
Щоговiр ореllди нерухоNtого Dtllt"lllil, що IIaJleжlll,b д0 liol\Iy Il n.]t ыl оТ B;tactlocTi
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rt. Iittl tl

Посада
особи. rцо
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l НаймеItування llаселеного пункту
[ата <0l > липня 202l року

Сторони Наймснуван ttя
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KortvHlLlbHe
п iдприслtство
<Керуrоча
компанiя з
обслугов),вання ]960.12 70 Jlи peKтtlp
,ки гJlового

фонду
!арничького

oll tt.Кисваlr
Адреса слектроltltоТ поtu,ги liалансоуr,римувача. l]a яку надсиJlаIоться kp__kk dагltr Ls iа,rr'LrLг.пеt
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шосе,
бул. l48 А
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мико.лаijtlвич

('li]l\T

Iнфорrrаt tiя про об't,кr opctl.ttt
HepyxoN,te майно

Нслtttлi пpltMittlclllIя N, ]4. Nц I5 (rlt) lllr ttp1,1ltittlcrtb
Nc 22), лiт. <Д,r, 1 rItlBcpx, ,]агаJIьноIо Il,]lоlцек) l].30 кв

()\l

\l. зтапIоваtll за aJl есою: вул. АхrлатовоТ Анни. l38.

3.1 .
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м. Киiв.02055, згiдно з вlлкоп lюван IIя]!l з

поповерхового плану, що склада€ невiд'смtlу частину
цього llого!]о flo. ta-r ок Nч l 1

,|.2 Посилання на cTopiHKy в елекгроннiй торговiй системi, на якiй розмiщено iнформацiю про об'скт
оренли вiдповiдно до оголошення про передач) лtайttа в tlpcH.,ly (в обсязi, передбаченомч пyttKTotrt 55

Порядку передачi в оренду дер)lсавного i комунального майна, затвердженого лостановоrо Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 ЛЪ 483 <.Щеякi питання оренди державного та коl!,унального майна>
(далi-Порядок) https:/iprozorro.s

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

Майно не вклlочено ло !ерх(авного ресстру
нерухомих пам'яток Украiни, не с об'сктом
кульryрноi спадщини

4.4 Погод)кення оргаIlу охорони культурtlоi спадщини на передачу
в оренду Mal"tHa, що с пам'яткою культурноТ спалщини. щойно
виявленим об'сктом кульryрноi спалщини чи 'ii (його)

Майно lle с пам'яткою культурноТ
спадшини

частиною (за наявностi
lнформачiя про укJIадення охоронного договору щоло МаЁtна Не уюrа.леttий. 

,|,ак як не с паNl'яткою
jlb Hol спа.lцltlllи

,1.5

.1.6 сума (гривеrr ь) 0.00

Проше:l,ра, в результатi якоТ Майпо отриl\lаIlо в оренд)5

5.1 (А) аукцiон
6

6,1 Балансова залишкова вартiсгь,
визначена на пiдставi фiнансовоi
звiтносгi Балансоутрим}ъача
(частина перша статгi 8 Закону
Укра'ritи вiд З я<овтня 20l9 року
N9 l57-1X кПро оренлу державllого i

коttунального майна> ( Вiдомостi
BepxoBHoi Ради Украiни, 2020 р.,
Ns4. cr,. 25) (далi - Закон))

сума (гривень), без податку на

додану BapTicTb 43 б l4,79 грtt
с,гаllоNl lla остаtlllю дату
м iсяця, що передувала
датi оприлюднення
оголошення
<3 ) > березня 202l рок1,

6.7 Страхова BapTicTb

6.2. ] Сума, визначена в порядку,
передбаченому абзацом TpeTiM
пункту l75 Порядку

супrа (гривень), без податку на додану BapTicTb 370 000 грн
(триста сiмдесят тисяч гривень 00 коп.)

6,3 Витрати Бмансоутримувача,
пов'язанi iз проведенняпл оtliнки
Майна

сума (гривень) 0,00

]_,lboBe II изна.Iеttня Maiitta
,7

1 l Майно може бути використане за цiльовим призначенням на розсуа Оренларя, за винятком таких
цiльових призначень(груп цiльових призначень, визначених додатком 3 до Порядку):

7.1 .l . заклади харчування. кафе. бари. ресторани, якi здiйснюють прола;к ToBapiB пiлакчизноТ групи,
Торговельнi об'скти, якi здiйснюють продаж ToBapiB пiдакчизноТ групи:

7.1.2. нiчнi клуби. Ресторани з нiчним режимом роботи (пiсля 22 гол). Сауни, лазнi. Органiзацiя
концертiв та iншоi видовищl{о-розважальнот дiяльностi. Готелi, хостели, ryрбази. мотелi, кеrtпiнги,
лiтнi будиночки, Комп'ютернi клуби та lнтерttет-кафе;

7.1.3. розмiщення технiчних засобiв iaHTeH операторiв телекомунiкачiй, суб'сктiв пiдприсrlницькоТ
дiяльностi, якi надають послуги зв'язку, послуги досryпу до IHTepHery, телекомун iкацiТ, передання
сигналу мовлення. Розмiщення зовнiшньоi реклами на будiвлях i слорулах;

7.1 .4. риryальнi послуги. Громалськi вбиральнi. Збiр i сорryвання вторинноi сировини:
7.1.5. розмiщенrlя суб'сктiв пiдприсмницькоi дiял bHocTi, якi здiйснюtоть iншу виробничу дiял ьн icTb,

8

9

9.1 Мiсячна орендна плата, визначена
за результатами проведення
ayKuioHy

сума. гривень, без податку на

додаrry BapTicTb 3700.00 коп. (
,грtr r,исячi сiлlсот гривень 00
к() п.

