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Посилання на cTopiHKy в елекгроннiй торговiй системi, на якiй розмiщено iнформачiю про об'скг оренди
вiдповiдно до оголошення про передачу майна в оренду або посилання на опублiковане вiдповiдно до
Порядку iнформацiйне повiдомлення/iнформачiю про об'ект оренли. якщо логовiр укладено без
п ове,lення
кцlо h s://dагп. Ivcl
оч .uаlГtlеsl202| l2ll lЗ6.
г
Iнформацiя про на.лежнiсть Майна до пам'яток
Не включений до !ержавного ре€стру нер}.{омих
кульryрноТ спалщини, щойно виявлених об'скгiв
пам'яток УкраТни. не с об'скгом кульryрноТ
Hoi спадщини
спадщини
Погодження органу охорони кульryрноi спалщини на передачу
Не с пам'яткою кульryрноi спадщини
во
Майн що с пам яткою к ,-|
Hol спадщини
Iнформачiя про укпадення охоронного договору щодо Майна
Не уrсrалений, так як не € пам'яткою
к Jb
Hol спадщини
Витрати Балансорримувача./колишнього орендаря, пов'язанi iз
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Ва cr ь Майна
Ринкова (очiночна) BapTicTb,
сума (гривень), без податку на додану BapTicTb 4 899 '722,40
визначена на пiдставi звiry про
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оцiнювач
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продовження договору оренди,
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lI. Незмiнюванi умови договору
l. Прелмст логовору
l .l . Орендодавець i Балансоутримувач передають, а Орендар приймас у строкове платне
користування майно, зiвначене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого становить суму. визначену
у пунктi б Умов.
1.2. Майно переда€ться в оренду для використання згiдно з пунктом 7 Умов.

2.

Умовн перелачi орепдованого МаГlна Орендарю

2.1. орендар вступас у строкове платне користування Майном у день пiдписання акта
приймання-передачi Майна (flолаток Nл 4).
Дкт приймання-передачi пiдписуеться мiж Орендарем i Балансоутримувачем одночасно
з пiдписанням цього договору.
Акг приймання-передачi Майна в оренду та акт повернення майна з оренди складаються
за формою, що розроблясться Фондом державного майна оприлюднюсться на його
офiчiйному веб-сайтi.
2.2. Перелача Майна в оренду здiйснюсться за його страховою вартiстю, визначеною
у пунктi 6.2 Умов.

i

3. Оренлна плата

3.1. Орендна плата становиТь ср{у, визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування податку
на додану BapTicTb на c},l!!y орендiоi плати здiйснюеться у порядку, визначеному
законодавством.

]
До складу оренлноi плати не входJIть витрати на }тримання орендованого майна
(комунальних послуг. послуг з управлiння об'ектом HepyxoMocTi. витрат на утримання
прибl-rинковоТ територii та мiсць загальн()Iо користчвання. BapTicTb послуг з ремонт}
i гехнiчного обслутовування iнженерного обладнання та внутрiшньо-буди н кових мереж,
ремонту булiвлi. у тому числi: покрiвл!, фасалу, вивiз смiття тощо), а також компенсацiя
витрат Балансоутримувача за користування земельною дiлянкою. Оренлар несе цi витрати на
ocHoBi окремих договорiв. уIшадених iз Ба,тансоутримувачем та безпосередньо

постачальникilми комунilльних послуг в порядку, визначеному п}.нктом 6.5 цього договору.
3.2. Оренлна плата за перший мiсяць орнди визначасться з урaIхуванням таких
особливостей: якщо мiж датою визначення оренлноi плати за базовий мiсяць (визначений
вiдповiдно до п}ъкту 9.1 Умов) i датою пiдписання акта приймання-перелачi минуJIо бiльш як
один повниЙ календарниЙ мiсяць. то розмiр оренлноi гtлати за першиЙ мiсяць оренди
встановлюсться шляхом коригування орендноi плати за базовий мiсяць на iндекс iнфляцii
у мiсяцях. що минули з дати визначення оренлноi плати за базовий мiсяць:
орендна плата за другий i кожний наступний мiсяцi оренди визначаеться шляхом
коригування оренлноI плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцii за наступний мiсяць.
З.3. Оренлар сплачус орендну плату до бюлжету MicTa Киева та Балансо}тримувачу
у спiввiдношеннi, визначеному у пунктi lб Умов (або в iншомч слiввiдношеннi. визначеному
законолавством). щомiсяця: до l5 числа luо настас за поточним мiсяцем оренди.
_3.4. Оренлар сплачу€
орендну пла,г}, на пiдставi paxyнKiB Балансоутримувача.
Ба,rансоутримувач виставляс рахунок на загrшьну суму оренлноi плати iз зазначенням частини
opeH]HoТ плати. яка сплач},сться на palxyнoк Беr.лансоутримувача. i частини оренлноi п-,lати. яка
сплачу€ться до бюджету MicTa Кисва. Податок на додану BapTicTb нараховусться на загальну
суму оренлноТ плати. Орендар сплачус Бмансоутримувачу нмежну йому частину орендноi
плати pirзoМ iз податком на додану BapTicтb. нарirховilним на зага,rьн} с}м} орендноi плати.
Ба,rансоутримувач налсилас Орендарю рахунок не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати
платежу. [Iротягом п'яти робочих днiв пiс,,lя закiнчення поточного мiсяця оренди
Ба.;rансоу,гримувач переда€ Оренларю itKT виконаних робiт на надання оренлних послуI, разом
iз податковокl накJIадною за чмови ресстрацiТ Орендаря платником податку на додану
з

вар,гiсть.

3.5. В день }.кладення цього договору або до цiсi лати Орендар сплачус орендну плату
за кiлькiсть мiсяцiв. зазначену у пунктi l0 Умов (авансовий внесок з орендноТ плати).
на пiдставi докlментiв. визначених у пунктi 3.6 цього договору.
3.6. Якщо цей договiр укладено в результатi продовження попереднього договору
оренди без проведення аукчiону (пункт 5.1(t') Умов). то пiдставою для сплати авансового
платежу
орендноi плати
рiшення Орендодавця. прийняте вiдповiдно до п}цкту
l4l Порялку.
3.7. Якщо цей договiр укладено без проведення аукцiону (договори типу 5.1(Б) та 5.1(Г)
Умов). розмiР орендноi плати пiдrягаС переглядУ на вимогУ однiсТ iз cr.opiH у разi змiни
Методики.
Орендодавець зобов'язаний звернутися ло Оренларя iз вимогою llpo IIереглял орен:ноi
плати. якщо змiни до Методики мають наслiдком збiльшення
розмiру оренлно'i плати за цим
Jo1,oBopoМ. протягом 30 каленларних днiв
моменту набрання чинностi вiдповiлними
змiнами.
Орендар може звернутися до Орендодавця з вимогою про перегляд орендноi
плати,
якщо змiни до Методики мають наслiдком змiну
розмiру оренлноi nour, au ur"'oo.ouopo".
протягом будь-якого строку пiс,ля набрання
вiдповiдними змiнами.
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з

