
flоговiр оренди нерухомого майна' що налея(ить до комунальноi власностi
територiальноТ громади MicTa Кисва Л} 42312021

l. Змiнюванi мови догово алi - Умови
I Найменування населеного пункry м. КиТв
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!арницька
районна в MicTi
Кисвi державна
алмiнiстрацiя

02068, Укра'iЪа,
м. Киiв.
вул. Кошиця
Олександра, l l

Лагута
Ярослав
миколайович

Голова

Закон
Украihи

<Пр MicueBi
лержавнi

адмiнiсгра-
цiii),

регламеrrг

!арничькоI
районноТ в

MicTi Кисвi
держаsноi

адмiнiсrрацiТ
з I l Адреса елекгронноТ пошти Оренлолавчя, на яку надсилаються офiцiйнi

повiдомлення за цим договором
drda@kmda.gov.ua

з.z Вiллiл кульryри
.ЩарничькоI
районноi в MicTi
Киевi лержавноi
адмiнiстрацiI

з7448l 29

02068, УкраТна,
м. Ки'rЪ.
вул. Кошиця
Олексанлра, l l

Мельничук
[] атал iя
Юрiiвна

начальник
вiддiлу

з.2 l Алреса елекгронноi пошти Оренларя, на яку надсилаються офiчiйнi
повiдомлення за цим договором

з,2,2 Офiцiйний веб-сайт Орендаря, на якому опублiкована iнформачiя про
Оренларя та його дiяльнiстьl

dam-kult@kmda.gov.ua

https://dam,kyivcity,gov.ua/c
опtепt/чрrачl innya-kultury-
turyZmu-ta-ohorony-
kultumoi-spadshchyny,html

з._] Комунальне
пiдприсмство
<Керуюча
компанiя з
обслуговування
житлового фонду
!арницького
району м. Кисва>

з96о421{l

02l 75, УкраIна,
м. Киiв.
XapKiBcbKe
шосе, l48 А

Солодуха
Анлрiй
миколайович

3.з l Алреса елекгронноi пошти Балансолримувача, на яку надсилаються
офiцiйнi повiдомлення за цим договором

kp_kk_darnytsia@ukr.net

.Щиректор С гатlт

,+ Об'скт оренди та склад майна (далi- Майно)
4,1 Iнформачiя про об'скт оренли -нерlхоме майно

Нежитловi примiщення з J\! l по J',l! 28 (група примiщень
М 25), загальною плоцею 328,80 кв. м, розмiщенi на 1,2
поверхах, що розташованi за адресою: 02093, YKpaiHa,
м. КиiЪ, вул. Бориспiльська, З4, згiдно з викопiюванням з
поповерхового плану, що скJIадас невiд'смну частину цього
договору (додаток N9 l )

з
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4.2.

2
Посилання на cTopiHKy в електроннiй торговiй системi, на якiй розмiщено iнформацiю про об'ект оренли
вiдповiдно до оголошення про передачу майна в оренлу або посилання на опублiковане вiдповiдно до
Порялку передачi в оренду державного та комунального майна затвердженим постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 Ns 483 <flеякi питання оренли л9ржавного та комунаJ]ьного майна> (ла,ri

- Порядок) iнформачiйне повiдомлення/iнформаuiю про об'скт оренди, якщо договiр укладено без
ведення а кцiо : htt //dагп. k vcl ч.ча/fi les/202 l/3/9/lИ. f

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

Майно не включено до Державного ресстру
нерухомих пам'яток Украiни, не с об'сктом
кульryрноТ спадщини

Погодження органу охорони кульryрноi спадщини на передачу в
оренлу Майна, що с пам'яткою кульryрноi спадщини. щойно
виявленим об'сктом кульryрноi спадщини чи ii (його) частиною
(за наявностi)

Майно не с пам'яткою кульryрноi
спадщини

4.5 Iнформачiя про укJIадення охоронного договору щодо Майна Не уклалений, так як не € пам'яткою
кульryрноi спадщини

Витрати Балансоутримувача./колишнього орендаря, пов'язанi iз

укладенням охоронного договору
сума (гривень) 0,00

5 процедура, в результатi якоi Майно отримано в оренду
5.1 (Б) без ayKuioHy

BapTicTb Майна
6.1 Ринкова (очiночна) BapTicтb,

визначена на пiдставi звiry про
оцiнку Майна (частина четверта
статгi 8 Закону УкраТни вiл 3
жовтня 20l9 р. М l57-IX кПро
оренду державного i комунального
майна> (Вiдомостi ВерховноI Рали
Украiни.2020 р.. Nэ 4. ст. ]5) (далi

- Закон)

I

Оuiнювач

сума (гривень), без податку на додану BapTicTb 4 7l l 7М,OО
(чолпuрu .ui;tbйoHu сLuсоm оduнаOцяmь muсяч ci-ucom
чоmuрu zрн. 00 коп.)

к 08> Nя 2020

дата оцlнки
<3l> жовтня 2020 року

Товариство з обмеженою
вiдповiдаrьнiстю (глоБдл
АПРАЙЗЕР ГРУП)

дата затвердження висновку
про BapTicTb Майна

6.1.
2

рецензент .Щепартамент комунальноТ власностt
м, Кисва виконавчого органу
КиiвськоТ м icbKoT рали (КиТвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

дата рецензll
<02> грулня 2020 року

6,2 Страхова BapTicTb

6.2. l Сума, яка дорiвнюс визначенiй у
пунктi 6.1 Умов

6.з Вrтграти Балаrrсоутримl,ъачц пов'язанi
iз провеленням очiнки Майна

сума (гривень), без податку на додану BapTicтb 4 7I l 7И,00
(чоmuрu мL,tьйонu сiмсолп оduнаdl|ялпь muсяч cLucom
чоmuрu zрн. 00 коп.)
сума (гривень) 0,00

1 Щiльове призначення Майна
7.1 Розмiщення бюджетноТ органiзацii, яка повнiстю }"rримусться за рахунок бюджеry MicTa Кисва

tJ Графiк використання (заповнюсться
якщо Майно переда€ться в

поголинну оренду)

не застосовчсться

9 Орендна плата та iншi платежi
9.1 Мiсячна оренлна плата, визначена

на пiдставi Методики розрахунку
орендноi плати, що дiс вiдповiдно

рiшення КиiвськоТ MicbKoi рали
вiд 23.07.2020 Np 50i9l 29 <Про леякi
питання оренди комунаJIьного
майна територiальноi громади MicTa
Кисва> (дмi - Методика)

сума, гривень, без податку на

додану BapTicTb 0,08
(нуль ?рн. 08 коп.),
(додаток Ns 2)

дата визначення ринковоТ
BapTocTi маЙна
<3 l > жовтня 2020 року. що с
датою визначення оренднот плати
за базовиЙ мiсяць оренди

4.б

б

6,1 ,



J

9.2 Витрати на у"три мання орендованого
Майна та надання комунальних
послуг Орендарю

компенсуються Орендарем в порядку, передбаченому пункгом 6.5

договору, розрахунок комунмьних послуг € додатком до цього
логовору (лолаток No3)

l0 Розмiр авансового внеску орендноi плати
l0.

