
.Щоговiр оренди нерухомого майна, що належить до комунальноi власностi
територiальноi громади MicTa Кисва М 43l1202l

I. Змiнlованi мови догово алi - Умови

kp kk_damytsiara)ukг.net

об'ект о ди та склад майна да,ri - Майно
Нежитловi примiщення з Ns 2 по N9 4 та Nе б (група
примiщень JЁ 20), лiт. кА>. l поверх. загzlльяою плоutею
91,75 кв. м, розташованi за адресою: вул. Вербицького
Архiтекгора, l6, м. КиТв,02l2l, згiдно з викопiюванням з
поповерхового плану. що скJIадас невiл'смну частину
цього лоl ово даток No l

населеногоНайме н м. Киiвl
,I,a 202l2

J Сторони найменчвання

код згФю з
едrним

державним

рсссфом
юрrчичню(

осiб, фiзичнtоi
ociG

пiдприФцiв i

Iромадсьюд

фрryъщь

Адреса
мiсцезна-
ходження

Прiзвище,
iм'я, по
батьковi

особи, що
пiдписа,rа
договiр

Посада
особи, що
пiдписа.ла
догов ip

посилання на

документ, який
па.дас

повновФкення
на пiдлисання

доювору
(сmтл,

положення-
накatз.

ловiрнiсгь
mщо)

а

Е{
9

а.о

.Щарничька
районна в MicTi
Кисвi державна
адмiнiстрацiя

зlз88222

02068,
УкраТна,
м. КиТв,
вул. Кошиrц
Олександра,
буд, t t

Голова

Закон УкраТни
<llpo м icueBi

державнi
адмiнiстрацii)l,

регламент

!арничькоТ
районноТ в
Micri Киевi
державноТ

адмiнi
3.1 Адреса елекгронноТ пошти Оренлодавuя, на яку надсилаються офiцiйнi

повlдомлення за цим догово \1
drda@kmda.gov.ua

о-

t
Фо-о

Чубаров Сергiй
васильович

2293700396

02088,
УкраТна,
м. Ки'lЪ,
вул.
Польова, 2-к

Фiзична
особа

э.1,. l Адреса електронноi пошти Оренларя, на яку надсилаються офiцiйнi
повlдомлення за цим догово \1

drсhчЬаrоч@ukr.пеt

з,2,2 Офiцiйний вебсайт Орендаря, на якому опублiкована iнформацiя про
я та його дiяльнiстьlо

3.з

ý
а.F
о

Е

Комунмьне
пiдприсмство
кКеруюча
компанiя з
обслчговчвання
житлового
фонду
.Щарницького
району
м. Кисва>

0z175,
YKpaiHa,
м. Киiв,
XapKiBcbKe
шосе,
бул. l48 А

Волкотруб
Павло
вiталiйович

Виконувач
обов'язкiв
директора

Статут та наказ
вiд l4.05.202l

Nл 276lк-тр.
(Про

тимчасове
покJlадання
обов'язкiв
директора

на
Волкотруба

п.в.))
3.3.1 ддреса електронноi пошти Балансоутримувача. на яку надсилаюl.ься

lцlинl повIдомлення за цим догово oN1

4
lнформачiя про об'скт оренли -
нерухоме майно

,l,2 Посилання на cTopiHKy в елекгроннiй торговiЙ систелli, на якiй розмiщено iнформачiю про об'скт
редt) в tl во оll () |,оло lllод jl д Ilяен л сп it Nlренди нalt l]а l{ об яс з пpt) Ilче о Il ктон \]орс (ду едба 5 5р у

II !'Il t] l].,la о Il е tl го0д ко Il lIь го I]о ,}a,l l]с наина. о пlo таос оII IOво кд)ке ао н

3.1.

Лагра
Ярослав
миколайович

Чубаров
Сергiй
васильович

39604270

4.I

в



f

MiHicTpiB УкраТни вiд 0З.06.2020 М 483 <Щеякi питання оренди державного та комунмьного майна),
(лалi - Порялок) https://pгozorro,sale/auction/UA-PS-2021-03-30-000078-2

4.з

4.4

Iнформачiя про належнiсть Майна до пам'яток
кульryрноi спадщини, щойно виявлених об'скгiв

Майно не включено до .Щержавного реестру
нерухомих пам'яток УкраТни, не с об'сктом

Погодження органу охорони кульryрноТ спадщини на передачу
в оренду Майна, цо с пам'яткою кульryрноi спалщини, щойно
виявленим об'сктом кульryрноi спадщини чи iT (його)

Hol сIlадщини
Майно не с пам'яткою культурноi
сладщ}lни

к -,I

за наявностl

ль Hol спадщини

4.5 lнформачiя про укJIадення охоронного договору щодо Майна Не укладений, так як не с пам'яткою
кульryрноТ спадщини

.1.6 Витрати Балансорримувача./колишнього орендаря, пов'язанi iз

укладенням охоронного договору
сума (гривень) 0,00

5 Процедура, в результатi якоТ Майно отримано в оренду
5,1 (А) аукцiон

6 BapTicTb Майна
6.1 Балансова залишкова вартiсгь,

визначена на пiдсгавi фiнансовоТ
звiтностi БалансоуIримувача
(часгина перша сгатri 8 Закону
Украiни вiд 3 жоыгня 20 l9 року
Ns l 57-IX <Про орендi лержавного i

комунального май*rа> ( Вiдомостi
BepxoBHoi Ради Украiни, 2020 р.,
Ns 4, ст. 25) (далi - Закон))

сума (гривень), без податку на
додану BapTicTb 57 497,84 грн.

станом на останню даry
мiсяця, що передуваJIа

датi оприлюднення
оголошення
<28> лютого 202l року

6.2 Страхова BapTicTb

6,2.| Сума, визначена в порядку,
передбаченому абзаuом TpeTiM
пункry l75 Порядку

сума (гривень), без податку на додану BapTicTb l 800 l00.00
(oduH мiльйон BiciMcoп пtuсяч сmо zpH. 00 коп,1

6.3 Витрати Балансо)тримувача,
пов'язанi iз проведенням оцiнки
Майна

сума (гривень) 0,00

,7
[ \iльове призначення Майна

7.1 Майно може бути sикористане за цiльовим призначенням на розсуд Орендаря, за винятком таких
цiльових призначень(груп цiльових призначень, визначених додатком З до Порялку):

7, L l, заклади харчування, кафе. бари. ресторани. якi здiйснюють про.uаж roBapiB пi.lакчи lноi' l рl пи,
Торговельнi об'скти, якi здiйснююr ь пролаж ToBapiB пiлакчизноi' групи:

7.1,2. нiчнi клуби. Ресторани з нiчним режимом роботи (пiсля 22 год). Сауни, лазнi. Органiзачiя
концертiв та iншоТ видовищно-розважатьноТ дiяльностi. Готелi, хостели, ryрбази, мотелi, кемпiнги,
лiтнi булиночки. Комп'ютернi клуби та lнтернет-кафе;

7,1.3. розмiщення технiчних засобiв i антен операторiв телекомунiкацiй, суб'скгiв пiдпри€м ни цькоi'
дiяльностi, якi надають послуги зв'язку, послуги досryпу ло IHTepHeTy, телекомун iKauii. llсре]lання
сигнму мовлення. Розмiщення зовнiшньоi реклами на будiвлях i спорулах;

7.1.4. риryальнi послуги. Громалськi вбиральнi. Збiр i сорryвання вторинноТ сировини:
л lял ьн lc Ibсlсгiв пiдп бниисмницькоl дlяльностl якl здlиснюють lнш L}и7.1.5. lщення

8 Графiк використання (заповнюсться
якщо Майно передасться в погодинну
9p!t'.ry)

Не застосовусгься

9 ндна плата та lншl платежi
9.] Мiсячна орендна плата, визначена

за результатами проведення
ayKuioHy

дата l реквIзити протоколу
електронного аукцiону вiд
28.04.202l
Ns UA-PS-202 l -0з-] 1 -000078-]

9.2 Витрати на ;rгримання
орендованого Майна та надання
к() cH.laнапьних посл го

компенсуються Орендарем в порядку, передбаченому пунктом
6.5 договору, розрахунок комунtIльних послуг с додатком до

даток 2)цього догово ру (До
l0 Розмlр авансового внеску орендноТ плати

частиною

сума, гривень, без податку на
додану BapTicTb l8 00l,00
(вiсLuнаdцяmь muсяч odHa ерн,
00 коп)



]
l(). I

ll

l2

lз

l4

l5

С1 ма забезпечувiulьного депозиry 2 (двi) мiсячнi оренлi плати, але в буль-якому разi у розмiрi не
меншому, нiж розмiр мiнiмальноТ заробiтноТ плати станом на
перше число мiсяця, в якому уклада€ться цей логовiр
сума. гривень. без податку на додану BapT,icTb 36 002.00

mь utiс,tпь lltuс,яч dlli ,,

/]олатковi умови оренди

II. Незмiнюванi умовп договору

l. Прелмет логовору

1.1. Орендодавець i Балансоутримувач передають. а Орендар приймас у строкове платне
користування майно, зазначене у пункгi 4 Умов, BapTicTb якого становить суму, визначену у
пунктi б Умов.

1.2, Майно передасться в оренду дJlя використання згiдно з пунктом 7 Умов.

2. Умови перелачi орендованого Майна Орендарю

2.1. Орендар вступа€ у строкове платне користування Майном у день пiдписання акта
при й мання_передачi Майна.

Акт приймання-передачi пiдпису€ться мiж Орендарем i Балансоутримувачем одЯОЧаСНО З

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

формою. що розроблясться Фондом державного майна i оприлюдню€ться на його офiчiйному
веб-сайтi.

2.2, Передача Майна в оренду злiйсню€ться за його страховою вартiстю. визначенок) у
пунктi 6.2 Умов.

3. Орендна плата

3.1. оренлна плата становить суму. визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування податку на
лолану BapTicTb на суму орендноi плати здiйснюсться у порядкуl визначеному законодавством.

!о складу орендноi плати не входять витрати на угримання орендованого майна
(комунальних послуг. послуг з управлiння об^€ктом HepyxoMocTi- витрат на утримання
прибудинковоi територii та Mictlb загального користування. BapTicTb пос-lуl з ремон l.r i

технiчного обслуговування iнженерного обладнання та внутрiшньобудинкових мереж. ремонту
булiвлi, у тому числi: покрiвлi. фасалу. вивiз смiття тощо). а також компенсацiя витрат
Балансоутримувача за користування ,tемельною дiлянкою. Оренлар несе ui витрати на ocHoBi
окремих логоворiв. укладених iз Балансоlтримувачем та безпосередньо з постачальниками
комунaшьних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору.