"rrno"ii
новий розмiр оренлноi плати починас
застосовуватися з першого числа мiсяця.
Iцо настас за датою укладення сторонами
додатковоТ угоди до цього договору щоJlо
приведення розмiру орендноТ плати
вiдповiднiсть iз зriнами. u"""."*iio Методики.
у
Вiлмова орендаря укласти додаткову
угоду щодо збiльшення
;;;и з метою

"р."о;;;

5

приведення rT у вiлповiлнiсть iз змiнами. внесеними до Методики. с пiдставою лпя
дострокового припинення цього договору.
3.8. Орендна плата, перерахована несвосчасно або не в повному обсязi. стягусться
Орендодавцем (в частинi. нмежнiй державному бюджету) таlабо БазIансоутримувачем
(в частинi. належнiй Бшlансоутримувачу). Оренлодавець i Бмансоутримувач можуть
за домовленiстю звернутися iз позовом про стягнення оренлноТ плати та iнших платежiв за
цим договором, за якими у Оренларя с заборгованiсть, в iHTepecax вiдповiдноi сторони цього
.1оговор},. Сторона_ в iHTepecax якоi подасться позов. може компенсувати iншiй cTopoHi суловi
i iншi витраr,и. пов'язанi з поданням позову.
З.9. На суму заборгованостi Оренларя iз сплати оренлноi плати нарахову€ться пеня
в розмiрi подвiйноТ облiковоi ставки Нацiонального банку на дату нарахування пенi вiл суми

заборгованостi за кожний день прострочення перерахування орендноТ плати.
3. l0. Налмiру сплачена сума оренлноi плати. що надiйшла Балансоутри мувачу. пiдлягас
в установленому порядку зарахуванню в рахунOк майбутнiх платежiв. а у разi неможливостi
поверненню Оренларю.
такого зарахування у зв'язку з припиненням орендних вiлносин
Сума орендноi плати. сплаченоi авансом вiдповiдно до пункту 3.5 цього договору. пiдлягас
зарахуванню в рахунок сплати орендноТ плати за першi мiсячi оренли пiсля пiдписання акта
приймання-передачi Майна.
3.1l. Припинення договору ореllди не звiльняс Оренларя вiд обов'язку сплатити
заборгованiсть за орендною платою. якIцо така виникJIа, у повному обсязi, ураховуючи пеню
та неустойку (за наявностi).
3.12. Оренлар зобов'язаний
вимогу Оренлолавuя проводити звiряння
вза€морозрахункiв за орендними платежами i оформляти акти звiряння.

-
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Поверпення MaiiHa l оренлrr i rабе rпечувальниir деrrозrtl

У разi припинення договору Оренлар зобов'язаний:
звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд належних Орендарю
речей i повернути його вiдповiдrо до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому
cTaHi. в якому Майно перебlъапо на момент передачi його в оренду, з урахуванням
нормarльного фiзичного зносу. а якшо Оренларем були виконанi невiд'смнi полiпшення або
проведено капiтальний ремонт.
- то разом iз такими полiпшеннями/капiта,тьним peмoEToMi
сплатити орендну плату. нараховану до дати. що передус датi повернення Майна
з оренди. пеню (за наявностi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договором про
вiдшкодування витрат Балансо)тримувача на утриманЕlI орендованого Майна та над:lння
комунальних послуг Орендарю, нараховану до дати, що переду€ датi повернення Майна
з орендиi
вiдшкодувати Ба,rансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноi
або часr,ковот) орендованого Майна З вини Орендаря (i в межах сум. що перевищук)ть суму
сl,раховогО вiдшкодуваннЯ. якщо вонО поширюсться на випадки погiршення стану або втрати
оренлfованого Майна). або в разi демон].ажу чи iншого вилучення невiд'смних
4. l .

полiпшень/капiта,льного ремонту.

4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинення цього договору
_
БалансоутримУвач зобов'язаний оглянуги Майно i зафiксувати його поточний стан, а тtlкож
стан розрахункiв за цим договором i за логовором про вiдшкодування витрат

Ба,тансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання *o"yn-"n"*
no"nya
Орендарю в aKTi повернення з оренди орендованого Майна.
Баtансочтримувач сю,Iадас акт повернення з оренди орендованого
Майна у .грьох
оригiнальних примiрниках i_надас пiдписанi Балансоутримувачем примiрники
Оренларю.
орендар зобов'язаний:
три примiрники акта повернення з оренди орендованого
Майна не пiзнiше
_-1,jп""ч,инаступного
--,.._
нlж протягоМ
робочого дня з моментУ 'ii отримання ВiД Балансо}.rримувача
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i одночасно поверн}ти Ба,rансоутримувачу два примiрники пйписаних Орендарем aKTiB разом
iз ключами вiд об'скта оренди (у разi. коли доступ до об'екта орснди забезпечусться
ключами)i
звij,lьнити МаЙно одночасно iз пtlверненням rtiдписаних Орендарем aKTiB,
пiзнiше нiж на четвер,гий робочий день пiсля припинення договору
БаIансоутримувач зобов'язаний надати Оренлолавuю примiрник пiдписаного акта повернення
з оренди орендовilного Майна або письмово повiдомити Орендодавцю про вiдмову Оренларя
вiд пiдписання акта таlабо створення перешкод Оренларем у лосryпi до орендовalного Майна
з метою його огляду. та,/або про неповернення пiдписаних Оренларем примiрникiв акта.
4.3. Майно вважасться поверн).тим з оренди з моменту пiдписання Ба,rаясоутримувачем
та орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна,
4.4. Якшо Оренлар не поверта€ Майно пiс,пя отримання вiл Бапансоутримувача
примiрникiв акта повернення з оренди орендованого Майна. Орендар сплачус до бюджету
MicTa Кисва неустойку у розмiрi подвiйноi оренлноТ плати за кожний день користування
Майном пiсля дати припинення цього доI,овору.
4.5. З метою виконання зобов'язань Орендаря за цим договором, а також за договором
про вiдшкодування витрат Ба:lансоутримувача Еа утримання орендованого Майна та надання
комунiulьних пос,туг Орендарю до або в день пiдписання цього договору Орендар сплачу€
на рахунок Оренлолавчя забезпечува,rьний депозит в розмiрi, визначеном) у пунктi l l Умов.
Оренлар сплачус рiзницю мiж сумою забезпечува,тьного депозиту. сплаченого
'l
Оренларем ранiше за договором. що продовж\сться. i сумою. визначеною у пунктi l Умов.
Орендар сплачус повну суму забезttечувального депозиту. якщо,tоговiр. що лродовжу€ться,
не перелбачав обов'язку Оренларя сплатити забезпечува,rьний депозит.
4.6. орендодавець повертас забезпечува,тьний депозит оренларю протягом п'яти
робочих днiв пiсля отимання вiд Балансоlтримувача примiрника акта повернення з оренди
орендованого Майна, пiдписаного без зауважень Балансоутримувача. або здiйснюс
вирахування сум. визначених у пlrrктi 4.8 цього договору. у разi наявностi зауважень
Ба.iIансоутримувача або Орендодавця.
4.7. орендодавець перераховус забезлечувальний депозит у повному обсязi до бюджету
MicTa Кисва. якщо:
Орендар вiдмовився вiд пiдrtисання акта повернення з оренди орендованого Майяа
у строк. визначений цим договором, або створюс перешкоди у лостул i ло оренлованого Майна
представникiв Балансоутримувача або Орендодавця з метою складен}ul такого акта:
0рендар не пiдписав в установленi строки договiр оренди Майяа 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 Баtансоутримувача примiрника акта повернення з оренди ореrtлованого Майна
iз зауваженнями (або за наявностi зауважень Орендодавця) зараховус забезпечува,тьний
депозит в рахунок невиконаних зобов'язань Орендаря i перераховуе забезпечувальний депозит
на погашення зобов'язань Оренларя у такiй черговостi:
у першУ чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати пенi (пункт 3.9 цього
:otoBopy) (у такомУ разi вiлповiлна cvMy забезпечувiцьного депозит} розподiлясться мiж
бкrджетrrм MicTa Кисва i Балансоутримувачем ):
у лругУ чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати неустойки (пункт 4.4 цього
договору);
у третю чергу погашzlються зобов'язання Оренларя iз сплати частини орендноi плати. яка
вiдповiдно до пункту lб Умов пiд.лягас сплатi до бюдйту MicTa Киева;
} четвертУ чергу погашаЮться зобов'язаНня ОрендарЯ iз сплатИ частини орендноi плати.
яка вiдповiдно до пункту lб Умов пiдлягас сплатi БЙансоутримувачу:

Не
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у

п'яту чергу погашаються зобов'язання Ореядаря iз сплати Ба.rансоутримувачу
за договором про вiлшколувztння витрат Балансоутримувача на угримання

платежiв

орендованого Майна та надання комуlIальних послуг Орендарю:
у, шосту чергу, погашаються зобов'язання Оренларя з компенсацii суми збиткiв, завданих
оренлованому Майнуl
у сьому черг} погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати iнших платежiв за цим
договором або в рахунок погашення iнших не виконаних Оренларем зобов'язань за цим
договором.
Оренлодавешь повертас Орендарю суму забезпечувiIльного депозиту. яка зalлишилась
пiс.пя здiйснення вирахувань, передбачених цим пунктом.
5. По.lliпшення i ремонт орендованоt,о майна
5.1. Орендар ма€ право:

за згодою Ба:lансолримувача проводити поточний таlабо капiтальний ремонт Майна
i виступати заlrrовником на виготовJlення проектно-кошторисноТ локументачii на проведення
ремонту:

здiйснювати невiд'смнi полiпшення Майна за наявностi рiшення Оренлолавчя про
надання згоди. прийнятого вiдповiдно до Закону та Порялку:
за згодою Оренлолавчя, наданою вiдповiдно до Закону та Порялку. i олин раз протягом
строку оренди зарахувати частину витрат на проведення капiтального ремонту в pirxyнoк
зменшення орендноТ плати.
5.2. Порядок отримання Орендарем згоди Балансоутримувача
Орендодавця на
проведення вiдповiдних видiв робiт, передбачених пунктом 5.1 цього договору. порядок
отримання Оренларем згоди ОрендодавшI на зарахування витрат на проведення чих робiт в
рахунок оренлноi плати i умови. на яких здiйснюсться таке зарахування. а також сума витрат.
якi можуть бути зарахованi. визначаються Порялком.
5.3. Оренлар мас право на компенсацiкr BaprocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень
Майна у порядку та на yMoBaL\. встановJlених Порялком.
5.4. Орнлар ма€ право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень
Майна вiд переможця аукчiону з приватизачii Майна. а якшlо таким переможцем ста€ Орендар,
то прzlво на зар!rхування в parxyнoK купiвельноi чiни суми BapTocTi здiйснених ним
-невiд'смних полiпшень у порядку та на
умовах, встановлених Законом Украiни вiд l8 сiчня
2018 р. Л'9 22б9-VI[ .<Про приватизацiю лержавного i комlъального майна>(Вiдомостi
BepxoBHoi Рали Украiни.20l8 р., ЛЬ l2. ст.68) (да,ri
Закон про приватизацiю).

i
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6. Режим 8икорнсl авня оренлованого Майня

6.1. орендар зобов'язаний використовувати орендоваЕе Майно вiдповiдно
призначення.
до
визначеного у пунктi 7 Умов.
6.2. Орендар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгаги
його пошкодЖенню i псуваrIню, триматИ Майно В порядку, перелбаченому саfliтарними
нормil},tи та правилЕlми пожежноi безпеки, пiдтримувати орендоване Майно в нirлежному
cTaHi. не гiршому, нiж на момент передачi його в оренду,
фiзичного зносу. здiйснювати заходи протипожежноi безпеки.
6.3. Оренлар зобов'язаний

:

з

урахуванням нормального

вiдповiднО до вимоГ нормативно-пРавових aKTiB з пожежноТ безпеки
розробляти
комплекснi заходи щодо забезпечення пожежноТ безпеки об.скта оренди
Майна;
забезпечувати Додержання протипожежних вимог, стандартiв.
норм, правил1 а також
виконання вимог приписiв i
органiв
державного пожежного нагляду та вимог
вiдповiдних служб (пiдроздiлiв).постанов
Балансолjr"у"ч"u:'

