
.Щоговiр оренди нерухомого майна, що належить до комунальноi власностi
територiа.,тьноi громади MicTa Кисва М 4241202l

I. Змiнюванi ови догово алi - Умови
l Найменування населеного пункry

202l.Щата2
посилання на

документ,
який надас

повновФкен}lя
на пiдписання

договору
(стат"\т,

положення.
наказ.

ловiрнiсть
rощо)

Прiзвище,
iм'я. по
батьковi

особи. що
пiдписала
договiр

l,/

Посада
особи, що
пiдписа,rа
логовiр

Сторони найменчвання

коп згЬо з
Сдиним

лфжавним
рессгром

Iорl,LIиtlни)i
осiб. фiзичних

осiG
пiдлрисмцiв i
грмiцських
фрм}вдlь

з

Голова

Ъкон Украiни
<Пр мiсцевi

лержавнi
адмiнiсграцiii).

реtламеrrг

,Щарничькоi
районноi в

мiсгi Кисвi
державноi

адмiнiсграцiТ

02068,
Украiна,
м. КиТв-

вул. Кошичя
Олександра.
бул. l l

Лаryта
Ярослав
миколайович

з.l

Ф

а
Е1t
а-о

.Щарничька

районна в MicTi
Кисвi лержавна
адмiнiстрачiя

з,7з88722

drda@kmda.gov.ual ]з Адреса електронноТ пошти Орендодавчя. на яку надсилаються офiцiйнi
повlдомлення за цим договором

0209l ,

УкраТна,
м. КиТв,
вул. Вербичь-
кого ApxiTeK-
тора, 5

Гричишин
Леся

михайлiвна

з.2

а-
{т
а.о

Комунальне
некомерчiйне
пiдприсмство

..I |eHTp
первинноТ
медико-

caHiTapHoT

допомоги М2о
flарницького

району м. Кисва

38266365

.Щирекгор Стаryт

сrр darn@ukr.netз.2 ] Адреса елекrронноi пошти Оренларя, на яку надси.лаються офiцiйнi
пов|домлення за цим логовором

https://dampmsd2.itmed.orgз.2.2 Офiцiйний веб-сайт ОренларяJ на якому опублiкована iнформачiя про
Орендаря та його дiяльнiсть|

02175,
УкраТна,
м. Киiв.
XapKiBcbKe
шосе.
бул. l48 А

Сололуха
Анлрiй
миколайович

з.3

о-F
а

Комунальне
пiдприсмство
<Керуюча
компанiя з
обслуговування
житлового

фонду
,Щарничького
району
м. Кисва>

з9604270

kp_kk darnytsia@ukг.net

.Щиректор CTa,l1T

з.з.l Адреса електронноi пошти Балансоутримувача, на яку надсилаються
офiцiйнi повiдомлення за цим догоsором

.1 Об'скт оренди та склад майна (далi - Майно)
Нежитлове примiцення, ЛЬ l - 7 групи примiщень IЪ l
в лiт. "Аrr, загмьною площею l20, 00 кв. м, що розташоване
за адресою: 0208l, УкраТна, м. Киiв, вул. Злолбу HiBcbKa.7.

.1. l lнформачiя про об'скт оренди -нер;,хоме майно

м. КиIв .
,,О/,, l!/2e4,,

Алреса
мiсцезнахо-

дження
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| поверх. згiдно з викопiюванням з поповерхового плану. що
с}оIадас неаlд €м части цього дого даток JФ l

4.z Посилання на cTopiHKy в електроннiй торговiй системi, на якiй розмiщено iнформацiю про об'ект оренди
вiдповiдно до оголошення про передачу майна в оренду або посилання на опублiковане вiдповiдно до
Порядку перелачi в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 Nq483 <.Щеякi питання орендн державного та комунального майна>>

(лмi - Порялок) iнформацiйне повiдомлення/iнформачiю про об'екг оренди, якщо договiр укладено без
проведення аукцiону: https://darп.kyivcity.gov.цrfiIes/202l lЗ/9/lО4.рdf

+.-, Iнформачiя про на,rежнiсть Майна до пам'яток
кульryрноТ спалщини, щойно виявлених об'сктiв
культурноi спадщини

Майно не включено до .Щержавного ресстру
нерухомих пам'яток УкраТни, не е об'сктом
культурноТ спадщини

_+,_+ Погодження органу охорони кульryрноi спа.rщини на передачу
в оренду Майна, що с пам'яткою кульryрноТ спалщини. шойно
виявленим об'ектом кульryрноi спалщини чи iT (його)
частиною (за наявностi)

спадшини
Майно не с пам'яткою кульryрноi

4.5 Iнформаuiя про укJIадення oxopoнHo1-o договору щодо Майна Не укладений, так як не е пам'яткою
кульryрноi спалщини

.+.6 Витрати Бмансоl,тримувача./колишнього оревдаря, пов'язанt
iз укладенням охоронного договору

сума (гривень) 0,00

5 Процедура, в результатi якоТ Майно отримано в оренду
_5. l (Б) без аукцiону

BapTicTb Майна6
6.1 Ринком (очiночна) MpTicTb,

визначена на пiдсrлi звiry про
ouiHKy Майна (частина четверга
сгатгi 8 Ъкону УкрiЪи вiд
0З.l0.20l9 Ns l57JX <Про орнлу
державного та комуна,rьною майна-ll
(Вiдомостi ВерховноI Рапи Ук,рihи.
2020 р..Nэ4. сг. 25) (далi - Закон)

сума (гривень), без податку на додану BapTicTb 2 827 200,00
(dBa .ui;tbйoHa Biclucom dваdцяmь cLu muсяч dBicmi zpuBeHb)

о

Товариство з обмеженою
вiдповiдмьнiстю (ГЛоБАЛ
АПРАЙЗЕР ГРУП)

дата оцlнки
3l сiчня 202l року
дата затвердження висновку
про BapTicTb Майна

6.1.1 оцiнювач

6. 1.2 реuензент .Щепартамент KoMyHa.rbHoT
власностi м. Кисва виконавчого
органу КиТвськоТ мiськоi рали
( КиТвськоi MicbKoi державноТ
адмiнiстрацii)

дата рецензll
24 лютого 202l року

6,2 Страхова BapTicTb

6.2.I Сума. яка дорiвнюс визначенiй у
пункгi 6.1 Умов

сума (гривень), без полатку на додану BapTicTb 2 827 20О,00
(dBa .ui-lbйoHa Bici-ucom dваdцяmь ciu muсяч dBicmi lpuBeHb)

Впрам Балансоlтриьryмча пов'язанi
iз проведенням оцiнки Майна

сума (гривень) 0,00 (Hy;tb zpH)