00 коп.)_

2 (двi) мiсячнiореttднi плати сума. гривень, без податку на додану BapTicTb Зб 002.(Х)

lmрuОцяmь ulicmb пшсяч dBi lрu. 00 коп.1

Строк логовору
l2. l 5 poKiB з дати набрання чинностi цим договором

Зго.tа на суборенлу Оренлолавечь надав згоду на передачу Майна в суборенау
lriднtr з ol о.ttошенняv про передач} майна в оренл1
Визначенi групи цiльових призначень, за якими забороняеться
використовувати Майно.
Рtlз t trl[,lя,,tхе l l t t я ( )pcl l. ltl, 1аR l lя 8 i_l 2.5 l].i,]_(|2. L J\!] LФ

БалансоlтримувачаБанкiвськi реквiзити для сплати
орен:ноi плати та iнших плаrежiв
вiдllовiднtl до цього логоворч

Рахунок: UА25322669m00026000ЗШ84057б
Банк одержувача А'Г <Ощадбанк> м. Киiв

Спiввiдношення цrзполiлу
орендноi плати станом на даry
укладення договору
+ з чрахуванням рiшення КиТвськоi
MicbKoi рали <Про бюлжет MicTa
Кисва на 20 piк)

lб Балансоутримувачу l 00 (сто)
вiдсоткiв суми орендноi плати

бюджету MicTa Киева
0 (нуль) вiлсоткiв суми
орендноi плати
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з.2. орендна плата за сiчень-грудень року оренди, що настае за роком, на який приtlадас
перший мiсяць оренди, визнача€ться шляхом коригування орендноi плати за перший мiсяuь
оренди на рiчний iндекс iнфлячii року, на який припадас перший мiсяць оренди. Орендна плата
за сiчень-грудень третього року оренди i кожttого наступного календарного року ореIiди
визначасться шляхом коригування мiсячноТ орендноi плати. що сплачувалась у попередньому

рочi. на рiчний iндекс iнфляцii такого року.
3.3. Оренлар сплачус орендну плату до бюджету MicTa Киева та Балансоутримувачу у

спiввiдношеннi, визначеному у пунктi lб Умов (або в iншому слiввiдношеннi. визначеному
законодавством), щомiсяця: до l5 числа поточного мiсяця оренди.

3.4. Оренлар сплачуе орендну плату на пiдставi paxyHKiB Балансоутримувача.
Балансоутримувач виставля€ рахунок на загальну суму оренлноi плати iз зiвначенням частини
оренлноТ плати, яка сплачусться на рах).нок Балансоутримувача. iчастини оренлноТ плати. яка
сплачусться до бюджету MicTa Кисва. Податок на додму BapTicTb нараховусться на загальну суму
орендноi плати. Оренлар сплачуе Ба,тансоутримувачу н.rлежну йому частину орендноi плати

разом iз податком на додану BapTicTb. нарахованим на загальну суму opeHlHoi п-rати.

Балансоу,гримувач надсилае Орендарю рахунок не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати
платежу. Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточяого мiсяця оренди
Балансоутримувач передас Оренларю акт виконаних робiт на нмання орендних послуг разом iз
податковою накJIадною за умови ресстрачii Орендаря платником податку на додану BapTicTb,

3.5. В девь укладення цього договору або до цiсi лати Оренлар сплачус орендну плату за
кiлькiсть мiсяцiв, зазначену у пунктi 10 Умов (авансовий внесок з орендноi плати), на пiдставi
документiв, визначених у пунктi 3.6 цього договору.

3.6, Пiдставою для сплати авансового внеску з орендноТ плати с протокол про результати
електронного аlкчiону.

3.7. Орендна плата, перераховztна несвоечасно або не в повному обсязi, стягусться
Балансоутримувачем iз урахуванням пункту lб Умов.

3.8. На суму заборгованостi Орендаря iз сплати оренлноi плати нарахову€ться пеня в

розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонаrьного банку на дату нарахування пенi вiл суми
заборгованостi за кожний деt{ь прострочення перерахування орендноi плати.

3.9, HaдMipy сплачена сума орендноi плати. що надiйшла Балансоутримувачу. пiдлягас в

установленому порядку зарirхуванню в рахунок майблнiх платежiв. а у разi неможливостi такого
зарахування у зв'язку з припиненням орендних вiдносин - поверненню Орендарю. CvMa
орендноi плати, сплаченоi авансом вiдповiдно до пункту 3.5 цього договор),, пiд,tягаt,
зарахуванню в рахунок сплати орендноI плати за першi мiсяцi оренди пiсля пiдписання акта
приймання-передачi Майна.

3.10, Припинення договору оренди не звiльняе Орендаря вiд обов'язку сплатити
заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникJIа! у повному обсязi, ураховуючи пеню та
неустойку (за HaяBHocTi).

3.1 l. Оренлар зобов'язаний на вимогу Орендодавця проводити звiряння взасморозрахун к iB
за орендними платежаJ\4и i оформляти акги звiряння.

4. Повернення Майна з орендп i забезпечувальний депозит

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

поверн}ти його вiдповiдно до акга повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi. в
якому Майно перебува.llо на момент передачi його в оренду, з урахуванням нOрмtIльного
фiзи.пlого зносу, а якщо Орендарем були виконавi невiд'емнi полiпшення або проведенtl
капiтальний ремонт, - то разом iз такими полiпшеннями/капiтмьним ремонтом;

сплатити орендну плату, нараховану до дати! що передус датi повернення Майна з оренди.
пеню (за наявностi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договором про вiдшкодування
витрат Балансо}тримувача на утримання орендованого Майна та надання комунаJlьних послуг
Орендарю, нараховану до дати, що передус датi повернення Майна з оренди;

вiдшкодувати Ба:rансоутримувачу збитки в разi погiршен", aruny або-втрати (повноТ абочастковоi) орендованого Майна з вини Орендаря (i в межах сум, що перевищують сумчстрахового вiдшкодрання, якщо воно поширю€ться на випадки погiршення Ътану або втрати
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орендованого Майна), або в разi демонтФку чи iншого вилучення невiд'смних
полiпшень/капiтального ремонту.

4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинення цього договору Балансоутримувач
зобов'язаний оглян}ти Майно i зафiксувати його поточний с]ан. а також стан розрахункiв за uим
договором i за договором про вiлшкодування витрат Балансоутримувача на )тримання
орендованого Майна та наданЕя комунаJlьних послlт Орендарю в aKTi повернення з оренди
орендованого Майна.

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

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

протягом наступного робочого дня з моменту Тх отримання вiд Балансоутримувача i одночасно
повернути Баrrансоутримувачу лва лримiрники пiдписаних Орендарем aKTiB 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 припинення договору Балансоутримувач
зобов'язаний надати Орендолавчю примiрник пiдписаного акта повернення з оренли
орендованого Майна або письмово повiдомити орендодавцю про вiлмову орендаря вiд
пiдписання акта таlабо створення перешкод Орендарем у доступi до орендованого Майна з метою
його ог.пяду, та,/або про неповервення пiдписаних Орендарем примiрникiв акта,

4.3. Майно вважаеться повернутим з оренди з моменту пiдписання Балансоутримувачем та
Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.

4.4. Якщо орендар не повертае Майно пiсля отримання вiд Бшlансоугримувача примiрникiв
акта повернення з оренди орендованого Майна, Орендар сплачуе до бюджету MicTa Кисва
неустойку у розмiрi подвiйноi орендноi плати за кожний день користування Майном пiс.пя даrи
припинення цього договору.

4.5. З метою виконання зобов'язань Орендаря за цим договором, а також за договором про
вiдшкодування витрат Балансо)тримувача на утримання орендованого Майна та надання
комунальних послуг Орендарю до або в день пiдписання цього договору Орендар сплачус на

рах}ъок БаJIансоутримувача забезпечувмьний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов.
4.6. Балансоутримувач повертае забезпечувальний депозит Орендарю протягом п'яти

робочих днiв пiсля отримання примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна.
пiдписаного без зауважень Ба,rансоутримувача або Орендодавця, або здiйснюе вирахування сум,
визначених у лунктi 4.8 цього договору. у разi наявностi зауважень Балансоутримувача або
Орендодавця.

4.7. Балансоутримувач перераховуе забезпечувыlьний депозит у повному обсязi до
бюджету MicTa Кисва. якщо:

Орендар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди орендованого Майна у строк,
визначений цим договором, або створюс перешкоди у лоступi до орендованого Майна
представникiв Балансоlтримувача або Орендодавця з метою складення такого акта;

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

4.8. Ба;lансоутримувач не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з моменту отримання
пРимiрника акта повернення з оренди орендованого МаЙна iз зауваженнями (або за наявностi
зауважень Орендодавця) зараховуе забезпечувальний депозит в рахунок невиконаних
зобов'язань Орендаря i перераховуе забезпечувальний депозит на погашення зобов'язань
Орендаря у такiй черговостi:

у першу чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати пенi (пункт 3.8 цьоI.о
логовору) (у такому разi вiдповiдна суму забезпечуваJlьного депозиту розподiлясться мiж
бюджетом MicTa Кисва i Балансоутримувачем);

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

у третю чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати частини орендноi плати, яка
вiдповiдно до пункту l б Умов пiдлягас сплатi до бюлжiту MicTa Киева;
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у четверту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати частини
орендноi плати, яка вiдповiдно до пункту l б Умов пiдлягас сплатi Бмансоутримувачу;

у п'яту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати Ба;rансоутримувачу плате;кiв
за договором про вiдшкод},вання витрат Балансоlтримувача на утримання орендованого Майна
та надання комунальних послц Орендарю;

у шосту чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсацii суми збиткiв, завданих
орендованому 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.

Балансоутримlъач повертас Орендарю суму забезпечувaцьного депозиту, яка залишилась
пiсля здiйснення вирахувань, передбачених цим пунктом.

5. Полiпшення i ремонт ореrцованого майна

5.1. Орендар ма€ право:
за згодою Балансоутримувача проводити поточний та-lабо капiтальний ремонт Майна i

виступати замовником на виготовлення просктно-кошторисноi локументачii на проведення

ремонту;
здiйснювати невiд'емнi полiпшення Майна за наявностi рiшення Орендодавця про надання

згоди, прийнятого вiдповiдно до Закону та Порядку;
за згодою Орендодавця, наданою вiдповiдно до Закону та Порядку, i один раз протягом

строку оренди зарa}х)ъати частину витрат на проведення капiтального ремонту в рахунок
зменшення орендноi плати.

5.2. Порядок отримання Орендарем згоди Балансоутримувача i Орендодавця на проведення
вiдповiдних видiв робiт, перелбачених пунктом 5.1 цього договору, порядок отримання
Орендарем згоди Орендодавця на зарахування витрат на проведення цих робiт в paxylloк
орендноi плати i 1мови, на яких здiйснюсться таке зарахування. а також сума витрат. якi мояqть
бути зарахованi, визначаrоться Порядком.

5.З. Оренлар мас право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiл]'смних по.liпшеttь
Майна у порядку та на умовах, встановлених Порялком.

5.4, Оренлар мас право на компенсацiю BapTocTi здiйснених Itим невiд'смних по.riIIшснь
Майна вiд переможця ayKuioHy з приватизацii Майна, а якщо таким переможцем стас Орендар,

-то право на зарахувавня в рахунок купiвельноi цiни суми BapTocTi здiйснених ним невiд'смних
полiпшень у порядку та на умовах, встановлених Законом Украiни вiд l8.01.20l8 ЛЪ 2269-VIII
кПро приватизацiю державного i комуна,rьного майна>.

б. Режим використання орендованого Майна

6. l . Орендар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiдповiдно до призначення,
визначеного у пунктi 7 Умов.

