Щоговiр оренди нерухомого майна, що належить до комунальноТ власностi
територiальноТ громади MicTa Кисва ЛЪ 4211202l вiд l5 лютого 202l рок.,"
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Посилання на cTopiHKy в електроннiй торговiй системi, на якiй розмiцено iнформаuiю про об'скт оренlи
вiдповiдно до оголошення про передачу майна в оренду або посилання на опублiковане вiлповiдно до
Порялку передачi в оренду державного та комунlLпьного майна затвердженим постановою Кабiнеry
Мiнiс,грiв УкраIни вiл03.06.2020 Ng483 <[еякi питанlIя оренди державного та комунального майна))
(aa,,ri - Порялок) iнформачiйне повiдомлен няliнформачiю про об'скт оренди! якщо договiр уклалено без
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оу.uа/Гllеsl202 l l2l 6/ 65 dг
lнформацiя про належнiсть Майна до пам'яток
Майно не вклtочено до .Щержавного ресстру
кульryрноi спадщини, щойно виявлених об'ектiв
нерухомих пам'яток Украiни, не с об'сктом
культурноi спадщини
кульryрноi спалщини
Погодження органу охорони кульryрноi спалщини на перелачу майно не с пам' яткою кчльryрноl
в оренду Майна, що с пам'яткоtо кульryрноТ спалщини, tttойно
спалщини
виявJlеним об'сктом культурноi спадщини чи iT (його)
частиною (за наявностi)
lнфорпrачiя про укJIадення охоронного договору щодо Майна
Не уклалений, так як не с паlll'яткою
кульryрноi спадщини
Витрати Балансоlтримувача/колишнього орендаря, пов'язанi
сума (гривень) 0,00
iз укладенням охоронного договору
Прочедура, в результатi якоi Майно отримано в оренду
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l. Незмiнlованi умови договору
l. Прелме,г;lоговору

i Б?tлансоутримувач передають, а орендар приймас у строкове п,lатне
користування майно, зазначене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого становить суму. визIlачен\, у
1.1. орендодавець

пунктi б Умов.

1.2. lVIайно llередаеться в оренду для використання згiдно з пунктом 7

Умов.

2. YrtoBп пере.Iачi ореIrдоваlrоl,о MailHa ()ренларю

2.1. Орендар вступас у строкове платне користування Майном у день пiдписання акта
приймання-лередачi Майна (Додаток Nч 4).
Акт прийманпя-переjlачi пiдпису€ться мiж орендарем i Быrансоутримувачем одночасно з
lti.f писанням цього договору.
Акт приймання-перелачi Майна в оренду та акт повернення майна з оренди складаються
за форNlою. що рсrзроблясться Фондом державного майна i оприлюднюсться на його офiчiйноьлу
веб-сайтi.
2.2. Перелача Майна в оренду здiйснюеться за його страховою вартiстю. визначеною у
пунктi 6.2 Умов.
_j.

Орендна плата

3.1. Орен.-1на п"Ilата становить суму" визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування податку IIа
,,lojtaн), BapTic] ь на суму opeнjtнoI пхати 3;liйснюсться ) Ilорялку. визначеIiоNlу законодаl]сl,вом.
Ло ск"rад}, орендноi Il]IaTи I{e входять витрати Ita },трима}tня ореtl.{ованого майна
(комуна-,Iьних послуr,, пocJlvI, ] уIlравлiння об'ск,го]\, Hep}xoMocтi. виl,ра1 на утримання
IlрибудинковоI територiI та мiсць загального корнст\ваtlня. BapTicTb посл),г } pertotrr1 i
технiчного обсJlуговуванliя iнженерного обладнання та внуT ,рiшн ьоб} Jtин KoBt-tx ]\{ереж- ремон,гу
б1,.лiвлi. v том1, числi: покрiв:ti. фасаjtу. вивiз смiггя топtо). а також компеtlсаttiя виграт
ba_raHcoy гри м1 вача la Kopli(: I\lJallllя leMe-lbHoKl .(i.lяllK()K).Opcrr.tirp rtccc ui виrрlt,tи на r-lcHoBi

окремих договорiв, укладених

4

iз Балансоутримувачем

та

безпосередньо

з

постачalльниками комунаJIьних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору.
3.2. Оренлна плата за перIший мiсяць оренди визначаеться з урахуванням таких
особливостей: якщо мiж дагою визначення орендноТ плати за базовий мiсяць (визначений
вiдповiдно до пункту 9.1 Умов) i латою пiдrtисавня aк,l,a tlриймання-ttередачi минуло бiльш як
один повний календарний мiсяць. то розьliр opeH.rHoi п.;lати за перший мiсячь оренл,и
встановлюсться шляхом коригування орендноi п.qати за базовий мiсяць на iнлекс iнфлячiТ у,
мiсяцях, що минули з дати визначення орендноТ плати за базовий мiсяць;
орендна плата за другий i кожний наступний мiсяцi оренди визначаеться шляхом
кориг}ъання орендноi плати за поперелнiй мiсяць на iндекс iнфляцii за наступний мiсяць,
3.3. Орендар сплачуе орендну плату до бюджету MicTa Кисва та Балансоутримувачу у
спiввiдношеннi, визначеному у пунктi lб Умов (або в iншому спiввiлношеннi, визначеному
законодавством), щомiсяltя: до l5 числа що настас за поточним мiсяцем оренди.
3,4. Орендар сплачу€ орендну плату на пiдставi paxyHKiB Балансоутрим увача.
Ба:rансоутримувач виставляе рахунок на загальну суму орендноi плати iз зазначенням час,гини
оренlноi плати. яка сплачусться на pаrxyнoк Балансоутри мувача. i частини орендноi плати. яка
сплачусться до бюджету MicTa Кисва. Податок на додану BapTicTb нараховусться на загальну
суму оренлноi плати. Ореrrлар сплачус Балансоутри мувачу нмежну йому частину орендноi
llлаtи разом iз llt-l.tar копt на ilo.,tallv BapTicTb. нцраховаllим на }ага-lьн\ сум1 opctlLHuT llлати,
Ба-rаttсоутримувач налсилас OpeH;tapro рах),нок нс пiзнiшс нiж за п'ять робочих ]tHiB до,цати
платежу. Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточного мiсяItя оренди
Балансоутримувач передас Оренларю акт виконаних робiт на надання орендних послуг разом iз
податковою нак.ладною за умови реестраuii Орендаря платником податку на додану BapTicTb.
3.5. В день укладення цього договору або до цiеТ дати Орендар спJIачус орендну плату за
кiлькiсть мiсяцiв, з.}значену у пунктi l0 Умов (авансовий внесок з оренлноТ плати). на пiдставi
локументiв, визначених у пунктi З.6 ttього логовору.
3,6. Пiдставою для сплати авансового внеску з орендноi плати € рiшення. прийняге
вiдповiдно до пункту l2l Порядку.
3.7, Розмiр ореIlдноТ плати пiдлягас перегJrяду на вимогу однiсi iз cTopiH у разi змiни
Метолики.
Оренлолавеuь зобов'язаний звернутися до Орендаря iз вимогою про перегля.1 оренлноТ
плати. якIцо змiни до Ме,гtlrlики MaKlTb наслiдком збiльшення розмiру орендноi плати за llим
договором. прогягоу 30 кшlеtIларrtих лнiв ] моменгу lIабраttня чинностi вiдIlовiдними змiнами.
Opell.1tap може звернутися Jio Орендодавця з вимогою про llерегляд ореttлноi п,,Iати. якщо
змiни.lо Методики мають llаслiдком змiнl,розмiру оренлноi I!-lати ]а цим логовором. протягом
буль-якого строку пiсля набрання чинностi вiдповiдними змiнами.
Новий розмiр орендноi пла,ги починас застосовуватися з псршого числа мiсяця. що нас la(
за лаtою укладення сторонами дtl,1tатковоi угоди ло цього договору щодо приведення розмiру
оренлноi плати у вiлповiднiсгь iз змittами, внесеними до Меl,одики, I]iдмова Оренларя укласти
додаткоR) угод} шодо збi;tьшення оренлноi плати з меlою приведення ri у вiдповiднiсть iз
змiнами, внесеними до Методики, с пiдставою для лострокового припинення цього договору.
3.8. Орендна плата, перерахована несвосчасно або не в повному обсязi. стягусться
Орендодавцем (в частинi, наrежнiй державному бюджету) таlабо Балансоу,l,ри мувачеN! (в

