!,оговiр оренди нерухомого майна, що належить до комунальноi власностi
територiальноТ громади MicTa Кисва ЛЬ 4321202l
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Орендаря та його дiяльнiсть|
Комунальне
пiдприемство
<Керуюча
02l75,

Е
F

3.3.1

з4895 854

02059,
УкраТна,
м. КиТв,
вул. Пчiлки

!арничького

УкраТна,
3

960.12 70

м. Киiв,

XapKiBcbKe
шосе!

drda@kmda,gov.Lra

!иректор

fi

---]

Статут та наказ

вiд l4.05.202l
N9 276lк.;р,
(

Викон\,вач

Павrrо

обов'язкiв
директора

бул. l48 А

CTaтy,T

nintelekt_pIuslDukr.net

Волкотруб

вiталiйович

зlUl

ти l,

Про
часове

поклалан ня

обов'язкiв
лиректора
на

району м.Киева>

Волкотруба
п.В.))
dаrпу,tsiаlr?ukr.пеt

kp kk
Адреса електронноi пошти Ба,rансоlтримувача, на яку надсилаються
офiцiйнi повiдомлення за цим договором
Майно
об'скт о енди ,га склад маина дал i
про
об'скт
оренди
Iнформачiя
Нежитлове примiщення Nч З (грlта примiщень
нерухоме майно
Nч l7l), лiт.кА>, l - поверх, загiulьною площею

-

l5,78 кв. м, розташоване за адрссою: вул. Полiська.
28Б, м, Киiв, 02093, згiдно з викопiюванняv з

4.2

поповерхового плану, що складас невiд'емну частин;,
одаток ЛЪ l
цього догово
Посилання на cTopiHKy в електроннiй торговiй системi. на якiй розмiurено iнформаrtiю ttpo об't,кt
(в обсязi, пе дбачеttо trt ll HK,IoI\l )
II
lle
ч маина в о
о нди вlдповlдно до оголошенllя п

!]

2

Порядку передачi в оренду державного i комунального майна. затвердкеного постановоIо Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 }lЪ 483 <,Щеякi питання оренди державного та комунального майна>
(далi - Порядок)
saIe/auction/UA-PS-202 l
4.з

4.4

4.5

4,6
5

lнформаuiя про належнiсть Майна до пам'яток
культурноi спадщини, щойно виявлених об'скгiв

Майно не включено до .Щерrкавного ресстру
нер)хомих пам'яток УкраТни, не € о6'сктом
кульryрноТ спадщини
Майно не с пам'яткою культурноi
Погодження органу охорони кульryрноi спадщини на передачу
спадщини
в оренду Майна, що с пам'яткою кульryрноТ спадщини, щойно
виявленим об'ектом кульryрноТ спалщини чи iT (його)
частиною (за наявностi)
не укладений, так як не е пам'яткоtо
lнформацiя про укJrадення охоронного договору щодо Майна
кульryрноi спадщини
Витрати Балансоутримувача/колишнього орендаря, пов'язанi iз сума (гривень) 0,00
укладенням охоронного договору
Прочелура, в результатi якоi Майно отримано в оренду

(А) ayKuioH
BapTicTb Майна
сума (гривень), без податку на
лолану BapTicTb 13l 7З1,43
(сmо mрudцяmь odHa tпuсяча ciMcom
пtрudцяmь оdна zpH. 13 коп,)

5,1

6
6.1

Бмансова залишкова вартiсгь,
визначена на пiдgгавi фiнансовоi'

звiтностi Балансоугримрача
(частина перша статгi 8 Закону

Украihи вiд 3 жоrгня 20l9 рку
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Страхова BapTicTb

Сума, визначена в порядку,
перелбаченому абзацом TpeTiM

6,з

,7
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пункry l75 Порядку
В итрати Балансо}тримувача,
пов'язанi iз проведенням оцiнки
Майна

сума (гривень),6ез податку на додану вартiсть l10 000,00
(сrпо сорок muсяч zрн. 00 коп.)
сума (гривень) 0,00

Щiльове призначення Майна
Майно може бути використане за цiльовим призначенням на розсуд Оренларя, за винятком таких
цiльових призначень(груп цiльових призначень, визначених додатком 3 до Порядку):
7.1 . | . заклади харчування. кафе. бари. ресторани. якi здiйснюють пролаж ToBapiB пiдакцизноi грl пи.
Торговельнi об'скги. якi здiйснюють пролаж ToBapiB пiлакчизноI групи;
7.1.2. нiчнi клуби. Ресторани з нiчним режимом роботи (пiсля 22 год). Сауни, лазнi. Органiзачiя
KoHuepTiB та iншоi видовищно-розважмьноТ дiяльностi. Готелi, хостели, ryрбази, мотелi, кеN,пiнги.
лiтнi будиночки. Комп'ютернi клуби та lнтернет-кафеl
7.1.3. розмiцення технiчних засобiв i антен опера,горiв телекомун iкацiй, суб'сктiв пilприсм ни ubKtli
дiяльностi, якi надають послуги зв'язку, послуги досryпу до [нтернеry, телекомун iкацii', передання
сигналу мовлення, Розмiщення зовнiшньоi реклами на булiвлях iспорулах;
7.1.4. риryальнi послуги. Громадськi вбиральнi. Збiр i сорryвання вторинноТ сировини:
7. |.5.
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Орендна плата та iншi платежi
сума, гривень, без податку на
додану BapTicTb l 400,00 /оdяа
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28.04.202l
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II. Незмiнюванi умови договору

l. Прелмет логовору
1.1. Орендодавець i Балансоутримувач передають. а Орендар приймас у строкове плаtне
корист}ъання майно. зазначене у пунктi 4 Умов. BapTicTb якого становить сумч. визначену у
пунктi б Умов.
l,2. Майно передасться в оренду для використанпя згiдно з пунктом 7 Умов.
2.

Умови перелачi орендовдного Майна Орендарю

2.1. Орендар вступае у стокове платне користування Майном у день пИписання акта
приймання-передачi Майна.
Акт приймання-передачi пiдписуеться мiж Орендарем i Балансоутримувачем одночасно з
пiдписанням цього договору.
Акт приймання-передачi Майна в оренду Ta alKT повернення майна з оренди складакrться за
формою. що розроблясться Фондом державного майна i оприлюднюеться на його офiчiйному
веб-сайтi,
2.2. Передача Майна в оренду здiйсню€ться
пунктi 6.2 Умов.

за його страховою вартiстю. визначеною у

3. Орендна плата
3.1. Оренлна плата становить суму. визначену у пункгi 9 Умов. Нарахування полатку на
додану BapTicTb на суму оренлноi плати здiЙсню€ться у порядку, визначеному законодавством.
склалу оренлвоТ плати не входять витрати на утримання орендованого майна

!о

(комчнальних послуг. послуг з управлiння об'сктом нердомостi. витрат на }"тримаtIня
прибулинковоi територiТ та мiсць загitльного користування. BapTicTb послуг з peMoHTv i
технiчного обслуговування iнженерного обладнання та внутрiшньобудинкових мереж, ремонту
булiвлi. v тому числi: покрiвлi. фасалу. вивiз смiття тощо). а також компенсацiя витрат
Балансоутри м у вача за користування земельною дiлянкою. Оренлар несе цi витрати на ocHoBi
ОКРеМИХ ДОГоворiв, укладених iз Ба,rансоутримувачем та безпосередньо з постачмьниками
комунitльних послуг в порядку, визначеному п}.нктом 6.5 чього логовору.
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року оренди, що настас за роком, на який припалас
перший мiсяць оренди, визначаеться шляхом кориryвання орендноi плати за перший мiсячь
3.2. Орендна плата за сiчепь-грудень