6.2. Оренлар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати його
пошкодженЕю i псуванню, тримати Майяо в порядку, передбаченому санiтарними нормами та
правилами пожежноi безпеки, пiлтримувати орендоване Майно в належному cTaHi. не гiршому.
нiж на момент передачi його в оренду, з урахуванням нормаJIьного фiзичного зносу. здiйснювати
зtlходи протипожежноi безпеки.

6.З. Орендар зобов'язаний:
ВiДПОВiДНО до вимог нормати вно-правови х aKTiB з пожежноТ безпеки розробляти комплекснi

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

виконання вимог приписiв i постанов органiв державного пожежного нагляду та виilrог
вiдповiдних служб (пiдроздiлiв) Бшансоутримувача;

утримуватИ у справцому cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну TexHiKy.
обладнання та iHBeHTap, не допускати ii використання не за призначенням;

проводити внlтрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувачу
вiдповiднi документи розслiдування.
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Орендар несе вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатачii iнженерних
мереж, пожежноi безпеки i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.

6,4. Орендар зобов'язаний забезпечити представник€!м Орендодавця та Ба,тансоутримувача
доступ на об'скт оренди у робочi днi у робочий час (а у разi отримання скарг на порушення
правил тишi або провадження Оренларем дiяльностi у неробочий час, яка завдас шкоди або
незручностей власникам с}.мiжних примiщень, - то у буль-який iнший час) з метою здiйснення
контролю за його використанням та виконЕlнням Орендарем умов цього договору. Про
необхiднiсть отримання доступу до об'екта оренди Балансоутримувач або Орендодавець
повiдомляе Орендаревi електронною поштою принаймнi за один робочий день, KpiM випадкiв.
коли доступ до об'скта оренди необхiдно отримати з метою запобiгання нанесенню шкоди
об'екту оренди чи власностi TpeTix осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок
аварiйних ситуацiй або внаслiдок ttастання надзвичайних ситуачiй, техногенного та природного
характеру, а також у разi отриманЕя скарг на порушення правил тишi або провадження
орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдас шкоди або незручностей власникам сумiжних
примiщень. У разi виникнення таких ситуацiй Орендар зобов'язаний вживати невiдкладних
заходiв для лiквiдацii Iх наслiдкiв.

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

два примiрники договору про вiдшкодрання виц)ат Балансоутримувача на утримання
орендованого Майна та наданЕя комунальних послуг Орендарю вiдповiдно до примiрного
договору, затвердженого наказом Фонду державного майна, та,/або

проскти договорiв iз постачальниками ком}нальних послуг, якщо стосовно об'екта оренди
такими постачальникаliйи комунальних послуг вiлкритi oKpeMi особовi рахунки або яKltto oKpeMi
особовi рахунки були вiдкритi на попереднього користувача Майном.

Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання примiрникiв
договору про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендоваяого Майна та
надання комунальних послуг Орендарю:

пiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрник договору; або
подати Балансоутри мувачу обrрртованi зауваження до cy]\,l витрат. якi пi].rягають

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

Ба.пансоутримувача вiдповiдi на cBoi зауваження, яка мiстить документшьнi пiдтвердження
витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню Орендарем, пiдписати i повернути Ба,тансоутримувачу
примiрник договору.

Орендар вживае заходiв для }кладення iз постачальникаlми комунatльних послуг договорiв
на постачання вiдповiдних комунаJlьних послуг протягом мiсяця з моменту отримання просктiв
вiдповiдних договорiв вiд Балансоутримувача. Орендар зобов'язаний надати Ба,rансоутримувачу
копii договорiв, укладених iз постачальникаI4и ком}ъальяих послуг.

6.6. Якщо Майном е пам'ятка культурноi спадщини, щойно виявлений об'ект культурноТ
спадщини чи Його частина, Орендар зобов'язаниЙ виконувати yci обов'язки Ба,rансоутримувача
за охоронним договором, який е додатком до цього договору.

7. Страхування об'сrста оренди, вiдшкодування витрат на оцiнкry Майна та
укладення охоронпого договору

7. l. Оренлар зобов'язаний:
протягом l0 ка,rендарних днiв з дня укладення цього договору застахувати Майно на сlшу

його cTpaxoBoi BapTocTi, визначеноi у пунктi 6.2 Умов, на користь Ба,тансоутримувача згiдно з
Порядком, зокрема вiд пожежi. затоплення, протиправних дiй TpeTix осiб, стихiйного лиха, та
протягом 10 ка.лендарних днiв з дня укладення договору страхування (логоворiв страхування)
надати Бмансоутримувачу. та Орендодавцю завiренi належним чином копii до.о"ору
страхування i документiв, якi пiлгверджутоть сплату страхового платежу (страхових платежiвi:'

поновлювати щороку логовiр страхування так, щоб протягом строку лii цьоI.о договоруМайно було застраховаЕим, i надавати Балансоутримувачу та Оренлолавчю копii завiрених
належним чином договору страхування i документiв, якi пiдтверлжують сплату страхового
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платежу. Якщо договiр страхування укладений на строк, що с iншим, нiж один piк, такий
договiр повинен буги поновлений пiсля закiнчення строку, на який BiH укладено.

Оплата послуг страховика здiйснюеться за рахунок Оренларя (страхувальника).

8. Суборепда

8.1. Орендар мае право передати Майно в суборенду. L{iльове призначення, за яким Майно
може бри використано вiдповiдно до договору суборенди, визначаеться з урахуванням
обмежень, передбачених цим договором.

8.2. Орендар може укладати договiр суборенди лише з особами, якi вiдповiдають вимогilм
статгi 4 Закону.

8.3. Орендар протягом трьох робочих днiв з дня укладення договору суборенли
зобов'язаний надати Орендодавцю iнформацiю про суборендаря та один примiрник договору
суборенди для його оприлюднення Орендодавцем в електроннiй торговiй системi.

9. Запевненпя cTopiH

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

вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'екта немас майна, належного TpeTiM особам, повний i

безперешкодний доступ до об'скта може бути наданий Орендарю в день пiдписання акта
приймання-передачi разом iз комплектом к.lпочiв вiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi
приймання-передачi;

9.1.2. iнформачiя про Майно, оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду об'скта
оре}rди, посилання на яке зазначене у пунктi 4.2 Умов, вiдповiдас дiйсностi. за винятком
обставин, вiдображених в aKTi приймання-передачi.

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

9.3. Одночасно або до дати укладе}rня цього договору Оренлар повнiстю сплатив авансовий
внесок з орендноi плати в розмiрi, визначеному у пунктi l0 Умов.

9.4. Одночасно або до }кладення цього договору Орендар повнiстю сплатив
забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi 1 l Умов.

l0. .Щодатковi умови оренди

10.1, Орендар зобов'язаний виконувати обов'язки, покладенi на нього розпорядженням
орендодавця вiд 25.03.202l М l68 <Про оголошення ayKuioHy про передачу нерухомого майна
комунальноi власностi територiальноi громади MicTa Киева у.Щарницькому районi в оренд)r,
визначених у п}ъктах 7 та 14 Умов, за умови, що посилання на TaKi додатковi умови оренди було
включеfiо до оголошення про передачу майна в оренду, iнформаuiйного повiдомлення про об'скт
(пункт 4,2 Умов).

l1. ВйповЦальпiсть i вирiшення спорiв за договором

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

11.2, орендодавець не вiдповiдас за зобов'язаннями орендаря. орендар не вiдповiдас за
зобов'язаннями Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим договором. Орендар вiдповiдас за
сво'tми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH с правонасryпником. виключно власним
майном. Стягнення за цими зобов'язаннями Ее може бути звернене на орендоване комунiцьне
Майно.

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

11.4. Стягнення заборгованостi з ореядноi плати, пенi та неустойки (за наявностi).
передбачених. цим договороМ, може здiйсНюватисЯ на пiдставi рiшення aуоу. Cr".nann,заборгованостi з оплатИ орендноi плати вiдповiДно до частини шостоi cTaTTi I7 Закону можездiйснюватися в безспiрному порядку на пiдставi виконавчого напису HoTapiyca.
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l1.5. Балансоутримувач мае право звертатись до суду з позовом про розiрвання
цього,Щоговору внаслiдок невиконання або нена.tежного виконання його ytroB та,/абО ВИСеЛеННЯ

Оренларя з Об'екта, в тому числi у випадку закiнчення дii,Щоговору таlабо перебування Оренларя
в Об'ектi без достатньоi правовоi пiдстави.

12. Строк чинностi, умови змiни та прппинення договору

l2.1 . Цей договiр укладено на строк. визначений у пунктi l 2 Умов. Перебiг строку логовору
почина€ться з дня набрання чинностi цим договором. Щей договiр набирае чинностi в день його
пiдписання сторонами (нотарiального посвiдчення. якщо вiлповiлно до законодавства логовiр
пiдлягас нотарiальному посвiдченню). Строк оренди за цим договором починасться з да],и
пiдписання акта приймання-передачi i закiнчуеться датою припине}rЕя цього договору.

l2.2. Умови цього договору зберiгшоть силу протягом всього строку дii цього договору, в
тому числi у разi, коли пiсля його укладення законодtшством встановлено правила, що
погiршl,tоть становище Орендаря, а в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноi плати до
виконання зобов'язань.

l2.3. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення строку його дiii за взасмною
згодою cTopiH з урахуванням встановлених статтею lб Закону та Порядком умов та обмежень
шляхом укладення договорiв про внесення змiн iдоповнень у письмовiй формi, якi пiдписуються
сторояами та е невiд'смними частинЕlми цього договору.

12.4. ПродовжеЕня цього договору здiйснюсться з урахуванням вимог. встановле}lих
статтею 18 Закону та Порядком.

Оренлар, який бажас продовжити цей договiр на новий строк, повинен звернутись до
Орендодавця за три мiсяцi до закiнчення строку лii логовору iз змвою.

.Д,о заяви лоласться звiт про ouiHKy об'скта оренли та речензiя на нього. якщо договiр оренли
продовжуеться вперше.

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

Орендар. який мас HaMip проловжити логовiр оренди нерухомого майна. що пiJ,-lягас
продовженню за результатами проведення аукцiону, зобов'язаний забезпечити достlт до об'скта
оренли потенцiйних орендарiв.

Орендар мае переважне право на продовження цього договору, яке може бlти реалiзовано
ним у визначений в Порялку спосiб.

12.5. 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
зберiгае свою чиннiсть для нового власника орендованого Майна (його правонаступника). за
винятком випадку приватизацii орендованого Майна Орендарем.