l

Розмiр авансового внеску орендноi
плати не визtlачався

ll Сума забезпечувмьного депозиту 6 000,00 грн. (лuiсmь muсяч zpH, 00 коп,)

\2 с к дого 5 кlвз( \ >бе я 202l до(с >бе ня 2026 (') включно
lз Згола на суборенлу Орендодавець не надав згоду на передачу Майна в суборенду

l4 ,Щолажовi умови оренди Не затверджено

l5 Банкiвськi реквiзити для сплати
орендноi плати га iнших платежiв
вiдповiдно до цього договору

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

16 Спiввiдношення розполiлу оренлноi
плати станом на даry укладення
договору
+ з урахуванням рiшення КиТвськоТ
мiськоi рали кПро бюлжет MicTa
Кисва на 20 piк)

Балансоугримувачу l 00 (сто)
вiдсоткiв суми орендноi плати

бюлжету м icTa Кисва
0 (нуль) вiлсоткiв суми
орендноТ плати

II. Незмiнюванi умови договору

l. Прелмет логовору

1.1. Орендодавець i Бмансоугримувач передають, а Орендар приймас у строкове платне
користування маЙно, зщначене у пунктi 4 Умов, Bapтicтb якого становить суму, визначену
у пунктi б Умов.

l,2. Майно передаеться в оренду для використання згiдно з п},нктом 7 Умов.

2. Умовп передачi орендованого Майна Оренларю

-j. OpeHllta п.rата

3.1. Орендна плата становить суму, визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування податку на
додану BapтicTb на суму ореЕдноТ плати здiЙснюсться у порядку, визначеному законодавством.

.що складу орендно'ii плати не входять витрати на утримання орендоваяого майна
(комунальних послуг, лослуг з управлiння об'сктом Hep}xoмocтi, витрат на }тримання
прибудинковоТ територii та мiсць загмьного користування. Bapтicтb послуг з ремонту
i технiчного обслуговування iнженерного обладнання та внутрiшньобудинкових мереж. ремонту
будiвлi, у тому числi: локрiвлi, фасалу. вивiз смiтгя тощо), а також компенсацiя витрат
Балансоутримувача за користування земельною дiлянкою. Орендар несе цi витрати на ocHoBi
окремих договорiв, укладених iз Балансоутримувачем та безпосередньо з постачальниками
ком}ъаJIьних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору.

сума, гривень, без податку на додану BapTicTb 0,l б грн.
(нуль zpH, Iб коп.)

2.1, Оренлар вступае у строкове платне користування Майном у день пiдписання акта
приймання-передачi Майна (додаток N9 4).

Акт приймання-передачi пiдписусться мiж Орендарем i Балансоутримувачем одночасно
з пiдписанням цього договору.

дкт приймання-передачi Майна в оренду та акт повернення майна з оренди складаються за

формою, що розробля€ться Фондом державного майна i оприлюдню€ться на його офiчiйному
вебсайтi.

2.2. Перелача Майна в оренду здiйснюсться за його страховою вартiстю, визначеною
у пунктi 6.2 Умов.
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3.2. Орендна плата за перший мiсяць оренди визначасться з урaцуванням таких
особливостей: якщо мiж латою визяачення орендноi плати за базовий мiсяць (визначений

вiдповiдно до п},Irкту 9.1 Умов) i датою пiдписання акта прийманвя-передачi минуло бiльш як
один повний кмендарний мiсяць, то розмiр орендноi плати за перший мiсяць оренди
встЕlновлюсться шляхом коригування оренлноТ плати за базовий мiсяць на iндекс iнфrяцii
у мiсяцях, що минули з дати визначення оренлноi плати за базовий мiсяць;

орендна плата за другий i кожний наступний мiсяui оренли визначасться IIIJIяхОм

коригування орендноi плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцii за наступrlий мiсяць.
3.3. Орендар сплачу€ орендну плату до бюджету MicTa Кисва та Балансоутримувачу

у спiввiдношеннi, визначеному у пунктi lб Умов (або в iншом1, спiввiдношеннi. визначеномУ
законодавством), щомiсяця: до 15 числа що наста€ за поточним мiсяцем оренди.

3.4. Орендар сплачус орендну плату на пiдставi paxyHKiB Балансоутримувача.
Ба,rансоlтримувач виставляс рахунок на загальну сlrиу орендноТ lI-,lати iз зазначенням частини
оренлноi плати. яка сплачусться на рахунок Балансоутри MyBa,llt- i частини оренлноТ плати.
яка сплачуеться до бюджету MicTa Киева. Податок на додrшу Bapr icTb нарахову€ться на зtгальЕу
cply оренлноТ плати. Орендар сплачус Балансоутримувачу нацежну йому частину орендноi
плати разом iз податком на додану BapTicTb. нарахованим на загальну суму оренлноi плати.
Ба_пансоутримувач надсилас Оренларю рахунок не пiзнiше нiж заt п'ять робочих днiв до дати
платежу. Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточного мiсячя оренди
Балансоутримувач передас Оренларю акт виконаних робiт на надання орендних послуг ра:}ом
iз податковою накладною за умови ресстрачii Орендаря платtIико\l податк\, IIа додаtlv BapTicTb.

3.5. В день укладення цього договору або ло цiеi дати Operl;1ap сплачус орендну плату за
кiлькiсть мiсяцiв, зазначену у пунктi l0 Умов (авансовий внесок з орендноi п.rати). на пiдставi
документiв, визначених у пунктi 3.6 цього логовору.

3.6. Пiдставою для сплати авансового внеску з орендноТ плати € рiпrення, прийняте
вiдповiдно до пункту l2l Порялку.

3.7. Розмiр орендноТ плати пiдлягас перегляду на вимог) o_lнicT iз cTopiH v разi змiни
Методики.

Орендолавечь зобов'язаний звернгися до Орендаря iз виvогою про перегляд орендноТ
плати, якщо змiни до Методики мають наслiдком збiльшення розмiру орендноi плати за цим
договором, протягом 30 календарних днiв з моменту набрання чинностi вiдповiдними змiнами.

Орендар може звернутися до Орендодавця з вимогою про llерегляд оренлноТ lIлати, якщо
змiни до Методики мають наслiдком змiну розмiру орендноi платlI за цим договором, протягом
буль-якого строку пiсля набрання чинностi вiдповiдними змiнами.

Новий розмiр оренлноТ плати почина(,застосовуватися з перluого числа мiсяця. що настас
за датою укладення сторо}lами додатковоi угоди до цього договору щодо приведеtlня розмiру
орендноi плати у вiдповiднiсть iз змiнами. внесеними до Методики. Вiдмова орендаря }класти
додаткову угоду шоло збiльшення орендноi плати з метою приведення ii у вiлповiднiсть
iз змiнами, внесеними до Методики, с пiдс,гавою для дострокового припиненIIя цього договору.

3.8. Орендна плата. перерахована несвосчасно або не в повному обсязi. стягуеться
Балансоутримувачем iз урахуванням пlтlкту l б Умов.