Вl iс,гь Maittta

Графiк використання (заповпю(ться
якщ0 Майно псрела(,ться l] поl,оjlянll)

Нс застосовусться

дата i реквiзити протоколу
електронного ayKtlioHy
03.06.202 l
PS_202 1 _04-з0_000 lз4_2

() l1,1llit tljla Ii| la Illlllll1,1al-crlil

Витрати Балансоутримувача-/колишнього орендаря, пов'язанi iз
lого jloiня\,
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9.? Витрати на рримання
орендованого Майна та надання
комунаJ]ыtих послуг Орендарю

компенсуються Орендарем в порядку! перелбаченому пунктом

6.5 логовору. розрахуllок комунаqьних послуг € додатком до
цього договору (Додаток 2, 2/ | )

l0 Розмiр авансового внеску орендноi плати
l0. l 2 (лвi) мiсячнi оренднi lлrати сума, гривень, без податку на додану BapTicTb 7 400.00 грн. ( ciM

тисяч чотириста грн. 00 коп)

2 (aBi) мiсячнi орендi плати, але в будь-якопtу разi у розьriрi не
меншому! нiж розмiр мiнiмальноI заробiтноi плати с,ганом на
перше число мiсяця, в якому укладасться цей договiр
сума, гриве}iь, без податку на додану BapTicTb 7 400,00 грн. ( ciM
тисяч чотириста грн. 00 коп)

il Сума забезпечув:rльного депозиry

l2 Строк логовору
l2.1 f okiB з дати наб ання чиlliiостl ци]\, догово \I

Згола на субореlrду Оренлодавець надаR зголу lia llсре.tач) Майна в cvбopettl1
згlдно з ого,lошенl{я tl ll о llc -lач маиtlа в о с

l]

l4 Щодатковi умови оренли

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

Баtаtlс lj\l 8aLla

lб Спiввiдношення розподiлу
орендноi плати станом на дату
уruIадення договору
* з урахуванням рiшеllня Киiвськоi
MicbKoT ради <Про бtолжет MicTa
Кисва на 20 piк)

Визначенi групи цiльових приз}lачень, за якими заборонясться
використовувати Майно.
l)озпо яJ;+iс l{ l lя ендодавця вiд 30.04,202l lф 275

II. Незмiнlованi умови договору

l. Предпrет договору

1,1. Орендодавець i Балансоутримувач передають. а Орендар приймас у строкове платне
користування пtайно. зазначене у пунктi 4 Умов. BapTicTb якого становить суму, визначену у
пунктi б Умов.

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

2. YMoBll передачi орепдоваtlого Майllа Ореllдарю

2.1, Орендар вст)пас у строкове платне користування Майном у день пiдписання акта
приймання-передачi Майна (Додаток Ns 3).

АКТ ПРИйМаНГrЯ-ПеРелачi пiдписусться Mix< Орендарем i Ба:rансоутрилtувачем олночасно з
пiдписанням цього договору.

Акт приймання-передачi Майна в оренду та акт повернення майна з оренди складаються за
формою, що розробляеться Фондом державного майна i оприлrоднюеться rra його офirriйному
веб-сайтi.

2.2. Передача Майна в оренду здiйснюеться за його страховою вартiстю, визнач9ною у
пlъктi 6.2 Умов.

3. Оренлпа пла,га

З.1. ОРеНДНа ПЛаТа СТаНОвить суму. визначену у пунктi 9 YrroB. Нарахчваttня llо.тlа,tк\| на
ЛОДаНУ BaPTiCTb На cYNlY oPeH,'tlroi ПЛати з,цiйсI tlост,ься \, llоря,,tк),. вllзI lачеI l()Nl )"JакоtIо,,tавс,l.во\l.