ti

i

утримувати у справному cтaнi засоби протипожежного захисту зв'язку. пожежну
гехнiк1. обладнання та iHBeHTap. не лопускати Тх використанrrя не fа при]наченням:
проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувачу
вiдповiднi докумен,l и розслi:ування.
Орендар несе вiдповiда,rьн icTb за дотримання прilвил експлуатацii iнженерних мереж.
пожежноТ безпеки i санiтарних норм 1 примiшеннях згiдно iз законодавством,
6.4. Оренлар зобов'язаний ]абезпечити представникtlм Орендодавця
та Балансоlr,римувача доступ на об'скт оренди у робочi днi у робочий час (а у разi отримання
скарг на порушення правил тишi або прова.чження Оренларем дiяльностi у неробочий час. яка
завдае шкоди або незручностей власникам сумiжних примiщень,
то у буль-який iнший час)
,}
метою здiйснення контролю за його використанням та виконанням ()рендарем умов цього
договору. Про необхiлнiсть отриманЕя доступу до об'скта оренди Ба,тансоутримувач або
орендодавець повiдомляс орендаревi електонною поштою принаймнi за один робочий день.
KpiM випалкiв, коли доступ до об'екта ореrши необхiлно отримати з метою запобiгання
нанесенttю шкоди об'скту оренди чи власностi TpeTix осiб через виникнення загрози його
пошкодження внаслiдок аварiйних ситуачiй або внаслiдок настання надзвичайншх ситуацiйл
техногенного та природного характеру. а також у разi отримання скарг на порушення правил
r,ишi або провадження Оренларем дiяльностi у неробочий час. яка завдас шкоди або
незрччностей власникtlм сумiжних примiщень. У разi виникнення таких ситуашiй Оренлар
зобов'язаний вживати невiдкладних заходiв дlя лiквiдацii ix наслiдкiв.
6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати укладення цього договору Ба,rансоутримувач
зобов' язан ий налати Оренларю лJlя п iдп исання :
два примiрники договору про вiдшколування виц)ат Ба,rансоутримувача на утримання
орендованого Майна та надання комунаJlьних послуг Орендарю вiдповiдно ло примiрного
;tоговору. таlабо
проекти логоворiв iз постачшtьникa!ми комунальних послуг. якщо стосовно об'скта
оренди такими постачальниками комувчlльних послуг вiдкритi oKpeMi особовi рахунки або
якщо oKpeMi особовi рахунки були вiлкритi на попереднього користувача Майном.
Оренлар зобов'язаний протягом лесяти робочих днiв з моменту отримaшня примiрникiв
JLоговору про вiдшкодування витрат Балансоугримувача на утримання орендованого Майна та
наJан ня комунalльних послуг Оренларю:
пiдписати i повернуги Баrrансоу,тримувачу примiрник договору; або
подати Балансоутри мувачу обrрунтованi зауваження до сум витрат. якi пiдrrягають
вiлшкодуванню Оренларем за договором,
Оренлар зобов'язаний протягом .lесяти робочих днiв
момснту отримання вiд
Бапансоутримувача вiдповiдi на cBoi зауваження. яка мiстить документа,rьнi пiдтвердження
ви,грат, якi пiдтягають вiдшкодуванню Орендарем, пiдписати i поверну.ги Балансоу,гримувачу
примiрник договору.
ОрендаР вживас заходiв д''я укладення iз постачальникzlми комуЕilльних послуг
.]оговорiв на постачання вiдповiдних комунальних послуг протягом мiсяця
моменry
отримання проектiв вiдповiдних .uоговорiв вiд Балансоутримувача. Орендар зобов'язаний
надати БманСоутимувачУ копii договорiв, укладених iз постачальникalми комунilльних
послуг.
6.6. Якrцо Майном с пам'ятка культурноТ спадщини, щойно виявлений об'скт культурноi

-

з

]

чи

його частина, Орендар зобов.язаний виконувати
обов.язки
Ба.rансоутримувача за охороняим договором. який е додатком
до цього договору.
У разi лолИ об'скг орендИ пiдлягаС вiдповiднО до законУ екологiчному -аулиту i звiтi
у

спадщини

yci

про екологiчНий

аулиТ вказу€тьсЯ на певнi невiдповiдносТi
,]nuroou"aruu
_
l висуваються вимоги або
"имогам
надаються рекомендацii, л9 .ЩОГОВОРу вкJIюча€
ться IIоJIоження

такого змiсту:
.,Протягом
(tlерiод)

OpeHlap

зобов'язаний

9

здiйсни,ги ,rаходи щодо усунення невiдповiдностеЙ вимогам законодавства. виявлених
екологiчним аудитом. вiдповiдно до рекомендаlliй (вимог). наданих у звiтi про екологiчний
а},дит,

>.

7.

7.1 ,

Страхуваrlня об'ск,га оренди, вiлшкодування витрат на очiнка Майна та
укJrадепня ()xopoHHo1,o договору

Оренлар зобов'язаний:

протягом l0 ка,rенларних дtriв з дня укладення цього договору застрахувати Майно на
суму його cTpaxoBoi BapTocTi, визначеноi у пунктi 6.2 Умов, на користь Балансоутримувача
згiлно з IIорядком, зокрема вiд пожежi. затоплення. протиправних лiй TpeTix осiб. стихiйного
-;Iиха. та протягом l0 каленларних днiв з лня укладення договору страхування (договорiв
страхування) надати Ба.лансо}"гримувачу та Оренлодавчю завiренi належним чином копiТ
договору стахування i документiв. якi пiлтверлжlтоть сплату страхового платежу (страхових
платежiв);
поновлювати щороку логовiр стахування так. цоб протягом строку лii цього договору
Майно було застрахованим, i надавати Ба,rансоутримувачу та Оренлодавцю копii завiрених
нмежним чином договору стжування i .roKyMeHTiB. якi пiлтверrжують сплат} стрztхового
платежy. Якшо логовiр страхування укладений на строк. що с iншим. нiж один piK, такий
договiр повинен бути поновлений пiсля закiнчення строку. на який BiH уклалено.
Оплата послуг страховика здiйснюеться за рахунок Орендаря (страхува,rьника).
7.2. Протягом l0 робочих днiв з дня укладення цього договору Орендар зобов'язаний
компенсувати Балансоутримувачу витрати. пов'язанi з проведенням неза.rежноТ оцiнки Майна.
в cyMi. зазначенiй у пунктi 6.3 Умов (у разi понесення Балансоутримувачем таких витрат).
Ба.пансоутримувач мас право зарахувати частину орендноТ плати. що пiдляга€ сплатi на
користь Балансоутримувача. в рахунок його витрат. пов'язаних iз проведенням неза,rежноТ
оцiнки Майна.
8.