,7
I{iльове призначення Майна

7.| розмiщення комунмьного закладу охорони здоров'я, який утримусться або частково фiнансусгься за
рахунок бюлжеry MicTa Кисва

tt Графiк використання (заповнюсться
якшо Майно передасться в t!огодинну
оренду)

не застосовчсться

Орендна плата та iншi платежi
9.1 Мiсячна орендна плата, визначена

на пiдставi Методики розрахунку
орендноТ плати, що дiс вiдповiдно
рiшення КиТвськоi MicbKoT ради
вiд 2З.07.2020 Ns 50/9l29 <Про
деякi питання оренди комунzlльно-
го майна територiальноТ громади
MicTa Кисва> (далi - Методика )

сума, гривень, без податку на
лолану BapTicTb 0,08
(Додаток Nе 2)

дата визначення ринковоТ BapTocTi
майна
3l сiчня 202l року, що с датою
визначення орендноТ rrлати за
базовий мiсяць оренди

24 лютого 202 |

6.3

9



з
9,2 Витрати на Jлримання

орендованого Майна та надання
комунiшьних послуг Оренларю

|() Розмiр авансового внеску орендноТ плати
I(). l 2 (двi) мiсячнi оренднi плати сума, гривень, без полатку на додану BapTicTb 0,1б грн.

ll Сума забезпечувмьного депозиry 6 0О0,00 грн.
(ulicпb muсяч ?puBeHb 00 коп.)

l2 Строк договору: 5 poKiB з ,<QL>> березня 202l року до < l .l ,lютVlD 2О26 року вкJIючно.
l _-1 Згода на суборенлу Оренлолавечь не надав згоду на передачу Майна в суборенлу

1.1 !одатковi умови оренди Не затверджено
l5 Банкiвськi реквiзити для сплати

оренлноТ плати та iнших платежiв
вiдповiдно до цього договору

Балансоlтримувача
Рахунок: UА25З22669000m26mOЗ00840576
Банк одержувача АТ <Ощадбанк> м. Киiв

lб Спiввiдношення розполiлу
орендноТ плати станом на даý
укладення договору
" з урахуванням рiшення КиТвськоТ
мiськоi ради <Про бюджет MicTa
Кисва на 20 piк)

Балансоутримувачу l 00 (сто)
вiдсоткiв суми оренднот плати

дого ток 3

бюджету MicTa Кисва 0 (нуль)
вiдсоткiв суми орендноТ плати

II. Незмiнюванi умови договору

l. Предмет договору

1.1. Орендодавець i Балансоутимувач передають, а Орендар приймас у строкове llllaтHe
корист}ъання майно, зазначене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого становить суму, визначену
у пунктi б Умов.

1.2. Майно переда€ться в оренду дJIя використання згiдно з пунктом 7 Умов.

2. Умови передачi орендованого Майна Орендарю

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.

Акт приймання-передачi Майна в оренду та акт повернення майна з оренди скJIадаються
за формою, що розробJrясться Фондом державного майна iоприлюднюсться на його офiцiйному
вебсайтi.

2.2. Перелача Майна в оренду здiйсню€ться за його страховою вартiстю, визначеною
у пунктi 6.2 Умов.

3. Оренлна плата

3.1. Орендна плата становить cylly, визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування податку на
доДану BapтicTb на суму орендноi плати здiйсню€ться у порядку, визначеному з:lконодавством.

!о складу орендноi плати не входять витрати на }тримання орендованого майна
(комунальних послуг, послуг з управлiння об'сктом HepyxoMocTi, витрат на }тримання
прибудинковоi територiТ та мiсць загального користування. Bapтicтb послуг з ремонтуi технiчного обслуговування iнженерного обладнання та внутрiшньобудинкових мереж,
РеМОНТУ булiвлi. у тому числi: покрiвлi. фасалу. вивiз смiття тощо). а також компенсацiя ви грат
БМаНСОУТРимувача 3а користування земельною дi,tянкою. Орендар несе чi витрати на ocHoBi
окремих Договорiв, укладених iз Балансоугримувачем та безпосередньо з постачальниками
комунitльних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору.

компенсуються Оренларем в порядку, перелбаченому пунктом 6.5

договору. розрахунок комунмьних послуг € додатком до цього
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3.2. Оренлна плата за перший мiсяць оренди визначаеться з урахувtlнням таких

особливостей: якщо мiж датою визначення оренлноi плати за базовий мiсячь (визначений
вiдповiдно до пункту 9.1 Умов) i датою пiдписання акта приймання-передачi минуло бiльш як
один повний календарний мiсяць, то розмiр оренлноi плати за перший мiсяць оренли
встановлю€ться шляхом коригування орендноi плати за базовий мiсяць на iндекс iнфляцii
у мiсяцях, цо минули з дати визначення орендно'ii плати за базовий мiсяць;

орендна плата за другий i кожний наступний мiсяui оренли визнача€ться шляхом
кориг}ъання орендноТ плати за поперелнiй мiсяць на iнлекс iнфляцii за наступний мiсяць.

3.3. Оренлар сплачу€ орендну плату до бюджету MicTa Киева та Балансоутримувачу
у спiввiдношеннi, визначеному у пунктi lб Умов (або в iншому спiввiдношеннi, визначеному
законодавством). щомiсяшя: до l5 числа що настае за поточним мiсяцем оренди.

3.4. Орендар сплачуе орендну плату на пiдставi paxl,HKiB Балансоутримувача.
Балансоутримувач виставJIяе рахунок на загальну суму оренлноi плати iз зазначенням частини
орендноТ плати. яка сплачуеться на рах)цок Балансоутримувача, i частини орендноi плати.
яка сплачусться до бюджету MicTa Кисва. Податок на дод:lну BapTicTb нарirховуеться на загальну
суму оренлноi плати. Оренлар сплачу€ Ба",rансоутримувачу нurлежну йому частину оренлноi
плати рaвом iз податком на додану BapTicTb. нарахованим на загtl,,lьну суму оренлноi плати.
Ба,rансоутримувач надсилае Орендарю рахунок не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати
платежу. Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточного мiсяця оренди
Ба;lансоутрнмувач передас Орендарю акт виконаних робiт на надання орендних послуг рL}ом
iз податковою накладною за умови ресстрачii Орендаря платником податку на додану вар,riсть.

3.5. В день укладення цього договору або до цiсi лати Оренлар сплачу€ орендну плату за
кiлькiсть мiсяцiв, зазначену у пунктi l0 Умов (авансовий внесок з орендноi плати), на пiдставi
докlъlентiв, визначених у пунктi 3.6 цього договору.

3.6. Пiдставою для сплати авансового внеску з орендноi плати с рiшення, прийняте
вiдповiдно до пункту 12l Порядку.

3.7. Розмiр оренлноi плати пiдлягас перегляду на вимогу однiсТ iз cTopiH у разi змiни
Методики.