частинi. напежнiй Балансоутримувачу). Орендодавець i Балансоутримувач можуть за
домовленiстю звернутися iз позовом про стягнення орендноi плати та iнших платежiв за цим
договороNr, за якими у Оренларя с заборгованiсть, в iHrepecax вiдповiдноi сторони цього

логовору. ('торона. в iHTepecax якоi поласться позов. може компенсувати iншiй cTopoHi суловi i
iншi витрати, tlов'язанi з поданням позову.
3.9. На суму заборгованос,гi Орендаря iз сплати орендноi плати нараховусться пеня в
розмiрi полвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку па дату IIарах),ваllня пснi Bi"t crrtlt
заборгованостi за кожний день llрострочення перерахування орендноi'IIлаги,
-'l,l0. Налмiру сплачена сума оренлttоТ плаги- Iцо на-tiйш.rа Ба-tаltсоl-гри м1 вач}. ltiд.tяt irr в
установленоIttу tIорядку зарах),.'ваltню в рахунок майбу,гнiк ltла,гежiв. а у разi нt,мож;tивостi
поверненню Орендарю.
такого зарахування у зв'язку з припн}tенням орендних вiдtlосин
ItyHKTy
вiдповiлно
3.5
орендноТ
плати.
спJlаченоТ
авансом
Сума
до
цього договору, пiдrягас
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зарахуванню в рахунок сплати орендноi плати за першi мiсячi оренди пiсля пiдписання акта
приймання-передачi Майна.
3.1l. Припинення договор}, оренди lle звiльняс Орендаря Bi;t обов'язку сп;Iатити
заборгованiсть за ореttдною платою, якщо ],ака виник,jtа. }, IloBHoMy обсязi, ураховуючи пеню та
неусr,ойку (за наявностi).
З.12. Оренлар зобов'язаний
вимогу Орендодавця проводити звiряння
взасморозрахункiв за орендними платежаJ\{и i оформляти акти звiряння.

на

4. Повернення

Майна

з оренди i забезпечува.T

ьний депозrrт

У разi припинення договору Орендар зобов'язаний:
звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд належних Орендарю речей i
повернути його вiдповiдно до акта повернення з оре}rди орендованого Майна в тому cTaHi. в
якому Майно перебувало на момент передачi його в оренду, з урахуванням нормаJIьного
фiзичного зносу. а якщо орендарем були виконанi невiд'смнi полiпшення або прове.цено
капir,шrыtий ремонт,
то разом iз такими полiп шеннями/кап iтальним peмoHToMi
сплатити орендну пла,Iу, llapaxoBaнy до дати, що передус датi повернення Майна з оренди,
пеню (за наявностi). спJlатити Бzurансоутримувач} плаг!,жi за договором ltpo вi.tlшкодування
витраr, Балансоутримувача на утримання орендованого Майна r,a надання комуна,rьних послуг
Орендарю, яараховану до дати. що переду€ датi повернення Майна з орендиi
вiдшкодувати Бмансоутримувачу зби,гки в разi погiрtлення стану або втраr,и (повttоi або
частковоТ) ореI{дованого Майна з вини Орендаря (i в межах сум, що перевищують суму
страхового вiдtuкодування, якщо воtIо поширю€ться на випадки погiршенttя сгану або втрати
орендованого Майна), або в разi демонтажу чи iншого вилучення невiд'смних
полiпшень/капiтiцьного ремон,гу.
4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинення цього договору
Баrансоутримувач зобов'язаний оглянlти Майно i зафiксувати його поточний с,ган. а також
стан розрахункiв за цим договором i за договором про вiдшкодувонllя витраl
Ба,rансоутримувача на утримання орендова}tого Майна та надання комунаlьних послуl,
Орендарю в aKTi повернення з оренди орендованого Майна,
Балансоутримувач скJlадас акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох
оригiнальних примiрниках i надас пiдписанi Бмансоутримувачем примiрники Орендарю.
Оренrар,lобов'язан rl й
пiдtrисати три примiрники акта повернення з оренди орендованого Майна не пiзнiше нiж
протяl,ом наступного робочого дня з l\rоменту iх отримаltня вiл Балансоу,гри м увача itlrltlочасно
повернути Ба,rансоl,три мувач} два примiрники пiдписаних Оренларем aKTiB разопt iз ключами
вiд об'скта оренди (у разi, коли доступ до об'скта оренди забезпечусться ключами)l
звiльнити Майно одночасно iз поверненням пiдписаних Орендарем aKTiB,
Не пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля припинення договору Бмансоутримувач
зобов'язаний надати Оренлодавчю примiрник пiдписаного акта повернення
оренди
орендованого Майна або письмово повiдомити Орендодавцю про вiдмову Оренларя вiл
пiдписання акта таlабо створення перешкод Орендарем у лоступi до орендованого Майна з
метою його огляду, таlабо про неповернення пiдписаних Орендарем примiрникiв акта.
4.3. Майно вважа€ться поверн),тtIм з оренди з MoNleHTy пiдписання Балансоутримувачем та
Орендарем акта повернення з ореIIди орендованого Майна.
4.4, Якrцо Оренлар не IloBeplac Майно пiсля отр}lмання вiд Балансоуr,римувача
примiрникiв ак,tа llоверt{енIlя з оренди ореII,1lованого Майна. OpeH;lap сплачу€ /lo бlоджету MicTa
Кисва неустойку у розмiрi псlлвiйноi орендноi IIлаги за кожний день користування Майном
пiсля дати припинення цього договору.
4.5. З метою виконанIiя зобов'язань Орендаря за цим,ltоговором. а також за jlоговором про
вiдшкодування витрат Бмаtrсоу,гримувача на утриманtIя оренлованого Майна r,a надання
комунаJlьних послуг Орендарю до або в день triдгrисання цьоl,о J(ol,oвopy Орендар сплачус на
рахунок Орендолавця забезпечувальн ий депозит в розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов.
4.6. Оренлолавець повертас забезлечувал ьний дегIозиr, Оренларю протягом п'яти робочих
днiв пiсля отримання вiл Бшансоутримувача примiрника акта повернення оренди
4.1 .