Суборенла

8.1. орендар не мас права передавати Майно в суборенлу
9. Запевнення

сгорiн

Бzurансоутримувач i Оренлодавечь запевняють Оренларя. що:
9.1.1. KpiM випадкiв, коли лро iнше зазначене в aKTi приймання-перелачi. об'скт оренди с
вiльним вiд Teтix осiб, всерелинi об'еюа немае мйна, на.лежного TpeTiM особам, повний i
безперешкодний доступ до об'скта може бути наданий Орендарю в день пiдписання акга
приймання-перелачi разом iз комплекгом ключiв вiд об'скта у кiлькостi. зазначенiй в акгi
приймання-перелачi:
9.1.2. iнформачiя про Майно. оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду об'€кта
оренди. посилання на яке зtвначене у пунктi 4,2 Умов, вiдповiдас дiйсностi, за винятком
обставин. вiдображених в aKTi приймання-перелачi.
9.2. ОрендаР мае можливiстЬ. забезпеченУ його власними або залученими фiнансовими
pecypcilI\.tи. свосчасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежi вiдповiдно
до цього договору.
9.3. Не пiзнiше 31.12.202l Орендар зобов'язусться повнiс,гю сплатити авансовий внесок з
орендноi плати в розмiрi, визначеному у пунктi l 0. l Умов.
9.4. Не пiзнiше 31.12.202l Оренлар зобов'язуеться повнiстю сплатити забезпеччвальний
деIlозит в розмiрi, визначеному у пунктi 1l Умов.
9.1 .

l0. Долатковi умови оренли

]0

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

уповноваженого органу про встановлення додаткових )мов оренди, визначених у пунктi l4
Умов, за умови, цо посилання на TaKi додатковi умови оренди було включено до оголошення
про передачу маЙна в оренду, iнформаuiЙного повiдомлення про об'скг (пункт 4.2 Умов).
l

l.

I}iлrlовLlа.;l

r,H

icr ь i Bltpilrtcllltll cltopiB ]а ;l()I oB()po]}r

l1.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони
несрь вiлповiлальнiсть згiдно iз закоtlом та договором.
l1.2. Орендодавець не вiдповiдас за зобов'язаннями Орендаря. Оренлар не вiдповiдас за
зобов'язаннями Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим договором, Оренлар вiдповiдас
за своiми зобов'язаннями i за зобов'язаннями. за якими BiH € правонаступником, виключно
власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване
комунальне Майно.

l1.3. Спори, якi виникають за цим договором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом
переговорiв, вирiшутоться в судовому порядку.
l1.4, Стягнення заборгованостi з оренлноТ плати. пенi та неустойки (за наявностi).
передбачених цим договором, може здiйснюватися на пiдставi рiшення суду. Стягнення
заборгованостi з оплати орендноi плати вiдповiдно до частини шостоi cTaTTi l7 Закону може
здiйснюватися в безспiрному порядку на пiдставi виконавчого напису HoTapiyca.
l1.5. Балансоlтримувач ма€ право звертатись до суду з позовом про розiрвання чього
.Щоговору внаслiдок невиконання або неналежного виконання його умов таlабо виселення
Орендаря з Об'скта, в тому числi у випадку закiнчення лii Договору та./або перебування
орендаря в об'сктi без достатньот правовот пiдстави.

l2. CтpoK

.t tttt

ttocTi,

yпllltlll ]пtilllt l,а llpltIlliHcHtlя .lol оRорч

l2.1. I{ей договiр укладено на строк, визначений

у пунктi

12 Умов. Перебiг строку
договору починасться з дня набрання чинностi цим договором. Щей договiр набирас чинностi
в день його пiдписання сторонами (нотарiального посвiдчення. якщо вiдповiдно до
законодавства договiр пiдлягас нотарiальному посвiлченню). Строк оренди за цим договором
почина€ться з дати пiдписання акта приймання-перgдач i i закiнчусться датою припинення
цього договору.

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

в тому числi у разi, коли пiсля Його укладення законодавством встановлено правила. що

погiршують становище орендаря, KpiM випадку. перелбаченого пунктом 3.7 цього договору. а
в частинi зобов'язань Оренларя шоло оренлноТ плати
до виконання зобов'язань.
l2.3, Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення строку його лii за
взасмною згодою cTopiH з урахуванням встановлених статтею lб Закону та Порядком
умов та
обмежень шляхом укла.Ilення договорiв llpo tsнесенllя зrtitl i lolloBtrettb r ltисьrtовiй
формi. якi
пiдписуються сторонами та с невiд'смними части}iами цього договору.
l2.4. Продовження цього договору здiйснюсться з урахуванням вимог. встановлених
статтею l8 Закону та Порядком.
оренлар, який бажас продовжити Цей дql6gi, на новий строк, повинен звернугись
до
Оренлолавчя за три мiсячi до закiнчення строку дiI !оговору iз заявою.
Пропуск строку подання заяви Орендарем с пiдставою лля припинення
.
цього договору
на пiцставi закiнчення строку,. на який його бу.rо
укладено. вiдповiдно rо nyn*rj t.+З Порядку.
Орендар. який маС HaMip продовЖити договiР оренди нерухомого
майна. що пiдлягас
продовженню за результатами проведення аукцiону, зобов'язаний
забезпечити доступ до
об'скта оренди потенцiйних орендарiв.

-

ll
орендар ма€ переважне право на продовження цього договору, яке може бути

ремiзовано ним у визначений в Порядку спосiб,
l2.5. Якrцо iнше не передбачено цим договором, перехiл права власностi на орендоване
Майно TpeTiM особам не с пiдставою для змiни або припинення чинностi uим договором. i BiH
зберiгае свою чиннiсть для нового власника орендованого Майна (його правонаступника), за
винятком випадку приватизацii орендованого Майна Оренларем.
l

2.б. .Щоговiр припинясться:

l2.6.I з пiдстав. передбачених частиною першою cTaTTi 24 Закону. i при цьому:
l2.6.1.1. якщо пiдставою припинення договору с закiнчення стоку. на який його
укладено (абзаu лругий частини першоI cTaTTi 24 Закону). то логовiр вважаеться припиненим
дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Оренлодавця
(якщо цей логовiр використовусться для передачi в оренду Майна комунальноi форми