1 2.6.,Щоговiр припиняеться :

l2.6.1 з пiдстав, передбачених частиною першою стап.i 24 Закону, i при цьому:
12.6.1,1. якщо пiдставою припинення договору е закiнчення строку, на який його укладено

(абзаu лрlтий частини першоi cTaTTi 24 Закону), то договiр вважа€ться припиненим з:

дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Орендолавця
(якщо чей договiр використовусться для передачi в оренду Майна комунмьноi форми власностi.
то рiшення приЙмасться органом, визначеним вiдповiдно ло абзачу другого частини четвертоТ
статгi l8 Закону) про вiлмову у продовженнi цього договору, прийнятого з пiдстав, передбачених
СТаттею 19 ЗаконУ, в межах cTpoKiB, визначених частиною п'ятою cTaTTi l8 Закону; або рiшення
орендодавця про припинення цього договору з пiдстав пропуску орендарем строку на подання
змви про продовження цього договору, передбаченого частиною третьою cTaTTi 18 Закону
(пункт 143 Порядку);

дати, визначеноi в абзацi третьому пункту 15l Порялку, якщо переможцем аукцiону на
пРОдовження цього договору стала особа iнша. нiж Орендар. - на пiдставi протоколу ayKuit_lH1
(рiшення Орендодавця не вимагасться);

12.6,1,2. якщо пiдставою припинення договору с обставини, передбаченi абзацами TpeTiM.
четвертим, сьомим, восьмим частини першоi статгi 24 Закону, логовiр вважасться приIIиненим з
дати настання вiдповiдноi обставини на пiдставi рiшенriя орендодавця або на пiдставi документа,
який свiдчить про настання факту припинення юриди.rноi особи або cMepTi фiзичноi особи;
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12.6.2 якщо 0рендар надав недостовiрну iнформачiю про право бути орендарем

вiдповiдно до положень частин TpeTboi i четвертоТ cTaTTi 4 Закону.
Щоговiр вважаеться припиненим з цiсi пiдстави в односторонньому порядку на 30 день пiсля

на*цiслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього логовор1. KpiM
випФlку. коли протягом зtвначеного строку оренлар звернувся до суду з оскарженням такого
рiшення Орендодавця,

У такому разi договiр вважа€ться припиненим:
пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення Орендарем за тzжим позовом до суду. якщо

судом не вiдкрито провадження у справi за таким позовом Оренларя протягом зазначеного
Jвомiсячного строку: або

з дати набрання законноi сили рiшенням суду про вiдмову у позовi орендаря; або
з дати залишення с}цом позову без розгляду. припиненЕя провадження у справi або з дати

вiдкликання ()рендарем позову. Лист про лостокове припиненttя надсилаеться на адресу
електронноi пошти Оренларя i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом
вкла.цення за адресою мiсцезнаходження Оренларя. а також за адресою орендованого Майна:

l2.6.3 якшrо цей договiр пiдписаний без одночасного пiдписання акта приймання-перелачi
Майна. flоговiр вважасться припиненим з цiсТ пiдстави на п'ятий робочий день пiсля пiдписання
цього договору, якщо станом на цей день акт приймання-передачi не пiдписаний через вiлмов1
Орендаря, про що Бапансогримувач повинен скласти аrг та повiдомити Орендодавцю.

l2.б.4. на вимогу Орендодавця з пiдстав. передбачених пунктом l2.7 цього договору. i при
чьому логовiр вважасться припиненим в день. визначений вiдповiдно ло абзачу третього пункту
l2.8 цього договору:

l2.б.5. на вимогу Оренларя з пiлстав, перелбачених п}.нктом l2.9 цього логовору. i при
чьому логовiр вважасться припиненим в день. визначений вiдповiдно до абзацу другого пункту
l2.10 чього логовору:

l2.6,6. за зголою cTopiH на пiдставi _1оговору про припинення з .fати пiдписання акта
повернення Майна з оренди:

l2.6.7.на вимогу буль-якоi iз cTopiH цього договору за рiшенням сулу з пiлстав.
перелбачених законодtвством;

l2.7. .Щоговiр може бути достроково припинений на вимогу Оренлолавчя. якrчо Оренлар:
l2.7.1. допустив прострчення сплати оренднот плати на строк бiльше трьох мiсяцiв або

с},марна заборгованiсть з оренлноТ плати бiльша_ нiж ллата за три мiсячi:
|2.7.2. без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у користування

iншiй особi, KpiM випадкiв, коли Орендар перелав Майно в суборенду на пiдставi пуъкту 8.1 шього
договору i надав Орендодавцю копiю договору суборенли для його оприлюднення в електроннiй
торговiй системii

l2.7.З. уклав логовiр суборенли з особами. якi не вiдповiдаоть вимогам cTaTTi 4 Закону:
l2.7.4. перешкоджас спiвробiтникам Орендодавця тrабо Бмансоутримувача здiйснювати

контроль за використанням Майна, виконанням умов цього договору;
l2.7.5. лорушус додатковi умови оренди. зазначенi у пунктах 7 та l4 Умовl
l2.8. Про наявнiсть одяiеi з пiдстав для дострокового припинення договору з iнiцiативи

орендодавця. передбачених пунктом l2.7 цього договору. орендодавець або Ба,тансоутримувач
повiдомляс Орендаревi та iншiй cTopoHi договору листом. У листi повинен мiститись опис
поруш]ення i вимогу про Його усунення в строк не менш як l5 та не бiльш як 30 робочих лнiв з

дати реестрацii листа (у сц)ок п'яти робочих днiв, якщо порушення стосу€ться прострочення
сплати орендноi плати або перешкоджання у здiйсненнi Орендодавцем або Балансоутримувачем
КОНТРОЛК) За використанням Майна), Лист пересиласться на адресу електронноi пошти Оренларя
i ПОШТОВИМ ВiДправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адрссокt
МiСЦеЗнаходження Оренларя, а також за адресою орендованого Майна.

Якщо протягом встановленого у приписi часу Орендар не усунув порушення. Орендодавець
або БалансоутРимувач надсилас Оренларю лист. у якому повiдомляс Орендаревi про дострокове
припинення договору на вимогу Орендодавця або Ба:lансоутримувача. У листi зазначасться
пiдстава лрипинення договору. посилання на вимоI,у llpo усунення порушення. а також
посиланнЯ на обставини. якi свiдчать про те. що пор)шення тривас пiсля закiнчення cTpoKv-
вiдведеного для його усунення.
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!оговiр вважа€ться припиненим на п'ятий робочий день пiс.пя нмiслання

Оренlолавчем або Балансоутримувачем Оренларю листа про дострокове припинення цього
договору. Орендолавечь або Ба,rансоутримувач надсилас Оренларю JIист про дострокове
приrlинення uього договору елекгронною поштою. а також llоштовиv вiдправленням iз
повi:омленняv про вручення i описом вкладення за адресою м iсцезнаходжен ня Оренларя. а

Iакож за адресою орендованого Майна. flaTa лострокового припинення цього договору на вимоry
Оренлолавuя або Ба,rансоу,гримувача встановлюсться на пiдставi штемпеля поштового
вiддiлення на поштовому вiлправленнi Орендодавця або Балансоутримувача.

l 2.9. Цей логовiр може бути лостроково припинений на вимоry Орендаря. якщо;
l2.9. l . протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймавня-перелачi Оренлар отримас

Jlокази icToTHoi невiдповiдностi об'екта оренли iнформачii про нього, зазначенiй в оголошеннi.
або в aKTi приймання-передачi; або

12,9.2, протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-перелачi Орендар не
матиме можливостi використовувати об'скт або приступити до виконання ремонтних робiт на
об'ектi через вiдсутнiсть на об'ектi можливостi пiдключення до комунilльних послуг. або вiдмови
Ба,rансоутримувача укласти iз Оренларем л<lговiр про вiдшкодування витрат Балансоутримувача
на утимання орендованого Майна та надання комунiшьних послуг Орендарю, або вiдмови
постачальникiв вiдповИних комунальних послуг укласти iз Оренларем договори на постачанllя
тiжих послуг протягом олного мiсяця з моменту звернення Оренларя (за умови. що Орендар
звернувся до таких постачальникiв послуг не пiзнiше нiж протягом о:ного мiсяця пiсля
пiдписання акта приймання-перелачi Майна).

12.10. IIро виявлення обставин. якi дають право Орендарю на припинення договор),
вiдповiдно до пункry l2.9 цього договору. Орендар повинеЕ повiдомити Орендодавцю i

Балансоутри мувачу iз наданням вiдповiдних локазiв протягом грьох робочих .rHiB пiсля
закiнчення cTpoKiB. передбачених пунктом l2.9 договору. Якщо протягом 30 днiв з моменту
отримання повiдомлення Орендаря зараження Оренларя не булуть ycyHeHi. Орендар надсила€
орендодавцю i Ба,rансоутримувачу вимогу про дострокове припинення цього договору i вимогу
про повернення забезпечувального депозиту i сплачених сум орендноi плати. Вимоги Оренларя.
заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB. встановлених цим пунктом договору. задоволенню не
пiд.ltягают,ь.

.I[оговiр вважасться припиненим на десятий робочий день пiсля надiславня Оренларем
ОРеНДодавцкl i Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього договор1,. KpiM
випадкiв. коли орендодавець або Ба,тансоу,гримувач надав орендарю обrрунтованi зауваження
щоло trбставин, викладених у повiдомленнi оренларя. Спори пrоло обrрунтованостi цих
зауважень вирiшуються судом.

За вiдсдностi заувФкень Орендодавця та Балансо),rримувача. передбачених абзацом
другим цього пункту:

Балансоутримувач повертас Оренларю вiлповiлну частину оренлноТ плати. сплачено'i
Оренларем. протягом десяти кirлендарних лнiв з моменту отримання вимоги Орендаря i
пiдписання орендарем zжта повернення Майна з оренди:

Балапсоутримувач повертас сплачений Орендарем забезпечуъальний депозит протягом
десяти кarлендарних днiв з моменту отримання вимоги орендаря i пiлписання орендарем акта
поверненнЯ Майна З оренди. Повернення оренлноi плати, що була надмiру сплачена Оренларем
до бюджету, здiйснюсться у порядку, визначеному законодавством.

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

згодою осiб, визначених у пунктi 5.1 цього договору. якi можна вiдокремити вiд орендованого
майна. не завдаючи йому шкоди. € власнiстю орендаря, а полiпшення. якi не можна вiдокремити
без шкоди дrя майна. - комунальною власнiстю територiа-пьноТ громади MicTa Кисва:

полiпшення Майна, зробленi Орендарем без згоди осiб. визначених у пунктi 5.1 цього
договору. якi не можна вiдокремити без шкоди для Майна. с комунапьною власнiстю
територiаrьноi громади MicTa Кисва та ix BapTicTb компенсацiТ не пiдлягас.

l2.12. Майно ввzDкаеться поверненим ОрендодавrцоБалансо)трим}ъачу з моменту
пiдписання Балансоутримувачем та Оренларем акта поверяення з оренди орендованого Майна.
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l3. Iпше

l3,1 Орендар письмово повiдомляс iншим сторонам договору протягом п'яти робочих днiв
з дати вн9сення змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i

контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повiдомляе Орендаревi про вiдповiднi
змiни письмово або на адресу електронноi пошти.

l3.2. Якщо цей договiр пiд.пя гас нотарiальному посвiдченню. витрати на таке посвiдчення
несе Орендар.

l3.3.Якщо протягом строку дii договору вiдбуваеться змiна Орендодавця або
Ба,тансоутримувача Майна, новий Орендолавець або Ба.гlансоутримувач стае стороною такого
договору шJrяхом складення {lKTa про замiну сторони у договорi оренди комунального майна (лмi

- акт про замiну сторони) за формою, що розробJшеться Фондом державного майна i
оприJIюднюсться на його офiцiйному веб-сайтi. Акт про замiну сторони пiдписусться попереднiм
i новим Орендодавцем або Балансоугримувачем та в той же день надсилаеться iншим сторонам
договору листом (цiнним з описом). Акт про замiну сторони склада€ться у трьох оригiнальних
примiрниках, Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти робочих
днiв вiд дати його надсилаЕня Орендарю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй
системi. Орендодавець або Балансоутримувач за цим договором вважа€ться замiненим з моменту
опублiкування акта про замiну cTopiH в електроннiй торговiй системi.