оренди на рiчний iндекс iнфлячii року, на який припадае перший мiсяць оренди. Орендна плата
за сiчень-грудень третього року оренди i кожного наступного календарного року ореtlди
визначасться Iпляхом коригува}tня мiсячноi орендноi плати, що сплачувалась у попередньому
poui, на рiчний iндекс iнфляцii такого року.
3.3. Орендар сплачуе орендну плату до бюджету MicTa Кисва та Ба.rансоутримувачу у
спiввiдношеннi, визначеному у пунктi lб Умов (або в iншому спiввiдношеннi, визначеному
законодавством), щомiсячя: до l5 числа поточного мiсяця оренди.
пiдставi paxyHKiB Балансоутримувача.
3.4. Орендар сплачус орендну плату
Балансоутримувач виставля€ рахунок на загаJIьну суму оренлноi плати iз зазначенням частlлни
орендноi плати- яка сплачусться на рахунок Балансоутри мувача. i частини оренлноI плати. яка
сплачу€ться до бюджету MicTa Киева. Податок на додану BapTicTb нараховуеться на загальну с),му
орендноI плати. Орендар сплачус Балансоутримувачу наJIежну йому частину орендноi плати
разом iз податком на додану BapTicTb. нарахованим на загальну суму оренJноТ п.rати.
Балансоутримувач надсилас Орендарю рахунок не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати
платежу, Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточного мiсяця оренди
Балансоутримувач передае Орендарю акт виконаних робiт на надання орендних послуг разопл iз
податковою накJIадною за умови peecTpauii Орендаря платником податку на додану BapTicTb.
3.5. В день укладення цього договору або до цiеi дати Орендар сплачуе орендну плату за
кiлькiсть мiсяцiв, зiвначену у пунктi l0 Умов (авансовий внесок з орендноi плати). на пiдсrавi
документiв, визначених у пунктi 3.6 цього договору.
3.6. Пiдставою дJIя сплати авансового внеску з орендноТ плати с протокол про результати
електронного аукчiону.
З.7. Орендна плата, перерахована несво€часно або не в повному обсязi. стяt,ус,гься
Балансоутримувачем iз урахуванням пункту 16 Умов.
3.8. На суму заборгованостi Орендаря iз сплати орендноТ плати нарахову€ться пеня в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку на дату нарахування пенi вiд с},Nlи
заборгованостi за кожний день прострочення перерахування орендяоТ п.,ltати.
3.9. HaлMipy сплачена сума оренлноi плати. що надiйшла Балансоутри мувачу. пiдлягас в
установленому порядку зарахуванню в рмунок майбутнiх платежiв, а у разi неможливостi такого
зарахування у зв'язку з припиненням орендних вiдносин
поверненню Орендарю. С),ма
орендноi плати, сплаченоi авансом вiдповiдно до пункту 3,5 цього договору. пiдлягас
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 наявностi).
3.11. Орендар зобов'язаний на вимогу Орендодавttя проводити звiряння взасморозрахун KiB
за орендними платежами i оформляти акги звiряння.

на

-

4. Повернеппя Майrrа з оренди i забезпечувал ьний депозит

У разi припинення договору Орендар зобов'язаний:
звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд належних Оренларю речей i
поверн}.ти його вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi. в
якому Майно перебува.по на момент передачi його в оренду, з урахуванням нормaцьного
фiзичного зносу, а якщо Орендарем були виконанi невiд'смнi полiпшення або проведено
капiтальний ремонт,
то разом iз такими полiпшеннями/капiтальним ремонтом;
сплатити орендну плату, нараховаЕу до дати, що переду€ датi повернення Майна з оренди.
пеню (за наявностi), сплатити Балансоутримувачу платежi за договором про вiдшкодування
витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг
Орендарю, нараховану до дати, що передуе датi повернення Майна з оренди;
вiдшкодувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршен"" .runy або втрати (повноi або
частковоi) орендованого Майна З вини Орендаря (i в межах сум,
що перевицyють суму
страхового вiдшкодування, якщо воно поширю€ться на випадки пЪгiршення
Ъ.апу або urpar"
4.1 .
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iншого

вилучення

невiд'смних
орендованого Майна), або в разi демонтажу чи
полiпшень/капiтilльного ремонту.
4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинення цього договору Балансоутримувач
зобов'язаний оглянути Майно i зафiксувати його поточний стан, а також стан розрахункiв за чим
договором i за договором про вiдшкодування витрат Балансоутримувача Ila утримання
оревдованого Майна та надання комунttльних послlт Орендарю в aKTi повернення з оренди
орендованого Майна.
Ба,тансоутримувач склада€ акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох
оригiнальних примiрниках i надае пiдписанi Балансорримувачем примiрники Орендарю.
Оренлар зобов'язаний:
пiдписати три примiрники акта повернення з оренди орендованого Майна не пiзнiше нiж
протягом наступного робочого дня з моменту ix оцимання вiл Балансоутримувача i одночасно
повернути Балансоугри мувачу лва примiрники пiдписаних Орендарем aKTiB ршом iз ключами вiд
об'скта оренди (у разi, коли доступ до об'скта оренди забезпечу€ться ключами);
звiльнити Майно одночасно iз поверненням пiдписаних Орендарем aKTiB.
Не лiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля припинення договору Ба,rансоутримувач
оренди
зобов'язаний надати Орендодавцю примiрник пiдписаного акта повернення
орендованого Майна або письмово повiдомити Орендодавцю про вiдмову Оренларя вiд
пiдписання акта та./або створення перешкод Орендарем у доступi до орендованого Майна з меr,ою
його огляду, таlабо про неповернення пiдписаних Орендарем примiрникiв акта.
4.3, Майно вважаеться поверн}.тим з оренди з моменту пiдписання Бмансоутримувачем та
Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.
4.4, Якщо Орендар не поверта€ Майно пiсля отримання вiд Ба,rансоутримувача прим iрникiв
акта поверненЕя з оренди орендованого Майна, Орендар сплачус до бюджету MicTa Кисва
неустойку у розмiрi подвiйноi орендноi плати за кожний день користування Майном пiсля дати
припинення цього договору.
4.5. З метою виконання зобов'язань Орендаря за цим договором, а також за договором про
вiдшкодування витрат Балансоутримувача на }тримання ор9ндованого Майна та надання
комунальних послуг Орендарю до або в день пiдписанвя цього договору Орендар сплачус на
рахунок Балансоутримувача забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi 1 l Умов.
4,6, Ба"тансоутримувач повертае забезпечувальний делозит Орендарю протягом п'яти
робочих днiв пiсля отримання примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна,
пiдписаного без зауважень Балансоутримувача або Орендодавця, або здiйснюс вирахування сум,
визначених у пунктi 4.8 цього договору. у разi наявностi зауважень Балансоутримувача або
Орендодавця.
4.7. Балансоутримувач перераховуе забезпечува,тьний депозит
повному обсязi до
бюджету MicTa Киева, якщо:
Оренлар вiдмовився вiд лiдлисання 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 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. Балансоутримувач не пiзнiше вiж протягом п'ятого робочого дня з моменту отримання
примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна iз зауваженнями (або за наявностi
зауважень Орендодавця) зарЕIховус забезпечувальний депозит в рахунок невиконаних
зобов'язань Орендаря
перераховус забезпечувальний депозит на погашення зобов'язань
Орендаря у такiй черговостi:
у першу чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати пенi (пункт 3.8 цього
договору) (у такому разi вiдповiдна суму забезпечувztльного депозиту
розподiлясться мiж
бюджетом MicTa Киева i Балансоутримувачем);
у другУ чергу погашаЮться зобов'язаНня ОрендарЯ iз сплатИ неустойкИ (П)нкт 4.:l цього
договору);
у третю чергу погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати частини оренднот плати. яка
вiдповiдно до пункту l б Умов пiдлягас сплатi до Оrл*Ёrу MicTa Кисва;
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сплати частини
погашаються зобов'язання Оренларя
орендноi плати, яка вiдповiдно до пункту 16 Умов пiдлягае сплатi Балансоутримувачу:
у п'яту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати Балансоутримувачу платежiв
за договором про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованОгО МайНа
та надання комунtlльних послуг Орендарю;
у шосту чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсацii суми збиr,кiв, ]авдани\
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 t[им
договором.
Балансоуrримувач поверта€ Оренларю c1,1ty забезпечуваJIьного депозиту. яка залишилась
пiсля здiйснення вирахуваIrь, передбачених цим п}цктом.
5.