власностi, то рiшення приймаеться органом, визначеним вiдповiдно до абзачу лругого частини
четвертоТ статгi l8 Закону) про вiлмову у проловженнi цього договору. прийнятого з пiдстав.
передбачених статтею l9 Закону. в межах cTpoKiB, визначених частиною п'ятою cTaTTi l8
Закону; або рiшення орендодавця про припинення цього договорч з пiдстав пропуску
Орендарем строку на подання заJtви про продовження цього договору, перелбаченого
частиною третьою cTaTTi l8 Закону (пункт l43 Порялку);
дати, визначеноi в абзацi третьому пункту l5l Порядку, якщо переможцем ayKuioHy на
продовження цього договору стала особа iнша, нiж Оренлар,
на пiдставi протоколу
(рiшення
ayKuioHy
Оренлодавчя не вимагасться);
|2.6.1.2. якщо пiдставою припинення договору с обставини. перелбаченi абзацами
TpeTiM, четвертим. сьомим, восьмим частини першоi cTaTTi 24 Закону. логовiр вважасr,ься
припиненим з дати настання вiдповiлноi обставини на пiдставi рiшення оренлолавчя або на
пiдставi док}а,rента, який свiдчить про настання факту припинення юридичноi особи або
cMepTi фiзичноi особи;
l2.6,2 якщо Оренлар надав недостовiрну iнформацiю про право бути орендарем
вiдповiдно до положень частин третьоТ i четвертоТ cTaTTi 4 Закону.
!оговiр вважа€ться припиненим з цiсТ пiдстави в односторонньому порядку на З0 день
пiсля надiслання Оренлолавчем листа Оренларю про дострокове припинення цього договору,
KpiM випадку, коли протягом зЕвначеного строку Оренлар звернувся до суду з оскарженням
такого рiшення Орендодавця.
У такому разi договiр вважасться припиненим:
пiсля закiнчення двох мiсячiв ] дня звернення Оренларем за таким позовом до сулу,
якщо судом не вiдкрито провадження у справi за таким позовом Орендаря протягом
зазначеного двомiсячного строку; або
з дати набрання законноil сили рiшенням суду про вiлмову у позовi Оренларя; або
з дати заJIишення судом позову без розгляду, припинення провадження у справi або з
дати вiдкликання Орендарем позову,
Лист про дострокове припинення надси,lасться на адрес), електроtlноi пошти Оренларя i
поштовим вiлправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкJrадення за а]ресою
мiсцезнаходження Оренларя. а також за адресою орендованого Майнаi
12.6.3 якщо Цей дбгбgiр пiдписаний без одночасного пiдлисання акта приймання_
передачi Майна. !оговiр вважаеться припиненим з цiсi пiдстави на п'ятий
робочий день пiсля
пlдписання цього договору. якщо станом на цей день акт приймання-передачi
не пiдписаний

через вiдмову Орендаря, ПРо що Балансоутримувач повинен скласти акт
та повiломиги

Орендодавцю.
12-6.4. на вимОгу ОрендодавЦя з пiдстав, передбачениХ пунктоМ
l2.7 цього логовору, i
при цьому договiр вважасться припиненим в день. визначений вiдловiдно
До абзацу третього
пункту l2.8 цього договору;

l2
l2.6.5. на вимогу Орендаря з пiдстав, передбачениХ пунктом l2.9 цього логовору. i при
цьому логовiр вважасться припиненим в день, визначений вiдповiднО ДО абЗаuУ ДРУГОГО
пркту l2. l 0 цього договору;
12.6.6. за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з ла,l,и пiдписання акта
повернення Майна з оренди:
|2.6.7, на вимогу буль-якоi iз cTopiH цього договору за рiшенням суду з пiлстав.
передбачених законодавством ;
l2.7. [оговiр може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо Оренлар:
l2.7.1. лопустив прострочення сплати орендноi плати на строк бiльше трьох мiсяцiв або
сумарна заборгованiсть з орендноТ плати бiльша. нiж плата за три мiсячi:
l2.7.2. використовус Майно не за цiльовим призначенням. визначеним у пунктi 7.1 Умов.
l2.7.З. без письмового дозволу Орендодавця передав Майно. його частину у
користування iншiй особi;
l2.7.4. уклав логовiр суборенли;
l2,7.5.перешкоджас спiвробiтникам Орендодавця та,/або Бмансоутримувача
здiйснювати контроль за використанням Майна, виконанням ),мов цього договору;
l2.7.6. порушус додатковi умови оренди, зазначенi у пунктi l4 Умов;
l2.7.7. icToTHo порушу€ умови охоронного договору, укладеного стосовно Майна, i копiя
якого € додатком до цього договору або передана Орендарю вiдповiдно до вимог частини
восьмоi статгi б Закону;
l2.7.8. вiдмовився внести змiни до цього договору
разi виникнення пiдстав.
передбачених пунктом 3.7 чього логовору.
l2,8. Про наявнiсть однiеl з пiдстав д,,lя достокового припинення договору з iнiцiативи
Орендодавця, передбачених пунктом \2.1 цього договору. Оренлолавечь або
Балансоутримувач повiдомляс Оренларевi та iншiй cTopoHi договору листом. У листi ловинен
мiститись опис порушення i вимогу про його усунення в строк не менш як l5 та не бiльш як 30
робочих днiв з дати peccTpauiТ листа (у строк п'яти робочих днiв. якщо порушення стосусться
прострочення сплати орендноi плати або перешкоджання у здiйсненнi Орендодавцем або
Балансоутримувачем контролю за використанням Майна). Лист пересиласться на адресу
електронно'ii пошти Орендаря i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вруtення i
описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Орендаря. а також за адресою орендованого
Майна.
Якщо протягом встановленого у приписi часу Орендар не усунув порушення.
Орендодавець надсилае Орендарю лист, у якому повiдомляс Орендаревi про дострокове
припиttення договору на вимогу Орендодавця. У листi зазнача€ться пiдстава припинення
договору, посилання на вимогу про усунення порушення, а також посилання на обставини, якi
свiдчать про те, що порушення тривас пiсля закiнчення строку, вiлвеленого для його усунення.
flоговiр вважа€ться припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiслання Орендодавцем
або Балансоутримувачем Орендарю листа про дострокове припинення цього договору.
Оренлолавеuь надсилае Оренларю лист про дострокове припинення цього догоRору
електронною поштою. а також поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення i
описом вкладення за адресою мiсцезнаходжен ня Орендаря, а також за адресою орендованого
Майна, .Щата дострокового припинення цього договору на вимогу Орендодавця
встановлюсться на пiдставi штемпеля поштового вiддiлення на поштовому вiлправленнi
орендодавця.
l2.9. I_{ей договiр може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо:
l2.9.1. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар
отримас докази iстотноi невiдповiдностi об'скта Оренди iнформачii про нього. зазначенiй в
оголошеннi. або в aKTi при ймання-перелачi:
l2.9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-передачi орендар не
матиме можливостi використовувати об'скт або приступити до виконання
ре]\lонтних робiт на
об'сктi через вiдсутнiсть на об'сктi можливостi пiдключення до комунаJIьних послуг, або

у

lз

вiдмови Ба",rансоутримувача 1класти iз Орендарем логовiр про вiдшкодрання витрат
Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг

Оренларю. або вiдмови постачальникiв вiдповiдних комунальних послуг укласти iз Оренларем
договори на постачання таких послуг протягом одного мiсяця з моменту звернення Орендаря
(за 1trови, що Оренлар звернувся до таких постачальникiв послуг не пiзнiше нiж протягом
одного мiсяця пiсля пiдписання акта прий манн я-перелачi Майна).
l2.10. Про виявлення обставин, якi дають право Оренларю на припинення договору