У разi коли договiр HoTapiмbHo посвiдчено, то пiдписи посадових осiб попереднього i

нового орендодавцiв на aKTi про замiну сторони пiдлягають нотарiальному посвiдченню.
l3.4. У разi реорганiзачii Оренларя договiр оренди зберiгае чиннiсть для вiдповiдноtо

правонаступника юридичноi особи - Орендаря.
У разi видiлу з юридичноi особи - Орендаря oKpeMoi юридичноi особи перехiд до такоТ

особи прав i обов'язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий лише за згодою Орендодавця.
Замiна сторони Орендаря набувае чинностi з дня внесення змiн до цього договору.
Замiна Орендаря iнша" нiж передбачена цим tryнктом, не допускасться.
13.5. Цей,Щоговiр укладено у трьох примiрниках, кожен з яких ма€ однакову юридичну

силу, по одному для Орендаря, Орендодавця i Балансоутримувача.

Орендодавець
.Щарпицька райопна

в MicTi Кисвi державна
адмiнiстрацiя

020б8, м. КиiЪ,
вул. Кошиця Олександра, 1 l
пlр
UА60820l720з44250фl000й7900
в .Щержказначейськiй службi
Украiни, м. КиiЪ,
Код СДРПОУ З7З88222
тел. 564-90- 1 0.

фак
d

Орендар
Фi:rичrlа особа

Чубаров Сергiй Васrl"пьовllч

02088, м. Киiв,
вул. Польова, 2-к
Паспорт: Серiя АК J\b 251282,
виданий Жовтневим РВ
ДМУ УМВС Украiни
в,Щнiпропетровськiй областi
07 серпня l998 р.
Iпн 2293700з96
тел. 097-3 l9_86-52
drchubarov@uk.net

с

Ба;Iансоутрппrl,вач
Комунальне пiдприсмство

<Керуюча коуllанiя
з обслуговування iкнтлового
фонду !арницького району

м. Кисва>>

02l75, м. КиiЪ,
XapKiBcbKe шосе, l48-A
п/р
Uю5эDбж26хIJз00840576
в АТ кощадбанк>, МФо З22669
Код еДРПоУ з96042'70
lпн 396042,1265|2
тел./факс 563_З8_38, 563-З2_00

ytsia@ukт.net

вяз в лиректора
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Додаток N9 2

до Договору

договrр л! E-43ll202|
про палання послуг

N9 4з l /202l ь1l, 1 {, о5- 202 l року

лt, IiиТв

Комунальне пiдприсмство <d{еруюча компанiя з обслуговування жит.пового фонду
.Щарнпцького району м. Кпсва> (далi - Виконавець), в особi виконувача обов'язкiв директора Волкотруба
Павла Вiталiйовича, який дiе на пiдставi Стаryry та наказу вiл l4 травня 202l року
ЛЬ276lк_тр. <Про тимчасове поruIалання обов'язкiв директора на Волкотруба П,В.>, з однiсi сторони,
та Фiзпчна особа Чубаров Сергiй Васнльович (далi - Замовник), який € орендарем нежитлового
примiщення згiдно !оговору про передачу майна територiмьноi громади плiста Кисва в оренду
вiд _травня 202l Ns 4З11202 | (далi - примiщення), з iншоi сторони, разом iMeHoBaHi як Сторони,
а окремо як Сторона, домоsились про насryпне:

1.Поrrяття та термiшп
l . | ,Для цiлей ланого .Щоговору наведенi нижче термiни вживаюгься в такому значеннi:
Послуга(н) - послуги з утриманrrя будинкiв i споруд та прибудинкових територiй.
.Щоговiр - ,Щоговiр про надання послуг, спечифiкою умов якого е врахування норм як чинного

цивiльного законодавства УкраТни, так i чинного житлово-комунaUIьного законодавства.
Утрrrмання булпнкiв i споруд та прибудинкових територiй - господарська дiяльнiсть Виконавtlя,

спрямована на задоволення потреб Замовника щодо }тримання в належном} санiтарно-технiчном1 cTaHi
прилеглоiтериторiТ бiля нежитлового примiщення Замовника,

Виконавець суб'скг господарювання. предметом дiяльностi якого с на.lання Послlги вiдповi.lно
до умов цього .Щоговору.

Замовнrrк - фiзична особа, яка мае HaMip отримати якiсну Послугу за flоговором, ic орендарем
нежитлових примiщень на пiдставi .Щоговору про передачу майна територiальноi громали MicTa Кисва
в оренду ьh ,6 травня 202l ],,lli 43ll202l, яке знаходиться за адресою: м, Киiв, вул. Вербшuького
ApxiTeKTopa, lб, нежитловi примiщення з Л!2 по ЛЪ4 та Nеб (група прпмiщень Л!20) лiт. <А>,

загаJrьною площею 91,75 кв.м.

2. Прелмет fiоговору
2.1, Предметом цього,Щ,оговору е надання Виконавцем Послуги для нежитлових прилIiщень

розташованих в окремостоячоi нежитловоТ булiвлi з Ns2 по М4 та Nзб (група примiщень JФ20) лiт. кД>
загальною гшоцею 91,75 KB.MI за адресою: м. Ки'iЪ, вул. Вербицького ApxiTeKTopa, lб проведення

\---Замовником своечасноi оплати за Послуги на умовах, передбачених цим .Щоговором.- Z.2, Виконавець визначас BapTicTb Послуги за l кв.м, загальноi rшощi нежитлового приviщення.
яке перебувае в орендi Замовника, на пйставi дiючоi BapTocTi та струкryри посJryг за алресою: м. Киiв,
вул. Вербицького Архiтекгора, l6, та законодавчо визначеноi перiодичностi та cTpoKiB надання таких
Послуг.

2,3. BapTicTb послуг за цим .Щоговором визначасгься загальною сумою, що складасться з sитрат
за фактично наданi послуги. пiдтверджених у акгах наданих послуг за кожен мiсяць та ро]рахованих
вiдповiдно до Додатку }lЪ l та становить - 22|6,69 грн. (Щвi тисячi двiстi шiстнадцять грн. 69 коп.), в roMy
числi П.ЩВ 369,45 грн.

3. Порядок розрахункiв
3.1. Розрахунковим перiодом с календарний мiсяць.
Оплата за послуги вноситься не пiзнiше 20 числа поточного мiсяця.
3.2. Послуги оrшачуються в безготiвковiй формi.
3.3. Плата вноснться на розрахунковий рахунок Виконавtц.
3.4. У разi ненадання послуг з утримання булинкiв i спорул та прибулинкових територiй

або надання ix не в повному обсязi. вiдхилення Тх кiлькiсних i якiсних показникiв вiд норvаrивних,
Виконавець проводить перерахунок у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.5. 3амовник щомiсяrц до l0 числа отримус у Виконавця (логовiрно - обслуговуючий вiддiл )
пiд розпис в llсурналi видачi документацiй акг надання послуг та рахунок на оплаry за отриманi послlги
(перелiк послуг зазначений в Додатках Ns l i N92).

З.6. Якщо Замовник не отримус у Виконавця в TepMiH, зазначений в п. 3.5. цього Щоговору, акт
надання послуг та рахунок на за отриманi послуги, Виконавець мас право направити ti поштою
на адресу Замовника

виконавець Замо вн и к

-,/-|
" -/ 

Ё , и,lаl,t -l_ 202 | ooKr



3.7. Замовник зобов'язаний прийrrяти наданi посrryги та пiдписати лва примiрника аrГiВ НаДаНИХ

послуг, в результатi чого один примiрник в З-ти денний TepMiH з дня отримання аКгiв наДаНИХ ПОСЛУГ

надiслати Виконавцю листом на адресу: 02175 м. Киiв XapKiBcbкe шосеJ l48-a або надати особисто
пiд розпис.

3.8. У випадку вiдмови Замовника вiд пiдписання Акry наданих послуг без подання писЬмовОгО

мотивованого обrрунryвання cBoii дiй, протягом 3 днiв з моменту одержання Акгу наланИХ ПОСЛУГ

вiдповiдно до п. З.5. або 3.6., наданi послуги вваэкаються прийнятими, акти пiдписаними.

4. Права та обов'язкп CTopiH
4.1. Замовник мас право:
4.1.1. на своечасне отримання Послуг належноi якостi згiдно iз вимогами дiючого законодавства:
4,|,2. на усунення Виконавцем виявлених недолiкiв у наданнi Послуг у встановлений

законодавством порядок та строки.
4.1.3. у разi ненадання або надання не в повному обсязi, зниження якостi послуг вимагати

перерахунок розмiру плати за послуги у порядку встановленому в роздiлi б цього Договору;
4.1 .4. на подання Виконавцю пропозицiй про внесення змiн та доповнень до даного ,щоговору.

4.2. Замовник зобов'язанrrй:
4.2.1 . оплачувати Послуги в установлений цим ,Щоговором строк;
4.2.2. свосчасно iнформувати Виконавця про виявлення несправностей в iнженерних мережах,

конструктивних елементах належного йому примiщення та булинку;
4.2.3. лотримуватися санiтарно-гiгiснiчних. протипожежних та iнших правил ]а правил угриманtlя

жилих будинкiв та прибудинкових територiй;
4.2-4- налаги Виконавцю номера контакгних телефонiв, адреси уповновaDкених oci6, маючих право

достугry в примiцення в його вiдсутнiсть (вiдпустка, лiкування тощо).

4,2,5, за невиконання умов цього ,Щоговору нести вiдповiдальн icTb, передбачену чинним
законодавством Украiни та цим ,Щоговором;

4.2.6. проволити за рахунок власних коштiв ремонт примiщення:
4.2.7. при виконаннi Замовником робiт по ремонту, переплануванню своТх примiщень забезпечити

самостiйний вивiз булiвельного та iншого смiтгя. яке виникJIо внаслiдок проведення в примiщеннi

ремонтних робiт, прибирання, перепланування тощо.
4,3. Впконавець ма€ право:
4.3.1. вимагати вiд Замовника дотримання вимог правил гримання жилих будинкiв та

прибудинкових територiй, експлуатацiТ нежитлових примiщень у житлових будинках, санiтарно-гiгiснiчниr
iпротипожежних правил та iнших нормативно-правових акгiв у сферi житлоsо-комунальних послуг;

4.3.2. здiйснювати обробку персон:uIьних даних Замовника, дiяти щодо ii захисry, а також надаsати
часткове або повне право обробки персональних даних TpeTiM особам для цiлей, пов'язаних iз виконанням
чього.Щоговору та у вiдповiдностi до чинного законодавстваi

4.3.3. на подання Замовнику пропозицiй про внесення змiн та доповнень до даного Щоговору:
4,4. Виконавець зобов'язаний:
4,4.1. забезпечувати свосчасне надання послуг належноi якостi згiдно iз законодавством:
4.4.2. надавати Замовниковi необхiлну iнформачiю про BapTicTb Послуги та ii складовi;
4.4.3. угримувати внугрiшньобулинковi мережi в н:Iлежному технiчному cTaHi, здiйснювати ix
технiчне обслуговування та ремонт, вживати свосчасних заходiв до запобiгання аварiйним

сиryацiям та Тх лiквiлацii, усунення порушень щодо надання послуг в установленi законодавством с,грокиi
4.4.4. проволити вiдповiдний перерахунок розмiру плати за ненадання або неналежне надання

Послуги у порядку, визначеному розлiлом б цього !оговору;
4.4.5. розглядати у визначений законодавством строк претензiI та скарги Замовника:
4.4.6. за рахунок власних коштiв свосчасно виконувати роботи з усунення неполадок. що виникли ,]

його вини та що погiршують якiсть послугиi
4,4.7. своечасно проводити пiдготовку житлового буаинку (ryртожитку) та його технiчного

обладнання до ексrшуатацii в осiнньо-зимовий перiод;
4.4.8. за наявностi технiчноТ мож,rивостi за замовленням Замовника нада8ати останньому додатковi

платнi послуги (ремонт, замiна сантехнiчного обладнання тоцо) вiдповiдно ло калькуляцii Виконавця.