-
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орендовавого Майна, пiлписаного без зауважень Бмансоутримувача. або здiйснюс
вирахування сум, визначених у пунктi 4.8 цього логовору. у разi наявttосгi зауважень

Ба,rансоутримувача або Орендодавця.
4.7. Оренлолавець перераховуе забезпечува.lrьний депозит у повному обсязi до бюджету
MicTa Киева, якщо:
орендар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди орендованого Майна у
строк, визначений цим договором, або створюе перешкоди у лоступi до орендованого Майна
представникiв Ба,rансоутримувача або Орендодавця з метою складення такого акта;

Оревлар не пiдписав в установленi строки договiр оренди Майна за результатами
проведення аукчiону на продовження цього договору оренди, в якому Орендар оголошений

переможцем.
4.8. Орендодавець не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з моменту отримання вiд
Балансоутримувача примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна iз зауваженнями
(або за наявностi зауважень Орендодавця) зараховуе забезпечувальний депозит в рахунок
невикояаних зобов'язань Орендаря перераховус забезпечувальний депозит на погашення
зобов'язань Оренларя у такiй черговостi:
у першу чергу Ilогашаються зобов'язання Оренларя iз сплати пенi (IlyHKT 3.9 цього
-{oIoBopy) (у такому разi вiдllовi.Irна сlму забезltечl,ва_ lьноl о ,,lеllозит} ро,tllо.,ti.lяс гься мiж
бюджетом MicTa Кисва i Балансоутримувачем);
у другу чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати неустойки (пункт 4.4 чього
логовору);
у третю чергу пог€lшаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини оренлноТ плати. яка
вiдповiдно до пункту l б Умов пiдлягае сплатi до бюджету Micтa Киева;
у четверту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати частини орендноi п.rlати.
яка вiдповiдно до пункry 16 Умов пiдлягас сплатi Балансоутримувачу;
у ll'яl,у чергу погашаю,гься зобов'язаtrня Орендаря iз сплати Бмансоутримувачу платежiв
за договором про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна
,га
надання комунальних послуг Орендарю;
у шосту чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсацii с).N,lи збиткiв, завданих
орендованому Майну;
It.lareжiB за ttим
} сьому чсргу погашаlогься зобов'язанtlя Орен:tаря iз сlt.,tа,ги iнtших
,зобов'язань
paxylroK
в
Ilol
апlеllllя
ittIuих
lle
t}икоllаltих
Opett,tapeM
за цим
.1оговором або
логовором.
Орендодавець повертас Оренларю суму забезпечув,lльного депозиту, яка заqишилась
пiсля здil-tснення вирахуваttь, передбачених цим пунктом.

i

5, По.riпtпеttня i pertotIT opell.1oBaHor о rtal:tHa
5.I . Орендар ма€

право:

за згодою Балансоутримувача проводити поточний таlабо капiтальний ремонт Майна i
виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисноi документачiТ на проведення
ремонту;
здiйснювати невiд'смlri полiпшення Майна за наявностi рiшення Оренлолавчя про
налання згоди, прийнятого вiдповiдно до Закону та Порялку;
за згодою Орендодавця. наданою вiдповiлно до Закону та Порялку. i олин раз протягом
строку оренди зарахувати частину витрат на проведсн}lя каtriта,rыtого ремонту в paxylloк
,]меншення орендноТ ллаr,и.

5.2. Порядок отримаtrня Орендарем згоди Балансоутримувача i Орендодавця на
проведення вiдповiдних видiв робiт, передбачених пунктом 5.1 r(ього договору, порядок
отримання Орендарем згоди Орендодавця на зарахування витат на проведення цих робiт в
рахунок орендноi плати i умови, на яких здiйснюсться таке зарахування. а також сума витра,r.
якi можуть бути зараховапi. визначаються Порялком.
5.3. Оренлар мас право tta компенсацiю вартосгi здiйснених ним невiд'смних полiгtшень
Майна у порядку та на умовах, встановлених Порядкопл.
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5.4. Оренлар ма€ право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних
полiпшень Майна вiд переможця аукцiону з приватизацii Майна. а якщо таким переможцем
стас Орендар.
то право Ila зарахування в рахунок купiве;tьноi цiни суми BapTocTi здiйснених
- полiпшень у порядку та на умовах.
встановлених Законом Украirrи вiд l8 сiчня
ним невiд'смних
<Про
i
20l 8 р. Nл 2269-VllI
приватизацiю державного комунального майна>.
6. Реzкпrr BrtKopиc,[all ня ореrtдоваrIого Mar-rlla