Полiпшепшя i ремонт орендованого майна

5.1. Орендар мае право:

за згодою Балансоутримувача проводити поточний таlабо капiтальний ремонт Майна i
вист}пати замовником на виготовлення просктно-кошторисноi .пoKyMeHTauii 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 зарахувати 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, передбачених пунктом 5.1 цього договору, порядок отримання
Орендарем згоди Орендодавця на зарах)ъання виц)ат на проведення uих робiт в рахунок
орендноi плати i умови, на яких здiйснюеться таке зарахування, а також сума витрат. якi можуть
бути зарахованi, визначаються Порядком.
5.3. Оренлар мас право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпutень
Майна у порядку та на }ыовах, встановлених Порядком.
5.4. Орендар мас право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'смних полiпшень
майна вiд переможця аукцiону з приватизацii Майна, а якщо таким переможцем стас орендар,
право на зарахування в рахунок купiвельноi цiни суми BapTocTi здiйснених ним невiд'смних
-то
полiпшень у порядку та на умовах, встановлених Законом Украiни вiд l8,01.20l8 N9 2269-VIII
<Про приватизацiю державяого i комунального майна>.
б. Режим використання орендованого

Майна

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, тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарними нормами та
правилal]\4и пожежноi безпеки, пiдтримувати орендоване Майно в нrцежному cTaHi. не гiршому.
нiж на момент передачi його в оренду, з урахуванням нормirльного фiзичного зносу, здiйснювати
заходи протипожежноi безпеки.
6.3, орендар зобов'язаний:
вiдповiднодо вимог нормати вно-правових aKTiB з пожежноiбезпеки
розробляти комплекснi
заходи щодо забезпечення пожежноi безпеки об'скта оренли Майна;
забезпечувати додержанЕя протипожежних вимог! стандартiв, норм, правил, а також
виконання вимог приписiв постанов органiв державного пожежного нагляду та вимог
вiдповiдних служб (пiдроздiлiв) Бмансоутримувача;
утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку. пожежн) гехtliкr.
обладнання та iHBeHтap, Не допускати Тх використання flе за призначенням;
проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати
Балансоутримувачу
вiдповiднi докр{енти розслiлування.
6. l .
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Орендар несе вiдповiдыrьнiсть за дотимання правил експлуатацii

iнженерних

мереж, пожежноi безпеки i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.
6.4. Орендар зобов'язаний забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутриму вача
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
то у будь-який iнший час) з метою здiйснення
незручностей власЕикам сумiжних примiщень,
контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов цього логовору. Про
необхiднiсть отримання доступу до об'скта оренди Балансоутримувач або Орендодавець
повiдомляс Орендаревi електронною поштою принаймнi за один робочий день" KpiM випадкiв.
коли доступ до об'екта оренди необхiдно отримати з метою запобiгання нанесенню шкоди
об'екту оренди чи власностi TpeTix осiб через виникнення загрози його гtошкодження внас-,liдок
аварiйних ситуацiй або внаслiдок настання надзвичайних ситуацiй, техногенного та природного
характеру, а Taкo)t( у разi отримання скарг на порушення правил тишi або провадження
Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завда€ шкоди або незручностей власникам сумiжних
примiщевь. У разi виникнення таких ситуацiй Орендар зобов'язаний вживати невiдкладних
заходlв для лlквlдацll lx наслlдкlв.
6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати укладення цього договору Бмансоуr,римувач
зобов'язаний надати Орендарю для пiдписання:
два примiрники договору про вiлшкодування витрат Балансоутримувача на утримання
орендованого Майна та надання комунаJIьних послуг Орендарю вiдповiлно до примiрного
договору, затвердженого наказом Фонду державного майна, та,/або
проекти договорiв iз постачальниками комунальних послуг, якщо стосовно об'скта оренди
такими постачальникzlldи комунальних посrryг вiдкритi oKpeMi особовi рах)тки або якщо oкpeмi
особовi рахунки були вiдкритi на попереднього користувача Майном.
Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отимання примiрникiв
договору про вiдшкодування витрат Ба,rансоутримувача на утримання орендованого Майна та
надання комунальних посл)т Орендарю:
пiдписати i повернlти Ба.пансоутримlъачу примiрник договору; або
подати Балансо}тримувачу обгрунтованi зауваження до сум витрат. якi пiдлягають
вiдшкодуванню Орендарем за договором.

-

Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв

з

моменту отримаttня

Bi;t

Ба.лансоугримувача вiдповiдi на cBoi зауваження, яка мiстить документа.лtьнi пiдтвердження
витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню Орендарем, пiдписати i повернути Балансоутримувачу
примiрник договору.
Орендар вживас заходiв для укладення 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 договорiв, укладених iз постачальниками комунальних послуг.
6.6. Якщо Майном е пам'ятка культурноi спадщини, щойно виявлений об'скт культурноi
спадщини чи Його частина, Орендар зобов'язаниЙ виконувати yci обов'язки Балансоутримувача
за охоронним договором, який е додатком до цього договору.
7.

Страхуваншя об'скга оренди, вiдшкодування вптрат на оцiпку Майца та
укладення охоропного договору

Орендар зобов'язаний:
протягом 10 ка:Iендарних днiв з дня укjIадення цього договору застрахувати Майно на суму
його страховоi BapTocTi, визначеноi у пунктi 6.2 Умов, на користь Быtансоутримувача згiдttо з
Порядком, зокрема вiд пожежi, затоплення, протиправних дiй TpeTix осiб, стихiйного лиха. та
протягом l0 календарних днiв з дня укладення договору страхування (логоворiв страхування)
надати Балансоутримувачу. та Орендодавчю завiренi належним чином копii логовору
стр.rхування iдокументiв, якi пiдтверджують сплату страхового платежу (страхових платежiвjlпоновлювати щороку логовiр страхування так, щоб протягом строку
дii цьоl,о договор\,
Майно було застрахованим, i надавати Ба.пансоутримувачу та Орендодавцю копii
завiрених
належним чином договору страхування i документiв, якi пiдтверлжують
сплату страхового
7.1 .
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платежу. Якщо договiр страхуванIlя укладений на строк, що € iншим, нiж один piK, такий
договiр повинен бути поновлений пiсля закiнчення строку, на який BiH уклалено.
Оплата послуг страховика здiйснюеться за рахунок Оренларя (стрмувальника).
8. Суборенда
8.1. Орендар ма€ право передати Майно в суборенлу. Щiльове призначення, за яким Майно

використaшо вiдповiдно до договору суборенди, визначаеться з урахуванням
обмежень, передбачених цим договором
8.2. Орендар може укJIадати логовiр суборенди лише з особами, якi вiдповiдають вимогам

може

бlти

cTaTTi 4 Закону.

8.3. Орендар протягом трьох робочих днiв з дня }кладення договору суборенди
зобов'язаний надати Орендодавцю iнформацiю про суборенларя та один примiрник договору
суборенди для його оприлюднення Орендолавцем в електроннiй торговiй системi.
9.

Запевнення cTopiH

9.1, Быrансоутримувач i Орендодавець запевЕяють 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, належного TpeTiM особам, повний i
безперешкодний доступ до об'скта може бути наданий Оренларю в день пiдписання акта
приймання-передачi разом iз комплектом ключiв вiд об'екта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi

приймання-передачi;
9.1.2. iнформачiя про Майно, оприJ]юднена в оголошеннi про передачу в оренду об'скта
оренди, посиланЕя на яке зазначене у пlъктi 4.2 Умов, вiдповiдае дiйсностi, за винятком
обставин, вiдображених в aKTi приймання-передачi.
9,2. Орендар мас можливiсть, забезпечену його власними або залученими фiнансовими
ресурсами, своечасно 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 пунктi 10 Умов.
9.4. одночасно або
укладення цього договору орендар повнiстю сплатив
забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi l l Умов.

до

10.

!олатковi умови оренди

l0.1. Орендар зобов'язаний виконувати обов'язки. поклменi на нього розпорядженням
Орендодавця вiд29.03.202l Nэ l72 кПро оголошення аукцiону про передачу нерцомого майна
KoMyHa:lbHoi власностi територiальноi громади MicTa Киева у !арницькому районi в оренду)).
визначених у пунктах 7 та 14 Умов, за },l!tови, що посилання на TaKi додатковi умови оренди було
вкJIючено до оГолошення про Передачу майна В оренду, iнфорМацiЙногО повiдомлення про об'€кт
(пункт 4.2 Умов),
11.

Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за договором

l1.1.за невиконання або н9належне виконання зобов'язань за цим договором сторони
несlть вiлповiдальнiсть згiдно iз законом та договором.
l1.2. оревдодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями орендаря. орендар не вiдповiдас за
зобов'язаннями Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим договоро;. Оренлар вiдповiдас за
своiми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH с правонаступником. виключно в,тIасним
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
ш,qяхом
переговорiв, вирiшlтоться в судовому порядку.
l1.4. Стягнення заборгованостi з орендвоi плати, пеlri та неустойки
1за наявностi).
передбачених цим договором, може здiйснюватися
заб_оргованостi . onour, ор'"плпоi плати вiдповiдr"
,"
здiйснюватися в безспiрному порядку на пiдставi виконавчого
напису HoTapiyca.

i:J;iТfr*lffiН''riъ"-'frЖ:

мас
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право звертатись до суду з позовом про розiрвання
l1.5. Ба,rансоуr,римувач
uього,Щоговору внаслiдок невиконання або неналежного виконання його умов та./або виселення
Орендаря з Об'скта, в тому числi у випадку закiнчення дii !оговору таlабо перебування Оренларя
в Об'сктi без достатньоi правовоi пiдстави.

l2. Строк чинпосгi, умовп змiни та припинення договору
12.1 . Цей договiр укладено на строк, визначений у пунктi l2 Умов, Перебiг строку логовору
починасться з дня набрання чинностi цим договором. Цей договiр набирас чинностi в день його
пiдписання сторонами (нотарiа.ltьного посвiдчення. якцtо вiдповiдно до законодавства договiр
пiдлягае нотарiальному посвiдченню). Строк оренди за цим договором починасться з дати
пiдписання акта приймання-перелачi i закiнчусться датою припинення цього договору.
12.2. Умови цього договору зберiгають силу протягом всього строку дiТ цього договору. в
тому числi у разi, коли пiсля його 1кла.щенrrя законодавством встановлено правила. що
погiршlтоть становище Орендаря. а в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноТ плати ,,l()
виконання зобов'язань.
l2.3. Змiни i доповнення ло договору вносяться до закiнчення строку його дiТ за взасмнок,l
згодою cTopiH з урахуванням встановл9них статгею lб Закону та Порядком умов та обмежеttь
шляхом укладення договорiв про внесення змiн iдоповнень у письмовiй формi. якi пiдпис}тоrься
сторонами та е невiд'смними частинами цього договору.
l2.4. Продовження цього договору здiйснюеться з урахуванням вимог, встановлених
статтею 18 Закону та Порядком.
Орендар, який бажае продовжити цей договiр на новий строк, повинен звернутись lto
Орендодавця за три мiсяцi до закiнчення строку дii договору iз заявою.
До заяви додасться звiт про ouiHKy об'скта оренди та рецензiя на нього. якщо договiр оренли
продовжуеться вперше.
Пропуск строку подання заяви Орендарем е пiдставою для припинення цього договору на
пiдставi закiнчепня строку, на який його було укJIадено, вiдповiдно до пункту l43 Порялку.
Оренлар. який мас HaMip продовжити логовiр оренди нер)хомого майна. цо пi:,лягаt,
продовженню за результатами проведення ayKuioHy. зобов'язаний забезпечити доступ ло об'скта
оренди потенцiйних оренларiв.
Орендар мас переважне право на продовження цього договору, яке може бути реа:riзовано
ним у визначений в Порядку 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 приватизацiТ орендованого Майна Орендарем.
l 2.6.,Щоговiр припиняеться:
l2.6.1 з пiдстав. передбачених частиною першою статгi 24 Закону. iпри цьому:
l2.6.1.1, якщо пiдставою припинення договору с закiнчення строку, на який його укладено
(абзац другий частини першоi cTaTTi 24 Закону), то договiр вважаеться припиненим з:
дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Орендодавця
(якщо цей логовiр використовусться дrя передачi в оренду Майна комунмьноТ форми B-racHocr i.
то рiшення приЙмаеться органом, визначеним вiдповiдно ло абзацу другого частини четвертоi
статгi l8 Закону) про вiдмову у продовженнi цього договору, прийнятого з пiдстав" передбачених
СтаттеЮ l9 Закону, в межах cTpoKiB, визначених частиною п'ятою cTaTTi l8 Закону; або рiшення
орендодавця про припинення цього договору з пiдстав пропуску орендарем строку на подання
зaцви про продовження цього договору. передбаченого частиною третьою cTaTTi l8 Закон1,
(пункт l43 Порядку);
дати. визначеноi в абзацi третьому пункту l5l Порялку, якщо переможцем аукцiон} tla
продовження цього договору стала особа iнша. нiж Орендар.
на пiдставi проrокол) аукцiоIrу
(рiшення Орендодавця не вимагаеться);
12.6.1.2. якщо пiдставою припинення договору с обставини, передбаченi абзацами TpeTiM.
четвертим, сьомим, восьмим частини першоi cTaTTi 24 Закону, договiр вважа€ться припиненriм .t
дати настанЕя вiдповiдноi обставини на пiдставi рiшення орендодавця або на пiдставi
док),мен га,
який свiдчить про настання факту припинення юридичноi Ьсоби або cMepTi
фiзичноi особи;

-

l0
12.6.2 якщо орнлар надав недостовiрну iнформачiю

про право буги

орендарем

вiдповiдно до положень частин третьот i четвертоi cTaTTi 4 Закону.
flоговiр вважасться припиненим з цiст пiдстави в односторонньомч порядку на 30 день пiсля
надiслання Оренлолавшем листа Оренларю про дострокове припинення цього договору. KpiM
випаJlку. коли протягом зазначеного строку Оренлар зверн.чвся до суду з оскарженням такого
рiшення Орендодавця.
У такому разi договiр вважа€ться припиненим:
пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дIlя звернення Оренларем за таким позовом до суду. якщо
судом не вiлкрито проваJIження у справi за,гаким позовом Оренларя протягом зазначеного
двомiсячного строку; або
з дати набрання законноТ сили рiшlенням суду про вiлмову у позовi Оренларя: або
з дати зrt,tишення судом позову без розгляду. припинення провадження у справi або з дати
вiдкликання орендарем позову. Лист про дострокове припинення надсиласться на адрес)
елекгронно'ii пошти Орендаря i поштовим вiлправленням iз повiдомленням про вручення iописом
вкладеЕня за адресою мiсцезваходження Орендаря. а також за адресою орендованого Майна;
12.6.3 якщо цей договiр пiдписаний без одночасного пiдписання акта приймання-перелачi
Майна..Щоговiр ввalкасться припиненим з цiсi пiдстави на п'ятий робочий день пiсля пiдлисання
цього договору, якщо станом на цей день акг приймання-передачi не пiдписаний через вiлмов1
Орендаря. про що Балансоутримувач повинен скласти акт та повiдомити оренлолавцю.
12.6.4. на вимогу Орендодавця з пiдстав. передбачених пунюом l2.7 цього логовору. i при
uьому логовiр вважасться припиненим в день. визначений вiдповiдно ло абзачу третього пyнктч
l2.8 цього договору:
l2.6.5. на вимогу Оренларя з пiлстав. передбачених пунктом l2.9 цього логовор1. i при
чьому логовiр вважа€ться припиненим в день, визначений вiдповiдно ло абзачу другого пункту
l2.10 цього логовору;
l2,6.6. за згоlою cTopiH на пiдставi договору про припинення з .fаlи пiдписання акга
повернення Майна з оренди:
12,6,'7, на вимогу будь-якоТ iз cTopiH цього договору за рiшенням с1:1 з пiлсrав.
передбачених законодавством:
l2.7. !оговiр може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця. якщо Оренлар:
l2.7.1. лопустив прострчення сплати орендноТ плати на строк бiльше трьох мiсяцiв або
сумарна заборгованiсть з оренлно'i плати бiльша. нiж плата за три мiсяцi:
l2,7.2. без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у корисryвання
iншiй особi. KpiM випадкiв, коли Оренлар передав Майно в суборенду на пiдставi пункту 8. l цього
договору i надав Орендодавцю копiю договору суборенли для його оприлюднення в електроннiй
торгlrвiй системii
l2.7.3. уклав логовiр суборенли з особами. якi не вiдповiдають вимогilм cTaTTi 4 Закону:
l2.7.4. перешкоджас спiвробiтникам Орендодавця тrабо Балансоу:,римувача здiйснювати
контроль за використанням Майна, виконанням умов цього договору:
l2.7.5. порушус додатковi чмови оренди, зазначенi у пунктах 7 та l4 Умов:
l2.8. Про HMBHicTb однiсi з пiдстав для дострокового припинення договору з iнiцiативи
Орендодавчя. передбачених пункгом l2.7 rrього договору. Орендодавець або Балансоутримувач
повiломляс Оренларевi та iншiй cTopoHi договору листом. У листi повинен мiститись опис
порушення i вимогу про його усунення в строк не менш як l5 та не бiльш як 30 робочих лнiв з
лати peccTpauii листа (у строк п'яти робочих днiв, якщо порушення стосу€ться прострочення
сплати орендноi плати або перешкоджання у здiйсненнi Орендодавцем або Балансоlтримувачем
контролю за використанням Майна). Лист персилаеться на адресу елекгронно'ii пошти Оренларя
i ПОШтовим вiлправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресок)
мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.
Якщо протягом встановленого у приписi часу Орендар не усунув порушення. Орендодавець
або Ба,rансоутримувач наllсилае Орендарю лист. у якому повiдомляс Орендаревi прtr лостр()кове
припинення договору на вимогч Орендодавця або Ба,rансоlтримувача. У листi зазнача€ться
пiдстава припинення договору. посил:lння на вимогу про усунення порушення. а також
llоси.,lання на обставини. якi свiдчать про ге- що порушення тривас пiсля закiнчення cTpoKl.
вiдведеного д,rя його усунення.