Оренлолавечь зобов'язаний звернутися до Орендаря iз вимогою про перегJrяд орендноТ
плати, якщо змiни до Методики мають наслiдком збiльшення розмiру оренлноi плати за цим
договором. протягом 30 каленларних днiв з моменту набрання члнностi вiдповiдними змiнами.

Оренлар може зверн}.тися до Орендодавця з вимогою про перегляд оренлноi плати. якщо
змiни до Методики мають наслiдком змiну розмiру оренлноI плати за цим договором. протягом
буль-якого строку пiсля набрання чинностi вiдповiдними змiнами.

Новий розмiр орендноi плати починас застосовуватися з першого числа мiсяця. що настас
за датою укладення сторонами додатковоi угоди до цього договору щодо приведення розмiру
орендноi плати у вiдповiднiсть iз змiнами, внесеними до Методики. Вiдмова орендаря укласти
.],одаткову угоду щодо збiльшення оренлноi плати з метою приведення r'i' у вiдповiднiсть
iз змiнами. внесеними до Методики. с пiдставою для дострокового припинення цього договору.

3.8. Орендна плата, перерахована несво€часно або не в повному обсязi, стягусться
Балансоутримувачем iз урiLхуванням пункту 16 Умов.

3.9. На суму заборгованостi Орендаря iз сплати орендноТ плати нарахову€ться tlеня
в розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку на дату нарахування пенi вiд суми
заборгованостi за кожний день прострочення перерахування орендноi плати.

З.I0. HалMipy сплачена сума орендноi плати, що надiйшла Балансоутри мувачу. пiдлягас
в установленому порядку зарiLчуванню в parxyнoк майбутнiх платежiв, а у разi неможливостi
такого зарахування у зв'язку з припиненням орендних вiдносин - поверненню Орендарю.
Сума орендноi плати! сплаченоi авансом вiдловiдно до пункту 3.5 цього договору. пiдлягас
зарахуванню в parxyнoк сплати орендноi плати за першi мiсяцi оренди пiсля пiдписання акта
при й мання-передачi Майна.

3.11. Припинення договору оренди не звiльняе Орендаря вiд обов'язку спJlагити
заборгованiсть за орендною платою. якщо тilка виникла, у повному обсязi, ураховуючи пеню
та неустойку (за наявностi).

з.|2. орендар зобов'язаний на вимоry Балансоlтримувача проводити звiряння
взасморозрахункiв за орендними платежами i оформляти акти звiряння.



5

4. Повернення Майна з орепди i забезпечувальний депозит

4.1 . У разi припинення договору Оренлар зобов'язаний:
звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд на,rежних Оренларю речей

i повернути його вiдповiдно до акта повернення з оренди орендовatного 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'емнi полiпшення або проведено
капiта.пьний ремонт, - то разом iз такими полiпшеннями/капiтальним ремонтом;

сплатити орендну плату, нараховану до дати, що переду€ датi повернення Майна з оренди.
пеню (за HMBHocTi), сплатити Ба.,lансоутримувачу платежi за договором про вiдшкодlъання
витрат Балансоутримувача на }тримання орендованого Майна та надання комунzrльних послуг
Орендарю, нараховану до дати, шо передуе датi повернення Майна з оренди;

вiдшкодувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повноi або
частковоi) орендованого Майна з вини орендаря (i в межах сум, що перевищують суму
сlрахового вiлшкодування, якщо воно поширюсться на випадки погiршення стану або втрати
орендованого Майна). або в разi демонтажу чи iншого вил)лення невiд'емних
полiпшень/капiтмьного ремонту.

4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинення цього доl,овору
Ба:rансоутримувач зобов'язаний оглянути Майно i зафiксувати його поточний стан, а також
стан розрахункiв 1а цим договором i за договором про вiдшкодування витат
Ба,rансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг
Оренларю в aKTi повернення з оренди орендованого Майна.

Балансоутримувач скJIадас акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох
оригiнальних примiрниках i надае пiдписанi Балансоутримувачем примiрники Орендарю.

Оренлар зобов'язаний:
пiдписати три примiрники iжTa повернення з оренди орендованого Майна не пiзнiше нiж

протягом н acT)iTI но го робочого дня з моменry Тх отримання вiл Балансоутримувача i одночасно
поверн)ти Балансоутримувачу два примiрники пiдписаних Оренларем акTiB разом iз ключами
вiд об'скта оренди (у разi, коли доступ до об'скта оренди забезпечусться ключами);

звiльнити Майно одночасно iз поверненням пiдписаних Орендарем aKTiB.
Не пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля припиЕення договору Балансоу,гримувач

зобов'язаний надати Орендодавцю примiрник пiдписаного аIсга повернення з оренди
орендованого Майна або письмово повiдомити Орендодавцю про вiдмову Орендаря
вiд 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 повернутим з оренди з моменry пiдписання Балансоутримувачем та
Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.

4.4. Якцо Орендар не повертас Майно пiсля оц}имання вiд Балансоутримувача
примiрникiв акта повернення з оренди орендованого Майна, Орендар сплачус до бюджету Micтa
Кисва неустойку у розмiрi подвiйноi орендноi плати за кожний день користування Майном
пiсля дати припинення цього договору.

4.5. З метою виконання зобов'язань Оренларя за цим договором, а також за договором про
вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання
комунальних послуг Орендарю до або в день пiдписання цього договору Орендар сплачус
на рахунок Балансоlтримувача забезпечувальний депозит в розмiрi. визначеному у пункгi l l
Умов.

4.6. Ба,тансоутримувач повертае забезпечува:Iьний депозит Орендарю протягом п'яти
робочих днiв пiсля отимання вiл Бмансоутримувача примiрника акта повернення з оренди
орендованого Майна, пiдписаного без заувiDкень Балансоутримувача, або здiйснюс вирtжування
с}ъ.l, визначених у пунктi 4.8 цього договору, у разi наявностi зауважень Балансоутримувача або
Орендодавця.