6.1. Орендар зобов'язаний

використовувати орендоване

Майно вiдповiдно

до

призначення, визначеного у пунктi 7 Умов.
6,2. орендар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого Майна. запобiгати
псуванню, тримати Майно в порядку. перелбаченому санiтарними
його пошкодженню
нормами та правилами пожежноi безпеки, пiдтримувати орендовме Майно в належному cTaHi,
не гiршому, нiж на момент передачi його в оренлу, з урахуванням нормального фiзичного
зносу. здiйснювати зttходи протипожежноi безпеки.
6.3. Орендар зобов'язаний
вiдповiлно до вимог нормативllо-правови х aKTiB з пожежноi безttеки розробляти
комплекснi захоли щодо забс,lпечення пожежноi безltски об'ск,га оренlи Майrrаl
забезtrечувати додержання протиIlожежних вимог. стандартiв. норм. правил, а також
виконання вимог приписiв постанов органiв державного пожежного нагляду та вимог
вiдповiдних служб (пiдроздiлiв) Балансоутримувача;
утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисту зв'язку, пожежну
TexHiKy, обладнання та iHBeHTap, не допускати ii використання не за призначенням:
проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Ба.лансоутри мувачу
вiдповiднi документи розслiдування.
Оренлар несе вiдповiда,rьн icTb за дотримання правил експлуатацii iнженерних мереж,
пожежноi безпеки i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.
6.4. Оренлар зобов'язаний забезпечити представникilм Орендодавця та
Балансоутримувача доступ на об'скт оренди у робочi днi у робочий час (а у разi отримання
скарг на порушення правил тишi або провадження Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка
завдае шкоди або незручностей власникам сумiжних примiщень. то у буrtь-який iнulий час) з
метою здiliснеtlня контроJlю за його викорис]аt,llям та виконанпям Оренларем умов llього
договору. Про необхiднiс,гь о,l,римання доступу до об'скта оренди Бzutансоутримувач або
Орендодавець повiдомляс Орендаревi еJ]ектронною поштою принаймнi за один робочий день,
KpiM випадкiв, коли доступ до об'екта оренди необхiлно отимати з метою запобiгання
нанесенню шкоди об'екту оренди чи власностi TpeTix осiб через виникнення загрози його
пошкодження внаслiдок аварiйних ситуацiй або внаслiдок настання надзвичайних ситуацiй.
техногенного та природного характеру. а також у разi отриманitя скарг на порушення правил
тишi або провадження Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдас шкоди або
незручностей власникам сумiжних примiщень. У разi виникнення таких ситуаuiй Оренлар
зобов'язаний вживати невiдк,ltадних заходiв дrя лiквiдацiТ iх наслiдкiв.
6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати укладення цього договору Балансоу-гри мувач
зобов'язаний надати Орендарю для пiдписання:
два примiрники договору про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання
орендованого Майна та надання комунаJlьних пос-,rуг Орендарю вiдповiдно до примiрного
договору, r,а./або
проекти договорiв iз пtlстача.;tьн и KilN, и к()м},lIаjIьних IlосJlуг. якltlо стосовпо об't кта оренли
Iакими постачtlльllиками ком)llаtльних llttс:tlt,вiдкригi uкремi особовi рах)llки або якLчо oKpeMi
особовi рахунки були вiлкритi на попереднього користуваrlа Майном.
Оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання rrримiрrrикiв
договору про вiдшкодування витрат Бмансоутримувача на утримання орендованого Майна та
надання комунмьних послуг Ореttдарю:
пiдписати i повернр,и Балансоу,гримувачу примiрник договору; або
подати Баlа}lсо}"rри мувачу обrрунтованi за)важеlIня до сум витраг. якi пi.tJlягаюгь
вiдшкодуванtrю Орендарем за договором.

i
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Оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вiд
Бмансоутримувача вiдповiлi на cBoi зауваження, яка мiстить локументальнi пiдтверлження
витрат. якi пiдлягають вiдшкодуванню Оренларем, пiдписати iповернути Балансоутримувачу
примiрник договору.
Оренлар вживас заходiв для укладення iз постачальниками комунtlльних послуг договорiв
на постачання вiдповiдних комунальних послуг протягом мiсяця з моменту отримання проектiв

вiдповiдних договорiв вiд

Балансоутримувача. Орендар зобов'язаний

на!,ати

Ба.лансоутримувачу копii договорiв. укладених iз постача.пьникztми комунальних послуг.

6.6. Якщо Майном с пам'ятка культурноi спадщини, щойно виявлений об'скт культурноТ
спадlцини чи його частина, Орендар зобов'язаний виконувати yci обов'язки Балансоутримувача
за охоронним договором, який с додатком до цього договору.
У разi коли об'скт ореttли пi:,.qяrас вiдповiдно до закону екологiчному аулиту i у звiтi про
екологiчний аудит вказусться на певнi невiдповiдностi вимоt,ам законодавства i висl,ваються
вимоги або надаються рекомендацii. до договору включасться положення такого зпtiсту:
(lIepitl,,t )
KIlpo гягом
Оренлар зобов'язаний
здiйснити заходи щодо усунення невiдповiдностей вимогам законодавства. виявлених
екологiчним аудитом, вiдповiдно до рекомендацiй (вимог), наданих у звiтi про екологiчний
аудит.).
7.

7.1 .

Страхуванпя об'скта оренди, вiдulкодування BllтpaT на оцiнкl,Маr"tпа та
укладення охоронного договору

Орендар зобов'язаний:

протягом I0 кмендарних днiв з дня укJIадення цього договору застахувати Майно на
суму його страховоI BapTocTi, визначеноi у пунктi 6.2 Умов, на користь Балансоутримувача
згiдно з Порялком, зокрема вiл пожежi. затоплення. протиправних дiй TpeTix осiб, стихiйного
лиха, та протягом l0 кыtендарttих ,,1HiB з дня укладення логовору страхування (логоворiв
страхування) надати Балансоутри]\rувачу та Орендодавцю завiренi нмежним чином копiТ
договору сграхування i документiв, якi пiдтверлжують сплату страхового платежу (страхових
платежiв);
поновлювати щороку lоговiр страхчвання так. tJlоб протягом строку лii цього jlоговору
Майно було застрахованим. i надавати Балансоутримуваttу га Ореttлодавчю копiТ зtвiрених
наlежним чин()м .,tol овор} c,l рахуваllllя i докl,vсн,гiв. якi пilTBepl;Kl ють спла t,} cтpaxoBoI о
ллатежу. Якцо договiр страхуванпя укладений на строк, що с iншим, нiж оjlин рiк.,гакий
договiр повинен бутrt поновлений пiсля закiнчення строку, на який BiH укладено.
Оплата послуг страховика здiйснюеться за рахунок Орендаря (страхувальника).
7.2. Протягом l0 робочих днi8 з дня }кладення цього договору Орендар зобов'язаний
компенсувати Балансоутримувачу витрати, пов'язанi з проведенням незапежноi оцiнки Майна.
в cyMi, зазначенiй у пунктi 6.3 Умов (у разi понесення Балансоутримувачем таких витрат).
Бапансоутримувач мас право зарахувати частину оренлноТ плати. що пiдлягас сплатi на користь
Бzutансоутримувача. в рахунок йоt,о витрат. пов'язаних iз проведенням незалежноТ оцiнки
Майна.
8. Суборенда
8.1 .

