску орендарем строку на поданtIя
заяви про продовження цього договору, передбаченого частиною третьою cTaTTi l8 Закону
(пункт l43 Порядку);

дати, визначеноi в абзацi третьому пуrrкту l51 Порядку, якщо переможчем ayKuioHy на
продовження цього договору стала особа iнша, ttiж Оренлар. - на пiдставi протоколу ayKrtioHy
(рiшення Орендодавця не вимагаеться);

|2.6.1,2, якщо пiдставою припиненIlя договору с обставини, передбаченi абзацами TpeTiM.
четвертим, сьомим, восьмим частини першоТ cTaTTi 24 Закону. логовiр вважасться припиtlеltи]\{ з

-]ати настаllllя вiдповiдноI обстави н и на пiдставi рiшеllня Ореttдодавця або на пiлставi документа.
якиl"л свiдчиr,ь IIро настання факту припиttеtlttя topItдll.ttloi особи або clrcpTi фiзичllоi особи:

l2.6.2 якщо Оренлар надав недостовiрну ilrфорпtашiю про право бути оренларсtt вiдповiдно
до положеlIь частин TpeTboi i четвертоi cTaTTi 4 Закону.

.Щоговiр вважасться припиненим з цiсi пiдстави в односторонньому порядку на 30 деяь пiсля
надiслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього логовору, KpiM
випадку. коли протягом зазначеного строку Оренлар звернувся до суду з оскарженням такого

рiпtенltя Ореlrдодавця.
У такому разi логовiр вважасться припиIIеIjим:
пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня зверtlеtlttя Орендарем за таким позовом до суду, якщо

судом не вiдкрито провадження у справi за таким позовом Оренларя протягом зазначеlIого

двомiсячiIого строку; або
з дати набрання законноi сили рiшенням суду про вiдмову у позовi Орендаря; або

з дати залишення судом позову без розгляду, припинення провад}кення у справi або з дати
вiдкликання Орендарем позову.

Лист про дострокове припинення надсиласться на адресу електронноi поruти ОренлаРя i

Itom1oBIl\t вi.lправленняrt iз повiдомленttя\l про вручеlIllя i описоrt вкладсIIIIя ]а алресоIо

irl iсцезttаходхtен ня Орендаря, а також за адресою орендованого Майна;
l2.6.3 якшО цей договiр пiдписаний без олночасного пi.fписання акта ltрийьtаlltlя-перелачi

майна,.щоговiр вважасться припинени]\r з цiсi пiдстави на п'ятий робочийr день пiсля пiдписанltя

цього договору! якщо станOм на цей день акг приймаtlня-передачi не пiдписаний через вiдltову
Оренларя, про що БаJlансоутримувач повинеII скласти ак,г та повiдомити Орендодавцю.
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12.6.4. на вимогу Орендодавця з пiдстав, перелбачених пунктом l2.7 цього логовору, i

при цьому договiр вважаеться припиненим в день, визначений вiдповiдно до абзацу третього
пункту 12.8 цього договору;

l2.б.5. на вимогу Орендаря з пiдстав, передбачених пунктом l2.9 цього договору, i при
uьому договiр вважасться припинеI{им в день, визначений вiдповiдно до абзацу другого пуIIкту
l2,l0 цього договору;

12-6-6. за зголою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта
поверIIення Майна з оренди:

|2.6,'7, на виrrrогу буль-якоТ iз cTopiH цього договору за рiшенням суду з пiдстав.
передбачених законодавством;

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

сумарна заборгованiсть з орендноi плати бiльша, нiж плата за три пtiсяшi;
l2.7,2. використовус Майно не за цiльовим призначенням. визначеним у пунктi 7,1 Умов.
l2.'7.З. без письмового дозволу Оренлолавчя передав Майно, його частину у користування

iншiй особi;
l2.7.4. уклав договiр суборенли;
l2.7.5. перешкоджас спiвробiтникам Оренлодавця таlабо Балансоутримувача здiйснювати

контроль за використанням Майна, виконаtlням yNroB цього договору;
l2.7.6. порушус додатковi умови оренди, зазначенi у пуlrктi l4 Умов;
l2.7.7. icToTHo порушу€ умови охоронного договору, укладеного стосовно Майна, i копiя

якого с додатком до цього договору або перелана Орендарю вiлповiлно до вимог частини восьмоТ
статгi б Закону;

12.7.8. вiдмовився внести змiни до цього договору у разi виникнення пiлстав, гIередбачених
пунктом 3.7 rrього логовору.

12.8. Про наявнiсть однiсi з пiдстав для дострокового припинення договору з iнiцiативи
Орендодавця, передбачених пунктом l2.7 цього договору, Орендодавець або Балансоутримувач
повiдомляс Орендаревi та iншiй cTopolii договору листом. У листi повинен мiститись опис
поруltlення i вимогу про його усуttення в строк не меIlш як l5 та не бiльш як 30 робочих лнiв з

дати ресстрачii ,,rисr,а (у строк п'яти робочих днiв, якщо порушення стосу€ться прострочення
сплати орендноi плати або перешкоджання у злiйснеIrнi Орендодавцепл або Балансоутримувачем
контролю за використаlIням Майна). Лист пересиласться на адресу електронноТ пошти Орендаря
i поштовим вiлправлеtlням iз повiдомлеttням про вручення i описом вкладення за адресою
мiсцезнаходжеlrня Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

Якщо протягом встаltовленого у прlлписi часу Оренлар не усунув порушенltя, Орендодавець
надсилас Ореrrларrо лист, у якому повiдомляс Оренларевi про дострокове припиненfiя договору
на вимогу Орендодавця. У листi зазначасться пiдстава припинення договору, посилання на

виI\rогу про усуt!еIlня порушення, а також посилання на обставини, якi свiдчать про те, що
порушення тривас пiсля закiнчення строку. вiдведеного для його усунення.