4.7. Ба.пансоутримувач перерахову€ забезпечувмьний депозит у повяому обсязi до
бюлжету MicTa Кисва. якщо:
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Орендар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди орендованого Майна
у строк, визначений цим договором, або створюе перешкоди у лоступi до орендованого Майна
представникiв Балансоутримувача або Орендодавця з метою скJIадення такого акта;

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

4.8. Балансоутримувач не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з моменту
отримання вiд Ба,тансоутримувача примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна iз
зауваженнями (або за наявностi зауважень Орендодавця) зарахову€ забезпечува,rьний депозит в

рахунок невиконаних зобов'язань Оренларя i перераховус забезпечувальний депозит на
погашення зобов'язань Орендаря у такiй черговостi:

у першу чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати пенi (пункт 3.9 цього
логовору) (у такому разi вiлповiлна суму забезпечуваIльного депозиту розподiлясться мiж
бюджетом MicTa Киева i Бапансоутримувачем);

у другу чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати неустойки (пункт 4.4 чього
договору);

у третю чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини орендноi плати.
яка вiдповiдно до пункту l б Умов пiдлягас сплатi до бюджету MicTa Кисва;

у четверту чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини орендноi плати.
яка вiдповiдно до пункry l б Умов пiдлягас сплатi Балансоутимувачу;

у п'яту чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати Балансоутримувачу платежiв
за договором про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна
та надання комунальних послуг Орендарю;

у шосту чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсацii суми збиткiв, завданих
оренлованому Майну;

у сьому чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати iнших платежiв за цим
договором або в рахунок погашення iнших не виконаних Орендарем зобов'язань за цим
договором.

Балансоутримувач поверта€ Оренларю суму забезпечlъtlльного депозиту, яка за",Iишилась
пiсля здiйснення вирахувань, передбачених цим пунктом.

5. Полiпшенпя i ремонт орендованого майнд

5.1 . Орендар ма€ право:
за згодою Балансоутримувача проводити поточний таlабо капiтмьний ремонт Майна

i виступати зilмовником на виготовлення проектно-кошторисноi документацii на проведення

ремонту;
здiйснювати невiд'смнi полiпшення Майна за наявностi рiшення Орендодавчя

про надання згоди, прийнятого вiдповiдно до Закону та Порялку;
за згодою орендодавця, наданою вiдповiдно до Закону та Порядку, i олин раз протягом

строку оренди зарехувати частину витрат на проведення капiтального ремонту в рахунок
зменшення орендноi плати.

5,2. Порялок отримання Орендарем згоди Балансоутримувача i Орендодавчя
на проведення вiдповiдних видiв робiт, передбачених пунlсtом 5.1 цього договору. порядок
о]римання Орендарем згоди Оревдодавця на зарarхування витрат на проведення цих робiт
в рахунок орендноi плати i умови, на яких здiйснюеться тzже зарахування, а також сума витрат,
якi можуть бути зарахованi, визначаються Порядком.

5.3. Оренлар мас право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень
Майна у порядку та на умовах, встановлених Порядком.

5.4. Оренлар мас право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень
майна вiд переможця аукuiону з приватизацii Майна, а якщо таким переможцем стас орендар,

- то право на зарахування в рахунок купiвельноi цiни суми BapTocTi здiйснених ним
невiд'емних полiпшень у порядку та на умовах, встановлених Законом Украiни вiд l8.01.20l8
М 2269-VIII <Про приватизацiю державного i комунального майна>.
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6. Режим використдння орендовавого Мдйна

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
його пошкодженню i псуванню. тимати Майно в поряJlку, передбаченому санiтарними
нормами та правилами пожежноТ безпеки, пiдтримувати орендоване Майно в належному cTaHi.
не гiршому. нiж на момент передачi його в оренду, з урахуванням нормального фiзичного
зносу, здiйснювати заходи протипожежноi безпеки.

б.3. Орендар зобов'язаний:
вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноi безпеки розробляти

комплекснi заходи щодо забезпечення пожежноi безпеки об'скта оренди Майна;
забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартiв. норм. правил, а також

виконання вимог приписiв i постанов органiв лержавного пожежного нагляду та вимог
вiдповiдних служб (пiдроздiлiв) Бапансоутримувача;

утримувати у справному cтaнi засоби протипожежного зirхисту i зв'язку, пожежну
TexHiKy, обладнання та iHBeHTap. не допускати ii використання не за призначенням;

проводити внутiшнi розслiлування випадкiв пожеж та подавати Бмансоутримувачу
вiдповiднi документи розслiдування.

Орендар несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатацii iнженерних мереж,
пожежяоi безпеки i санiтарних норм у примirченнях згiдно iз законодавством.

6,4. Орендар зобов'язаний забезпечити представникам Оренлrrлавчя
та Ба:Iансоутримувача доступ на об'скт оренди у робочi днi у робочий час (а у разi отримання
скарг на порушення правил тишi або провадж9ння Орендарем дiяльностi у неробочий ч&о, яка
завда€ шкоди або незручностей власникам сумiжних примiшtень. - то у буль-який iнший час)
з метою здiйснення контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов цього
договору. Про необхiднiсть отримання дост)пу до об'екта оренди Балансоутримувач або
Орендодавець повiдомляе Орендаревi електронною поштою принаймнi за один робочий день.
KpiM випадкiв, коли доступ до об'€кта оренди необхiдно отримати з метою запобiгання
нанесенню шкоди об'скту оренди чи власностi TpeTix осiб через виникнення загрози його
пошкодхення внаслiдок аварiйних ситуачiй або внаслiдок наст!lн}lя надзвичайних ситуачiй,
техногенного та природного характеру, а також у разi отримання скарг на порушення правил
тишi або провадження Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди
або незручностей власникам сумiжних примitлень. У разi виникнення таких ситуачiй Оренлар
зобов'язаний вживати невiдкладних заходiв для лiквiдацii ii наслiдкiв.

6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати укладення цього договору Бмансоутримувач
зобов'язаний надати орендарю для пiдписання:

два примiрники договору про вiлшколування витрат Балансоутримувача на утимання
орендованого Майна та надання комунмьних послуг орендарю вiдповiдно до примiрного
логовору. та./або

проекти логоворiв iз постача.rьниками ком)ла],Iьних послуг. якщо стосовно об'скта оренди
такими постач,uьникЕlми комунальних послуг вiлкритi oKpeMi особовi рахунки або якщо oKpeMi
особовi рахунки були вiдкритi на попереднього користувача Майном.

Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання примiрвикiв
договору про вiдшколування витрат Балансоутримувача на }тримання орендованого Майна
та надання комунальних послуг Орендарю:

пiдписати i повернlти Балансоутримувачу примiрник договору; або
подати Балансоутримувачу обгрунтованi зауваження до сум витрат. якi пiдлягають

вiдшкодуванню Оренларем за договором.
Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання

вiд Балансоутримувача вiдповiдi на cBoi зауваження, яка мiстить документа,rьнi пiдтвердження
витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню Орендарем, пiдписати i повернри Балансоутримувачу
примiрник логовору.
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Орендар вживае заходiв для укJrадення iз постачальниками комунальних послуг
логоворiв на постачання вiдповiдних комунальних послуг протягом мiсяця з моменту
отримання проектiв вiдповiдних договорiв вiд Балансоутримувача. Орендар зобов'язаний
надати Балансоутримувачу копii логоворiв. укладених iз постача,rьниками комунальних послуг.