Орендар не мас IIрава передавати Майltо в суборенду
9. Запевнення сторiп

9.1. Балансоутримувач i Орендодавечь запевняють Орендаря, що:
9.1.1. KpiM випадкiв, коли про iнше зазначене в aKTi приймання-перелачi. об'скт оренли с

вiльним вiл TpeTix осiб, всередпяi об'скта немае майна. нмежного TpeTiM особам. повний i
безперешкодний доступ до об'скта може бути rtаданий Ореlrларкr в день пi]lписання акга
приймання-передачi разом iз коtиплектом к.lrючiв Bijl об'ск,га у кiлькостi. зазначенiй в aKTi
приймання-перелачi:

9.1.2, iнформацiя про
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Майно, оприлюднена в оголошеннi про передачу в
оренду об'екта оренди, посиJIання на яке зазначене у пунктi 4,2 Умов, вiдповiдас дiйсностi. за
винятком обставин. вiдображених в aKTi приймання-перелач i.
9.2. Орендар мае можливiсть, забезпечену його власними або залученими фiнансовими
ресурсами. свосчасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежi вiдповiдно

до цього договору.

9.3. Одночасно або до дати укладенЕя цього договору Орендар повнiстю сllлатив

авансовий внесок з орендноi плати в розмiрi, визначеному у пунктi l 0 Умов.

9.4. Одночасно або до укладення цього договору Оренлар повнiстю

забезпечувальний депозит в розмiрi. визначеномy

1,

llyHKTi l

l Умов.

сплатив

l0, Додатковi у}tови орендll

l0.1. Орен:ар зобов'язаний виконувати обов'язки, покладенi на HboIo рiшенням
уповноваженого органу про встановлення додаткових умов оренди. визначених у пунктi l4
Умов, за умови, що посилання на TaKi додатковi умови оренли було включено до оголошення
про передачу майна в оренду. iнформаuiйного повiдомлення про об'скт (пункт 4.2 Умов).

ll.

Вiдповiла"цыliсть i вшрiшення спорiв за договоро}l

l1.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором с-горони
несуть вiлповiдмьнiсть згiдно iз законом та договором.
l1.2. Оренлодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вiлповi]lас за
зобов'язаннями Оренлолавчя. якrцо itttue не передбачено цим договором. Орендар вiдповiдас за
своiми зобов'язаннями iза зобов'язаннями, за якими BiH е правонаступ ни ком, виключно
власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване
комунальне Майно.
1l.З. Спори, якi виникають за цим договором або в зв'язку з ним. не вирiшенi шJIяхо]\t
переговорiв, вирiшую,гься в с),довому порядку.
l1.4. Стягнення заборгованостi з оренлноТ lIлати, treHi та неустойки (за наявностi).
передбачених цим договором, може злiйснюватися на пiдставi рiшення суду. Стягнення
заборгованостi з оплати ореrtдноi плати вiдповiдно до частини шостоТ cTaTTi l7 Закону може
здiйснюватися в безспiрному порялку на пiдставi викоtlавчого напису HoTapiyca.
l1.5. Балансоутримувач мас право звертатись до суду з позовом про розiрвання цього
flоговору внаслiдок невиконання або непалежного виконання його ушов таlабо виселення
Орендаря з Об'екта, в том1, чItслi у випадку закiнчення дii flоговору та./або перебування
Оренларя в Об'сктi без достатньоТ правовоi пiдстави.

l2. Строк чинносr,i, умови ,rмiни та припинення llo1,oвopy

l2.1. Цей договiр укладено на строк, визначений у пунктi 12 Умов. Перебiг строку

договору починаеться з дня набрання чинностi цим договором. I{ей договiр набирас чинttостi в
день його пiдписання сторонами (ноr,арiального ltосвiлчення, якщо вiдповi:tно.lо }aKollo,1aBcl ва
договiр пiдrtягас нотарiапьному посвiдчеttню). Строк оренди за Ilим договором llочиllасться з
дати пiдписання акта прийман ttя-ttередачi i закiн.l),с гься датою припинення цьоl,о договору.
l2.2. Умови цього доtовору зберiгають сltлу пр(}тягом всього строку дii цього договору, в
тому числi у разi, коли пiсля його укладення законодавством BcTaHoB]leHo правила, що
погiршують становище Орендаря, KpiM випадку. передбаченого пунктом З.7 цього договору. а в
частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноТ плати
до виконання зобов'язань.
l2.3. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення строку його дii за взасмноttl
згодою cTopiн з урахуванням встановлених cTaTTeIo 16 Закону та Порядком умов та обмежень
письмовiй формi. якi
шляхом укладення договорiв про внесення змiн доповнень
частинами
цього договору,
пiдпис}тоться сторонами та с невiд'смпими
l2.4. Продовження цього логоl]ор), здiйснlосться з урахуванням вимог. встановлених
стат,гею l8 Закону та ПорядкоNl.

-

i

у
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Орендар, який бажас продовжити цей договiр на новий строк, повинен звернутись до
Орендодавця за три мiсячi до закiнчення строку лii логовору iз змвою.
Пропуск строку подання змви Орендарем с пiдставою для припинення цього договору на
пiдставi закiнчення строку, на який його було укJIадено, вiдповiдно до пункry l4З Порядку,
Орендар, який мас HaMip продовжити договiр оренди нер)хомого майна, що пiдлягас
продовжеЕню за результатами проведення аукцiону, зобов'язаний забезпечити доступ до
об'скта оренди потенцiйних оренларiв.
орендар мас переважне право на продовження цього договору. яке може бути реалiзовано
ним у визначений в Порялку спосiб.
l2,5. Якцо iнше не передбачено цим договором. перехiл права власностi на орендоване
Майно TpeTiM особам не с пiдставою для змiни або припинення чинностi цим договором. i BiH
зберiгас свою чиннiсть для нового власника орендованого Майна (його правонастуt ника), за
винятком випадку приватизацii орендованого Майна Орендарем.
l 2.6. !оговiр припиня€ться:
l 2.6. l з пiдс гав. передбачеtrих частиною першою статгi 24 ЗакоIlу. i при цьому:
l2.6. l . l . якщо пiдставою припивення договору с закiнчення строку, на який його укладено
(абзач другий частини першоi cTaTTi 24 Закону), то договiр вважасться припиненим з:
дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Орендодавuя
I