5.1.2, несвосчасне
5.1.З. порушення в

ення пjl

виконавець

Bli
l tltt{e н }l

в за послуги;
оговором зобов'язань;

Замовн ик

5.Вiдповiдальнiсть Сторiп
5.1. Замовнпк несе вiдповiдальнiсть за:
5.1.1. недотримання вимог нормативно-правових акгiв у сферi житлово-комунального господарства;



5.2. Впконавець rrece вiдповiдальнiсть за:
5.2.1. ненмежне надання або ненадання Послуги, що призвело до заподiяння збиткiв майну Та (абО)

примiщенню Замовника, шкоди його життю чи здоров'ю, шляхом вiдшкодування збиткiв.
5.2.2. зниження кiлькiсних i якiсних показникiв послуг з утримання буаинкiв i спорул та

прибудинкових територiй шляхом зменшення розмiру плати. Якiсть надання послуг визнача€ться
вiдповiдно iз затвердкеними перiоличнiстю та строками надання послуг.

5,2.3, порушення зобов'язань, визначеним цим.Щоговором.

6. Порядок розв'язання спорiв.
6.1 . У разi порушення Виконавцем умов цього ,Щоговору в частинi надання Послуги Замовником та

представникоv Виконавця склада{,ться аю-претензiя iз зазначенням у ньому cTpoKiB. вилу лорушення.
кiлькiсник i якiсних показникiв послуг тощо.

Представник Виконавrц повинен з'явитися за sикликом Замовника для пiдписання акта-претензi'i
не пiзнiше нiж протягом двох робочих днiв.

6.2. Акт-претензiя подасгься Виконавцевi, який вирiшуе протягом трьох робочих днiв питання
цодо проведення перерахунку платежiв або надае Замовниковi обrрунтовану письмову вiдмову
в задоволеннi його претензiй,

6.3. Спори мiж Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорiв або в суловому порядку.

7. Форс-мажорнi обставrrнв
7.1 . Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за цим Щоговором у разi настання непереборноТ сили

(дiТ надзвичайних сиryаuiй техногенного, природного або екологiчного характеру), що унеможливлюс
надання та оплаry послуг вiлповiлно до умов чього .Щоговору.

8. Строк лii.Щоговору
8.|. Цей ,Д,оговiр набирас чинностi ] моменry його пiдписання iдiс до закiнчення строк1 :iT

,Щоговору про передачу майна територiальноi громади MicTa Кисва в оренду вiд _ травня 202l
Nb 43 l/202l, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами cBoii зобов'язань.

8.2. I{ей,Щоговiр може бри розiрваний достроково, у порядку визначеному чинним законодавством
УкраТни, у разi перехолу права власностi (корисryвання) на примiщення до iншоiособи;

8.3. Буль-якi змiни та доповнення за цим,Щоговором е невiд'емною частиною цього Договор}, та
мають юридичну силу у випадк7 iх оформлення додатковою угодою

8.4. flоговор укладено у двох оригiнальних примiрниках, по одному для кожноТ iз CTopiH.

10.Мiсцезнаход;ltепня i пiдпнсlr Сторiп

(Впкоllавецьr)
Комунальне пiдпрнсмство <<Керуюча компанiя

з обслуговуванlIя жптJlового фонлу .Ц,арнп цького
району м. Кисва>>

02l75, м. Киiв, XapKiBcbKe шосе, l48_A
пl р U Д25З226690000026000З00840576
в АТ <ощадбанк), МФо 322669
Код еДРПОУ 39604270
lпн з960427265 l2
тел./фа кс 56З-3 8
e-maiI:kp kk_

I] lt Kott

<<Замовllпк>>

Фiзичllа особа
Чубаров Сергiй Васильовшч

02088, м. КлТв, вул. Польова, 2-к
Паспор: Серiя АК JS 25l282,
виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС Украiни
в .Щн iпропетровськiй областi 07 серпня I998p.
lпн 2293700396
тел. 097-3 l9-86-52
e-mail: drchubarov@ukr.net

КИ€8А"

ll

олкотруБ
ll. п

Сергili ЧУБАРОВ

9. Прпкiпцевi умовп
9.1. Замовник нада€ зго.ry Виконавцю на зберiгання та обробку cBoii персональних даних з мgIою

здiйснення ocTaHHiM cBo'tx зобов'язань за цим .Щоговором та житлово-комунмьним законодавством.
Виконавець несе вiдповiдмьнiсть за дотимання законностi вiдносно захист} персон2tльни\ Jани\ \
вiдповiдностi до закону Укратни <про захист персональних даних).

9.2.визнання недiйсними. в тому числi внаслiдок зviн до законодавства. окремих положень цього
.Щоговору, не тягне за собою недiйсностi iнших положень та !оговору загalлом,

9.З. Правовiдносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього.Щоговору i не врегульованi
ним, реryлюються вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

|\1. п.



Додаток ЛЪ l
02l
рOк!,/

Розрахушок
по.Щ,оговору про паllання пос.rrуг, якi надас КП <<Керуюча компапiя з обслуговування житлового

фошду .Щарннцького району м. Кисва>>
l.Розрахунок BapTocTi прибирання прибудинковоТ територiТ

C=BxS
С - сума оплати
В - BapTicTb прибирання в розрахунку на l кв.м булiвлi в мiсяць -

В=В| хSпр./Sзаг.
Bl - BapTicTb послуги за мiсяць на l кв.м приведеноТ прибиральноi площi прибу.tинковоТ

територii, грн.
Sпр. - приведена прибирмьна площа прибудинковоТ територiI, кв,м
Sзаг. - загальна площа нежитлового примiщення, кв.м

В : 7,63 грн/ кв.м х 2850,0 кв.м : 946,2 кв.м = 22,98 грн., де
S - площа нежитлового примiщення, кв.м

Розрахунок BapTocTi за прибирання прибулинковоi територii:
2108,42 грп. = 22,98 грн. х 91,75 кв. м (flBi тпсячi BiciM грш. 42 коп.) з ПfrВ

Сума може змiнюватись в односторонньому порядку в зв'язку зi змiною 'li' ск.падових.
2.розрахунок вiдшкодування плати за технiчне обслуговування iнженерного обладнання та

вrгугрiшньобулинкових мереж спiльного використання (набувас чиннiсть з к _ > _ 202l року)
BapTicTb технiчного обслуговування iнженерного обладнання та внутрiшньобудинкових мере)к

спiльного використання для Споживача визначасгься розрахунково з урахуванням кошторисних витрат на

ii утримання.
C=KxSo

С - сума BapTocTi технiчного обслуговування iнженерного обладнання, грн.
К - BapTicTb технiчного обслуговування згiдно з кмькулячiсю - 0,82грн.
So - rшоща нежитлового примiщення. кв.м
Сума може змiнюватись в односторонньому порядку в зв'язку зi змiною ii складових.
10827=r,18 грв/кв.м х 91.75 кв.м (Сто BiciM грн.27 коп.) з ПflВ

2.Термiп дii Додатка ЛЪ l ло ,Д,оговору

вiд 202l року,
2.3. OKpeMi положення .Цолатку набувають чиннiсть з моменry вкщiвки та проставляння бiля

вказiвки пiдписiв.
2.4. Додаток до Договору припиняс свою дiю разом iз .Щоговором.
2.5. Припинення лii,Щоговору та його.Щодатку не звiльняе Споживача вiд обов'язку повноТ сплати за

о,гриманнi послуги.

до Договору ЛlЪ .Е4З l/2

"ш "lб 2k/al/rJ202|

виконавець
Комунальне пiдприсмство <<Керуюча компанiя

з обслуговування житлового фонду
,Щарнпчького району м. Кисва>

02l75, м. Киiв, XapKiBcbKe шосе, l48-A
пl р U А25З22669 000002 60003 008405 76
в АТ <Ощадбанк>
мФо з22669
Кол €{РПОУ 3960427
lпн 3960427265l2
тел./факс 56З-З8
e-lnail: k kkd

I}lt Ktlttl,Ba

замовнllк
Фiзична особа

Чубаров Сергiй Васшльович

02088, м. Киiв, вул. Польова, 2-к,
Паспорт: Серiя АК J,l! 25 1282,
виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС Украiни
в Щнiпропетровськiй областi
07 серпня l998 року
Iпн 229з700з96
тел. 097-3l9-86-52
е-mаi l : drсhuЬаrоч@ukr.пеt

з9604270

иdч
\1. п

{)

олкотруБ
]\l. п

ергili ЧУБАР()В

2.1. Цей Додаток складений до Договору JФ В,4Зl lZ02| про надання послуг вiд _ 202l року
i е його невiд'емною частиною.

2.2. Додаток набувас чинностi з моменry всryпу в лiю.Щоговору Ns E43ll202| про надання послчг

f



Додаток Ns 2

до Щоговору Л! E-43l/202l 
_

про наданпя послуг вш rЩтравня 202l року

l. Вiдшкодування плати за електроенерr,iю.

1,1. Розмiр вiдшколування плати за електроенергiю визначасться згiдно локазань лiчильникiв
за тарифами, встановленими нормами законодавства.

с= (N х т)+В;
С - сума оплати;
N - показання лiчильника, кВт;
Т - тариф.
В - витрати Виконавця на збiр, нарахування та облiк плати за послуги з вiдшкодування плати
за елек,троенергiю.

1.2. Розмiр плати за спожлгг)i елекrроенергiю при вiдс}тностi лiчильника у Замовника (або його
несправностi чи такого. що не повiрений) нараховусться у процентному вiдношеннi вiд загальноТ спожитоТ
електроенергii, вiдповiдно до iснуючого елекгронавантаrкення споживачiв згiдно до тарифiв, встановJlених
нормами законодавства.