7. Страхування об'скта оренди, вiдшкодування витрдт на ouiHKa Майна та
укладення охоронного договору

7.1 . Орендар зобов'язаний:
протягом l0 кмендарних днiв з дня укладення цього договору застрахувати Майно

на суму його страховоi BapTocTi, визначеноi у пунктi 6.2 Умов, на користь Балансоутримувача
згiдно з Порядком, зокрема вiд пожежi. затоплення, протиправних дiй TpeTix осiб. стихiйного
лиха. та протягом l0 календарних днiв з дня укладення договору стarхування (логоворiв
страхування) надати Балансоутримувачу та Орендолавшю завiренi належним чином копiТ

договору страхування i документiв. якi пiлтверлжуrоть сплату страхового платежу (страхових
платежiв);

поновлювати щороку логовiр страхування так. щоб протягом строку лii цього договору
Майно було застрахованим, i надавати Балансоутримувачу та Орендодавцю копii завiрених
належним чином договору страхування i докрrентiв. якi пiлтверджчють сплату стахового
платежу. Якцо договiр страхування укладений на строк. що с iншим. нiж один pik. такий
договiр повинен бlти поновлений пiсля закiнчення строку, на який BiH укладено.

Оплата послуг страховика здiйснюсться за рахунок Орендаря (страхувальника).
7.2. Протягом l0 робочих днiв з дня укJIадення цього договору Орендар зобов'язаний

компенсувати Балансоутримувачу ви,Фати, пов'язанi з проведенням незалежноi оцiнки Майна,
в cyMi. зазначенiй у пунктi 6.3 Умов (у разi понесення Балансоутримувачем таких витрат).
Балансоутримувач мае право зарахувати частину орендноi плати, що пiдлягас сплатi на користь
Балансоутримувача, в рахунок його витрат, пов'язаних iз проведенням неза.лежноТ оцiнки
Майна.

8. Суборенла

8.1 . Орендар не ма€ права передавати Майно в суборенду.

9. Запевнення cTopiH

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

с вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'скта нема€ майна, палежного TpeTiM особам, повний
i безперешкодний доступ до об'€кта може бlти наданий Оренларю в день пiдписання акта
приймання-передачi разом iз комплектом ключiв вiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi
приймання-перелачi;

9.1.2. iнформацiя про Майно, оприлюднена в оголошеннi про передачу
в оренду об'скта оренди, посилання на яке зазначене у пунктi 4.2 Умов, вiдповiдае дiйсностi,
за винятком обставин, вiлображених в aKTi приймання-передачi.

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

9.3. Одночасно або до дати укладення цього договору Орендар повнiстю сплатив
авансовий внесок з орендноi плати в розмiрi. визначеному у пlъктi l 0 Умов.

9.4. Одночасно або до укJIаJIення цього договору Оренлар повнiстю сплатиВ
забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов.

10. flодатковi умови орендп

l0.1. орендар зобов'язаний виконувати обов'язки, покладенi
уповноваженоГо органУ про встановлення додаткових }тloB оренди,

на нього рlшенням
визначених у пунктi
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14 Умов. за умови. що посилання на TaKi додатковi умови оренди було включено до
оголошення про передачу майна в оренду, iнформачiйного повiдомлення про об'скт (пункт 4.2
Умов).

l1.1. За невиконання або нена,,rежне виконання зобов'язань за цим договором сlорони
несуть вiлповiлальн icTb згiдно iз зzжоном та договором.

l1.2. оренлолавець не вiдповiдас за зобов'язаннями оренларя. Оренлар не вiдгtовiдас
за зобов'язаннями Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим договором. Орендар вiдповiдас
за своiми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH € правонаступ ником, виключно
власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване
комунальне Майно.

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

l1.4. 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 статгi 17 Закону може
здiйснюватися в безспiрному порядку на пiдставi виконавчого напису HoTapiyca.

l1.5. Ба,rансоутримувач мас право звертатись до суду з позовом лро розiрвання ltього

.Щоговору внаслiдок невиконання або неналежяого виконzlння його умов таlабо виселення
Орендаря з Об'екта, в тому числi у випадку закiнчення дii !оговору таlабо перебування
Оренларя в Об'ектi без достатньоi правовоi пiдстави.

l2. Строк чинностi, умови змiни та припинення договору

l2.1. Щей логовiр ук.лалено на строк, визначений у пунктi 12 Умов. Перебiг строку
договору починасться з дня набрання чинностi цим договором. Строк оренди за цим договорм
почина€ться з дати пiдписання акта приймання-передачi i закiнчусться датою припинення цього
договору.

l2.2. Умови цього договору зберiгають силу протягом всього строку дii цього договору,
в тому числi у разi, коли пiсля його укладення законодавством встановлено правила,
що погiршlтоть становище Оренларя, KpiM випалку, передбаченого пунктом 3.7 цього договору,
а в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноТ плати - до виконання зобов'язань.

12.3. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення строку його дii за взасмною
згодою cTopiH з урахуванням встановлених стат,гею lб Закону та Порядком yl'roB та обмежень
шляхом укладення договорiв про внесення змiн i доповнень у письмовiй формi,
якi пiдписуються сторонilми та € невiд'смними частинами цього договору.

l2.4. Проловження цього договору здiйснюеться з урахуванням вимог, встановлених
стаrтею l8 Закону та Порядком.

Орендар. який бажас продовжити цей логовiр на новий строк, повинен зверну,tись
до Орендодавця за три мiсяцi до закiнчення строку лii логовору iз заявою.

Пропуск строку подання заяви Орендарем с пiдставою для припинення цього договору
на пiдставi закiнчення строку, на який його було укладено, вiдповiдно до пункту l43 Порядку.

Орендар. який мас HaMip проловжити логовiр оренди нерухомого майна. що пiдлягас
продовженню за результатаiми проведення аукцiону. зобов'язаний забезпечити доступ
до об'скта оренди потенцiйних оренларiв.