/{оговiр вважа€ться припинениN{ на п'ятий робочилi день пiсля надiслання ОрендОДаВЦеМ

або Бмансоутримувачем Оренларtо листа про дострокове припинення цього договору.
Орендодавець надсилас Орендарtо лист про дострокове припинення цього договору електронною
поштоlо, а також поштови]\, вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення

за адресоtо мiсцезнаходлtеtllrя Орендаря, а також за адресоlо орендованого Майrrа. .Щата

дострокового припиllення цього логовору на ВиI\lогу Орендодавця встановлюсться на пiдставi

штеNrпеля поштового вiддiлсння на поштовому вiлправленrri Орендолавця.
l2.9. Цей логовiр може бути достроково припинений на вимогу Оренларя, якщо:

l2,9.1 . протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар отримас

докази icToTHoi невiдповiдностi об'скта оренли iнформацii про нього, зазначенiй в оголоtllеttlti,

або в aKTi при ймання-передачi;
l2.9.2. протягОм двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта прийман ня-передачi Орендар не

матиме можливостi використовувати об'скт або приступити до викоltання реNrонтних робiт на

об'сктi через вiдсутltiсть на об'сктi мо>tlливостi пiдключення до комунаJlьних послуг, або вiдмови

Балансоутрипlувача укласти iз Ореrrларем логовiр про вiдшкодувапня витрат Бшtаt tсоутримуRача

на утримання орендованого Майна та надаIIня комунальних послуг Орендарrо, або вiдмови
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постачальникiв вiдповiдlrих комунальних послуг укласти iз Орендарем договори на
постачання таких послуг протягом одного мiсяця з моменту звернення Орендаря (за умови, що
орендар звернувся до таких постачмьникiв послуг не пiзнiше нiж протягом одного мiсяця пiсля
пiдписанttя акта приймання-передачi Майна).

12.10. Про виявлення обставин, якi дають право оренларю на припинення договору
вiдповiдно до пункту l2.9 цього договору, Орендар повинен повiдомити Орендодавцю i
Балансоутримувачу iз Ilаданням вiдповiдlrих доказiв протягом трьох робочих днiв пiсля
закiнчення cTpoKiB, передбачених пунктом l2.9 договору. Якщо протягом 30 дIriв з моменту
отримання повiдомлення Орендаря зауваження Оренларя не булуть ycyHeHi, Оренлар надсилас
Орендодавцю i Бшансоутримувачу вимогу про дострокове припинення цього договору i вимогу
про повернення забезпечувального депозиту i сплачених сум орендноi плати. Вимоги оренларя,
заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановлених цим пуtlктом договору, задоволенню не
пiдлягають.

{оговiр вважаеться припинеItим на десятий робочий день пiсля надiслання орендарем
Оренлолавuю i Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинення шього логовору, KpiM
випадкiв, коли Орендодавець або Балансоутримувач Iiадав Оренларrо обrрунтованi зауваження
щодо обставин, викладених у повiдомленпi Орендаря. Спори щодо обгрунтованостi цих
заувая(ень вирiшуtоться судом.

За вiдсутrrостi зауважень Орендодавця та Ба.пансоутримувача, передбачених абзацом
другиN,l цього пуllкту:

Балансоутримувач поверта€ Орендарlо вiдповiдну частину орендноТ плати, сплаченоi
Орендарем, протягом десяти календарних лнiв з моменту отримання вимоги Оренларя i

пiдписання Орендарем акта повернення Майна з оренли;
Орендодавечь повертас сплачений Орепдарем забезпечувмьний депозит протягом десяти

кrrлендарних днiв з MoMettTy отримання вимоги орендаря i пiдписання орендарем акта
повернеIIня Майна з оренди. Повернення орендноi п.пати, що була налмiру сплачена Орендарем
ло бrолжету, здiйснlосться у порядку, визначеному законодавством,

l2.1l. У разi припинеttня договору:
полiпшення орендованого Майна, злit"rсненi Оренларсм за рахунок власних коштiв за

згодоIо осiб, визначених у пунктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiл орендовапого
Майна, lte завдаtочи йому шкоди, е власнiстю Орендаря, а полiпшення, якi не моясна вiдокремити
без шкоди для майна, - комунальноlо власнiстю територiальноi гроNlади MicTa Киева;

полiпшення Майна, зробленi Орендарем без згоди осiб, визначених у пунктi 5.1 цього
договору. якi tle можна вiдокремити без шкоди для Майна, € комунальною власнiстю
територiальноi громади MicTa Кисва та ix BapTicTb компенсацii не пiллягас.