(якщо цей договiр використову€ться

для передачi

в

оренду Майна комlъальноi форми

власностi, то рiшення приймасться органом, визначеним вiдповiдно до абзацу другого частини
четвертоТ статгi l8 Закону,1 про Bi:MoBy у проловженнi цього договору. прийняrого з пi.fстав.
передбачених статтею 19 Закону, в межах cTpoKiB, визначених частиною п'ятою cTaTTi l8
Закону: або рiшення орендодавця про припинення цього договору
пiдстав пропуску
орендарем строку на подання змви llpo продовження цього договору. передбаченого частиною
третьою стаrгi l8 Закону (пункт l43 Порядку);
дати, визначеноТ в абзацi третьому пункту l5l Порядку, якщо переможцем ayKltioHy на
продовження цього договору с,гала особа iнша. нiж Оренлар. на пiдставi протоколу аукцiон}
(рiшення Орендодавця не вимагасться);
|2.6,1.2. якщо пiдставою припинення договору е обставини, передбаченi абзачами TpeTiM.
четвертим, сьомим, восьмим частини першоi cTaTTi 24 Закону. логовiр вважасться припиненим з
дати настання вiдповiдноi обставини на пiдставi рiшення Орендодавця або на пiдставi
документа, який свiдчить про настання факту припинення юридичноТ особи або cMepTi фiзичноi
особи;
12.6.2 якщо Орендар надав недостовiрну iнформацiю про право бути оренларем
вiдповiдно до положень частин TpeTboi i четвертоi статгi 4 Закону.
,Щоговiр вважа€ться припиненим з цiсi пiдстави в односторонньому порядку на 30 лень
пiсля надiслання Орендолавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього договору.
KpiM виltалку. коJIи протягом ,}азIIаченого строку OpeH,ltap звернувся ло суду з оскарженням
такого рiшення Орендодавця.
У,гакому разi договiр вважа€ться припиненим:
пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення Орендарем за таким Ilозовом l1o cy,lly. якщо
судом не вiдкрито провадr(ення у справi за таким позовом Орендаря протягом зазначеного
двомiсячного строку; або
з дати набраltня зaKoHrto'i сили рiшенням суду про вiдмову,у позовi Оренларя; або
з дати заJIишення cy,|loм позову без розгляду, приItинення tIровадження у справi або з дати
вiлкликання Орендарем позову.
Лист про дострокове припинен}tя надсилаеться на адресу електронноТ пошти Орендаря i
поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення описом вкладення за адресою
мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна;
12.6.3 якщо цей договiр пiдписаний без одночасного гIiдписання акта прийман н я -пере,лач i
Майна. loгoBip вважасться 11р!tпиненим з цiсi пiдстави на п'ятий робочий день пiс:tя
пiдгtисання tlього договору, якщо станом на цей день акт приймання-перелачi пе пiлписаний
через вiдмову Орендаря, Ilpo що Ба.,:tансоутримуваll повинен скласти акт l,a повiдомити

з
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Оренлолсвцю.
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l2.6.4. на вимогу Орендодавця з пiдстав, перелбачених пунктом l2.7 цього логовору, i
при цьому договiр вважасться припиненим в день, визначений вiдповiдно ло абзачу третього
пункту l2.8 цього договору;
l2,6.5. на вимогу Орендаря з пiдстав, передбачених пунктом l2.9 цього логовору, i при
uьому договiр вважасться припиненим в день, визначений вiдповiдно до абзачу другого пункту
1 2. l 0 цього договору;
l2.6.6. за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта
повернення Майна з оренди i
|2.6.7. на вимогу буль-якоТ iз cTopirr Itього доI,овор1, за рitttенням суду з пi,lстав.
передбачених законодавством :
l2.7. !оговiр може бути достроково припинений на вимогу Оренлолавшя, якщо Орендар:
l2.7,1. допустив прострочення сплати орендноi плати на строк бiльше трьох мiсячiв або
сумарна заборгованiсть з орендноi плати бiльша, нiж плата за три мiсячi;
l2.7.2, використовуе Майно не за цiльовим призначенням, визначеним у пунктi 7.1 Умов.
l2.7.3, без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у користування
iншiй особi;
12.7.4. уклав логовiр суборенди;
l2.7.5. перешкоджас спiвробiтникам Оренлодавця та./або Ба".lансоутримувача злiйснювати
контроль за використанням Майна, виконанням умов цього договору;
l2.7.6. порушус додатковi умови оренди, зазначенi у пунктi l4 Умов;
l2.7.7. icToTHo порушу€ ул{ови охоронного договору, укладеного стосовно Майна, i копiя
якого € додатком до цього договору або передана Орендарю вiдповiдно до вимог частини
восьмоТ cTaTTi б Закону;
l2,7.8. вiдмовився вl|ссlи зrtiни .ttl цьOго -lo0,t)Bop1 1 pali RиllикtlеllIlя ltiдстав.
перелбачених пунктом 3.7 uього логовору.
l2.8. Про наявнiсть однiеi з пiдстав для досlрокового припинення договору з iнiцiативи
орендодавця, передбачених пунктом l2.7 цього договору, орендодавець або Балансоутримувач
повiдомляс Орендаревi та iншiй cTopoHi договору листом. У листi повинен мiститись опис
порушення i вимогу про його усунення в строк не менш як l5 та не бiлыll як 30 робочих днiв з
лати ресстрацii листа (у строк п'яти робочих днiв, якщо порушення стосусться Ilрострочення
сплати орендноi плати або перешкоджання у здiйсненнi Орендодавцем або
Балансоутримувачем контролю за використанням Майна). Лист пересилаеться на адресу
електронноi пошти Орендаря i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення i
описоItr вкJIалення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого
Майна.
Якщо протягом встановJlеного у приписi часу Оренлар не усунув порушення,
орендодавець нФlсилас оренларю лист, у якому повiдомляс оренларевi про лострокове
припинення договор\, на вимогу орендодавця. У листi зазначасться пiдстава припинення
договору, посилання на вимогу про усунення порушення, а також посилання на обставини, якi
свiдчать про те, що порушення тривас пiсля закiнчення строку. вiдведеного для його усунення.
.Щоговiр вважаеться приllиненим на п'ятий робочий день пiсля надiслання Оренлоltавцем
або Балансоутримувачем Орендарю листа про дострокове припинення цього договору.
Оренлолавеuь надсилас Орендарю лист про дострокове припинення цього договору
електронною поlllтою. а також пош,lовим вiдправленням iз ltовi]tомленням про вручення i
описом вкJIадення за адресоlо мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого
Майна. .I|,aTa дострокового припинення цього договору на в}Iмогу Орендодавця встановлюсться
на пiдставi штемпеля поштового вiддi.lrення на поштовому вiдправленнi Орендодавця.
l2.9. I-{ей договiр може бути достроково припинени!"t lla вимогу Орендаря, якщо:
12.9.1. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-передачi Оренлар
отрима€ докази icToTHoi невiдповiдностi об'скта оренли iнформацii про нього. зазна,;енiй в
оr,о.rошеннi. або в aKTi приймання-передачi:
l2.9.2. протягом двох мiсяцiв пiс.чя пiдлисання акта приймання-передачi Орендар не
матиме можJIивостi використовувати об'скт або llрисl,упити ло виконання ремонтних робi'г на
об'сктi через вiлсутнiсть на об'сктi можливостi пiдключення до комунальних послуг. або
вiдмови Балансоутримувача укласти iз Оренларем .1oI,oBip про вiдшкоjl}ванttя витраr