3.9. На суму заборгованостi Орендаря iз сп.rати opeH.ltHoi платIl }Iараховусться пеня
в розмiрi подвiйноi облiковоii ставки Нацiонального банку на дt},I ) нарахуваI{ня пснi вiд суми
заборгованостi за кожний день прострочення перерахування орендноi платlt,

3.10. Налмiру сплачена сума оренлноi плати. що надiйшла Балансоl,трlr мрачу. пiдлягас
в установленому порядку зарахуванню в рахунок маЙбутнiх платежiв, а 1,разi нL.можливостi
такого зарахування у зв'язку з припиненням орендних вiдносиtr - поверltенню Оренларю.
Сlша орендноТ плати, сплачено'i авансом вiдповiлно до п}цкт}, 3.5 цього договору, пiдлягас
зарахуванню в рахунок спjlати орендноi п.тати за перrлi мiсяцi оренди пiс.rя пiдписання акта
приймання-передачi Май на.

3.11. Припинення договору оренди не звiльняс Орендаря Bi,r обов'язку сплатити
заборгованiсть за орендноtо платою, якщо така виЕикла, у повному обсязi. 1,раховуючи пеню
та неустойку (за наявностi).

З,|2. Оренлар зобов'язаний на вимогу Балансорри плl,вача проводи.ги звiряння
взасморозрахункiв за оренлttими платежами i оформляти акти звiряння.
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.{. Поверllеllllя Майна з оренди i забезпечувальниti депозtlт

4.1. У разi припинення договору Орендар зобов'язаний:
звiльнити протягом трьох робочих днiв оренловане Майно вiл на,тежних Оренларю речей

i повернути його вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi,
в якому Майно перебувzt'rо на момент перелачi його в оренду, з урахуванням нормzrльного

фiзи.шого зносу, а якщо Орендарем були виконанi невiд'емнi полiпшецця або проведено
капiтальний ремонт, - то разом iз такими полiпшеннями/капiта"lыIим ремоIIтом;

сплатити орендну плату, Hap:IxoBaнy до дати, що передуе датi повернення Майна з ореЕд-r,
пеню (за наявностi), сплатIлти Ба",rансоутримувачу платежi за .цоговором про вiлшколуваняя
ви,грат Балансоутримувача на }триманIlя оренлованого Майна та надання комуIlальних послуг
Орендарю, нараховану до.цати. що передус датi повернення Майrlа з орендll:

вiдшкод}.вати Балансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноi або
частковоТ) орендованого Майна з вини Орендаря (i в межах сум, що перевищують ср{у
страхового вiдшкодування. якщо воно поширюсться на випадки погiршенпя стану або втрати
орендовaшого Майна), або в разi демонтажу чи iншоl,о вил) tI!,Itня невiд'емних
полiпшень/капiтального ремонту.

4.2. Протягопt трьох робочих ,,IHiB з N{oMeHTy припиненЕя цього договору
Балансоутримувач зобов'язаний огляну,ги Майно i зафiксувати l'tого поточший с,ган, а також
стан розраху,rrкiв за цим договором i за договором про Bi.-ltll ltо.lчвання виlрат
Балансоутримрача на утримання орендованого Майна та надання ко\lунапьних посJryг
Орендарю в aKTi повернення з оренди орендованого Майна.

Балансоутримувач складас акт IIовернення з оренди орендованого Майна у трьох
оригiна.lIьних примiрниках i надае пiдписанi Ба.rансоутримувачем примiрникtr Орендарю.

Оренлар зобов'язаний:
пiдписати три примiрники акта повернення з оренди оренлованого lvlnйtta не лiзнiше нiж

протягом настутIного робочого дня з моменту ix отримання вiд Ба]ансоутрI I \l чвача i одночасно
повернути Балансоутримувачу два примiрники пiдписаних Оренларем aKriп разом iз ключами
вiд об'скта оренди (у разi, коли доступ до об'екта оренди забезпечусться клкlчами);

звiльнити Майrrо одночасно iз поверненням пiдписаних Орендарем акгiв.
Не пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля припинення договору Бапансоутримувач

зобов'язаний надати Ореtrлодавцю примiрник пiдписаного аюа по]]ернення з ореЕди
орендованого Майна або письмово повiдомити ОреrtдодавIltо про lli.,1пtoBy ОрсrIдаря
вiд пiдписання акта та./або створення перешкод Орендарем у лоступi .цо olrcll.loBaвol,o Майна
з метою його огляду. таlабо про неповернення пiдписаних Оренларем приrliрllllкiв акта.

4.3. Майно вважа€ться поверЕ}тим з оренди з моменту пiдписання Ба ral tсоутримувачем та
Орендарем акта повернення з оренди ореtt.цованого Майна.

4.4. Якщо орендар не повертас Майно пiсля отримання Bi,,t Бl,rансоутримувача
примiрникiв акта повернення з оренди орелlдованого Майна, OpeH;tap сплач\,с.lо бюджету Micтa
Кисва неустойку у розмiрi подвiйноi орендноi плаl,и за кожllий день корI!сl,ування MaliHoM
пiсля дати припинення цього договору.

4.5. З метою виконання зобов'язаяь Орендаря за цим договором, а TaKo]li за договором про
вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого \|пйна та надання
ком},нальних послуг оренларю до або в день пiдписання цього договор\, орендар сплачус
на рахунок Ба,rансоутримувача забезпечувмьний депозит в розмiрi. визнаtt_,IIому у пунктi 11
Умов.

4.6. БалансоутриNrувач поверта€ забезпечувальний .цепозиr Орен_1;11-,11 протягоN{ п'яти
робочих днiв пiсля отримаlIня вiд Балансоутримувача примiрника акта tIовернення з оренди
орендованого МаЙпа, пiдписаного без зауважень Балансоутримувача, або з,tiliсlIюс вирахування
сум. визначених у пунктi 4.8 ttього договор),, v разi llаявностi зауважень Ба_ul :сtlутримувача або
Орендодавця,

4.7, Балансоут,римувач перераховус забезпечувальний делозит v Ii )RIloMy обсязi до
бю.лжету MicTa Кисва. якцо:
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Оренаар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди орс,ндованого Майна

у строк, визначений цим договором, або створюе перешкоди у доступi до орендованого Майна
представникiв Балансоутримrl,вача або Оренлодавця з метою складення так()го акта;

Орендар не пiдписав в 1,становлеtli строки договiр орсrtди Майна за результатами
проведення alKuioHy на продовження цього договору оренди, в якому ОрсIrдар оголошений
переможцем.

4.8. Балансоутримувач не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з моменту
отримання вiд Балансоутримувача примiрника акта повернення з оренди ореIIдованого Майна iз
зауваженнями (або за наявностi зауважень Орендодавця) зараховуе забезпеч,,,вальний депозит в

рахунок невиконанIiх зобов'язань орендаря i перераховус забезпечува.rьний депозит на
погашення зобов'язань Орендаря у такiй черговостi:

у першу чергу погаIIlаються зобов'язання Орендаря iз сплати пеrIi (пункт 3.9 цього
договору) (у Taкovy разi вiдповiлна суму забезпечувzIльного депозиту р.lзподiлясться мiж
бюджетом MicTa Киева i Бмансоутримувачем);

у дргу чергу погашаIоться зобов'язання Орендаря iз сплати неустойt:lt (пункт 4.4 цього
договору);

у rретю чергу погашаtоться зобов'язання Оренларя iз сплlти частиl"l орендноТ плати,
яка вiдповiдно до пункту 16 Умов пiдлягас сплатi до бю.цжету MicTa Кисва:

у четверту чергу погаItlаються зобов'язання Оренларя iз сп.ltати часlI:,lII орендноТ плати.
яка вiдповiдно до пyIrKTy 16 Умов пiдлягас сплатi Балансоутримувачу;

у п'яту чергу погашаIоться зобов'язання Орендаря iз сплати Бапансоуr,llимувачу платежiв
за договором про вiдшколуваIlня витрат Балансоутримувача на утримання о]1,]ндованого Майна
та надання комунальних послуг Орендарю;

у шосту чергу погашаIоться зобов'язання Оренларя з компенсацii cy\I]I збиткiв. завданих
оренлованому Майну:

у сьому чергу погашак)ться зобов'язання Оренларя iз сплати iншlttt платехtiв за цим
договором або в рахунок погашення iнших не виконаних Орендарем зtlбов'язань за цим
договором.