l2.12. Майно вважаеться поверненим Оренлолавшо/ Балансоlтримувачу з NloMeHTy

пiдписання Балансоутримувачем та Орендарем акта повервеt{ня з оренди орендованого Майна.

l3. Iнпlе

l3.1 Оренлар письмово повiдомляс iнt_ttим сторонам договору протягом п'яти робочих днiв
з дати внесеIIttя зплiН у його найлtенуваннi, м iсцезяаходженнi. банкiвських реквiзитах i

коптактIIих даних. Орендодавець або Бшlагtсоутрlrмчвач повiлопrляс Орендарсвi про вiлповiднi
змiни письмово або на адресу електронноi пошти,

l3.2. Якщо цей договiр пiдлягае HoтapiaJlbнoМy посвiдченнlо. витрати на таке посвiдчення

несе Оренлар.
l3.3. Якцо протягоN{ строку лii логовору вiдбуваеться змiна Орендолавця або

Баrrансоутримувача Майна, новий Орендодавець або Балансоутримувач стае cтopoнolo такого

..lоговор} шляхоL складеllllя акта про запtiну сторони у логоворi орен:и коNl},напьного пtайна (.1Mi

u*,i npo замittу стороttи) за формоlо, rцо розроблясться Фоtulом державного майна i

оприлюднюстЬся rra його офiuiйному веб-сайтi, Ак,г про замiну сr,орони пiдписусться поперелнiм

i новим ОренлодавцеN{ або Ба.пансоутримувачем та в той же день надсиласться iншим сторонам

договорУ листом (чiнним з описопл). Дкт про замiну сторони складасться у трьох орltгittальних

примiрriиках. I{овий Ореrrдодавець або Балаttсоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти робочих

днiв вiл дати його надсилання Оренларю) опублiкувати зазначений акт в елекТрОННiЙ ТОРГОВiЙ



lз
системi. Оренлодавець або Быrансоутримувач за циI\I договором вважасться замiненим з

моменту опублiкування акта про замiну cTopirr в електроннiй торговiй системi.
У разi коли логовiр нотарiально посвiдчено. то tIi,llllиси IIосадових осiб поперелнього i

нового орендодавцiв на akTi про замiну сторони пiдлягаtоть нотарiалыtому посвiдченню.
13.4. У разi реорганiзацii Орендаря договiр оренди зберiгае чиннiсть для вiдповiдItого

правонаступника юридичноi особи - Орендаря.
У разi видiлу з юридичноi особи - Орендаря oKpeMoi юриличноТ особи перехiл до TaKoi

особи прав i обов'язкiв. якi витiкаtоть iз цього договору. мож.ltивий лише за згодою Орендодавчя.
ЗаIчiна сторони Орендаря набувас чинностi з дня вtlесення змiн до цього договору.
Замiна Оренларя iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допускасться.
13.5. Цей .Щоговiр укJlадено у трьох примiрниках, кожен з яких мае однакову юридичну

силу, по одllому для Орендаря, Орендодавця i Балансоутримувача.

Орсtlдол:ttlсttь
.|(арнllцьк:r pli'tolllIa

в rlicTi KllcBi дер}iirRtlа
iUtпIilticTplttiя

02068, пл. Киiв,
вул. Коtлиця Олексанлра. 'l l
п/р
UAФ820l 72034425000l00Фт7ф0
в .Щержказначейськiй службi
Украiни, м, Киiв,
Кол еДРПОУ З7З88222
тел.564-90-10,
факс 565-25-37
drda@kmda.gov.ua

c1l

лАгутА

о

Орендлр
Спецiа,,liзоваtl!r прокyра,lyра

l, Bil"lcl,KoBiй та oбopolrrriii
сфсрi l{еrl,гра"пьного регiоtlу

0l0l4, м. Киiв,
Byrl. БолбочаrIа Петра. 8

п/р
UA47820 I 72034з l 4ш02000082%6

в ДКСУ м. Киiв
мФо 820l72
Код еДРПОУ 383470l4
тел.285-85- 14

vp_buh@vppnr.gp.gov,ua

Il]y

Ба.па tlсоlr,рttлlувач
КоrtчtIа,цыlс пiдrrриспlство

<Ксрl,кlча Kolltrattiя з

обс,,tуt,овчванпя
iкllтлового фонду

!арницького prrl"Iolty м. KrrcBa>>

02l75, м. Киiв,
XapKiBcbKc шосе. l48-A
п/р
UАъз22б9000002б000зф840576
в АТ кощадбаrrк>, МФо 322669
Код еДРПоУ 39604270
Iпн 3960427265l2
тел./факс 56З-38-38. 563-32-00
kp kk daгnytsia@uk.net

солодухА
0БOlу

lлз
fiня ,

99604270
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EPAXYIO
icri Kueei

icrpaqii
forosa

'a
silnoeiAHo Ao 3arcoHy Yrcpainu <[Ipo opeHAy Aep]r(aBHoro

nocraHoBrr Ka6iHery naiuicrpin Vrcpaihu eiA 03

<AeqKi uuraHHq opeHAI'l AepxaBHoro ra KoMyHaJu'