вiдповiдно до пункту l2.9 цього договору, Орендар повинен повiдомити Орендодавцю i
Балансоутримувачу iз наланням вiдповiдних локазiв протягом трьох робочих днiв пiсля
закiнчення cTpoKiB, передбачених пунктом l2.9 логовору. Якщо протягом 30 днiв з моменту
отримання повйомлення Орендаря зауваження Орендаря не булуть ycyHeHi, Орендар надсилае
Орендодавцю i Ба,rансоутримувачу вимогу про дострокове припинення цього договору i
вимогу про повернення забезпечувмьного депозиту i сплачених сум оренлноi плати. Вимоги
Оренларя, заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB. встановлених цим пунктом договору,

задоволенню не пiдлягшоть.
!оговiр вважасться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання Орендарем
орендодавцю i Ба,rансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього логовору, KpiM
випадкiв, коли Орендодавець або Ба.пансоутримувач надав Оренларю обrрунтованi
зауваження щодо обставин. викладених
повiломленнi Оренларя. Спори lцодо
обгрунтованостi цих зауважень вирiшуються сlлом.
За вiдсlтностi зауважень Оренлолавчя та Балансоутримувача. перелбачених абзацом
другим цього пункту:
Ба.лансоутрим увач повертас Оренларю вiлповirну частин) орен:ноi плати. сплаченоI
Орендарем, протягом десяти кaцендарних днiв з моменту отримання вимоги Орендаря i
пiдписання Орендарем акта повернення Майна з оренди;
орендодавець повертас сплачений оренларелt забезпечувмьний депозит протягом
десяти календарних днiв з моменту отримання вимоги Орендаря i пiдписання Орендарем акта
повернення Майна з оренди. Повернення орендноi плати, що була налмiру сплачена
Орендарем до бюджету, здiйснюеться у порядкуl визначеному законодавством.
l2.1l. У разi припинення договору:
полiпшенвя орендованого Майна, здiйсненi Оренларем за рахунок власних коштiв за
згодою осiб, визначених у пунктi 5.1 цього договору, якi можна вiлокремити вiд орендованого
майна, не завдаючи йому школи, с власнiстю орендаря, а полiпшення. якi не можна
вiлокремити без шкоди для майна.
комунальною власнiстю територiальноТ громади MicTa
Киева;
полiпшення Майна, зробленi Оренларем без згоди осiб, визначених у пунктi 5.1 цього
договору. якi не можна вiдокреьtити без шкоди для Майна. € комунальною власнiстю
територiальноi громади MicTa Кисва та Тх BapTicтb компенсацii не пiдлягас.
l2.12. Майно вважасться поверненим Орендодавцю/ Ба,rансоутримувачу
моменту
пiдписання Ба.пансорримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого
Майна,

у

-

з

l _].

I Ir

rlIe

l3.1 орендар письмово повiдомляс iншим сторонам договору протягом п'яти робочих
ДНiВ з дати внесення змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i
кОнТаКгних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повiдомляе Оренларевi про вiлповiднi
змiни письмово або на алресу електронноi пошти.

l3.2. Якщо цей договiр пiдлягас нотарiальному посвiдченню, витрати на

посвiдчення несе Оренлар.

таке

lз.3. Якrцо протягом строку лiт договорч вiлбувасться змiна Оренлодавця або
Балансоутримувача Майна. новий Орендодавець або Балансоутримувач стас стороною такого

1.1

договору шляхом складення акта про замiну сторони у договорi оренди комунмьного майна
(дмi
акт про замiну сторони) за формою, utо розроблясться Фондом державного майна i
оприлюднюеться на його офiuiйному веб-сайтi. Акт про замiну сторони пiдписусться
попереднiм i новим Орендодавцем або Ба,rансоутримувачем та в той же день надсиласться
iншим сторонам договору листом (чiнним з описом). Акт про замiну сторони складасться у
трьох оригiнальних примiрниках. Новий Оренлолавечь або Ба,rансоутримувач зобов'язаний
(протягом п'яти робочих днiв вiд дати його наJlсилання Орендарю) опублiкувати зазначений
акт в електроннiй торговiй системi, Оренлолавешь або Ба,rансоутримувач за цим договором
вважаеться замiненим з моменту опублiкування акта про замiну cTopiH в електроннiй торговiй
системi.
У разi коли логовiр нотарiально посвiдчено. то пiдписи посадових осiб поперелнього i
нового орендодавцiв на aKTi про замiнl,сторони пiдлягають нотарiальному посвiдченню.
13.4. У разi реорганiзачii Оренларя логовiр оренли зберiгас чиннiсть для вiдповiдного
правонаступника юридичноi особи
Орендаря.
У разi вилiлу з юридичноi особи
Оренларя oKpeMoi юридичноi особи перехiд до такоi
особи прав обов'язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий лише за згодою
Орендодавця.
Замiна сторони Оренларя набувас чинностi з дня внесення змiн до цього договору.
Замiна Орендаря iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допуска€ться.
l3.5. Щей fiоговiр укладено у трьох примiрниках, кожен з яких мас однакову юридичну
силу, по одному для Орендаря, Орендодавця i Ба.rансоутримувача.

-

i

Орендодавеttь
flapHrlubKa paI'loHlla
в MicTi Кисвi ;teprtiaвHa
адпliнiстрачiя

-

-

Ореrlлар

Балаllсоутрлlпrувач
Комуllа"п ыlс пillп риспtсr,во
<Керуюча компаlliя
з обслуговування rtitlт"цового
фонду .Щарницького району

дiтеil тд
ciпr'i !арн lI ubKoi р al'lol l н oi
в пricTi KrtcBi дер;хавllоi
алlliнiстрачii
С;lу;+tба у cllpaBax

пr. KrrcBa>>

02068, м. Киiв,
вул. Кошиця Олександра, l l
п/р
UАф82012034425000l00007ю0
в,Щержказначейськiй службi
Украiни, м. Киiв,
Код €ДРПОУ З7З88222
тел.564-90-10,
факс 565-25-37
drda@kmda.gov.ua

Голова

02096, м. Киiв.
вул. Ялтинська. l4
п/р
UA448201 72034427000

02l 75, м. Киiв.
XapKiBcbKe шосе. l48-A
п/р
l

00007964

в .Щержавнiй казначейськiй

службi УкраТни. м. Киiв
Код СДРПОУ З744822З
не платник ПflВ та податку на
прибlток
тел. 566-73-70
dam-ssd@kmda.gov.ua

АТ <оцадбанк>. МФо 322669
Код еДРПОУ З9604270
Iпtl 3960427265l2
в

тел./факс 563-З8-38, 5б3-З2-00
kp_kk_darnytsia@ukr.net
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ЗАТВЕРДЖУЮ

ь

ноi в мiс,гi Кис,вi
oi алмiнiстрачii
ослав

,rгiдно

Розрах_,*нок о

l Меr,одикою porpaxyllKy

eIl,,Illo

ЛАГУ'ГА

6

,l1l

{)

202l рок1

l

lдс-I,авI

л! 50/9129
рiшrення КиiЪськоi MicbKoi рали вiл 23 .illlIlllя
<Про леякi пи rання opeшjlIl KoMyHa;lbHo1,o майна r,ериторiальноi громади MicTa

Кисва>>

Орендар: Служба ч ctlpaBax дiтей та сiпr'i Дарницькоi пайонноi в MicTi KHcBi
деrr;кдвноi адмiнiстрацii
Адреса: вt,л. Ялтинська. l4

Прпмiшення викорис,rовусться: цi

v

гDимусться за ]raxvHoK бюджеrа MicTa Кисва

BapTicTb орен.цованого майна згiднtl з висновком про BapTicTb майна. без
с,ганом на 30.11.2020
4 899 722,40 rpn.