Балансоутримувач поверта€ Орендарю суму забезпечувального депозIl],\,. яка залишилась
пiсля здiйснення вирахувань, передбачених цим пунктом.

5. [l o.,litt trIeHlt ll i perIoHT, орсll,tованого rraiiHa

5.1. Орендар ма€ право:
за згодою Балансоутримувача проводити поточний таlабо капiта-цыtltй ремонт }чlайна

i вистlтtати замовником на виготовлення проектно-кошторисноi док}ментацiТ на проведеЕIuI

ремонту;
здiйснювати невiд'емнi полiпшення Майна за наявltостi рiшсttня Орендодавця

про надання згоди. прийнятого вiдповiдно до Закоlrу та Порядку;
за згодою Орендодавця, наданою вiдповiдно до Закону та Порядку, i о,lин раз протягом

строку ореЕди зарахувати частину витрат на проведення капir ального рсмонту в рахунок
зменшення орендноТ п,rати.

5.2. Порядок отримання Орендарем зголи Балансоутримува,llt i Орендодавuя
на проведеяня вiдповiдних видiв робiт, передбачених п}цктом 5.1 цього договору, порядок
отримання Орендарслr згоди ОреItдодавця на зарах},вання виl,рат на I]I]о|сден}lя цих робiт
в parxyнoк орендноi плати i 1,мови, на яких здiйснюсться таке зарахування. а ],акож сума витрат,
якi можуть бути зарахованi. визначаються Порядком.

5.3, Оренлар l\1flг право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним HeBi ,'.ьtних полiпшень
Майна у порядку та IIа умовах, встановлених Порялком,

5.4, Оренлар \1ас право на KoMttcHcaцilo вартосriздiйснених ним ttctli 'сьtних полiпшень
Майна вiд переможця аукцiону з приватизацii Майна. а якщо таким перемо)Iiцем стае Орендар,

- то право на зарахування в рахчнок купiве"lьпоi цiни слтиlr вартос i здiйснених ним
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невiд'ем}tих полiпшень у порядку та на умовах, встановлених Закrlttом Украiни вiд
! 8.01.20l8 N9 2269-VIII (Про приватизацiю державного i комунмьного майIIl).

6. Рс,,кппr внкорrrстаlIня орсllдоваltого MaiiHa

6.1. Оренлар зобов'язаний використовувати орендоване lvllrйHo вiдповiдно
до призначення, визначеного у пунктi 7 Умов.

6.2. Орендар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого \{айна, запобiгати
його пошкодженню i псуванню, тримати Майно в порядку. передба,tс,lому санiтарними
нормalми та правила]йи пожежноi безпеки. пiдтримувати орендоване Майно tr на,,rежному cTaHi,

не гiршому, нiж на пlомент перелачi його в оренд),. з урах),ваrlня]\, норi\tlulьного фiзичного
зносу, здiйснювати заходи протипожежноi безпеки.

6.3. Оренлар зобов'язапий:
вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноi безпеки розробляти

комплекснi заходи Iцоло забезпечення пожежноi безпеки об'екта оренди It4ali":r:

забезпечуватн додержаtIня про,гипожежних вимог, стандартiв, нор\|, правил, а також
виконання вимог приписiв i постанов органiв _лержавного поя(ежного ]IаI,ляду та вимог
вiдповiдних служб (пiдроздi:riв) Ба.rаlIсоутри]\Iувача:

утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну
TexHiKy, обладнання та iHBeHTap, не долускати iх використання не за призначсlIням;

проводити внутрiшнi розслiлування випадкiв пожеж та подавати li:rлансоутримувачу
вiдповiднi документIl розслiдування.

Орендар нsсе вiдповiлальнiсть за доцимання правил експлуатацiТ i,r;кенерних мереж,
поже)кноi безпеки i саttiтарних норм v примilltеннях згiдно iз законодавствt,rt

6.4. Орен.lар зобов'язаllиii забезпечити гlре.lставнtlка \| Оренлолаrвця
та Ба.пансоlтримувача доступ на об'скт оренди у робочi днi у робочий час (lr 1, разi отриманяя
скарг на порушення правил тишi або провадження Орендарем дiяльностi у l,|,робочий час, яка
завдае шкоди або незручностей власникам сумiжних примiщень, - то у б1,, ,,-який iнший час)
з метою здiйсненttя контро"Iю за його використанням та виконанням Operl,tapeM )ъrов цього
договору. Про необхiлнiсть отримання доступу до об'скта оренди Ба,пll lсоутримувач або
Орендодавець повi.rtоrtляе Орендаревi слектронною поштоlо принаймнi зal (] tllti робочий день,
KpiM випадкiв. KoJlll достуIl до об'ск t,a ореllдlt ltеобхiдно отриматIt ] ,-,тою запобiганIrя
нанесенню шкоди об'скту оренди чи власностi TpeTix осiб через винIIl(ll,,lttrя загрози його
пошкодження внас.пi.цок аварiйних ситуацiй або внаслiдок настання налзt,,t,tайних ситуацiй,
техногенного та прrIродного характеру. а також у разi отримання скарг Ila ,орушення правил
тишi або проваJt)t(еIlня Оренларем лiяльностi у неробочиit час, я: ,l завдае шкоди
або незручностей власникам сумiжних примiщень. У разi виникнення TilK|t, ,.,lrтуацiй Орендар
зобов'язаний вживатIi невiдкладних заходiв для лiквiдацii ix наслiдкiв.

6.5. Протягом п'яти робочих днiв з .1ати укла.lення цього .1оговор\, 'iа_rrансоутримувач
зобов'язаний надати ()ренларю для пi,-lписання:

два примiрникIl договор) про вiдшкодування витрат Балансоутрплl1,]"lча на утимання
орендованого Mal"ttla та надання комунаJ,Iьних послlт Оренларю вiдпопi,,l ,о до примiрного
договору, таlабо

проекти договорiв iз постачалыrlrками комунаJIьних посл)т. якщо сто,,, ,lo об'скта оренди
такими постачалыIIlliilми комунальних послуг вiлкритi oKpeMi сlсобовi рах\ llr t lбо якщо oKpeMi
особовi рахунки б},,llll вiдкри I i на полсрсднього копIlст\,вача MaliHoM.