ll
вважасться припиненим на п'ятий робочий день пiсля

надiслання
Орендодавцем або Бьчансоутримувачем Оренларю листа про дострокове припиненЕя цього

.Щоговiр

логовору. Орендолавець або Балансоутримувач надсила€ Оренларю лист про достокове
припинення цього договор} електронною поштою. а також поштовим вiлправленням iз
повiдомленням про вручення i описом вклаJlення за адресою мiсцезнаходження Оренларя- а
також за адресою орендованого Майна. Дата дострокового припинення цього договору на вимогу
Орендодавця або Ба,тансоутримувача встановлюеться на пiдставi штемпеля поштового
вiддiлення на поштовому вiлправленнi Оренлолавчя або Ба,rансоу,гримувача.
l2.9. Цей договiр може бути достроково припинений на вимогу Орендаря. якщо:
l2.9. 1. протягом одного мiсяця пiсля п iдписання акга приймання-передачi Оренлар отримас
докази icToTHoi невiдповiдностi об'екта оренди iнформацii про нього, зазначенiй в оголошеннi.
або в aKTi приймання-передачi; або
12.9.2. протягом двох мiсяцiв пiс:rя пiдписання акта приймання-перелачi Оренлар не
матиме можливостi використовувати об'скт або пристyпити до виконання ремонтних робiт на
об'сктi через вiдсутнiсть на об'сктi можливостi пiдключення до комунzt!,Iьних послуг. або вiдмови
Балансоутримувача укласти iз Орендарем логовiр про вiдшкодування витрат Балансоутримувача
на утримання орендованого Майна та надання комунаJIьних послуг Оренларю. або вiдмови
постачальникiв вiдповiдних комунalльних послуг укласти iз Орендарем договори на постачання
таких послуг протягом одного мiсяця з моменту звернення Оренларя (за умови, шо 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 Оренларю на припинення договору

вiдповiдно до пункту l2.9 цього договору. оренлар повинен повiдомити орендодавцю i
Балансочтри м увачу iз наданням вiдповiдних локазiв протягом трьох робочих днiв пiсля
,rакiнчення cTpoKiB. передбачених пунктом l2.9
договору, Якщо протягом 30 днiв з MoMeHT_v
отримання повiдомлення Орендаря зауваження Оренларя не будlть ycyHeHi. Оренлар наJtсила€

орендодавцю i Балансоутримувачу вимогу про дострокове припинення цього договору i вимог1
про повернення забезпечувал ьного депозиту i сплачених сум оренлно'i плати. Вимоги Оренларя.
заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB. встановлених цим пунктом договору. за_ilоволенню не
пiдлягають.
.Щоговiр вважа€ться припиненим на десятий робочий день пiс,rя надiслання Орендарем
орендодавцю i Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинення чього договору. KpiM
випадкiв. коли Орендодавець або Балансоутримувач надав Орендарю обrрунтованi зауваження
щодо обставин. викладених у повiломленнi орендаря. Спори пlоло обrрунтованостi чих
зауважень вирiшlтоться сулом.
За вiлсутностi зауваr(ень Оренлолавuя та Балансоутримувача. передбачених абзацом
другим цього пункту:
Балансоутриму вач повертас Орендарю вiлповiлну часlину оренлноТ плати. сплаченоi
орендарем. протягом десяти кiцендарних лнiв з моменту отримання вимоги оренларя i
пiдписання оренларем акта повернення Майна з оренди:
Балансоlтримувач поверта€ сплачений Орендарем забезпечувмьний депозит протягом
десяти календарних лнiв з моменту отримання вимоги орендаря i пiлписання оренларем акта
повернення Майна з оренди. Повернення оренлноi плати. що була налмiру сплачена Оренларем
до бюджету. здiйснюсться у порядку. визначеному законодавством.
l2.Il. У разi припинення договору:
полiпшення ореЕдованого Майна, здiйсненi Орендарем за рахунок власних коштiв за
ЗГОДОЮ ОСiб. ВИзначених у пунюi 5.1 цього договору, якi можна вiлокремити вiд орендованого
МайНа. Не Завдаrочи йому шкоди. с власнiстю Оренларя. а полiпшення. якi не можна вiлокремити
без шкодИ для майна. - комунaльною власнiстю територiа:rьноi 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. с комунalльною власнiстю
територiа,тьноi громади MicTa Кисва та Тх BapTicTb компенсацiТ не пiдлягас.
12.12. Майно вважаеться поверIlеним Орендодавцю/Бшlilнсо}тримувачу з MoMeHTv
пiдписання Ба,тансоутримувачем та Орендарем акга повернення з оренди орендованого Майна.

l2
13.

lнше

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 повiдомляс Орендаревi про вiдповiднi
змiни письмово або на алресу електронноi пошти.
l3,2. Якщо чей договiр пiдлягас нотарiальному посвiдченню. витрати на таке посвiдчення
несе Орендар.

лii

l3.3. Якщо протягом строку
договору вiдбувасться змiна оренлодавця або
Балансоутримувача Майна, новий Орендодавець або Балансоутримувач стас стороною такого
договору шJrяхом складення акта про замiну сторони у логоворi оренди комунаqьного майна (.ra_li
акт про замiну сторони) за формою. що розроблясться Фондом державного майна i
оприлюднюсться на його офiчiйному веб-сайтi. Акт про замiну сторони пiдписусться поперелнiм
i новим Орендодавцем або Ба.гlансоутримувачем та в той же день надсила€ться iншим сторонам
договору листом (цiнним з описом). Акт про замiяу сторони складаеться у трьох оригiнальних
примiрниках. Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов'язаний (протягом п'яти робочих
днiв вiд дати його надсилання Орендарю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй
системi. Орендодавець або Балансоутримувач за цим договором вважасться замiненим з моменту
опублiкування акта про замiну cTopiH в електроннiй торговiй системi.
У разi коли логовiр нотарiально посвiдчено. то пiдписи посадових осiб попере:нього i
нового орендодавцiв на aKTi про замiну сторони пiдлягають нотарiальному посвiдченню.
l3,4, У разi реорганiзачii Орендаря договiр оренди зберiгас чиннiсть для вiдповiдного
Орендаря.
правонаступника юридичноi особи
видiлу
Орендаря oKpeMoi юридичноi особи перехiд до TaKoi
У разi
з юридичноi особи
особи прав i обов'язкiв, якi витiкають iз цього договору. можливий лише за згодою Орендолавuя.
Замiна сторони Орендаря набувае чинностi з дня внесення змiн до цього договору.
Замiна Орендаря iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допускасться.
l3.5. Цей.Щоговiр укJIадено у трьох примiрниках, кожен з яких ма€ однакову юридичну
силу, по одному для Орендаря, Орендодавця i Балансоутримувача.
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Орендодавець
.Щарницька районна
в пricTi KrrcBi дер?*iавIrа
алмiнiс,грачiя