l2

на
утримання орендованого Майна та надання комунrrльних
послуг Оренларю. або вiдмови постачальникiв вiдповiдних комунальних послуг укласти iз
()ренларем договори на постачання таких послуг протягом одного мiсяця з моменту звернення
Оренларя (за умови. що Орендар звернувся до таких постачальникiв послуг не пiзнiше нiж
протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акга приймання-передачi Майна).
12.10. Про виявлення обставин, якi дають право Оренларю на припинення договору
вiдповiдно до пункту 12.9 цього договору, оренлар повинен повiдомити оренлолавuю i
Бмансоутримувачу iз наданням вiдповiлних локазiв протягом трьох робочих ,,lHiB пiсля
закiнчення cTpoKiB. передбачених пунктом l2.9 логовору, Якщо протягом З0 днiв з моменту
огримання повiдом"цеllня Орендаря зауваження Орен,царя tte булуть ycyHeHi. Орендар налсилас
Орендодавцю i Балансоутримувачу вимогу про лострокове припи}iення цього договору i вимогу
про повернення забезпечувального депозиту iсплачених сум орендноТ плати. Вимоги Оренларя,
заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановлених цим пунктом договору, задоволенню не
Балансоутримувача

пiдлягають.

!оговiр вважасться припиненим на десятий робочий день пiсля надiсланяя Оренларем
орендодавцю i Ба,rансоутримувачу вимоги про дострокове припинення uього договору. KpiM
випадкiв, коли Орендодавець або Балансоутримувач надав Оренларю обrрунтованi зауваження
щодо обставин, викладених у повiдомленнi Оренларя. Спори utоло обrрунтованостi чих
зауважень вирiшуrоться судом.
За вiлсутвостi зауважень Орендодавця та Балансоутримувача, передбачених абзацом
другим цього пункту:
Балансоутри м увач повертас Оренларю вiлповiлну частину opeHltHoT плати. сп-паченоi
орендарем. протягом десяlи каленларних днiв з моменту о,tримання вимоги орендаря i
lIiдписання оренларем акта повернеtl,1я Майна з оренди;
орендодавечь повертас сплачений орендарем забезttечувальни й депозит Ilротягом десяти
кrrлендарних днiв з моменту отримання вимоги Орендаря i пiлписання OpeHlapeM акта
повернення Майна з оренди. Повернення орендноТ плати, що була надмiру сплачена Орендарем
до бюджету, здiйснюеться у порядку, визначеному законодавством.
l2.1l, У разi припинення договору:
полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Орендарем 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
вiдокреми,ги без шкоди для майна,
комунtlльною власнiстю територiмьноТ громали MicTa
Кисва;
полiпшення Майна, зробленi Орендарем без згоди осiб, визначених у пунктi 5.1 цього
договору, якi не можна вiдокремитIt без шкоди для Майна, с комунаJIьною власнiстю
територiальноi громали MicTa Киева та ix BapTicTb компенсацii не пiдлягас.
l2.12. Майно ввакасгься поверненим орендодавrtю/ Балансоlтримрачу з моменту
пiлписання Балансоутримувilчем та Оренларем акта IlоверIiення з ореllди оренлованого Майна.

lЗ. l lrrue

lЗ.l Оренлар письмово повiдомляс iншим сторонам договору протягом п'яти робочих
з
днiв дати внесення змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходженнi. банкiвських реквiзитах i

контактних даних. Орендодавеttь або Балансоутримувач повiдомляс Орендаревi про вiдповiлнi
змiни письмово або на мресу e.reKTpoHHoi пошти.
l3.2. Якцо цей договiр пiдлягас нотарiальному посвiдченню. витрати на таке посвiлчення
несе Орендар.
l3,З. Якщо протяго { строку лii договору вiдбувасться змiна Орендодавця або
Ба.тансоутримувача Майна, новий Орендодавець або Балансоутримувач ста€ стороною такого
договору шляхом складення акта про замiну сторони у логоворi оренди комунального майна
(далi
акт про замiну с,горони) за tРормою. tцо розроблясться Фондом державного майна i
оп риJlltlдн юсться на його офiчiйн,-lпli веб-сайri. Дкг llpo замiн1 сторони tliлlIисусться
поперелнiм i новим Орендодавtlем або Ба,rансоутримувачем та в гой же леliь надсиласться
iншим сторонам договору листом (цiнним з описом). Акт про замiну с,горони ск]lаjlасться у

-

lз

трьох оригiнальних примiрниках. Новий Орендодавець

або

Ба,rансоутримувач
зобов'язаний (протягом п'яти робочих днiв вiд лати його надсилання Оренларю) опублiкува,ги
зазначений акг в електроннiй торговiй системi. Орендолавеuь або Балансоутримчвач за цим
договором вважаеться замiненим з моменту опублiкування акта про замiну cTopiH в електроннiй
торговiй системi.
У разi коли договiр нотарiально посвiдчено. то пiдписи посадових осiб попере:нього i
нового орендодавцiв на aKTi про замiну сторони пiдлягають нотарiальному посвiдченню.
l3.4. У разi реорганiзачii Оренларя договiр оренди зберiгае чиннiсть для вiдповiдного
Орендаря.
правонастулника юридичноi особи
Оренларя окремоТ юридичноТ особи перехiд до TaKoi
У разi видiлу з юридичноТ особи
особи прав обов'язкiв, якi витiкають iз цього логовору. можливий лише за згодою
Оренлодавuя.
Замiна сторони Оренларя набувае чинностi з дня внесення змiн до цього договору.
Замiна Оренларя iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допуска€ться.
l3.5. Цей .Щоговiр уклалено у трьох примiрниках, кожен з яких ма€ однакову юридичну
силу, по одному для Орендаря, Орендодавця i Бапансоутримувача.