орендар зобов'лзаний протягом.tесяги робочltх днiв з моvенту olI)l1,1illlHя примiрникiв
договору про вiдlllкодування витрат Бмансоутримувача на }.тримаЕня tlг ,t.lованого Майна
та надання комуна,11,Ilих послуг Орендарю:

пiдписати i повернри Балансоутримувачу примiрник договору; або
подати Балаltсrr\ три м чвсч}, обгрr HToBaHi зачваження .]о cy]\l BIlt, якi пiдляiаюiь

вiдшкодуванню Opell,rapeM за договороNI.
Орендар зобов'язаний протягом лесяти робо.lих ]HjB з IIо ellTy отримаЕнrl

вiл Бачансоутрим\,ваtIа вiдповiдi на cBoi заl,важе}IIlя. яка мiстить ]toKyMe:t,;: rli пiдтвер.lження
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витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню Орендарем, пiдписати i повернути Ба,rансоутримувачу
примiрник договору.

Оренлар вживас заходiв для укладення iз постача,r ьни ками комунальних посл}т договорiв
на постачання вiдповiдних комунaLльних послуг протягом мiсяця з моменту отримання проеюiв
вiдловiдних договорiв вiд Ба,rансоутримувача. Оренлар зобов'язаний надати
Ба:lансоутримувачу копii договорiв, укла.rених iз постачальниками комунальних послуг.

7. Страхування об'скта оренди, вiдшкодування витрат на оцiнка Майна та
укладення охоронного договору

7, |. Орендар зобов'язаний:
протягом l0 календарних днiв з дня укJIадення цього договору застрахувати Майно

на cyпry його cTpaxoBoi BapTocTi, визначеноi у пунюi 6.2 Умов, на користь Бмансоутримувача
згiдно з Порядком, зокрема вiд пожежi, затоплення, протиправних дiй TpeTix осiб, стихiйного
лиха, та протягом l0 кшендарнях днiв з дня укJIадення договору страхування (логоворiв
страхування) надати Балансоутримувачу та Орендодавчю завiренi належним чином копii
договору страхування i документiв. якi пiдтверджують сплату стахового платежу (страхових
платежiв);

поновлювати щороку договiр страхування так. щоб протягом строку лii цього договору
Майно було застрахованим, i надавати Бмансоутримувачу та Орендодавцю копii завiрених
належним чином договору сlрахування i документiв, якi пiдтверлжують сплату страхового
платежу, Якщо договiр страхуваttня укладений на строк, що с iншим, нiж один piK, такий
договiр повинен бlти поновлений пiсrrя закiнчення строку. на який BiH укладено.

Оплата посrryг страховика здiйсню€ться за рахунок Оренларя (страхуваrьника).
7.2. Протягом 10 робочих днiв з дня укладення цього договору Оренлар зобов'язаний

компенсувати Ба;lансоутримувачу витрати, пов'язанi з проведенням незалежноi оцiнКИ МайНа.
в cyMi, зазначенiй у пунктi 6.3 Умов (у разi понесення Балансоутримувачем таких виTрат).

Баrансоутримувач мае право зарах}ъати частину орендноi плати, що пiдлягас сплатi на користь
Балансоутримувача, в рахунок його витрат, пов'язаних iз проведенням незrt,тежноli оцiнки
Майна.

8. Суборепла

8.1 . Орендар не мае права передавати Майно в суборенлу.

9. Запевнення cTopiH

9.1 . Балансоутримувач i Орендодавець запевняють Орендаря, що:
9.1.1. KpiM випадкiв, коли про iнше зазначене в aKTi прийманяя-передачi, об^ект оренди

с вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'екта немае майна, нмежного TpeTiM особам, повний
i безперешкодний доступ до об'екта може бути наданий Орендарю в день пiдписання акта
приймання-передачi разом iз комплектом ключiв вiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi
приймання-передачi;

9.1.2. iнформацiя про Майно, оприJIюднена в оголошеннi про перелачу
в оренду об'скта оренди, посилання на яке зазначене у пунктi 4.2 Умов, вiдповiдас дiйсностi,
за винятком обставин, вiдображених в aKTi приймання-перелачi.

9.2. орендар мас можливiсть, забезпечену його власними або залученими фiнансовими
ресурсzlми. свосчасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежi вiдповiдно
до цього договору,

9.3. Оренлар зобов'язусться сплатити повнiстю авансовий внесок з оренлноi плати в роз-
Mipi, визначеному у пунктi 9 Умов до 3 l грудня 202l року.

9.4. Орендар зобов'язусться сплатити повнiстю забезпечувальний депозит в розмiрi.
визначеному у пунктi l0 Умов до 3 1 грулня 202l року.
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l0. .Що,lаr KoBi vrroBIt 0pell.Ilt

l0.1. Орендар зобов'язаний виконувати обов'язки, покладенi на нього рiшенням
уповновФкеного органу про встановленЕя додаткових 1rlloв оренди, визначених у пунктi
l4 Умов, за }мови, що посилання на TaKi додатковi умови оренди було включено до оголошення
про передачу майна в оренду, iнформачiйного повiдомлення про об'ект (пlъкт 4.2 Умов).

11.|Jiлtlotli]ta.rlt,tticгt, iBtlpiuretttIll clttl;lill }il /lo1,oBopoilt

l1.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони
несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором,

l1.2. Орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Оренларя. Орендар не вiдповiдас
за зобов'язаннями Орендодавця. якщо iнше не передбачено цим договором. Орендар вiдповiдас
за сво'iми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH с правонаступником, виключно
власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннячи не NIоже бути звернене на орендоване
комуна.пьне Майно.

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

11.4. Стягнення заборгованостi з орендноi 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 ста]-гi 17 Закону може
здiйснюватися в безспiрноvу порядку на пi:ставi виконавчого напису HoTapiyca.

l1.5. Балансоутримувач мае право звертатись до суду з позовом про розiрвання цього
!оговору внаслiдок невиконання або нена,rежного виконання його ploB та./або виселення
Орендаря з Об'екта. в тому числi у випадку закiнчення дii [оговору та./або перебування
орендаря в об'ектi без достатньоi правово'i пiдстави.

12. Строк чltпllостi, 1,1roBll злliнll та прrtпlrIIеIIня ]lоговору

l2.1. I_{ей договiр укладено на строк, визначений у пунктi 12 Умов. Перебiг строку
договору почина€ться з дня набрання чинностi цим договором. Строк оренди за цим договором
починасться з дати пiдписання акта приймання-передачi i закiнчуеться датою приrrинецня цього
договору.

12.2. Умови цього договору зберiгають силу протягом всього строку дii цього договору.
в тому числi у разi, коли пiсля його укладення законо.цавством встановлено правiiла,
що погiршутоть становище Орендаря, KpiM випа,дку, передбаченого пунктом З.7 цього договору,
а в частинi зобов'язань орендаря щоло оренлноI плати - до виконання зобов'язань.

l2.3. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення строку його дii за взасмною
згодою cTopiH з урах)ъанням встановлених статтею lб Закону та Порядком р!ов та обме;кень
шляхом укJIадення договорiв про BHeceH}u{ змiн i доповнень у письмовiй формi.
якi пiдписуються сторонами та с невiд'смними частинами цього договору.

12.4. Продовження цього договору здiйсню€ться з урахуванням вимог, встановлених
статтею l8 Закону та Порядком.