A

Agpeca: ny,l. flolicrrca. 28

IlpunaiuenHq BuKoprcroByerbcq nh: pormiqeunn
paxyHoK Aepll(a BHoro 6rogxery Yrcpaiuu

3ara,q rH a nrrolqa : 54 l-$!-rct.vt
Piqna opeHAHa rlJrara:
Our:Bnx Cop: 8 993 350,00 x 3oh : 269 800,50rpH'

le Bu - napricrr opeHAoBalloro uafiua griAHo 3 BI{cHoBKoM npo napricm Mafiua, 6e: ll[B
craHoM na 30.06.2020 - 8 993 350'00 rpu.
Cop - opeHAHa craBKa - 3%

Po:rvrip tticsqnoi opeu4Hoi nJIaTI4 :a uepurzfi MicsUs niclq yKnaAaHHq AoroBopy opeHAI'I qu

reperntAy po:uipy openguoi tIJrarI4 :

on,r. mic. = on,r. l12xI n.p.x Inr1. :269 800,50 l12xl,007 =22640,76 rpH.,

.IIE

Ou.r - piuHa opeHAHa rIJIara

I n.p.-i"l.n. in$1qUii 3 IaTV[poBeAeHHt eKcnepTHoi oqisxll Ao AarI'I cKJIaAaHHS AoroBopy

a6o neper:rr4y po:uipy open4roi nrraru - 1,007 (: ypaxynaunqN{ iuAexcy iu$muii)
Inal - islexc insnqqii:a nepurufi rvlicqus opeH.4l4'

Poruip opeu4uoi rJraTH ra 1 lce. M. cTaHoBIIrr 41,81 rpn. (6er IIAB).
Po:rrnip r,,ricq.{uoi openluoi r^naT:a 3a uaCrynHufi uicsqr po3paxoByeTbctr [UIsxoM

Kopr{ryBaHur posruipy ruicqqHoi open4noi rrJrarr{ nonepe4nift rraicqqr na inAerc iu0muii ga noroqHzfi

rr,licsrlr.
IIIB cunaqy€Tbcq AoAaTKoBo' y BlI3Haqenux 3anoHoAaBcTBoM IIopflAKy I po3Mrpl'

OpeHsapi
pefroHY

TIIATIPU€MCTBO-EAJIAHC OyrPI4MyBArr

Konryna.nrHe rturtpueMcrBo <Kepyroua
roMnauiq r o6c,ryroeyBaHHg )I$rrJroBoro

QoHay [apurauuxoro pafiony m. Kuena>>

02175, n. Kuin,
Xapxircrxe rIoce, 148-A
t I p IJ M53D66900000260003 00840576

n AT <Oura46aHx>>, MOO 322669

Koa CAP|IOY 39604270
12

-38, 563-32-00

6roAxernoi ycrauonn' sKa yrpuMyerbcfl 3a

OPEHNAP

CneqiariroBaHa rlpoKyparypa y eiilcrrcoeifr
ra oboponnifi cQepi I{eurpalrnoro periony

01014, u. Kuie,
nyn. Bol6ouana IIerPa, 8
t I p IJ A47 g0ln$$11[ff/2000082%6
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м. КиТв

Долаток Nр ]
до Договору ,Y! 4l9 t2O2O Bh l8 l)- 2020 року

договIр л! Е_419/2020
про надання послуг

2020 року

Комунальне пiдпрнсмство <d(еруюча компанiя з обс.,r},l,овуван ня житлового фонлу
!арншчького району м. Кпсва> (далi - Виконавечь). в особi лиректора Солодухи днлрiя Миколайовича.
якиЙ дiс на пiдставi Статlту, з однiсТ сторони, та Спецiалirоваllа rlpoкypaтypa у вiйськовiй та
оборопtliй сферi Ifентрального регiоrlу (,ltал i Замовник). в tlсобi керiвника Шошури Анлрiя
Павловпча. який дiс на пiдставi Закону Украiни сПро прокураryру). ( opcнJapeltt нежитлоаи\ примiшень
на п l,fcтaвl !оговоруNч 4|91202.0 про передачу майна територiальноi громади MicTa Кисва в opeB.ty Bi.r

48 ahllrzаJ 2020 року (лалi - примiщення), з iншоi сторони. paзoпl iMeHoBaHi як Стороttи. а окремо
як СЙрdZ, домов ились про наступне:

l. Поняття та термiни
1.1..Щля rriлей даного Дого8ору наведенi нижчетермiни вживаюlься втаком} значеtttti:

Послуга(н) * послуги з утримання будинкiв i спорул та прибулиltкових територiй,
,.Щоговiр - 

'Щоговiр 
про надання послуг, специфiкою умоs якого с врахуваl|llя llopм як чинного llивiJlьного

законодавства УкраТни, так i чинного житлово-комунaц ьного законодаRства.
Утримання булпнкiв i спорул та прпбудпнковпх територiй - господарська дiяльнiсть Виконавця.

спрямована на задоволення потреб Замовника щодо угриvання в налеrillо\l) сан i гарно-техн iч ном1 cTaHi
прилеглоi територiТ бiля нежитлового примiщення Замовника.

Виконавець - суб'скг господарювання. предметом дiяльностi як()lо с налання Послуги вiлповiлно
до умов цього Договору.