1.3.CyMa може змiнюватись в одвосторонньому порядку в зв'язку зi змiною ii складових.
1.4. Витрати Виконавця на збiр, нарахування та облiк плати за послуги з вiдшкодування плати за

елекгроенергiю зазначений у ланому .Щолатку,

l 78,08
ý1 07

23,02

1.5. У разi уклалення прямого договору з вiлповiлною органiзацiею, Замовник повинен надати
копiю такого договору:

виконавець
Ком5rнальне пiдпрнспrство <d(еруюча компанiя

з обслуговуванrlя жнтлового фонлу,Д,арницького
району м. Кисва>

02l'l5,M. КиТв, XapKiBcbKe шосе, l48-A
пl р U А25З226690000026000З00840576
в АТ <ОцадбанкD, МФО З22669
Код €ДРПОУ 396042'70
lпн з960421265lz
тел./факс 56З-З8-38, 56

замовllик
Фiзнчна особа

Чубаров Сергiй Васильович

02088, м. Киiв, вул. Польова, 2-к,
Паспорт: Серiя АК Nэ 25 l282,
виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС Украiни
в !нiпропетровськiй областi
07 серпня l998 року
Iпн 2293700з96
тел. 097-З l9-86-52
e-mail: drchubarov@ukr.

0
e-nlail: kp_kk_darn

IitIкоп,t,в:rч

BapTicTb витрат Виконавrц Вiлшкодування за елекгроенергilо. грн
Всього заробiтна плата з податками

Матерiали
Рентабiльнiсть l00й

Всього витрат без ПЩВ 25з,1,7

пдв 20 % 50.6з

Разом з ПЩВ 303,80

з9604270
Nl. п

,l,руБ

\].l]
Ccpt iii tl}'БДl'ОI}



Додаток Л! 2i l

до Договору N9 4З l/2)2l вiц .%. l2i. 1/ року

договIр.Nъ т-4зll202|
про вИшкодувдвня витрат Пiдприсмства па

забезпечення постачання тепловоi енергii Користувачу

м. КиiЪ "jЬrэ#g.zizZ021 року

Комунальне пiдприемство <<Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фопду .Щарнпчького району м. Кисвд>> (надалi - Пiдприсмство), в особi виконувача
обов'язкiв директора Волкотруба Павла Вiталiйовича, який дiе на пiдставi Статlту
та наказу вiд 14 травня 2021 року JФ276lк-тр. кПро тимчасове покладання обов'язкiв
директора на Волкотруба П.В.>, з однiсi Сторони. та Фiзична особа Чубаров Сергiй
Васильович (лалi -Користувач). з другоi сторони, разом iMeHoBaHi як Сторони, а окремо
як Сторона, домовились про наступне:

l. Предмет !оговору
1.1. Пiдприемство забезпечуе постачання тепловоi енергii для нежитловоi булiвлi.

що знalходиться за адресою: м. КиiЪ. вчл. Вепбпцького Апхiтектопа. 16. а Користувач бере

г{асть у витратах, понесених Пiдприемством при забезпеченнi постачання тепJIоtsоl

енергii, пропорцiйно до займаноi ним площi в цiй Будiвлi, Корисryвач корисryеться
примiщенням на пiдставi .Щоговору Np 431/2021 про передачу майна територiальноi громади
MicTa Кисва в оренду вiд u Н, С' l - 2021 року, загальпою площею 91,75 кв. м.

1.2. Повна BapTicTb вiдшкодування забезпечення постачання тепловоi енергii за цим
!оговором визначаеться загальною сумою, що складасться з витрат фактично понесених
на забезпечення постачання тепловоi енергii, пiдтверджених у актах наданих посл)т
за кожен мiсяць та розрахованих вiдповiдно до Додатку Nэ l.

1.3. Розмiр вiдшкодування витрат Пiдприсмства може п iдтверлжуватися ]веденими
актами звiрки взасморозрахункiв.

1.4. Розмiр вiдшкодування витрат Пiдприсмства може п iдтверлжуватися актом
звiрки мiж Пiлприсмством та теплопостачал ьною органiзачiсю.

1.5. Пiдприемство взяло на себе зобов'язання перед теплопостачаJIьною
органiзацiею на пiдставi укладеного .Щоговору сплатити за використану теплову енергiю
Корисryвачем, який не мас прямого договору з теплопостачilльною органiзаuiсю.

2. Обов'язки CTopiH
2. 1. Пiдприсмство зобов'язусться:
2. l .1 . Своечасно складати акти надання послуг та рilхунки Еа оплату.
2.1.2, Розглядати звернення Користувача щодо постачання тепловоi енергii

та приймати з цього приводу рiшення:
2.1,З, Припиняги постачання тепловоi енергii Користувачу за вимогою

теплопостачаJlьноi органiзацii вiдповiдно до законодавства Украiни.
2.2. Користувач зобов'язусться:
2.2,1. Виконувати вимоги установлених правил користування Булiвлею

та примiщенням за цим !оговором.
2,2,2. Свосчасно iнформувати Пiдприсмство про виявленi неполадки елементiв

Будiвлi.
2.2.3, ЩомiсяЦя до l5 числа поточногО мiсяця отримаТи у Пiдприсмства (логовiрно

- обслуговуlочий вiддiл
за попереднiй мiсяць.

налi видачi докltrентацiй аю надання послуг

Пiдприсмство

) пiд роз п

Користу вач



2.2.4. Прийняти наданi посл}ти та пiдписати два примiрника aKTiB наданих послуг,
пiсля чого один примiрник в 5-ти денний TepMiH з дня отримання aKTiB наданих послуг
надiслати Пiдприемству рекомеЕдовaним листом з повiдомленням про вручення на
адресу: 02l75, м. Киiв, XapKiBcbKe шосе, 148-а або надати особисто пiд розпис в журналi
видачi док}шентацiй. У випадку вiдхилення або вiдмови Користрача вiд пiдписання Акту
наданих послlт без подання письмового мотивованого обrрунтування cBoix дiй. протягом
5 днiв з моменту одержання Акту наданих послуг наданi послуги вважаються
прийнятими, акти пiдписаними.

2,2.5. Не перешкоджати в денний час, а при аварiях - i в нiчний час, входженЕю
в Примiщення представникitм Пiдприемства для проведення огляду конструкчiй
та технiчного обладнання Примiщення i усунення неполадок.

2.2.6. Вiдшкодувати Пiдприемству в установленому порядку yci збитки
вiд пошкодження елементiв Булiвлi. якi сталися з вини Користувача або осiб. якi з ним
працюють.

2.2.7. По закiнченню опrtлювtlльного перiоду. припинення постачання тепловоi
енергii провести остато!шу звiрку взасморозрахункiв з Пiдприемством, за результатами
якоi сплатити, у разi наявностi, недоплату за забезпечення постачання тепловоi енергii,
За наявностi переплати iT cpla зараховуеться в рахунок майбутнiх платежiв у наступному
опarлюв{rльному перiодi.

3. Права CTopiH
3.1. Пйприсмство ма€ правоз
3.1.1. Стягнути в установленому порядку суми ycix збиткiв вiд пошкодження

елементiв Булiвлi, якi сталися з вини Користувача або осiб, якi з ним (у нього) працюють.
3.1.2. Отримати вiд Користувача iнформацiю, необхiдну для виконання цього

.Щоговору.
3.1.3. Стягнуги в установленому порядку нмвну заборгованiсть.
З.1.4. У випадку виникнення заборгованостi, зараховрати поточнi платежi

Корисryвача в рахунок боргу ло повного його погашення.
3.2. Корисryвач ма€ право:
З.2.1. Вимагати, в разi виникнення необхiдностi, вiд Пiдпри€мства позапланового

огляду стану конструкцiй iтехнiчного обладнання Примiщення та Булiвлi в цiлому.

4. Вiдповiдальнiсгь Сторiш. Порядок вирiшення спорiв.
4.1. За певиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим .Щоговором

Сторони нес}ть вiдповiдмьнiсть згiдно з чинним законодавством Украiни.
4.2. У випадку llорушення Сторонами зобов'язань, що виникають з цього !оговору,

Сторона несе вiдповiда.,rьнiсть, визначену цим .Щоговором та нормами чинного
законодавства УкраiЪи.

4.3. Порушення ,Щоговору с його невиконання або ненаJIежне виконання, тобто
виковання з порушенЕям умов, визначених змiстом цього .Щоговору.

4.4. Сторони не нес}ть вiдповiдальнiсть за пор}.шення своiх зобов'язавь за цим
.щоговором, якщо воно сталося не з ix вини. Сторона вважаеться невинуватою, якщо
доведе, що вжила Bcix за,'lежних вiд неi заходiв для налех(ного виконання зобов'язань.

4.5. Сплата пенi не звiльняе Користувача вiд обов'язку виконати договiрнi
зобов'язання,

4.6. Спори, якi виникають за цим !оговором або в зв'язку з ним, не вирiшенi
пшяхом переговорiв, вирiшуються у судовому порядку.

4J. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за правильнiсть вкiваних ними в даному
.Щоговорi розрах}ъково-платiжних, поштових та iнших реквiзитiв, та зобов'язуються
своечасно у письмовiй формi. шляхом направлення листа. повiдомляти iншу Сторону про
ix змiну.

4.8. У разi наяввостi у будь-кого iз Користувачiв в Будiвлi боргу за тепло ву енергlю
Пiлпр исмство мас право припинити лостачання тепловоi енергii, повiдомивши про цеКористувача за 3 дlIi. При цьо вlд припинення постачання тепло
Пiдприемством не в

зб
ься

пiдприемство

одов

Користувач

гll



5. Строк чинностi, умови змiни, доповнення та припинеяня .Щоговору.
5.1. L{ей !оговiр набирас чинностi з моменту його пiдписання, а в частинi

проведення розрахункiв - вiдповiдно до частини 3 cTaTTi 63l ЦК УкраТни
2021 року i дiе до закiнчення строку дii договору оренди та./абоз

до припинення користування примlщенням вкJIючно.
Факги.пrе отримп{ня послуг почиваеться з моменту вступу в дiю Додатку до цього

.Щоговору або окремих його пунктiв, що обумовлюеться в Додатку.
5.2. Змiни або доповнення до цього .Щоговору е його невiд'емною частиною,

можуть 61ти BHeceHi лише за взасмною згодою CTopiH шляхом пiдписання мiж Сторонами
до Договору вiдповiдноi додатковоi угоди. Змiни та доповнення, що пропон},ються
внести однiею зi CTopiH, розглядаються iншою Стороною протягом 20-ти днiв з дати ji
надан ня,

5.3.,Щоговiр може бути достроково розiрвано:
5.3.1. на пiдставi рiшення сулу;
5.З.2. за згодою обох cTopiH (про HaMip розiрвання ,Щоговору Сторони повиннi

повiдомити одна-одну за 30 (тридчять) днiв лише за умови припинення користування
примiщенням);

5.3.3. у разi невикоЕанIu Сторонами умов !оговору.
5.4. Закiцчення строку лii.Щоговору не звiльняе CTopiH вiд вiдповiда,тьностi за його

порушення, яке м.tло мiсце пiд час його дii.
5.5. Чиннiсть цього .Щоговору припиняеться внаслiдок:
5.5.1. закiнчення строку, на який його було )тладено;
5.5.2. достроково за взасмною згодою cTopiH або за рiшенням суду;
5.5.3. в iнших випадках, передбачених нормативно-правовими актами Украiни.
5.6. Взаемовiдносини cTopiH, не врегульованi цим ,Щоговором, регулюються

чинним зЕконодавством У KpaiH и.

5.7. Yci правовiдносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього
.Щоговору та не врегульованi ним. регламентуоться нормами чинних нормативво-
правових aKTiB.