Орендар, який бажае продовжити цей договiр на новий строк, повинен звернр,ись
до Орендодавця за три мiсяцi до закiнчення строку лii договору iз змвою.

Пропуск строку подання заяви Орендарем е пiдставою для припинення цьоI,tl лol,trtsOру
на пiдставi закiнчення строку, на який його було уюIадено, вiдповiдно до пункту 143 Порялку.

Орендар, який мае HaMip продовжити договiр оренди нер}хомого майна, що пiдлягае
прОдОвженню за резyльтатами проведення avKuioHy. зобов'язаний забезпечити доступ
до об'скта оренли потенцiйних орендарiв,

Орендар мае переважне право на продовження цього договору, яке може буги реалiзовано
ним у визначений в Порядку спосiб.
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t2.5. Якщо iнше не перелбачено цим договором. перехiд права власностi на

орендоване Майно TpeTiM особам не с пiдставою лля змiни або припинення чинностi цим
договором,
i BiH зберiгас свою чиннiсть для нового власника орендоваIlого Майна (його правонаступника),
за винятком випадку приватизацii орендоваЕого Майна Орендарем.

l 2.6. .Щоговiр припиняеться:
12.6.1 з пiдстав, передбачених частиною першою cTaTTi 24 Закону, i при цьому:
l2.6.1.1. якщо пiдставою припинення договору е закiнчення строку, на який його укладено

(абзач лругий частини першоi cTaTTi 24 Закону). то логовiр вважасться припиненим з:

дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Орендодавця
(якщо цей логовiр використову€ться для передачi в оренду Майна комунальноi форми
власностi, то рiшення приймаеться органом, визначеним вiдповiдно до абзацу другого частини
четвертоi cTaTTi 18 Закону) про вiдмову у продовженнi цього договору, прийнятого з пiдстав,
передбачених статтею 19 Закону. в межах cTpoKiB, визначених частиною п'ятою cTaTTi 18

Закону; або рiшення орендодавця про припинення цього договору з пiдстав пропуску
Орендарем строку на подання заяви про про,цовження цього договору. передбаченого частиною
третьою cTaTTi l8 Закону (пункт l43 Порялку);

дати, визначеноi в абзацi третьому пункту 151 Порядку, якщо переможцем ayKuioHy
на продовження цього договору стала особа iнша, нiж Орендар, - на пiдставi протоколу
аукчiону фiшення Орендодавця не вимагаеться);

|2.6.1.2, якщо пiдставою припинення договору с обставини. передбаченi абзацами тpeтiм,
четвертим, сьомим, восьмим частини першоi cTaTTi 24 Закону, договiр ввФка€ться припиненим
з дати настання вiдповiдноТ обставини на пiдставi рiшення Орендодавця або на пiдставi
документа, який свiдчить про настання факту припинення юриличноii особи або cMepTi фiзичноi
особи;

12.6.2 якщо Орендар надав недостовiрну iнформацiю про право бути орендарем
вiдповiдно до положень частин TpeTboi i четвертоi cTaTTi 4 Закону.

.Щоговiр вважаеться припиненим з цiеi пiдстави в односторонньому порядку на З0 день
пiсля надiслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього договору,
KpiM випадку, коли протягом зазначеного строку Оренлар звернувся до суду з оскарженням
такого рiшення Орендодавця.

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

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

з дати набрання законноi сили рiшенням суду про вiдмову у позовi Орендаря; або
з дати залишення судом позову без розгляду, припинення провадження у справi або з дати

вiдкликання Орендарем позову.
Лист про дострокове припинення надсиласться на адресу електронноi пошти Орендаря

i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вргIення i описом вкладення за адресою
мiсцезнаходження Орендаря. а також за адресою орендованого Майна;

l2.6.3 якщо цей договiр пiдписаний без одночасного пiдписання аюа прийман ня-передачi
Майна. ,Щоговiр вважасться припиненим з цiеi пiдстави на п'ятий робочий день пiсля
пiдписання цього договору. якщо станом на цей день акт приймання-передачi не пiдписаний
через вiдмову орендаря, про що Ба.rансоутримувач повинен скласти акт
та повiдомити Орендодавцю.

|2.6.4.на вимогу Орендодавця з пiдстав, передбачених пунюом 12.7 цього логовору. i при
цьому договiр вважа€ться припиненим в день, визначений вiдповiдно до абзацу третього пункту
12.8 цього договору;

l2,6.5. на вимогу орендаря з пiдстав, передбачених пунктом 12.9 цього договору, iпри
цьому договiр вважасться припиненим в день, визначений вiдповiдно до абзацу другого пункту
l2. l0 цього договору;

12.6.6. за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта
повернення Майна з орендиi
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12.6.7. на вимогу будь-якоi iз cTopiH цього договору за рiшенням сулу з пiдстав.

передбачених законодавством;
l2.7. !оговiр може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо Орендар:
12.7.1. лопустив просточення сплати орендноi плати на строк бiльше трьох мiсячiв

або сумарна заборгованiсть з орендноi плати бiльша, нiж плата за три мiсяцi;
12.7.2. використовус Майно не за цiльовим призначенням, визначеним у пунктi 7.1 Умов.
12.7.З.6ез письмового дозволу Орендодавчя передав Майно, його частину у користування

iншiй особil
12.7 .4. уклав договiр суборенди;
l2.7.5. перешкоджас спiвробiтникам Орендолавця таlабо Балансоутримувача здiйснювати

контроJIь за використанням Майна, виконанням умов цього договору;
l2.7.6. порушуе додатковi рlови оренди, зазначенi у пунктi 14 Умов;
12.7.7. icToTHo порушус умови охоронного договору, укладеного стосовно Майна, i копiя

якого е додатком до цього договору або передана Орендарю вiдповiдно до вимог частини
восьмоТ cTaTTi б Закону;

l2.7,8. вiдмовився внести змiни до цього договору у разi виникнення пiдстав,
передбачених пунктом 3.7 цього договору.

l2.8. Про наявнiсть однiсi з пiдстав для дострокового припинення договору з iнiцiативи
орендодавця, передбачених пунктом l2.7 цього договору, орендодавець або Балансоутримувач
повiдомляе Орендаревi та iншiй cTopoHi логовору листом. У листi повинен мiститись опис
пор},шення i вимоry про його усунення в строк не менш як 15 та не бiльш як 30 робочих днiв
з дати ресстрацii листа (у строк п'яти робочих днiв, якщо порушення стосуеться прострочення
сплати орендноi плати або перешкоджання у здiйсненнi Орендодавцем
або Балансоутримувачем контролю за використанням Майна). Лист пересиласться на адреоу
електронноi пошти Орендаря i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення
i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого
Майна.

Якщо протягом встановленого у приписi часу Оренлар не усунув порушення,
Орендодавець надсилас Орендарю лист, у якому повiдомляс Орендаревi про дострокове
припинення договору на вимогу Орендодавця, У листi завначаеться пiдстава припиЕення
договору, посилання на вимогу про усунення поруuIення. а також посилання на обставини.
якi свiдчать про те. що порушення тривас пiс.rя закiнчення строк1. вiлвеленого для йоttr

усунення.
!оговiр вважаеться припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiслшrня Орендодавцем

або Ба.пансоутримувачем Орендарю листа про дострокове припинеЕня цього договору.
Орендодавець надсила€ Орендарю лист про дострокове припинення цього договору
електронною поштою. а також поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення
i описом вкладення за адресою мiсцезнаходження оренlаря. а також за адресою орендованого
Майна. .Щата дострокового припинення цього договорч на вимог), Орендодавця встановJю€ться
на пiдставi штемпеJuI поштового вiддiлення на поштовому вiдправленнi Орендодавця.