Орепдар
Товариство з обмежепою
вiдповiдальнiстю

02068, м. Киiв,
вул, Кошиця Олександра, 1l
пiр
U лffi 20:.тюшъ0001 000077ф0
в !ержказначейськiй службi
Укра'iЪи, м. Киiв
Кол е,ЩРПОУ З7З88222
тел.564-90-10
факс 565-25-З7
dг
ч.uа
т Krt
9

02059, м. Киiв,
вул. Пчiлки Олени, 5, пр. 264
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02175, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе, l48-A

пlр

UA @з8080500m000@600з4зз95

Uю5322б90000m6000з00810576

мФо 380805
Кол е!РПОУ

мФо з22669
Кол еffРПОУ З96042'10
lпн 3960427265|2
тел./факс 56З-З8-38, 563-32-00
kp_kk_darnltsia@ukг.net

вдт<ФдЙооАЙзЕнБдlк
АВ,dЦЬум.Кишi
34895854

Iпн з489585265l2

тел,/факс 570-68-68,570-68-78
fi nintelektзlus@ukT. net
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ав

Балансоутршмувач
Комуttальне пiдприсмство
<<Керуюча коlrпанiя з
обслуговування
житлового фошду
!,арпrrцького району м. Kltt ваr,
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до договору л9 4з 2|202| siл

договIр

l

Д"Тiir{;-?,

Jlъ Е_432/2021

про надапl|я послуг

пt.

lt, ,

Киiв

t"/-z/ty,
--а-

202l року

Комунальrrе пiдприсмство <d(еруюча компаlliя з обслуговуванпя житлового фопду
.Щарнrrпького району м. Кисва> (аалi - Виконавечь), в особi виконувача обов'язкiв лирекlора
Волкотруба Павла Вiталiйовича, який дiс на пiдставi Стаryту, та наказу вiл |4 траввя 202| рок1
N276/к-тр. <Про тимчасове покладання обов'язкiв директора rra Волкотруба ГI.В.>. з о;rнiсi'ст()рони.
та Товариство з обмеженою вiдповЬальнiстю <ГI!РОБУ!ШЛЯХ> (лмi -Корисryвач), в особi
директора Паладiя Сергiя Вололпмировllча, який дiс на пiдставi Стаryта, з лругоТ сторони. разом
iMeHoBaHi як Сторони, а окремо як Сторона, домовились про насryпне:
1.

Поняття та термiни

Для цiлей даного ,Щоговору наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:
послуги з )лримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй.
Послуга(и)
1.1

-

.Щоговiр -.Щоговiр про надання послуг, специфiкою умов якого с врахування норм як чинного
цивiльного законодавства УкраТни, так i чинного житлово-комунального законодавства.

Утримання буаrrнкiв i споруд та прпбудинкових територiй - господарська дiяльнiсть
Виконавця, спрямована на задоволення потреб Замовника щодо )лримання в належному caHiTapHoтехнiчному cTaHi прилеглоi територii бiля нежитлового примiщення Замовника.
Виконавець суб'скг господарювання. предметом дiяльностi якого с надання Послчги вiдповi:но
до умов чього .Щоговору.
Замовннк - юридична особа. яка мас HaMip отримати якiсну Послугу за,Щоговорошr. i с opeH:apert
нежитлового примiщення на пiдсгавi Д,оговору оренди нер)хо\,lого_ vайна. що належить ло ком)нальноТ
202l року, яке знаходиться
власностi територiмьноi громади MicTa Кисва }G 4З2l202l вiл, /!1!^J
за адресою: м. КиiЪ, вул. Полiська, 28Б, некrглове примiщення з No 3 (група примiщень М l 7l ) лiт. <А>,
загaulьною lrпощею 15,78 кв. м.
2. Предмет .Щоговору

2.1. Прелметом цього ,Д,оговору с надання Виконавцем Послуги за адресою: м. Киiв,
.П9лiська, 28Б, нежитловi примiщення з Nл3 (група примiщень Nэ l7l) лiт кА>, проведення Замовником
свосчасноi оплати за Послуги на умовак, передбачених чим ,Ц,оговором.
2,2. Виконавець визначас BapTicTb Послуги за l кв. м. загальноТ площi нежитлового примiщення.
яке перебувас в орендному корисryваннi Замовника, на пiдставi дiючоТ BapTocTi та структури посл)г
за адресою: м. Клiв, Полiська, 28Б, нежlrгловi примiщення з ЛЪ ll (групи примiщень Nэ l7l) лiткД>.
та законодавчо визначеноТ перiодичностi та cTpoKiB надання таких Послуг.
2.3. BapTicTb Пос.гryги за цим договором для Замовника становить:
3.2l гпн. х 15.78 кв. м
3.

= 50.65 гпп.

(П'ятдесят гпн. 65 коп) з ПДВ

Порялок розрахункiв

Розрахунковим перiодом с кмендарний мiсяць.
Оплата за послуги вноситься не пiзнiше 20 числа поточного мiсяця.
3.2. Пос.пуги оплачуються в безготiвковiй формi.
3.3. Плата вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця.
3. | .

3.4. У разi ненадання послуг з угримання булинкiв i спорул та прибудинкових териr.орiй
або надання ii не в повному обсязi, вiдхилення ix кiлькiсних iякiсних показникiв вiд нормативних.
виконавець проводить перерахунок у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.5. Замовник щомiсяця до l0 числа отримуе у Виконавця (договiрно-обслуговуючий вiддiл)
пiд розпис в журна.lIi видачi документацiй акт надання послуг та рахунок на оплаry за отриманi послуги
(перелiк послуг зазначений в .Щодатку l, .Щодатку Nэ2).
3.6, ЯКщо Замовник не отримус у Виконавця в TepMiH, зазначений в пункгом 3.5. цього .Цоговор,у.
аКГ НаДаННя пОслуг та рахунок на оплаry за отриманi послуги, Виконавець мас право направи,ги
ix поштою на адресу Замовника.
3.7. Замовник зобов'язаний пр tlин
}l
Hl послуги та пIдписати два примlрника akTlB llаданих
послуг. в результатl
го одиll
и }1lp
к в 3-ти денний TepMiH з дня
мання aKTlB наданих
послуг надiслати Виконавц Jl исто Nl
ад
: 02l75 м. КиТв XapKiBcbKe шосе
4
або надати особисто
пiд розп ис.
виконавець
Замовннк

3.8. У випадку вiдмови Замовника вiд пiдписання Акry наданих послуг без подання письмовОгО
мотивованого обrрунryвання cBoii дiй, протягом 3 днiв з моменry одержання Акry наданих послуг
вiдповiдно до пункгiв 3.5. або 3.6., наданi послуги ввtDкаються прийнятими, акги пiдписаними.

4.1.

Замовпик мас право:

4.1 . l . на своечасне

4.|.2.

tп

4. Права та обов'язки CTopiH

отримання Послуг належноТ якостi згiдно iз вимогами дiючого законодаsства;

усунення Виконавцем виявлених недолiкiв

законодавством порядок та строки.