Замовник - юридична особа, яка мас HaMip отримати якiсну [lос,rlгl,за l{оговоролt ic ()рсндареч
нежитлового примiшення на пiдставi flоговору Nр 4|9/2020 про пере.lач} rtайна територiальноi lроvаlи
MicTa Кисва в оренду ьiд ,ll r|rД,UОt<Л 2020 року, яке знаходиться за адресою: м. Киiв,
вул. Полiська, 2& нежиrловi пЙ;ЙffЙ.ру"" 

"p""iul"n" 
Nn l, 2), поверх - l, лiт. <А>.

2. Прелмет .Щоговору
2.1, Прелметом цього .Щоговору с надання Виконавцем [lос:l1ги за аJресою: м. КиiЪ,

вул. Полiська,28, нежltгловi примiщення (група примiщень ЛЪ l. 2). tloBepx - l, .ltiT, <А>. провс.,tення
Замовником свосчасноТ оплати за Послуги на умовах, передбачених циNl flоговором.

2.2. Виконавець визначае BapTicTb Послуги за | кв.м. загальноi площi нежиrтового примitчення.
яке перебувас в орендному корисryваннi Замовника, на пiдставi .riючоi BapTocTi та струкryри послуг за
адресою: м. KHIB, вул. Полiська, 28, нежитловi примiщення (група прилriLrtень Nч l, 2), поверх _ l, лiт. <Д>.

та законодавчо визначеноi перiодичностi та cTpoKiB надання таких Пос;tуг,
2,3. BapTicTb Послуги дrя Замовника становить:

5,{8 гоп. х 5,11.50 кв. l;t=2967.12 гпн. (двi тllсячi jlеtl'ятсот ltlict.lccrlT cirr I,пш. -l2 коп.) l II_1В

3. Порядок po]paxyHKiB
3. | . Розрахунковим п€рiодом е календарний мiсяць.
Оплата за послуги вноситься не пiзнiше 20 числа поточного мiсяttя,
3.2. Послуги оплачуються в безготiвковiй формi.
3.3. Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця,
3,4. У разi ненадання послуг з утримання булинкiв i спору;r та прибудинкових -гериторiй

або надання ii не в повному обсязi, вiдхилення Тх кiлькiсних i якiсних показникiв вiд нормаrивних,
виконавець проводить перерахунок у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3,5. Замовник щомiсяця до l0 числа отримус у Виконавця (логовiрно-обслуговуючи й вiл.цiл)
пiд розпис s журн&li видачi документацiй акг надання послуг та pax)lloк на оплаry ]а отриманi послlги
(перелiк послуг зазначений в .Щодатку l).

],6, Якцо Замовник не отримус у Виконавця в TepMiH, зазначеtlий в п. 3.5. цього .Щоговору. акт
надання послуг та рахунок на оплаry за отриманi послуги, Виконавеrlь N,ac право направити Тх ltоutтою
на адресу Замовника,

3,7. Замовник зобов'язаний прийняти наланi послуги та пiдписаrи.rва примiрника aKTiB ttа,,lаtlих
послуг, в результатi чого один примiрник в 3-ти денний TepMiH з лllя отримання aKTiB наданих послуг
надiслати Виконавцю листом на адресу: 02I75 м. КиТв XapKiBcbKe tllocc. |48-а або liадаl,и 0собист(] пi,ll

розп ис,

3.8. У випалку вiдмови Замовника вiд пiдписання Акт), надаttнх послу,г без подання пись]\,lового
мотивованого обrрунryвання cBoii дiй, протягом 3 днiв з момент\, о,,lсржаflня Ак
вiдповiднодо п. З.5. або-}.б.,-наданi послуги вважаються прийнятими. акг

_-
В и KoHaBcttb заtrtовник

|.,lписаllи\'|

llаJаllи\ Il()c-l\ I



4. Права та обов'язкп CTopil|
4.1. Замовник мас право:

' 4.1.1. на свосчасне отримання Послуг нмежноТ якостi згiлпо iз вилttrгами дiючоrо закоtlодавства:
4,|.Z. на усунення Виконавцем виявлених недолiкiв у наданнi Послуг у встановлений

законодавством порядок та строки.
4,1,З. у разi ненадання або надання не в по8ному обсязi. зни;кення якостi послуг вимагати

перерахунок розмiру плати за послуги у порядку встановленому в рtlз.iti:ti б rtього /|оговору:
4. l .4. на подання Виконавцю пропози цiй про внесення зм iH та ;ltrllrlBtlct lb ;to .tаноr о f|оговору.
4.2. Замовник зобов'язаний:
4.2. l . оплачувати Послуги 8 установлений цим Договором cтpoкl
4.2.2. свосчасно iнформувати Виконавця про виявлення несправностей в iнженерних мережах,

конструктивних елементах нмежного йому примiщення та булинку;
4.2,3, rотриvуватися санiтарно-гiгiснiчних. протипожежних ra iнltlиr праsил та правил утриvання

жилих будинкiв та прибудинкових територiйl
4.2.4. надати Виконавцю номера контактних телефонiв. алреси ) ll()Rl]ова;кених oci6. маючих право

досryпу s примiщення в його вiлсутнiсть (вiдпустка. лiкування тощо),

вlдповlдно lз затвердженими перlодичнlстю та строками tlадаtlllя IlocJI),l .