12,9, Цей договiр може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо:
12.9.1. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар

отримас докази icToTHoi невiдповiдностi об'екта оренди iнформацii про нього, зазначенiй
в оголошеннi, або в aKTi приймання-передачi;

l2.9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-передачi орендар не
матиме можливостi використовувати об'скт або приступи-l,и до виконання peMoHTHIlx робi,l,на
об'ектi через вiдсутнiсть на об'ектi можливостi пiдключення до комунa}льних послуг, або
вiдмови Балансоутримувача укласти iз Орендарем договiр про вiлшкодування витрат
Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надаяня комунмьних послуг
Орендарю, або вiдмови постачальникiв вiдповiдних ком}ъальних послуг укласти iз Орендарем
договори на постачання таких послуг протягом одного мiсяця з моменту звернення орендаря
(за умови. що орендар звернувся до таких постачальникiв посл)т не пiзнiше нiж протягом
одного мiсяця пiсля пiдписання акта прийплання-ltередачi Майна).

12.10. Про виявлення обставин, якi дають право Оренларю на припинення логовору
вiдповiдно до пункту l2.9 цього договору, Орендар повинен повiдомити Орендодавцю
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i Ба:Iансоутримувачу iз надаItням вiдповiдних доказiв протягом трьох робочих днiв пiсля
закiнчення cTpoKiB, передбачених пунктом 12.9 логовору. Якщо протягом З0 днiв з моменту
отримання повiдомлення Орендаря зауваження Орендаря не будугь ycyHeHi, Орендар Еадсилае
орендодавцю i Ба,rансоутримувачу вимогу про дострокове припинення цього договору i вимогу
про повернення забезпечувального депозиту i сплачених сум орендноi плати, Вимоги Орендаря,
заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановлених цим пунктом договору, задоволенню не
пiдлягають.

Щоговiр вважа€ться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання Орендарем
орендодавцю i Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього договору. KpiM
випадкiв, коли Орендолавець або Балансоутримувач надав Орендарю обгрунтованi зауваження
щодо обставин, викладених у повiдомленнi Орендаря. Спори щодо обгрунтованостi цих
зауважень вирiшlтоться судом.

За вiдсутностi зауважеяь Орендодавця та Балансоутримувача, передбачених абзацом
другим цього п)нкту:

Балансоутримувач повертас Оренларю вiлповiлну частину орендноi плати. сплаченоi
Орендарем, протягом десяти календарних днiв з моменту отримання вимоги ОреIrдаря
i пiдписання Оренларем акта повернення Майна з оренди;

Бапансоутримувач повертас сплачений Орендарелr забезпечува.rьний депозит протягом
десяти календарних днiв з моменту отримання вимоги Орендаря i пiдписання Орендарем акта
повернення Майна з оренди. Повернення орендноi 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 рах).нок власних коштiв

за згодою осiб- визначених у пчнкti 5,1 цього договору. якi можна вiлокремити вiл
орендованого Майна, не завдаючи йомч школи. с B-lacHicтKl Орендаря. а полiпшtення, як; не
MolKHa вiдокремити без шкоди для майна. комунальною власнiстю територiа.rьноi громади
MicTa Киева;

полiпшення Майна, зробленi Орендарем без згоди осiб, визначених у пунктi 5.1 цього
договору, якi не можна вiдокремити без шкоди для Майна, е комунальною власн.iстю
територiальноТ громади MicTa Киева та ix BapTicTb компенсацii не пiдлягае.

l2,12. Майно ввФкаеться поверненим Орендодавцю/ Балансоутримlъачу з моменту
пiдписання Балансоутримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.

13. Iнше

l3.1 Орендар письмово повiдомляе iншим сторонам договору протягом п'яти робочих
днiв з дати внесення змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходженнi, баякiвських реквiзитах
i контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повiдомляс Орендаревi про вiдповiднi
змiни письмово або на a-rpecy e.teKTpottttoi поutти.

lЗ.2. ЯкLцо цей договiр пiдлягас нотарiа-лIьному посвiдченню, витрати на таке посвiдчення
несе Орендар.

l3.З. Якщо протягом строку дii договору вiдбувасться змiна Орендодавця
або Балансоутримувача Майна, новий Орендодавець або Балансоутримувач стае стороною
такого договору шляхом складення акта про замiну сторони у логоворi оренди комунального
майна (лалi - акт про замiну сторони) за формою, що розробляеться Фондом державного
ллайна i оприлюднюсться на його офiltiйному веб-сайтi. Акт про замiну сторони пiдписусться
попереднiм i новим орендодавцем або Бапансоутримувачем та в той же день надсила€ться
iншим сторонам договору листом (цiнним з описом), Акт про замiну сторони складасться у
трьох оригiнальних примiрниках. Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов'язаний
(протягом п'яти робо.тих днiв вiд дати його надсилання Орендарю) опублiкувати зазначений акт
в електроннiй торговiй системi. Орендодавець або Балансоутримувач за цим дого9ором
вважасться замiненим з моменту опублiкування акта про замiну cTopiH в електроннiй торговiй
сис,гемi.

У разi коли договiр нотарiапьно посвiлчено. ,го пiдписи посадових осiб поrtереднього
i нового орендодавцiв на akTi про замiн1 сторони пiдлягають ногарiа_пьному посвiдченню.



lз
13.4. У разi реорганiзацii Орендаря договiр ореЕди зберiгас чиннiсть для

вiдповiдного правонаступника юридичноi особи - Орендаря.
У разi видiлу з юридичноi особи - Орендаря oкpeмoi юридичноI особи перехiд до TaKoi

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

Замiна сторони Орендаря набувае чинностi з дня внесення змiн до цього договору.
Замiна Орендаря iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допускаеться.

Орендолавеuь
!арницька районпа

в MicTi Кисвi державна
адмiпiстрацiя

02068, м. КиТв,
вул. Кошиця Олександра, l l
п/р
UА60820172034425ш0lш0O7D00
в,Щержказначейськiй сrryжбi
Украiни, м, Киiв
мФо 820l72
Код €ДРПОУ З7З88222
тел. 564-90- 10.