у

наданнi Послуг

у

встановлений

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,Щоговору;
4.1.4. на подання Виконавцю пропозицiй про внесення змiн та доповнень до даного ,Щоговору.
4.2. Замовпнк зобов'язаrrшй:
4,2.1. оплачувати Послуги в установлений цим .Щоговором строк;

4.2.2. свосчасно iнформувати Виконавrц про виявлення несправностей в iнженерник мережах,
конструктивних елементах належного йому примiщення та будинку;
4.2.3. дотримуватися санiтарно-гiгiсн iчних, протипожежних та iнших правил та правил утримання
жилих будинкiв та прибудинкових територiй;
4.2.4. надати Виконавцю номера контакгних телефонiв, адреси уповновiDкених осiб, маючих право
досryгry в примiщенrrя в його вiдслнiсть (вiдпустка, лiкування тощо).
4.2.5. за невиконання умов цього .Щоговору нести вiдповiдмьнiсть, передбачену чинним
законодавством УкраТни та цим !оговором;
4.2.6. проводити ]а рахунок власних коштiв ремонт примiщення:
4.2.7 - прн виконаннi Замовником робiт по ремонту, переплануванню cBoii примiщень забезпечити
самостiйний вивiз булiвельного та iншого смiтгя, яке виникло внаслiдок проведення в примiщеннi
ремонтних робiт, прибирання, перепланування тощо.
4.3. Ввконавець мае право:
4.3.1. вимагати вiд Замовника дотримання вимог правил лримання жилих будинкiв

та прибудинкових територiй, експлуатаuii нежитлових примiщень у жrглових будинках, caHiTapHoгiгiенiчних i протипожежних правил та iнших нормативно-правових aKTiB у сферi житлово_комунiцьних
послуг;

4.З,2. здiйснювати обробку персонlIльних даних Замовника, дiяти щодо Тх захисry, а також
надавати часткове або повне право обробки персональних даних TpeTiM особам для цiлей. пов'язаних
iз виконанням цього !оговору та у вiдповiдностi до чинного законодавства;
4.3.3. на подання Замовнику пропозиuiй про внесення змiн та доловнень до даного Договору.
4.4. Виконавець зобов'язапrrй :
4.4.1 . забезпечувати своечасне надання пос,'туг належноi якостi згiдно iз законодавством;
4.4.2. надавати Замовниковi необхiлну iнформацiю про BapTicTb Послуги та ii ск,rадовi;
4.4.3. 1.гримувати внугрiшньобудинковi мережi в н:Iлежному технiчному cTaHi, здiйснювати ii
технiчне обслуговування та ремонт, вживати свосчасних заходiв до запобiгання аварiйним
сиryацiям та Тх лiквiдацii, усунення порушень щодо надання посJryг в установленi законодавством стоки;
4.4.4. прОволити вiдповiдний перерахунок розмiру плати за ненадання або нена,пежне надання
Послуги у порядку, визначеному роздiлом б цього ,Щоговору;
4.4.6. розглялати у визначений законодавством строк претензiТ та скарги Замовника:
4.4.7. за рахунок власних коштiв сво€часно виконувати роботи з усунення неполадок, що виникпи
з його вини та що погiршують якiсть послугиi
4.4.8. свосчасно проводити пiлготовку житлового бу,пинку (ryртожитку) та його технiчного
обладнання до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод;
4,4,9. за наявностi технiчнот мохоrивостi за замовленням Замовника надавати останньому
додатковi платнi послуги (ремонт, замiна сантехнiчного обладнання тощо) вiдповiдно ло *-o*ynruii
Виконавця.
5,Вiдповiдальнiсть CTopiH
5.1. Замовпик несе вiдповiда,rьнiсть за:
5.1.1. нелотримання вимог нормативно-правових aKTiB у сферi житлово-комувiulьного
господарства;

5.I.2. несвосчасне внесення платежiв за послуги;
5,1.З. порушення визначеним цим !оговором зобов'язань.

5.2. ВпкоtIавець ltecc вiдповiдальнi
5.2.1. неналежне нада
або не

(або) примiценню Замовни

виконавець

шкоди

й

ослуги, що призвело до запод
чи здоров'ю, шляхом вiдшк
Замовн ик

ня зоиткlв маинч та
ня збиткiв,

5.2.2. зниження кiлькiсних i якlсних покztзникlв послуг з )лримання булинкiв l споруд та
прибудинкових територiй шляхом зменшення розмiру плати. Якiсть надання посл}г визначасться
вiдповiдно iз затвердженими перiоличнiстю та строками надання послуг.
5.2.3. порушення зобов'язань, визначеним цим !оговором,

Порялок розв'язання спорiв.
6.1, У разi порушення Виконавцем умов цього Щоговору в частинi надан}rя Послуги Замовником
та представником Виконавця складасться акт-претензiя iз зазначенням у ньоvу cTpoKiB. виду порушення.
кiлькiсних i якiсних показникiв послуг тощо.
Прелставник Виконавrц повинен з'явитися за викликом Замовника дrя пiдписання акга-претензiТ
6.

не пiзнiше нiж протягом двох робочих днiв,

6.2. Акг-претензiя подасться Виконавцевi, який вирiшус протягом трьох робочих днiв питання
проведення
перерахунку платежiв або надас Замовниковi обrрунтовану письмову вiлмову
щодо

в задоволеннi його претензiй.

6.З. Спори мiж Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорiв або в суловому порядку.
7. Форс-мажорнi обставини

7.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за цим,Щоговором

у разi настання непереборноi

сили (дii надзвичайних сиryацiй техногенного, природного або екологiчного
надання та оплаry пос,туг вiдповiдно до умов цього Щоговору.

що унеможливлю€

8. Строк дii.Щоговору
8.I. I{ей .Д,оговiр набирас чинностi з моменry його пiдписання

iдiс

договору оренди та./або до припинення корисryвання примiщенням вкJIючно.

8.2.1{ей

flоговiр може бути розiрваний достроково,

у

до закiнчення строк1 riT

порядку визначеному чинним

./| п,/чiii:Я ZOZI року.
с невiд'с*ЙБ4асr"Бю цього flоговору

законодавством УкраТни, у разi припиненrrя дii !оговору Nэ 4З212О21 вtд

8.3. Буль-якi змiни'та доповнення за чим .Щоговоро"

характеру),

та мають юридичну силу у випадку 'ri оформлення додатковою угодою
8.4.

!оговiр уклалено у двох оригiнальних примiрниках. по одному д.Iя кожноi iз cTopiH.
9.

Прикiпцевi умовн

9.]. Замовник надас згоду Виконавцю на зберiгання та обробку cBoii персональних даних з метою
здiйснення ocTaHHiM cBoii зобов'язань за цим ,,Щоговором та житлово-комунаJlьним законодавством.
Виконавець несе вiдповiдальнiсть за дотримання законностi вiдносно захисry персональних даних
у вiдповiдностi до Закону Украiни <про захист персонilльних даних).
9.2.Визнання недiйсними, в тому числi внаслiдок змiн до законодавства, окремих положень цього
.Щоговору, не тягне за собою недiйсностi iнших положень та !оговору загмом.
9.3. ПравовiлносиниJ що виникають у зв'язку з виконанням умов цього !оговору i не врегульованi
ним, регулюються вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

l0.Мiсцеrнахол;пен ня i пiлплlси Сторiн

виконавець
Комуналыtе пiдприсмство <<Керуюча колrпанiя
з обслуговувапнп житлового фопду
!арницького району м. Кшсва>
02l 75, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе,

€!РПОУ

вдтсдЙоодlЬвнБАнкАвдь>
мФо 380805

З96042'10

v м, киевi

Кол е.ЩРПОУ 34895854

|tпl з96042726512

II]н 3489585265l2

тел./факс 563_З8-З8, 563-З2-00
e-mail: kp_kk darnltsia @ukr.пеt
KlB лlrр

r

dцроБудшлях>

02059, м. КиiЪ,
вул. Пчiлки Олени, 5, пр, 264
р/р UA О2З80805ФФ00002600343395

l48-A
п / р U Д25ЗDffi26000Зm840576
в дТ <оцадбанк>
мФоз22669
Коа

замовнлrк
Товариство з обмежеttою вiдповiдальнiстю

тел

ра

Павло ВоЛКОТРУБ

9

.570-68-78
us@ukr.пеt
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Сергiil ПАJIА.ЩIЙ
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.Щодаток

1

до ,Щоговору Лъ Е-43212021
про rla/IlaHrlя посJIYг

вiд

l| DS

202l р.