5,2,з порушення зобов'язань, визначеним ttим.Щоговором

Виконаве Замовник

4.2.5. за невиконання умов цього ,Щоговору нести вiдповiдал bHicTb, передбачену чинним
законодавством УкраТни та чим ,Щоговором;

4.2.6. проволити за рахунок власних коштiв pevoH r примiщення:
4.2.1.1ри виконаннi Замовником робiт по ремонry. переплан) Balllllo своТх приviщень забезпечити

самостiйний вивiз булiвельного та iншого смiтгя. яке виникJlо внас;liдок провелення в Itримiщеннi

ремонтних робiт, прибирання, перепланування тоцо.
4.3. Внконавець мас право:
4.3.1. вимагати вiд Замовника дотимання вимог правил утримання жилих булинкiв та

прибулинкових територiй, експлуатачiI нежитлових примiщень ) жи,l-.'lових булинках. caHiTapHo-
гiгiенiчних i протипожежних правил та iнших нормати вно-правових aKTiB 1,сферi житлово-комунмьних
послуг;

4.3.2. здiйснювати обробку персональних даних Замовника. ;tiяти щодо iх ]ахисry. а також
надавати часткове або повне право обробки персонirльних даних TpeTilt особам для цiлей, пов'язаних
iз виконанням цього !оговору та у вiлповiлностi до чинного законодавства:

4.3.3. на подання Замовнику пропозицiй про sнесення змiн та лоповнень до даного Щоговоруl
4.4. Вшконавець зобов'язапий :

4.4.1 . забезпечувати сво€часне надання послуг нмежноi якостi згi;ttrо i l }аконодавством:
4.4.2. надавати Замовниковi необхiдну iнформаuiю про вартiс,гь llосilуги та ii складовi:
4.4.3.1тримувати внррiшньобулинковi мережi в наJlежному тсхttiчному cTaHi, здiйснювати iх
технiчне обслуговування та ремонт, вживати свосчасних захо,liв до запобiгання аварiйним

сиryаuiям та ii лiквiлачii, усунення порушень щодо надання послуг в устаllовленi законодавством строкиl
4.4.4. проводити вiдповiдний перерахунок розмiру плати за неllадання або нена,rежне надання

Послуги у порядку, визначеному розлiлом б чього .Щоговору:
4,4.6. розглялати у визначений законодавством строк претензii та скарt,и Замовника:
4,4.7. за рахунок власних коштiв сво€часно виконувати роботи з усуllення неполалок, ulo виникпи

з його вини та що погiршують якiсть послуги;
4,4.8. свосчасно проводити пiдготовку житлового булинку (D,ртожитк}) та його технiчного

обладнання до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол;
4,4.9. за наявностi технiчноi можливостi за замовленням Замовника надавати останньому

додатковi платнi послуги (ремонт, замiна сантехнiчного обладнання ,гоrцо) вiлllовiлно ло калькулячii
Виконавця.

5.Вiдповiдальнiсть CTopiH
5.1. Замовник несе вiдповiдальнiсть за:
5,1.1. недотримання вимог нормативно-правових aKTiB 1, сферi житлово-комунitльного

господарства;
5.1.2, несвосчасне внесення платежiв за послуги:
5,1,3, порушення визначеним цим.Щоговором зобов'язань:
5.2. Виконавець несе вiдповiдальнiсть за:
5.2.1. нена.лежне надання або ненадання Послуги, що призвеJlо до заподiяння збиткiв майну

та (або) примiщенню Замовника, шкоди його життю чи здоров'ю. tuляхом вi,ltttlкодування збиткiв.
5.2.2. зниження кiлькiсних i якiсних показникiв послуг ] }триvання бlлинкiв i спорул

та прибудинкових територiй шляхом зменшення розмiру плати. Якiс,гь llаданtlя послуг визнача€ться



6. Порялок розв'яtання спорiв.
6,1. У разi поруlцення виконавцем умов цього.Щоговору в частинi tlадання Послуги Замовником

ia представником Виконавця складасться акr-претензiя iз зазначенням у ньому cTpoKiB, виду пор} шення.
кiлькiсних i якiсних показникiв послуг тощо.

Представник виконавця повинен з'явитися за викликом Замовника,,Lrя пiдписання акта-претензii
не пiзнiше нiж протягом двох робочих днiв.

6.2. Акг-претензiя подаеться Виконавцевi, який вирiшус протягом трьох робочих днiв питання
щодо проведення перерахунку платежiв або надас Замовниковi обrрунтовану письмову вiлмову
в задоволеннi його претензiй.

6.З. Спори мiж Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорiв або в судовому порядку.

7. Форс-мажорнi обставини
7.|. Сторони звiльняються вiд вiдповiдмьностi за цим ,Щоговором у разi настання непереборноТ

сили (дiТ надзвичайних сиryачiй техногенного, природного або екологiчного характеру). utо

унеможливлю€ надання та оплаry послуг вiдповiлно до умов чього ,Щоговору.