факс 565-25-37
e-mail :drda@kmda. gov.ua

}дс,, rurcbz

а

l,yTA

Opel1.1ap
Bi:lri.l к),.rь,г}, pIt,ЩарIlиItькоi

районноi в MicTi Кисвi
державноТ ад:rriнiстрацii

020б8, м. Киiв,
вул, Кошичя ОлексаIrдра. l l

р/р
UA l з 820 l 720344290008000077963
в,Щержказначейськiй с,пужбi
Украiни, м. Киiв
мФо 820172
Код еДРПОУ З7448129
тел. (044) 565-19-99.
(044) 56з-55-14 (lз)
e-mail :accounting_kultura@ukr. net

Нач

Ба.,lансоl"грпмувач
Комунальне пiдпрrrспrство

<Керуюча компанiя з

обслуговування
житлового фонду

!арницького району м. Кисва>>

02175, м. КиiЪ,
XapKiBcbKe шосе, l48-A
п/р
Uю5322б9ш0ш60003ш4057б
в АТ <ощадбанк>, МФо 322669
Код €ДРПОУ З9604270
1пнз96042726512
тел./факс 56З-З8-З8, 563-32-00
e-mai l ; kp_kk_damytsia@ukT. пеt
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Лодаток М 2

до .Ц,оговору Ns42З/202lвiд lZ Эз 202lpoKy

.4
)lэ dlcTt киеэ1

.t$.J

ЗАТВЕРДЖУЮ
районноi в MicTi Кисвi

я{а адмiнiсцацii
рослав лАгутА

ло
г-",-

!i
il

ýs

Po,rpax1,1loK орс
згiдllо з Методпкою розрахупкт ор
pl еlrпя КиiЪськоi пricbKoi рали вИ 50/9129

<Про леякi пIлтання оренди комуна.пьного майна
станом на 0l березlrя

малrr пriс-га Киt,ва>>

202l року

BapTicTb орендованого майна згiдно з висновком про BapTicTb майна, без П.ЩВ

cTaнoм lla 31.10.2020 .l 7l l 70,1,00 грп.

Загальна площа - 328,80 кв. м
в т.ч. на 1. 2 поверхах - 328,80 кв. м

Розмiр рiчноi оренлноi плати за оренлу перухомого MaliHa становить 1 грн, 20
на piK; в т.ч. П!В - 00 грн. 20 коп.

KoIl.

П IДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ орЕндАр

Комуrrалыrе пfulприсиство <Керуюча
компаIriя з обслуговчваrIня жItт.lового
фонд1, !арнIlчького pal"loнт lr. KrrcBar>

02l 75, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе, l48-A
п / р U Ю5ЗDб9cfff026f0Е00840576
в АТ <оцадбанк>
мФо з22669
Код еДРПОУ З9604270
Iпнз960427265|2
тел,/факс 56З-З8-З8, 56З-З2-00
kp_kk_damytsia@ukT.net

Вiruriл культ"чр !арницькоi pal"loHHoi
в rricтi Кисвi дерiкавllоi алмiнiстрацii

02068, м. КиiЪ,
вул, Кошиця Олександра, l l
р/р UA1 3820 1 720З44290008000077963
в ДКСУ у м, Киевi
мФо 820l72
Код еДРПОУ З7448129
тел. 565_1 9_99, 563-55-14 (13)
acc9unting_kultura@ukT. net

lla) '/ 
Дrд

|кЕРуючл

llькOг0
м, ки€8лt

39604270

,

1

о

о
о \)э и u

рiй СОЛО!УХА
\1,IL

Наталiя МЕЛЬНИЧУк

на пцставl

Орендар: Вiддi.lI кчльтуrr Даrrницькоi DaйoHlloi в пricT,i Кисвi державноi aдMiHicтnattii
Алреса: вчл. Бориспiльська. З4
Примiщення вIiкорIlстовJ-сться: пiд Dозлriщепня бюджетноi органiзацii, яка повнiстю
yтDшмусться за Dахyпок бюджетч MicTa KtlcBa



до Договору Jф 42З 1202| вiд
Додаток J'{Ъ 4

202l року

2021року

а, j

Акт
приЙмання-передачi в оренду нерухомоrо або iншого окремого

iндивiдуально визначеного майна, що належить до державноi власностi

м. Киiв

Вiддiл кульryри [арницькоi районноi в Micтi Киевi лержавноТ
адмiнiстрацii, код за еДРПОУ З7448129 (дмi - Оренлар),
що знаходиться за адресою: м. КиТв, вул. Кошиця Олександра, l1, в особi
начапьника вiддiлу Мельничук Наталii Юрiiвни, яка дiе на пiдставi
Положення, з однiеi сторони, та Комунальне пiдприсмство <<Керуюча

компанiя з обслуговування житлового фонду Щарниuького району
м. Кисва>, код за еДРПОУ З9604270 (далi - Балансоутримувач),
що знаходиться за адресою: м. Киiв, XapKiBcbKe шосе, 148-А, в особi
директора Сололухи Анлрiя Миколайовича, який дiе на пiдставi Статуту,
з лругоi сторони, скJIzLпи чей Акт, про наведене нижче:

l. На виконання договору оренди нерухомого майна
вiд 2021 року Nч42З/2021 (далi - .Щоговiр оренди)
Балансоутримувач передае, а Оренлар приймае в строкове платне
користування нерухоме майно, що н€Lпежить ло комунмьноi власностi, -

(далi - Об'ект оренди), що перебувае на балансi Ба.пансоутримувача та
належить до сфери управлiння Щарничькоi районноi в MicTi Киевi
державноТ алмiнiстрачiТ.

3. Ба,чансоутримувач i Орендар засвiдчl,rоть, що, за винятком тих
випадкiв iобставин, про якi зазначено у пунктi 4 нижче:

3.1. Об'скт оренди е вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi Об'скта оренди
немае майна, належного TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ

Характеристика нерухомого
майна Нежитловi примiщення
Ключ об'скта, пiд яким об'ект
включений ло Перелiку
вiдповiдного типу
Поверх 1,2 (перший, другий)
Загальна площа об'скта (кв. м) 328,80
Корисна площа об'скта (кв, м) 328,80

назва об'екта
Нежитловi примiщення з ЛЬ l по
JФ 28 (група примiщень Nч 25)

мiсцезнаходження об'скта м. Киiв, 02096, вул. Бориспiльська, 34



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

З.2. повнiстю вiдповiдае дiйсностi iнформацiя про Об'ект оренди:
оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду (iнформацiйному

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 ix дii на аукцiонi
(далi - Перелiки).

4. Балансоутримувач засвiдчус, що зазначенi у пунктах 9.1.1 i 9.1.2
!оговору оренди, повнiстю вiдповiдають дiйсностi, а випадки i обставини,
на якi с посилання ч цих пунктах .Щоговору оренди, вiдсутнi.

5. I_{и м Актом Орендар засвiлчуе, що отримав вiл Ба,rансоутримувача
необхiдний комплект ключiв вiд Об'екта у кiлькостi _ штук.

()реплар
Bi п"цi,п куJlы,ури f|apHHubKoi районноi
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

02068, м. Киiв,
вул. Кошиця Олексанлра. l l
р/р UA l 3820 1 720344290008000077 96З
в flKCY у м. Киевi
мФо 820l72
Код еДРПОУ З'7448|29
тел. 565-19-99, 563-55-14 (l 3)
accounting_kultura@ukr.net

Нач

[Iа,гмй МЕЛЬНИЧ
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Балансоутримувач
Комуllа"пыlс пiдпрrrслrство

<.rКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фопду Щарницького

району м. Кисва>

02175, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе, 148-А
п/р UA 25З226690000026000З00840576
в АТ <Ощадбанк>
мФо з22669
Код еДРПОУ З9604270
1пнз960427265|2
тел./факс 56З-38-З8, 563-32-00
kp kk damy.tsia@ukr.net
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