-

П!В

Загальна площа 268,92 кв. м
в т.ч. на l поверсi - 268,92 кв, v

Розмiр рiчноi орендноi п.IаT,lt ]а оренлу нерухомого уайна становить l грн. 20 коп,
на piK, в l.ч. ПДВ - 00 грн. 20 коп.

п

lJпPlI(,Mc]-ll()_БAJAHc()},TPll}l},l}A

ч

орЕt{дАр

KoMlrra;rbHe пiJпрrrсмсr-во <Керчюча
Korr llанiя r обс.,lу говl,ваliня i{ýитjtово] о
фоIl-r1, l|apHнubKo1,o району м. Кисва>l

C.rr zкба t справах ;lir ей r а cirr'i
.I[аршичькоi районшоi в Micтi Киt,вi
державноi aлrriHicr pauii

02l75. м. Киiiв.
XapKiBcbKe шосе. l48-A

0209б. м. Киiв,
вул. Ялтинська, l4
п / р U АЩД|ТШ?44Z7 Шll fi trrDбt
в .Щержавнiй казначейськiй службi Украiни
код еДРПОУ З744822З
не платник ПДВ та податку на прибlток
тел.566-7З-70
darn-ssd@kmda.gov.ua

п/р UА25322ббJСtIII26СtDЗfiВzlб76

АТ кОцадбанк>, МФО 322669
кол е.ЩРПОУ З9604270
в

Iпt{ j960427265l2

тел./факс 563-38-З8, 563-З2-00
kp_kk_darnytsia@ukr.net
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до .Щоговору Ns 420

Додаток

l202l ьiд

J\Ъ
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202l року

Акт

приЙмання-передачi в оренду нерухомого або iншого окремого
iндивiдуально визначеного майна, що належить до деря(авноi власностi
м.

Киiв

2021, року

Служба у справах дiтей та сiм'iЩарничькоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрачii, код за С,ЩПОУ З744822З (далi - Орендар),
що знаходиться за адресою: м. Киiв, вул. Ялтинська, l4, в особi начальника
служби Ткаченко Оксани Володимирiвни, яка дiе на пiдставi Положення,
з однiсi сторони, та Комунальне пiдприемство <<Керуюча компанiя
з обслуговування житлового фонду Щарницького району м. Киева>>,
код за СДПОУ З9604270 (далi - Балансоутримувач), що знаходиться
за адресою: м. Киiв, XapKiBcbKe шосе, 148-А, в особi директора Солодухи
Андрiя Миколайовича, який дiе на пiдставi Статуту, з другоi сторони,
склаJIи цей Акт, про наведене нижче:
вiд

1.На виконання договору оренди нер)хомого майЕа
202l року Nч420/2021 (далi - ,Щоговiр оренди)

Балансоутримувач передае, а Орендар приймае в строкове платне
користуваннrI нерухоме майно, що належить до комун€rльноi

Характеристика нерухомого майна
Ключ об'екта, пiд яким об'ект
включений ло Перелiку
вiдповiдного типу
Поверх
Зага,rьна площа об'екта (кв. м)
Корисна площа об'екта (кв. м)

назва об'екта

власностi,

Нежитловi примiщення

(перший)
268,92
1

199,00

Нежитловi примiщення з Jф l по
J\! 26 (групи примiщення Nч l)
лiт. <А>, I - поверх, а саме:
Нежитловi примiщення
(Nэ 1 -Nэ 4, Ns 7 - Nч 12, Nч

Мiсцезнаходження об'скта

-

lб

- Jф 26)

м. Киiв, 02096, вул. Ялтинська,14

(далi - Об'ект оренди), що перебувае на балансi Балансоутримувача та
наJIежить до сфери управлiння .Щарнlлчькоi раЙонноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii'.
3. Бмансоутримувач i Орендар засвiдчують, що, за винятком тих
випадкiв i обставин, про якi зазначено у пунктi 4 нижче:

3.1. Об'скт оренди е вiльним вiл TpeTix осiб, всерединi Об'екта оренди
немас маЙна, належного TpeTiM особам, повниЙ i безперешкодниЙ доступ
до Об'екта оренди надаеться Оренларю в день пiдписання цього акта
при ймання-передач i;
З.2. повнiстю вiдповiдас дiйсностi iнформачiя про Об'скт оренди:
оприлюднена в оголошеннi про перелачу в оренду (iнформачiйному
повiдомленнi/iнформачii 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 iх дii на ayKuioHi
(далi - Перелiки).
4. Балансоутримувач засвiдчуе, що зазначенi у пунктах 9.1,1 i 9.1.2
.Щоговору оренди, повнiстю вiдповiдають лiйсностi, а випадки i обставини,
на якi е посилання у цих пунктах .Д,оговору оренди. вiлсутнi.
5. I-{им Актом Оренлар засвiдчус, що отримав вiл Балансоутримувача
штук.
необхiдний комплект ключiв вiд Об'скта у кiлькостi

_

Ореllлар
Служба у справах дiтеt'l та сiлt'i
{apHrlubKoi районноi в пricTi Кшсвi
лержавlrоТ адмiн icTpauii
02096, м. Киiв,
вул. Ялтинська, 14
л l р U А448ЮlТ2OЗЦТ Ш1 000077964
в ,Щержавнiй казначейськiй службi УкраТни
Код еДРПОУ З'744822З
тел. 566-73-70
dam-ssd@kmda.gov.ua

Балансочтрипlчвач

Копrуналыlе пiдприсмство
<Керуюча коtuпаlIiя з обслуговувапня
житлового фонду flарнlrчького
району м. Кисва>>
02175, м. Киiв.
XapKiBcbKe шосе, l48-A
п/ р U А25З226690000026000З 008405 76
в АТ кОщадбанк>, МФО 322669
Код еДРПОУ З9604270
lпн з96042726512
тел./факс 563-38-38, 56З-32-00
kp_kk_damytsia@ukr,net
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