8. Строк лii.Щоговору
8, l . L{ей {оговiр набирас чинностi з vоменту його пiдписання. а в ,lастиtti прове.]ення poзpaxl HKiB

вiдповiдно до частини 3 cTaTTi 63l [-[К Украiни з
договору про передачу майна територiально'i громади MicTa Киева в оренду та,/ або пiдписання iншого
договору прямо передбаченого законодавством для надання такого виду послуг, arле у будь якому випалку
до повного виконання Сторонами cBo'ii зобов'язань.

8.2.1-{ей !оговiр може бри розiрваний лостроково, у порялку визначеному чинним
законодавством Украiни, у разi припинення дii !оговору Ne 4 l912020 вiл _2020 року.

8.3. Буль-якi змiни та доповнення за цим Щоговором с невiд'смltоlо частиною чього Щоговору,га
мають юридичну силу у випадку ix оформлення лолатковою угодою

8.4. flоговор укладено у двох оригiнмьних примiрниках, по одном) для кожноТ iз cTopiH,

9. Прикiнцевi умови
9.1 . Замовник надас згоду Виконавцю на зберiгання та обробку своТх лерсональних даних з метою

здiйснення ocTaHHiM своТх зобов'язань за цим .Щоговором та житлов()-комунал ьни|!l законодавство l.
виконавець несе вiдповiдальнiсть за дотримання законносli вiдносно tа\ист) персонаJlьних даних )
вiдповiдностi до 3акону Украiни <Про захист персонa}льних данихtl.

9.2.визнання недiйсними. в тому числi внаслiдок змiн до законодавства, окремих положень ttього
.Щоговору, не тягне за собою недiйсностi iнших положень та,Ц,оговору загil"rlом.

9.З. Правовiдносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов ttього !оговору i не вреryльованi
ним, реryлюються вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

l0.Мiсцезшаходжен ня i пiдппси Cтopilt
Виконавець }а пroBHltK

Комунальне пцприсмство <<Керуюча компанiя 1 Спсцiалiзовirllа llpoкypaTypa v BiitcbKoBiй
обслуговування житлового фоttду та oбopoltttiir сферi Щентрального регiон1,
Щарнлtчького району м. Кпсва>>

02 l 75 м. Киiв, XapKiBcbKe шосе, l48-A
Код СДРПОУ ]9604270, МФО ]226б9
п/р N9 UA253226690000026000300840576
в ТВБВ Nq l0026/045 фiлii ГУ
по м. Кисву та КиiЪськiй областi АТ <Ощадбанкll
тел. 563-38-38.563-32-00
e-mai l : kp_kk_damytsia@ukг.net

0|0l4. м. КиТв. By,,r. Болбочана Петра.8
Код СДРПОУ ]83.170 l 4. МФО 820 ] 72
п/р N9 UA47820 l 720].l3 l40002000082966
в ДКСУ м. Киiв
тел.285-85- 1 4
e-mail: vp buhr?vppnr.gp.gov.ua
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до Договору Np Е-4 l912020 вiл _._.2020
про надання послуг

Розрахупок
платп зд послугш по flоговору, якi падас КП <<Керуюча компанiя r обс.,l1,говування житлового фОШлУ

.Щарничького району м. Кисва>

лs
п/п

l]apTicTb грн. на ! кв.м

l Прибирання прибудинковоi територiТ 1.8080
Прибирання схолових клiток
Гlрибиранвя лiдвалу, технiчних поверхiв та покрiвлi

Технiчне обслуговування лiфтiв
Обслуговування систем лислетчеризачiТ

0.0000
0.0000
0.0000

]
4
5 0,0000
6 Технiчне обслуговування внутрiшньобулинкових систем гарячого

водопостачавня, холодного водопостачання
8одовlдведення, центраI lзо8аного опмення. fливовоl канaUIl]ацlI

l]ератизачiя

п ýq?q

7 0.0027
s Дезiнсекцiя

Обслуговування лимовентиляцiйних каналiв
0.00з0
0,l6729

l0 Технiчне обслуговування та поточвий ремонт систем
електропостачавюr та електрообладнання,необхiлних лля
електрозабезпечення технiчних чiлей булинку (освiтлення мiсць
]al,il,]l ьного користування. елек],р опостачання лiфтiв, пiдкачування водtt)
Поточний ремонт конструктивних елементiв, вяутрiшньо булинкових
систем гарячого i холодного водопостачання. водовiдведення.
чентралiзованого опалення та зливовоТ каналiзацii i технiчних лристроТв
булинкiв та елеvентiв зовнiшнього упорядження. шо розмiщенi на
прибулинковiй територii

о 1111

1.15l8l]

|2 Поливан ня лворiв. клумб iгазонiв
Прибирання i вивезення cHiry, посипання частини прибулинковоi
територiТ, призначеноi лля проходу та проiзду. протиожеледними
сумiшами
Експлуатачiя номерних знакiв на буаинках

0.0787
]3 0.26 ] 0

].l 0.0000
l5 Освiтлення мiсць загального користування i пiдвалiв та пiдкачування во_lп