-
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Орендодавець
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Балансоуr,римувач
Комунальне пiлllрисмс,l,во
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ло .Щоговору

J\Ъ

42|1202| вiд l 5 лютого 202lpoKy

КХеДa

ЗАТВЕРДЖУЮ

tttto'i в rtiс,гi Киt,вi

()l

г,

ol адмlнlсlрацll

ер

Розрахунок оренд
rl,iдно з Методикою розрахчнку оре
рiпrення Киiвськоi MicbKoT рали вiд
<Про lеякi ltllтаI|llя opeltJtrl комунаJlыtоt,о майна ге
с,гано}t на 0l ;lютого 202l

рослав

ЛАГУТА

Bl

cI,a

0/9l29

rtiI,1lt lIic l it Kttt

B:lt>

р()

OpeH:rap: Наrrодний леIIутаr, YKDaiirlr IX cK;IrlKaHrlя Забуrrаrrна Леся Ba;IelrтllHiBHa
Адреса: By.:l. Глrиrri Бопlrса. {
Примiпцення вtlкорIlстов},(-гr,ся: lliil розмirrlення гDолrадськоi пrrийма.,rьнi ltarroдltol о
,tепл"l,а-r,а YKnaiHrr IX склltкаrrня Л.l}. ЗабуDанноi Ila rr.,loпli. tцо lrc викоDrrс,говl r-l ься .l. tя
tlDова.tiдення tti.llrrrIrtrtHltrlbKtli.lill.tblttrcri (50,00 кв. rl), на часrlltti п.rotrli. rцо ItcneBIrutrr
50.00 кв. м (,]5,90 кв. пr).

Загальrrа площа: ! S
(Sl) - 50,00 кв. м
(S2) - 35,90 кв. м
Рiчна орендна плата:

= 85.90

кв, м

Опл=I]tlхСор
Опл l = l ,00 грн.

на piK
Опл 2 = 823 905,00 х 4О/о: З2 956.20 грн,
Опл
Опл l+опл 2 = 1,00 +з2956,20=32 957,20 грн.
*
де Вп Bapтicтb орендованого майна згiдно з висновком про Bapтicтb майна, без

f

:

станом на 30.1 l,2020

85,90 кв. м 35,90 кв, м

-

вiдповiдно
Сор - оренлна

l 97l 405,00 грн.,

ПДВ

823 905,00 грш.

с,гавка 49'о

Розлriр мiсячноТ орендноi плати за перший мiсяць пiсля укладання договор} орендrl чи
IlереI]lяду розм ipy орендноi плат,лt:
Опл.мiс.=' Опл / 12 х lп.р. х IMl =32 957,20 /12x1,022 = 2 806,85 грн., де
lп.р. iH;teKc iнфляuii з дати проведення експертноi оцiнки до дати складання договорч
або перегляду розмiру орендноТ плати - 1,022 (з урахуванням iнд. iнфляцii за сiчень 202l року)
IMl - iндекс iнфляцii за перший \1iсяць оренди
Розмiр мiсячнс,li орендноi Il.:la l,и за ltастl,пttий лtiсяItь розраховч(,1ься ш,lяхо|\,t коригування
розмiру пriсячпоТ opeH;tHoi пJlit,l,и за поllсредrtiй мiсяtlь tta iH;leKc iнф.;rяrtiТ за гttrт,очний мiсяць.
Розпtiр оренлноi плаr,и за l кв. м. с,гановить 32,68 I,pH, (без ПДВ).
П!В сплачусться дода,гково, у визначених Законодавством порялку i розмiрi.

ПIДПРИ€МСТВО_БАЛЛНСОУТРИМУВЛЧ

орЕндАр

Копrчнальне пiдприсмство <d(еруюча компанiя з

обслуговування житловоl-о
фонду [арншrrького pailoнy м. Кпсва>>
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ЗАБУРАННА

доДоговору

Nr!Ц

'

uiд

ЦД

Додаток Л! 4
202l року

Акт

приймання-передачi в оренду нерухомого або iншого окремого
iндивiдуально визначеного майна, що належить до державноТ власностi
rr.

202l року

Киiв

Наролний депутат УкраТни

IX скликання

Забуранна
Леся Валентинiвна, (далi - Оренлар), що знаходиться за алресою: м, Киiв,
вул. Гмирi Бориса,4, яка дiс на пiдставi Посвiдчення Nч 4l7, з однiеТ

сторони,

та Комунальне

пiдприсмство <керуюча компанiя

з обслуговування житJlовtlго фонлу [арницького району м. Кисва>>,
код за СДРПоУ з9604270 (далi - Балансоутримувач), що знаходиться
за адресою: м. Киiв, XapKiBcbKe шосе, l48-A, в особi директора
Солодухи Андрiя Миколайовича, який дiс на пiдставi Статуту, з другоi
сторони, склаJ]и цей Акт, про нижченаведене:

На виконання договору оренди нерухомого майна
вiд l5 лютого 202| року ЛЪ 421'l202l (далi - !оговiр оренди)
Балансоуr,римувач переда€, а Орендар приймас в строкове платне
l.

користування HepyxoNle майно, що нttлежить до комуншIьноi власностi
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Ключ об'скта, пiд яким об'ск,г
включений до Перелiку
вlдповlдного тип
Пове х

Загальна гlлоща об'екта кв, м)
Ко исна площа об'екта (к
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1(перший)
85,90
85,90
Вбуловаr-ri нежитловi примiщення з
Jф 1 по JФ 4 (група примiщення
лъ 21з ,лiтА

м. КиТ

}lи

иса,4

l

(далi * Об'скт, оренди), що rtеребува€ на баJlансi Балансоутри мувача та
наJIежить до сфери управлiння !,арничькоi районноi в MicTi Кисвi
державноi алмiнiстрачii.
3. Балансоутримувач i Оренлар засвiдчують, що, за винятком тих
випадкiв iобс,гавин, про якi за:]начено у пунктi 4 нижче:
3.1. Об'ект оренди е вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi Об'екта оренди
нема€ маЙна, належного TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ

ло Об'скта оренди нада€ться Оренларrо в день пiдписання цього

акта

прийман ня-передач i;
3,2. повнiстю вiдповiдае дiйсностi iнформачiя про Об'скт оренди:

оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду (iнформаuiйному
повiдомленнi/iнформачii про об'ект оренли), а також
розкрита на сайтi Фонлу 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 аукцiонi (далi - Перелiки).
4. Балансоутримувач засвiдчуе, що зазначенi у пунктах 9,1.1 i 9. 1.2
flоговору оренди, повнiстю вiдповiдають дiйсностi, а випадки i обставини,
на якi е посилання у цих пунктах [оговору оренди, вiлсутнi.
5. Il,им Актом Оренлар засвiлчус, що отримав вiл Балансоутримувача
необхiдний комплект ключiв вiд Об'екта у кiлькостi
штук.
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Наролllий депутат Украiни l-X ск.llикання
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0l008. м. Киiв
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e-maiI: zаЬчrаппа@rаdа.gоч.ча

Балансоутримувач
Комунальне пiдприсмс,гво
<Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду flарницького
району м. Кисвд>
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