5.8. Цей.Щоговiр укладено в 2-х (двох) примiрниках, кожен з яких ма€ однакову
юриди!шу силу, по одному для кожноi iз cTopiH.

5.9, Сторони домовиJIися про те, що у випадку змiни назви, реквiзитiв або
прийняття рiшення щодо лiквiдацii, реорганiзацii, банкрlтства, Сторона яка зазнаJIа
або зазнае таких змiн повинна повiдомити про те iншу Сторону листом у 10 денний
TepMiH.

5.10. I_{ей.Щоговiр не може бли розiрваний за iнiцiативою Користувача, у зв'язкч
з його вiдмовою вiд постачанrrя тепловоi енергii не як iнше

б. Форс-мажорнi обетавини.
6,1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдыlьностi за часткове або повне невикOнання

зобов'язань за .Щ,оговором. якщо воно сталося внаслiдок дii обставин непереборноi сили
(форс-мажорних обставин). Сторони домовились, що до обставин непереборноТ сили
вiдносяться надзвичайнi обставини та подii (землетрус. ураган, повiнь. ,,o*e*u. 

"nuвиникла не з вини cTopiH, та iншi стихiйнi лиха; вiйна та вiйськовi подii, зруйнування
внаслiдок дii вибlхових приладiв, що зн.rходяться у землi; радiацiйне, хiмiчне'зараження,
блокада, ембарго, iншi надзвичайнi та невiдворотнi за даних 1мов подii), якi роблятьнеможливим виконаннJI Сторонами cBoix договiрних зобов'язань i не можуiь бути
передбаченi Сторонами пiд час укладення !оговору або, в разi u"nr*nanr" 

"*lГ,неможJIиво вжити вiдповiдних заходiв.
6.2. Якщо будь-яке з цих

Сторонами cBoix зобов'язань у
обставин безпосередньо вплинуло на

продовжуоться на час лi'i фо

BcTaHoB-TIeHl uим !оговором с]роки,

пiдприсмст

-мажо бставин

Користувач

виконання
то вони



7. Iншi умови.
7.1. flолатки до цього Договору с його невiд'смною i складовою частиною.
7.2. Вiдповiдно до Закону Украiни Ns l l98-VII вiд l0.04.2014 року Пiдприсмство

не е виконавцем послуг з централiзованого опалення. Пiдприсмство
не с теплопостачальною органiзацiею.

Юрlлдtrчнi адресrr та реквiзитlr cTopiH

Пiдпрrrt,пrство Корllстувач

02175, м. Киiв, XapKiBcbKe шосе, l48-A 02088, м. Киiв, вул. Польова,2-к,

Комунальне пiдпрrtспlство <Керуюча
копlпанiя з обслуговl,вання житлового
фонду Дарницькоtо pal"loнy пl. KltcBa>r

Викону ра

Фiзlrчна особа
Чубаров Сергiй Васильович

Паспорт: Серiя АК N9 251282,
виданий Жовтневим Рв .Цму Умвс
Украiни в !нiпропетровськiй областi
07 серпня l998 року
Iпн 229з700396
тел. 097-3l9-8б-52
e-mail : drchubarov(@ukr. net

J

з960127о
l{. п.

отруБ
N't,п

Сергiii Ч}'БАРОВ

8. Персональнi данi.
8.1. Сторони зобов'язуються при укладеннi, виконаннi та пiсля припинення цього

!оговору дотримуватися вимог законодавчих та iнших нормативно-правових aKTiB
Украiни у сферi захисту персонtlльних даних, в т.ч. щодо ix отримання, обробки,
зберiгання, якщо iнше не врегульовано письмовою домовленiстю CTopiH.

8.2. Сторони усвiдомлюють, що в ptlмKElx виконання зобов'язань за цим.Щоговором
вони моrý"ть передавати одна однiй документи або данi, якi мiстять вiдомостi.
що належать до персонilльних даних фiзичних осiб (уповноважених осiб, довiрених осiб,
вiдповiдал ьн ихlконтактних осiб тощо), Сторона. що передас персональнi данi.
с володiльцем баз персональних даних cBoix прачiвникiв, в розумiннi Закону Украiъи
<Про захист персонаlьних даних). Сторона. шо отимус персональнi ланi представникiв
iншоi Сторони с третьою особою в розумiннi Закону Украiни кПро захист персонаJIьних
даних)). При цьому уповноваженi особи CTopiH, ук.падаючи цей.Щоговiр, по вiдношенню
до персонilльних дilних:

8.2.1 надають згоду, шляхом пiдписання цього .Щоговору, на обробку власних
персонtlльних даних та вважаються повiдомленими про вкJIючення цих даних
до вiдповiдноi бази персональних даних iншоi Сторони та про права, визначенi чинним
законодавством Украiни.

п/ р U А25З2266900000260003 008405 76
в АТ кОщадбанк>
мФо з22669
Кол е!РПОУ З9604270
Iпнз96042726512
тел./факс 563_З8-38, 5бЗ-З2_00
e-mail : kp_kk_damJ,tsia@ukr.net



!одаток Лir 1 до !оговору Л&Т-431/2021
про вiдшкодування вптрат Пiдприсмства
на забезпечення постдчання тепловоi
енергii Користув_ачу
вiш rф, 4и,_ztlt,i 2gJ/ року/

Вiдпlкодуванllя за забезпсчеrIня lIостачан|lя теп"повоi енергii

м. Киiв <db, lz 202l року

Комупальне пiдприемство <<Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду .Щарницького району м. Кисва>> (нада,ri - Пiдприемство), в особi директора
Солод}хи Андрiя Миколайовича, який дiс на пiдставi Статlту, з однiеТ Сторони,
та Фiзична особа Чубаров Сергiй Васильович (далi -Користувач).
з лругоI сторони. уклали чей Додаток до .Щоговору про нижченаведене:

1.1. Вiдшкодування за забезпечення постачання тепловоi енергii набувас чиннiсть
202l року.з (_)

l.З. Сума може змiнюватись в односторонньому порядку в зв'язку зi змiною
ii' складових.

1.4. Даний додаток е невiд'емною частиною {оговору N9 Т-4З|1202|
про вiдшкодування виlрат Пiдприсмства Еа забезпечення постачання тепловоi енергii
Користувачу вiл < ) 202l року.

[Орlurпчнi illlpcclt ,[а реквilитlt cTopilt

Пiдпрlrслrсr,во Корлlсryвач

1.2. Розмiр вiдшкодування плати за забезпечення
визначасться наступним чином: Ст = (ST х Тт), де

Ст - сума оплати, грн.;
ST - кiлькiсть спожитоi тепловоi енергii, Гкал;
Тт - тариф/цiна теплопостачальноi органiзацii, грн./ Гка,r.

Комуналыlе пiдприt,rlс,тво <Керуlоча
компанiя з обслуговуваltня жи,гJlового
фонду .Щарпицького paI-1oнy м. KrrcBa>>

02l75, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе, 148-А
п/р U А25З22669000002б0O0З00840576
в АТ кОщадбанк>
мФоз22669
Код еДРПОУ З9604270
Iпнз96042726512
тел./факс 56З_38-38, 56З_З2-00
e-mail : kp_kk_daml.tsia@ukr.net

пос,I,ача}iня тепловоl еtlергll

Фiзlrчпа особа
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Акт
приймання-передачi в оренду нерухомоrо або iншого окремого

iндивiдуально визначеного майна, що належить до державIlоi власносr,i

м. КиТв 202 l року

Фiзична особа Чубаров Сергiй Васильович, IПН 229370039б
(дмi - Оренлар), що знаходиться за адресою: м. Киiв, вул. Польова, 2-к,
з однiсi сторони, та Комунальне пiдприемство <<Керуюча компанiя
з обслуговування житлового фонлу Щарницького району м. Кисва>>,

код за СДРПОУ З9604270 (далi - Балансоутримувач), що знаходиться
за адресою: м, КиТв, XapKiBcbKe шосе, 148-А, в особi виконувача обов'язкiв
директора Волкотруба Павла Вiталiйовича, який дiс на пiдставi Статуту
та наказу вiд l4.05.2021 Nл 276lк-тр. <Про тимчасове покладання обов'язкiв
директора на Волкотруба П,В.>, з другоi сторони, склми чей Акт, про
нижченаведене:

l. На виконання договору оренди нерухомого майна
2021 року Ns 43 l/2021 (далi - [оговiр оренли)

Балансоутримувач переда€, а Орендар приймае в строкове платне
користуваншl нер}хоме майно, що належить до комунальноi власностi -

м. Киiв, Вербицького Дрхiтектора, l6,

(далi - Об'ект оренди), що перебувае на балансi Балансоутримувача
та належить ло сфери управлiння Дарницько'i районнот в MicTi Киевi
державноi адмiнiстра цii'.

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

вiд lt rl

Характеристика нерухомого майна Нежитловi примiщення
Ключ об'екта, пiд яким об'ект
включений до Перелiку
вiдповiдного типу
Поверх l (перший)
Загальна площа об'скта (кв, м) 9|,75
Корисна площа об'екта (кв, м)

назва об'скта

Окремостояча нежитлова булi вля.
Нежитловi примiщення з Jф 2 по М 4
та ЛЬ б (група примiщень JS 20)
лiт <А>.

Мiсцезнаходження об'екта

64,20



3.1. Об'ект оренди с вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi Об'екта оренди
немае майна, наJIежного TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ
до Об'екта оренди надаеться Оренларю в день пiдписання цього акта
приймання-передачi;

3,2. повнiстю вiдповiдас дiйсностi iнформачiя про Об'скт оренди:
оприлюднена в оголошеннi лро перелачу в оренду (iнформачiйному

повiдомленнi/iнформацii про об'ект оренди), а також
розкрита на сайтi Фонду державного майна Украiни у Перелiку

вiдповiдного типу або у Перелiку договорiв оренди державного нерухомого
майна, щодо яких орендодавцем прийнято рiшення про продовження
TepMiHy ix дii на аукцiонi (далi - Перелiки).наказу

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

Щоговору оренди, повнiстю вiдповiдають дiйсностi, а випадки i обставини,
на якi е посилання у цих rryнктах .Щоговору оренди, вiдсутнi.

5. Ifим Актом Орендар засвiдчус, що отримав вiл Балансоутримувача
необхiдний комплект ключiв вiд Об'екта у кiлькостi ly' *rу*,

Оренлар
Фiзичяа особа

Чубаров Сергiй Васпльовrrч

Сергiй ЧУБАРОВ
Nl. п

Балансоутримувач
Комунальне пiдпрпсlrство

<Керуrоча компанiя з обслуl,овl,вання
житлового фонду

.Щарницького району м. Кисва>

02175, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе, l48-A
п/р
Uю5322б90000026000300840576
в АТ кОщадбанк>,
мФо з22669
Кол С!РПОУ З9604270
Iпнз96042726512
тел./факс 563-З8_38, 563-32-00
kp_kk_damytsia@ukr.net

в ктора

олкотруБ
м.п.

1

ilя
t0

цькOг0

з9601270

02088, м. КиiЪ, вул. Польова, 2-к,
Паспорт: Серiя АК No 251282,
виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС Украiни
в flнiпропетровськiй областi
07 серпня 1998 року
Iпн 2293700з96
тел. 097-3 l9-86-52
drchubarov@uk.net