Енерголостачання лiфтiв
0.0698

lб 0.0000
Всього витрат без ПДВ 4.5 62 8

0.9l
5,{8

Структура BtlTpaT

Всього витрат з ПfiВ

виконавець
Комунальне пИпри€мство <Керуюча компанiя з

обслуговування житлового фонду
Дарницького району м. Киева>r

02 | 75 м. Киiв, XapKiBcbKe шосе, l48-A
код €дрпоу 39604270 мФо з22669
п/р N UA253226690000026000300840576
в ТВБВ N-. l0026/045 фiлii ГУ
по м. Кисву та КиТвськiй областi АТ <Ощадбанк>
тел. 563-38_38.563-32-00

dагпуtsi a@ukr.net

.la пtoBHltK
Спецiалiзоваttа прок},ратура у вiйськовiil
та oбopottttit-t сферi l lelrr рального регiону

0 |0l4. м. КиТв. By-,r. Бо-пбочана Петра. 8
Код СДРПОУ ]8]]70 1.1. МФО 820l72
п/р Nэ UA47820 l 7?0З,l3 |40002000082966
в ДКСУ м. Киiв
тел.285-85- l4
e-mail : vp_buh@vppn[.gp,gov.ua
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,Щолаток Nч 4

до.Щоговору Л! 4 t9 12020 вiд l8 ,-,l4 ZOZO ро*у

Акт
приймання-передачi в оренду нерухомого або iншоr,о ()lil)clltoгo

iндивiдуально визначеного майна, що належить до державlr<li власностi

м. Киiв 2020 року

Спецiалiзована прокуратура у вiйськовiй та обороrlпiй сферi
Idентрального регiону, код за СДРПОУ 38347014 (лалi Орсrtлар), ruo
знаходиться за адресою: м. КиiЪ, вул. Болбочана Петра,бl,rt.8, в особi
керiвника Шошури Андрiя Павловича, який дiе на пi.,цс,гавi Закоrlу
Украiни <Про прокуратуру>> з однi€i сторони, та Комунальне lti,,llrриемство
<<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонлу, l[арllllчького
району м. Киева>>, кол за С,ЩРПОУ З9604270 (далi - Бал:tllсtll,трltмчвач).
що знаходиться за адресою: м. КиТв, XapKiBcbKe шосе, 1-1|i-A, в особi
директора Солодухи Анлрiя Миколайовича, який дiе на пi,1с гавi Статуту,
з другоi сторони, скJI€lли цей Акт, про наведене нижче:

l,Ha виконання
,l Ъ ,lJ lЮД.О h.or.,.t

користування нерухоме майно, що нЕtлежить до KoMyHzulbHoT B'ltltcttocTi, -

нежитловi п имlшеIlIlл

пе ши }l

54l ,50
436,60

пип имiщень Л! l.]. :riг. <А>.

м. Киiв, 02099 в л. По,,riська,28

(да.lti - Об'ект оренди), що перебувае на баJIансi Баланссlч,t,римувача та
належить до сфери управлiння ,,ЩарницькоТ районноi в rlicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii'.

3. Ба;rансоутримувач i Орендар засвiдчують, що, за Bi.l tIятком тих
випадкiв i обставин, про якi за:}начено у пунктi 4 нижче:

З.l. Об'ект оренди с вiльним вiд TpeTix осiб, всерелинi ()б'скr,а оренди
немае майна, ншIежного TpeTiM особам, повний i безперешко.,ttt rlй доступ до
Об'екта оренди надаеться Орендарю в день пiдписанttя tlього акта
приймання-передачi;

договору оренди нерухомого майна вiд
JФ Ц|9/Д4rЮ (далi - loгoBip оренди)

€, а Орендар приймас в строкове платне

1

Характеристика нерухомого майна
Ключ об'екта, пiд яким об'ект
включений до Перелiку
вiдповiдного типу
Поверх
Загальна площа об'екта (кв. м)
Корисна площа об'екта (кв. м)
назва об'екта

Мiсцезнаходження об'екта



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

повiдомленнi/iнформацii про об'ект оренди), 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 ii дii на аукцiонi (далi - Перелiки).

4. Балансоутримувач засвiдчуе, що зазначенi у пунктах 9.1.1 i 9.1.2

.Щоговору оренди, повнiстю вiдповiдають дiйсностi, а випадки i обставини,
на якi с посилання у цих пунктах .Щоговору оренди, вiлсутнi.

5. I-{им Актом Орендар засвiдчуе, що отримав вiд БалаrrсоутриN,,увача
необхiдний комплект ключiв вiд Об'екта у кiлькостi _ штуIi,

Орендар
Спецiалiзована проkтратура у
вiйськовiй та обороннiй сферi

Щентрального регiону

01014, м. КиiЪ,
вул. Болбочана Петра, 8
п/р UA 478201720343 140002000082966
в ДКСУ м. КиiЪ
мФо 820172
Кол е!РПОУ 383470l4
тел.285-85-14
vp_buh@vppnr. gр. gov.ua

iй шошур

Балансоутрltлll,в:tч
Комунальне п i]lп lrltcrtcтBo

<Керуюча копrпаlliя з обс.rчговуваIIlrя
;шrlтлового фtlrt.t1,

.Ц,арlllIчького paii trlll rt. KllcBa>

02l75, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе, 148-А
ltlр UА25З226690000026000 j 00840576
в АТ кОщадбанк>,
мФо 322б69
Код €ДРПОУ З9604270
|пнз96042726512
тел./факс 56З-38-З8, 563-32-00
kp_kk ukr.пеt
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