орендар мас переважне право на продовrкення цього договору, яке може бути реалiзовано
1{им у визначений в Порялку спосiб.

l2.5. Якщо iнше не передбачено цим договором, перехiд права власностi на орендоване
Майно TpeTiM особам не с пiдставою для змiни або припинення чинностi цим договором,
i BiH зберiгас свою чиннiсть для нового власника орендованого Майна (його правонаступника).
за винятком випадку приватизацii орендованого Майна Орендарем.

l 1. Вiдповiда",lьнiсть i вярiшення спорiв за договором
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l 2.6.,Щоговiр припинясться :

l2.6.1 з пiдстав, передбачених частиною першою статгi 24 Закону, i при цьому:
l2.6.1.1. якщо пiдставою припиЕеrtня договору е закiнчення строку, на який його укладено

(абзац другий частини першоi cTaTTi 24 Закону). то договiр вважасться припиненим з:

дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення орендодавця
(якщо цей договiр використовуеться дJIя передачi в оренду Майна комунальноi форми
власностi, то рiшення приймаеться органом, визначеним вiдповiдно до абзацу другого частини
четвертоi cTaTTi l8 Закону) про вiдмову у продовженнi цього договору. прийнятого з пiдстав.
передбачених статтею 19 Закону, в межах cTpoKiB, визначеЕих частиною п'ятою cTaTTi 18

Закону; або рiшення орендодавlц про припинення цього договору з пiдстав пропуску
орендарем строку на подання зarяви про продовження цього договору, передбаченого частиною
третьою cTaTTi l8 Закону (пункт l4З Порядку);

дати, визначеноi в абзацi третьому пункry l5l Порялку, якщо переможчем aykuioHy
на продовження цього договору ст.rла особа iнша, нiж Орендар, - на пiдставi протоколу
аукцiону (рiшення Орендодавця не вимагаеться);

|2.6.1,2, якщо пiдставою припинення договору е обставини, перелбаченi абзачами ,rpeTiM.

четвертим, сьомим. восьмим частини першоi cTaTTi 24 Закону, договiр вважаеться припиненим
з дати настання вiдповiдноi обставини на пiдставi рiшення Орендодавrц або на пiдставi
документа, який свiдчить про настання факту припинення юридичноi особи або cMepTi фiзичноi
особи;

12,6.2 якщо Орендар надав недостовiрну iнформачiю про право бути орендарем
вiдповiдно до положень частин третьоi i четвертоli cTaTTi 4 Закону.

.Щоговiр вважа€ться припиненим з цiеi пiдстави в односторонньому порядку на 30 день
пiсля надiслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинеЕня цього договору,
KpiM випадку, коли протягом зазначеного строку Оренлар звернувся до суду з оскарженням
такого рiшення Орендодавця.

У такому разi договiр вважаеться припиненим:
пiс.rrя закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення Оренларем за таким позовом до суду, якщо

судом не вiдкрито проваJIження у справi за таким позовом орендаря протягом зазначеного
двомiсячного строку; або

з дати набрання законноi сили рiшенням суду про вiдмову у позовi Орендаря; або
з дати за.,Iишення судом позову без розгляду, припинення провzulження у справi або з дати

вiдкликання Орендарем позову.
Лист про дострокове припинення надсила€ться на адресу електронноi пошти Орендаря

iпоштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкJIадення за адресою
мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна;

l2.б.3 якщо цей договiр пiдписаний без одночасного пiдписання акта приймання-передачi
Майна. !оговiр вважаеться 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 Балансоутримувач повинен скласти акт
та повiдомити Орендодавцю.

12.6.4. на вимогу Орендодавця з пiдстав, передбачених пунктом l2.7 цього логовору. i при
чьому логовiр вважа€ться припиненим в день, визначений вiдповiдно до абзацу третього пункту
l2.8 цього договору;

12.6.5. на вимогу Орендаря з пiдстав, передбачених пунктом l2.9 цього логовору, i при
цьому договiр вважа€ться припиненим в день, визначений вiдповiдно до абзацу другого пункту
12. l0 цього договору;

12.6.6. за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта
повернення Майна з оренди:

|2.6,7. на вимогу буль-якоi iз cTopiH цього договору за рiшенням сулу з пiдстав.
передбачених законодzlвством ;

l2.7..Щоговiр може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо Орендар:
12.7.1. лопустив прострочення сплати орендноi плати на строк бiльше трьох мiсячiв

або сумарна заборгованiсть з орендноi плати бiльша, нiж плата за три мiсяцi;
l2.7,2. використовуе Майно не за цiльовим призначенням, визначеним у пунктi 7.1 Умов.
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|2.7.Э. без письмового дозволу Орендодавця передaв Майно. його частину у

користування iншiй особi;
l2.7.4. уклав договiр суборенди;
l2.7.5. перешкоджас спiвробiтникам Орендодавця та,/або Балансоутримувача здiйснювати

контоль за використанням Майна. виконанням умов цього договору;
l2.7.6. порушуе додатковi умови оренди. зазначенi у пlтrктi l4 Умов;
l2,7.7. icToTHo порушус умови охоронного договору, укладеного стосовно Майна, i копiя

якого с додатком до цього договору або передана Орендарю вiдповiдно до вимог частини
BocbMoi 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 однi€i з пiдстав для досФокового припинення договору з iнiцiативи
Орендодавця, передбачених п}ъктом l2.7 цього договору, Орендодавець або Балансо}тримувач
повiдомляе Орендаревi та iншiй cTopoHi договору листом. У листi повинен мiститись опис
порушення i вимогу про його усунення в строк не менш як 15 та не бiльш як 30 робочих днiв
з дати peccTpmlii листа (у строк п'яти робочих днiв, якщо порушення стосуеться прострочення
сплати орендноi плати або перешкоджання у здiйсненнi Орендолавцем
або Балансоутримувачем контролю за впкористанням Майна). Лист пересила€ться на алресу
електронноТ 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 Оренларю лист. у якому повiдом,ляе Орендаревi про дострокове
припинення договору 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 д,rя його

усунення.
.Щоговiр вважа€ться припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiслання Орендолавцем

або Балансоутримувачем Орендарю листа про дострокове припинення цього договору.
орендодавець надсила€ орендарю лист про достокове припинення цього договору
електронною поштою. а також поштовим вiдправленням iз повiдомленням про врлення
i описом вкJIадення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого
Майна. .Щата достокового припинення цього договору на вимогу Орендодавчя встановлю€ться
на пiдставi штемпеля поштового вiддiлення на поштовому вiдправленнi Орендодавця.

l2.9. Цей договiр може бlти достроково припинений Еа вимоry Орендаря, якщо:
12.9.1. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта прийманЕя-передачi Орендар

отрима€ докази icтoTнoi невiдповiдностi об'скта 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 можJIивостi використовувати об'скт або приступити до виконilння ремонтних робiт на
об'сктi через вiдсутнiсть на об'сктi можливостi пiдключення до комунальних послуг, або
вiдмови Бмансоутримувача укласти iз орендарем логовiр про вiдшкодуванItя ви,грат
Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг
Оренларю. або вiдмови постачальникiв вiдповiдних ком}ъальних послуг укласти iз Орендарем
ДОгОвори на постачання таких послуг протягом одного мiсяця з моменту звернення Орен:rаря
(За умови. шrо Оренлар звернувся до таких постачальникiв послуг не пiзнiше нiж протягом
одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-передачi Майна).