Розрахупок

плати за пос,пуги по.Щоговору, якi надас КП <<Керуюча компанiя з обслуговування житловоt,о фонду
.Ц,арницького району м. Кисва>>

л,
l

2

4

)
6

1
8

9

l0

ll

12

lз

l4
l5

lб
1,7

Прибирання лрибудинковоТ територiТ
Прибирання сходових клiток
Вивезення побутових вiл,холiв
Прибирання пiлвалу, технiчних поверхiв та покрiвлi
Технiчне обслуговування лiфтiв
Обслуговування систем диспетчеризацiТ
Технiчне обслуговування внутрiшньобудинкових систем
гарячого водопостачанняJ холодного водопостачання, водовiдведенrrя,
централiзованого опалення та зливовоТ каналiзацii
!ераr,изацiя
,Щез iнсекчiя
Обслуговування лltмовtD( та вентиляцiйних каналiв
Технiчне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання
та електрообладнання, необхiдних для електрозабезпечення технiчних
чiлей булинку (освiтлення мiсць загального корисryвання,
елекФопостачання лiфтiв, пiлкачування воли)
Поточний ремон1, конструктивних елементiв, внутрiшньобlлинкових
систем гарячого i холодного водопостачання. водовiдведення.
центалiзованого опаLлення та зливовоi каналiзацii i технiчних пристроТв
булинкiв та елементiв зовнiшнього упорядження, uro розмiчrенi
Поливання лворiв, клумб i газонiв
Прибирання i вивезення cHiry, посипаннJI частини прибудинковоi
територiТ. призначеноТ rля проходу та проiiду. протиожеледними

0,499з
0,0000
0.0000
0.0000
0,0000
0,0000

952
0,0044
0,0050
0 l l66

0,5

0,2340

0,628з
0.0036

сумiшами

0,0721
0,0000

Експлуаташiя номерних знакiв на будинках
Освiтлення мiсць загального корисryвання i пiдвалiв та
пiлкачування воли
Еtlергопостачання лiфтiв
Всього вптрат бе] ПДВ:

пдв

Bcbolo виrра]

0,5 l79

0,0000

2,616з
0._iз

з IlДВ

3.2l гпп. х l5.78 кв. rr

3,2l

= 50.65 гпrr.

(П'я,l:tесяr гDп. 65 коп) l II;IB

виконавецъ
Комунальне пiдприсмство,r*"оr,о*^ компаuiя
з обслуговування житлового фонду
{арнпцького району м. Кнева>>
02l75, м. КиТв, XapKiBcbKe шосе, l48-A
п/р UА25322669ФШO2бOФЗФ840576

дТ <ощадбанк), МФо з22669
Код €ДРПОУ З9604270
в

ItlH з96042,7265|2

тел./факс 563-З8-З8, 563-32-00
еaгnytSia @ukr.net

Замовпик
Товарнство з обrrежешою вiдповiда.rьнiстю

(ГIДРОБУДШЛЯХ>

02059, м. Киiв,вул, Пчiлки Олени,5. пр,264
р/р UA й380В0500ФФ0026ФЗ43З95

вдт<рдIlФФдfuЕнБАнкАвАль> yM.t&oi

мФо

з80805
Код СДРПОУ З4895854

Iпн

з4891ý_85265

ге.r,lфакс

5

l2

70-68-68.5 70-68_78

c-rnai1: tinintelckt рIu s

фр)?0 чt
a

Вартiс,гь грll. fiа l кв. м

(]Tp},K,Tt ра BIlTPa г

п/п

в

Llkr.

п

ct

дпре
Павло ВОЛКоТРУБ

Сергiil ПАl'IА!IЙ

,Ц,олаток Л! 2
до .Щоговору J\Ъ Е-43 21202|
про наданшя послуf вiд .1

..-л,/ 1/)

1. ВiлшколуванIlя

202l рок1,

IIлати за е.tlекr,роеllерr,iю.

1.1, Розмiр вiдшкодування плати за елекцоенергiю визначасться згiдно показань 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, нара.'tування та облiк плати за посJryги з вiдшкодування плати
за елекгроенергiю.
1.2. Розмiр плати за спожиry елекгроенергiю при вiдсрностi лiчильника у Замовника (або його
несправностi чи такого, що не повiрений) нараховусгься у процентному вiлношеннi вiд загальноi
спожитоi електроенергiТ. вiдповiдно ло iснуючого електронавантarження споживачiв згiдно до тарифiв.
встановлених нормами законодавства.
1.3.CyMa може змiнюватись в односторонньому 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 даному ,Щодатку.
BapTicTb витрат Виконавця
Всього заробiтна плата з податками

Матерiали
Рентабiльнiсть

52.07
,l о?

l 00lо

Всього витрат без

пдв

Вiдшкодування за електроенергiю, грн.
l78,08

П!В

25з,l7

20 %

50,6з

Разом з ПДВ

303,80

1,5, У разi укладення прямого договору з вiдповiдною органiзацiею, Замовник повинен надати
копiю такого договору: договiр вiдс}тнiй.

замовllик
Товариство з обмеженою вiдповiдалыliстlо

<<Виконавець>>

Комунальне пiдпрнсмсr,во <Керуюча компанiя
з обслуговуванrIя житлового фонду Щарницького
району м. Кисва>>
02l75, м. КиТв, XapKiBcbKe шосе, l48-A
п/р U А253226690000026000300840576
в АТ <ощадбанк). МФо 322669
Кол еЩРПОУ З9604270
ltIl1 з96042,126512
тел./факс 563-З8-З8, 56З-32-00
e-mail: kp_kk_daгnytsia@ukr.net

(ГЦРОБУДШЛЯХ>

02059, м. КиТв,вул. Пчiлки Олени,5, пр.264
р/р UA @3808б000Ф00026Ф}13395

БАНКАВАЛЬ>

вАТ<€АИ<DФАI,ВЕН

мФо

з80805

v м.

KKBi

Код СfiРПОУ З4895854

Iпн з489585265l2
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neI

я

I
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ВоЛКоТРУБ

l,r\

м.п,

LIl

s.-lЪ]:**_-:{l

Ч:;'::,:*
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Сергil'i ПА.lIдДlЙ

до Договору N9 4З2l202l вiд

.l!

п

.До даток

//а

Ng 3

202l року

Акт

приймання-передачi в оренду нерухомого або iншого окремого
iндивiдуально визначеного майна, що належить до дер?кавноТ власностi
м.

Киiв

1!4ц/.r-1

202

l року

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <ГIЩРОБУДШЛЯХ),
код за СДРПОУ З4895854 (далi - Орендар), що знаходиться за адресою:

м. Киiв, вул. Пчiлки Олени, бул.5, пр. 264 в особi директора Паладiя Сергiя
однiеТ сторони,
Володимировича, який дi€ на пiдставi Статуту,
та Комунальне пiдприемство <<Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду !,арницького району м. Кисва>r., код за еДРПОУ
З9604270 (далi - Балансоутримувач), що знаходиться за адресою: м. Киiв,
особi виконувача обов'язкiв директора
XapKiBcbKe шосе' 148-А,
Волкотруба Павла Вiталiйовича, який дiе на пiдставi Статуту та наказу
вiд 14.05.2021 Nч 27бlк-тр. <Про тимчасове покладання обов'язкiв директора
на Волкотруба П.В.>, з лругоi сторони, склiLпи цей Акт, про нижченаведене:

з

в

1.На виконання договору оренди

нерухомого
маина
(далi
вlд tц п"/,а!rсз2021 року Ng 4З212021
flоговiр оренли)
Балансоу{римувач передас, а Орендар приймае в строкове платне
користування нерухоме майно, що ншIежить до комун€rльноi власностi Характеристика нерухомого майна
Ключ об'екта, пiд яким об'ект
включений до Перелiку
вiдповiдного типу
Поверх
Загальна площа об'скта (кв. м)
Корисна площа об'скта (кв. м)
назва об'скта

Мiсцезнаходження об'екта

нежитловi п

и

-

N,I

l

щен ня

l(першиri)
15,78

l0,80
Нежитлове примiщення Nlr 3
ап имiщень JФ 171 , лiт <А>
02093, м. Киiв, вул. Полiська, 28 Б

(далi - Об'скт оренди), що перебувае на балансi Балансоутримувача
та наJIежить до сфери управлiння ,Ц,арничькоi районноТ в MicTi Кисвi
державноi алмiнiстрачii.
з. Балансоутримувач i Орендар засвiлчуtоть, що, за виtIятком
тих випадкiв iобставин, про якi зазначено у пунктi 4 нижче:

3.1. Об'ект оренди е вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi Об'екта оренди
немас майна, н€Lпежного TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ
до Об'екта оренди надаеться Орендарю в день пiдписання цього акта
приймання-перелачi;
3.2, повнiстю вiдповiдае дiйсностi iнформацiя про Об'ект оренди:
оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду (iнформашiйному
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 дiТ на аукцiонi (далi - Перелiки).наказу
4. Ба.пансоутримувач 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 пунктах !оговору оренди, вiдсутнi.
5. I-(им Актом Орендар засвiдчуе, що отримав вiд Балансоутримувача
необхiдний комплект ключiв вiд об'екта у кiлькостi
штук,

J
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