12.10. Про виявлення обставин, якi дають право Орендарю на припинення договору
вiдповiдно до пункту l2.9 цього договору, Орендар повинен повiдомити Орендодавцю
i Балансоутримувачу iз наданням вiдповiдних доказiв протягом трьох робочих днiв пiсля
закiнченнЯ cTpoKiB, передбачениХ пунктоМ l2.9 логовору. Якщо протягом 30 днiв з моменту
отримання повiдомлення Орендаря зауваження орендаря не булуть ycyHeHi, орендар надсилае
орендодавцю i Балансоутримувачу вимогу про достокове припинення цього договору i вимогу
про повернення забезпечувального депозиту i сплачених сум орендноi плати. Вимоги Орендаря.
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зiцвленi пiсля закiнчення
задоволенню не пiдT ягають.

cTpoKlB, вс,гановлених цим пунк,гом доt,овору.

,I[оговiр вважасться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання Орендарем
Орендодавцю i Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього договору. KpiM

випадкiв, коли Орендодавець або Ба,rансоутримувач надав Оренларю обrрунтованi зауваЖенНЯ

цодо обставин, викJIадених у повiломленнi Орендаря. Спори щоло обrрунтованостi цих
зауваж9нь вирiшуються судом.

За вiдсутностi зауважень Оренлолавчя та Балансоутримувача, передбачених абзацом
другим цього пункту:

Балансоутримувач повертас Оренларю вiлповiдну частину оренлноТ плати. сплаченоТ

Оренларем. протягом десяти календарних днiв з моменту отримання вимоги Орендаря
i пiдписання Орендарем акта повернення Майна з оренди;

Балансоутримувач повертас сплачений Орендарем забезпечува,rьний депозит прOтягом
десяти кzшендарних днiв з моменту отримання вимоги Орендаря i пiдписання Орендарем акта
повернення Майна з оренди. Повернення оренлноi плати. що була надмiру сплачена Орендарем
до бюджету. здiйсню€ться у порядку. визначеному законодавством.

l2.1l. У разi припинення договору:
полiпшення орендованого Майна. здiйсненi Орендарем за рахунок власних коштiв

,}а згодою осiб. визначених у пунктi 5.1 цього договору. якi можна вiдокремиtи вiд
орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, с власнiстю Орендаря, а полiпшення, якi не

vожна вiдокремити без шкоди для майна. - комунiцьною власнiстю територiальноi громади
MicTa Кисва;

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

l2.12. Майно ввФкаеться поверненим Орендодавцю/ Балшtсоутримувачу з моменту
пiдписання Балансоlтримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.

l3. Iнше

l3.1 оренлар письмово повiдомляе iншим сторонам договору протягом п'яти робочих
днiв з дати внесення змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах
i контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повiдомляе Орендаревi про вiлповiднi
змiни письмово або на мресу електронноТ пошти.

l3.2. Якшо цей договiр пiдлягас нотарiальному посвiдченню. витрати на таке посвiлчення
несе Орендар.

l3.3. Якщо протягом строку дii договору вiдбувасться змiна Орендодавця
або Балансоутримувача Майна, новий Оренлолавеuь або Бмансоутримувач стас стороною
такого договору шJlяхом складення акта про замiну сторони у логоворi оренди комунального
майна (лапi - акт про замiну сторони) за формою, що розроблясться Фондом державного
майна i оприлюднюсться на його офiчiйному веб-сайтi. Акт про замiну сторони пiдпису€ться
попереднiм i новим Орендодавцем або Балансоутримувачем та в той же день надсиласться
iншим сторонам договору листом (цiнним з описом). Акт про замiну сторони склада€ться у
трьох оригiнальних примiрниках. Новий Орендодавець або Ба,rавсоутримувач зобов'язаний
(протягом п'яти робочих днiв вiд дати його надсилання Орендарю) опублiкувати зазначенцй акт
в електроннiй торговiй системi. Орендодавець або Балансоlтримувач за цим договором
ввЕDкаеться замiненим з моменту опублiкування акта про замiну cTopiH в електроннiй торговiй
системi.

у разi коли логовiр нотарiально посвiдчено, то пiдписи посадових осiб попереднього
i нового орендодавцiв на аюi про замiну сторони пiдлягають нотарiальному посвiдченню.

l3.4. У разi реорганiзацii Орендаря договiр оренди зберiгас чиннiсть для вiдповiдного
правонаступника юридичноi особи - Орендаря.

У разi вилiлу з юриди.*lоi особи - Орендаря oKpeMoi юридичноi особи перехiд до TaKoi
особи прав i обов'язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий лише за згодою
Оренлолавшя.



Operr,to.IaBeIlr, Оренлар Балансоутримувач

!арничька районна
в пricTi Кисвi державна

адмiнiстрацiя

02068, м. Киiв,
вул. Кошичя Олександра, l l
пlр
UАбштlzвl425ш)lшгm
в.Щержказначейськiй слуокбi УкраТни,
м. КиiЪ
Код €ДРПОУ 37388222
тел.564-90-10,

факс 565-25-37
drda@kmda.gov.ua

[1ст

KoMyHa"rbHe некомерчiйне
пiдприсмство ..Щентр

первинноi медико-санiтарноi
допомоги Л}2 >, .Щарн ицького

раЙону м. Ки(ва

0209l , м. Киiв
вул. Вербичького Архiтеrгор45
UA 92з226690fiхю 260083007б3826
в ТВБВ l0026/06l фiлii Головного

управлiння по м. Кисву та
КиiЪськiй обл. АТ <оцадбанк>,
Код €!РПОУ З8266З65
Витяг платника П.ЩВ

лъ l 8265 l4500876
Iпн ]826636265lз
тел. 563-0б-5 l, 560-99-25
сrр_dаm@чkr.пеt

грllцtlш}lн
II

Комунальне пiдприсмство
<Керуюча компанiя з

обслуговуванпя
житлового фонду

.I[арницького району м. Кисва>>

02l 75, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе. l48-A
п/р
UА25322ббшДпшвlбъ
в АТ <оцадбанк>, МФо 322669
Кол е!РПОУ З9604270
lпн з96042726512
тел./факс 56З-38-38, 563-З2-00
kp_kk_damytsia@uk.net

солодухА
\ý

о

лАгут
d

"е э
лtдtt д}

з9604270

lз
Замiна сторони Орендаря набувае чинностi з дня внесення змiн до цього

договору.
Замiна Орендаря iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допускасться.
l3.5. Щей.Щоговiр укладено у тьох примiрниках, кожен з яких мас однакову юридичну

силу, по одному для Орендаря, Орендодавця i Ба,rансоутримувача.
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до .Ilоговору N9 Р,/ с
KIlее,
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Додаток Np 2
оку

ЗАТВЕРДЖУЮ
о р Hoi в MicTi Киевi

lнlстрацl1
ав лАгутА

Btl

]:

Розрахунок opet
згiдно з Методlrкою розрахунI..т ор Ilo на пlдстав
рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вiд 23 липня 2020 рокry N9 50/9129

кПро деякi пltтання оренди комундльного мдйна територiальноi гропrади MicTa KrlcBa>>

станом на 0l березня 2021 року

Орендар: Комчнальне некомерцiirне пiдпDисмство "ЦентD пепвшнноi пrедлtко-санiтарноi
допо}rоги ЛЪ2" Дапницького DaI"IoH}, rr. Кисва
Адреса: вул. Здолбчнiвська. 7

якtll"l yтрII}t},сться лбо часr,ково фiдацсlсться ra ]raxvHoK бюдiкеr,у ц!ýтаЦ!t(вц.

Загалыrа площа 120,00 кв. м
в т.ч. на 1 поверсi - l20.00 кв. м

Розмiр рiчноi орендноi плати за оренду Ilерухомого майна cтaпoBllTb l грн. 20
па piK, в т,.ч. П.ЩВ 00 грн, 20 коп.

коп.

ПIДРИ€МСТВО-БАЛЛНСОУТРИМУВАЧ

Комуналъяе пiдпрlrсмство <Кеljуюча
компаrriя з обс.пуговування,дttTJoBot,o
фонду !арничького району пr. KlIcBa>>

021 75, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе, l48-A
пl р U А25З226690000026000З00840576
в АТ кОщадбанк>
мФоз22669
Код еДРПОУ З9604270
Iпнз96042726512
тел./факс 56З-З8-З8, 563-32-00

kk_damytsia@ukr.net

орЕндАр
Комунальне некомерцiйне пiдприсмство
"Щентр первинноi пrедико-санiтарноi
допомогll,\Ъ2" !арнпцькоr,о paI"loH},

м. Кисва

02091, м. КиТв,
вул. Вербицького ApxiTeKTopa,5
U л 92з2266900000 26008з00763 826
в ТВБВ 10026/061 фiлiI Головного
управлiнлlя по м, Кисвч та Киiвськiй обл
АТ кОщадбанк>
Кол е,ЩРПОУ З8266З65
Витяг платника П!В Nэ18265 14500876
Iпн з82663626513
тел. 563-06-51 , 560-99-25

.net

ирек,гор

k

.tрiй СОJIО! Леся ГРИL{ИШИН

;]
i

BapTicTb орендованого майна згiдно з висновком про BapTicTb майна, без П,ЩВ
станом на З1.01.2021 - 2 821 200,00 грн.

-+ _)

'и)
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a до договору }{ь 4 24 /202 l BiA ц бч,#rа;:ъf-;

Акт
.'_ ...:Рj,lY:"нЯ-передачi в оренлу нерухомого або irrшого окремогоlпливlдуально визначеного майна, що налея(ить до державно[ власностi

м. Киiв

вiд

О/ 5zлzzцаr 202l року

Комунальне некомерuiйне пiдприсмство ''Щентр первинноТ
медико-санiтарноi допомоги ЛЬ2" Щарницького району м. Киева,
код за СffРПОУ З8266З65 (далi - Оренлар), що знаходиться за адресою:
м. Киiв, вул. Здолбунiвська, 7, в особi директора Грицишин Лесi

Михайлiвни, яка дiе на пiдставi Статуту, з однiсi сторони, та Комунальне
пiдприемство <Керуюча компанiя з обслуговування житлового _фонлу
ЩарничькоГо районУ м. Кисва>>' код за ешпоУ з96042,70 (далi _

Б".r"".оуrр"мувач), шо знаходиться за адресою: м, Киiв, XapKiBcbKe шосе,

148-А, ; о"обi д"репrора Сололухи Андрiя Миколайовича, який дiс

на пiдставi Статуту, з лругоi сторони, склали цей Акт, про нижченаведене:

1.На виконання договору оренди нер}хомого

року Nэ 424lZ02| (далi - ,Щоговiр
а Оренлар приймае в строкове

е 2021'

майна
оренди)
платнеБалансоутр ач передае,

користування нерухоме майно, що наJIежить до KoMyHaJIbHol власностl -

нежитловi п имiщення

l lle ший)

(да.,,ri - Об'скт оренди), що перебувас на балансi Балансоутримувача
та нzшежить до сфери управлiння .Ц,арницькоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii.

3. Балансоутримувач i Орендар засвiдчують, що, за винятком
тих випадкiв i обставин, про якi зазначено у пунктi 4 нижче:

3.1. Об'ект оренди е вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi Об'екта оренди
немае майна, наJIежного TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ

хомого маинаХа истика н

Ключ об'скта, пiд яким об'скт
включений до Перелiку
вlдповlдного ти
Пове х

120,00кв. мзагальна площа об'скта
120,00кв. мКо исна площа об'скта
Нежитлове примiщення з Ns 1 -7

имiщень Jф 1 лiт. <А>пипназва об'скта

м. Киiв, 02081, вул. Здолбунiвська, 7
Мiсцезнаходження об'екта



до Об'скта оренди нада€ться Орендарю в день пiдписання цього акта
приймання-передачi;

3.2. повнiстю вiдповiдае дiйсностi iнформачiя 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 нер)хомого
майна, щодо яких орендодавцем прийнято рiшення про продовження
TepMiHy ix дii на аукцiонi (далi - Перелiки).

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

!оговору оренди' повнiстю вiдповiдають дiйсностi, а випадки i обставини,
на якi е посилання у цих пунктах ,,Щоговору оренди, вiдсутнi.

5. Щим Актом Орендар засвiдчуе, що отримав вiд Балансоутримувача
необхiдний комплект ключiв вiд Об'екта у кiлькостi _ штук.

0209l, м. КиiЪ,
вул. Вербицького ApxiTeKTopa,5
U А 92з2266900000 260083 00763 826 в
ТВБВ l 0026/061 фiлii Головного
управлiння по м. Кисву та Киiвськiй обл
АТ <Ощадбанк>
Кол е.ЩРПОУ З8266З65
Витяг платника ПДВ ХЬ1 8265 l4500876
Iпн 3826636265l з
тел. 563-06-5 l, 560-99-25
сrр_dаm@чk,пеt

Балансоутримувач
Комунальне lIiлприсмс,гво

<Керуюча компанiя з обслуговування
2китлового фонду !арницького

райопу м. Кисва>>

02175, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе. l48-A
п/р UA253226690000026000300840576
в АТ кОщадбанк>
мФо з22669
Код €ДРПОУ З9604270
Iпнз960427265|2
тел./факс 563-З8-З8, 56З_32-00
kp kk_damytsia@ukr.net

Андрiй СОЛОДУХА

,,lЩирекtq

Jlеся ГРИЦl1llIИН

2

Орендар
Комунальrrе некомерцiйне пiдприсмство

<Щентр первинноi медпко-санiтарпоi
допомоги J\!2> !арничького району

м.Кпсва

ar* -

?

а