!о складУ орендноi пJlати не входя,гЬ витратИ на утримаIlня орендованого майна
(комунальяих послуг, послуг з управлiння о6'ектом нерухопrостi, ul'tipu, nu утримання
прибулинковоi територii та мiсцЬ загальногО користування. BapTicTb no.ny, , ремонту i
технiчного обслуговування iнженерного обладнання та внутрiшньоъудинкових мереж. ремонтубулiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасаду, вивiз смiтгя тощо), а також компенЪацiя витраi
Балансоутримувача за користування земельною дiлянкою. Орендар несе цi витрати на ocHoBi

Рахунок: UA253226690000026000300840576
liattrc АТ <Ощадбанк> rl. КиТв
Балаttсоутримчвачу l 00 (с,го)

вiдсоткiв суми орендноi плати
бБд*ец,п,i;;К;;Й-
0 (нуль) вiдсоткiв супrи
орендноi плати
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окремих договорiв, укладених iз Ба_rlансоутримувачем та безпосередньо з

постачмьниками комунальяих послуг в порядку" визначеному пунктом 6,5 цього договору.
З.2. Орендна плата за сiчень-грудень року оренди, що наста€ за роком, на який припада€

перший мiсяць оренди, визначасться шляхом коригування оренлноi плати за перший мiсяць
оренди на рiчний iндекс iнфлячii року, на який припадае перший мiсяць оренди, Орендна плата
за сiчень-грудень третього року оренди i коя<tlого наступного каiеtlларного рок), оренди
визначаеться шляхом коригуваItня мiсячtrоТ оренлноТ плати, що сплаrlуtsit-,lась }, lIопередньому

рочi, на рiчний iндекс iнфляцii такого року.
3.3. Орендар сплачу€ орендну плату до бюджету MicTa Киева та Балансоутримувачу у

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

3.4. орендар сплачуе орендну плату на пiдставi paxyHKiB Балаttсоутримувача.
Балансоутримувач виставляс рахунок на загальну суму оренлноТ плати iз зазпачення]\1 час,tиIJlл

орснJноi плати. яка сплачусться на рах)нок Бitлансоl трtt пtr вач;,t. i часlиtlи o1rctt-lttoi lI.Iаtи. яка
сплачусться до бюдяtету MicTa Кисва. lIодаток на додану BapTicTb нараховусться на загfu,lьну суму
орендноi плати. Орендар сIIJIачу€ Ба:rансоутримувачу нirлежну йолtу частину орендноТ п.rати

разоьt iз по.]атко\l на ,]одан} вартiсгь, нараховаlIиiu на зага-,tьн}, сlпl1, opeH,tHoT lt.lаlи,
Балансоутримувач надсилас Орендарю рахунок rte пiзнiше нiж за п'я,гь робочих днiв до дати
платежу, Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточного пtiсяця оренди
Балансоутримувач переда€ Орендарю акт виконаних робiт на налання оренлних пос.l\ I pal()M iз
податковоIо накладноIо за умови peccTparlii Орендаря платl{икоiч податк) IIа доjlаlIч Bapr icTb.

3.5. В день укладення цього договору або до цiеi дати орендар сплачус орендну плату за
кiлькiсть мiсяцiв, зазначену у пунктi l0 Умов (авансовий внесок з орендноi плати). на пiдставi
документiв, визначених у пунктi 3.6 цього договору.

3.6. Пiдставою для сплати авансового внеску з орендноi плати € протокол про результати
електонного аукцiону.

3.7. Орендна плата, перерахована несво€часно або не в повно\tу обсязi. стягr с,гься
Ба_пансоутримувачем iз урахуванням пуrtкту l б Умов.

3.8. На c1,1ly заборгованостi Орендаря iз сплати орсltлIlоТ плати ttapaxoB! с,l,ься пеня в

розмiрi полвiйноi облiковоТ ставки Нацiона.пыrого банку на дату нарахування пенi вiд суми
заборгованостi за кожttий день прострочення перерах!,вання орендноi плати.

3.9. Налмiру спJlачена супtа tlpctl_tttoT ll.,lати. цtо наJiЙuIJtа Балаllсоr,три Mr вач). пiд.rягаt в

установленому порядку зарахуванню в рахунок майбутнiх платежiв, а у разi неможливостi такого
зарахування у зв'язку з припиненням орендних вiдносин - поверненнtо Орендарю. CyrIa
орендноТ плати, сплаченоi аваgсопI вiлповiдно jro пункту 3.5 tlbot,o jlоговор), rti,t.;шlас
зарахуванню в рахуЕок 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 орецдною платою. якщо така виникла, у поввому обсязi. ураховуlочи пеню та
неустойку (за наявностi).

3.1l. орендар зобов'язаний на вимогу орендодавця проводити звiряltня взасморозрахl,н KiB
за орендними платежами i оформляти акти звiрянllя.

4. Повернепня Маl-rпа з ореIIдrr i забезпечувальниir депозlлт

4.1. У разi припинення договору Орендар зобов'язаний:
звiльнитИ протягоМ трьох робочиХ д}Iiв оренловаНе МайнО вiд належних Орендарю речей i

повернути його вiдповiдно ло акта повернення з ореIIди ореIIдованого Майrtа в том1, cTalri. в
якому Майно перебувало на момент передачi його в trренлу. з чрахуванням tlорм&rlьного
фiзичного звосу. а якщо орендарем були виконанi HeBiд'crtlti по.,Iil ttltel tt tя або пlrоtlс;lеttо
капiга,тьний ремонт, - то разо11 iз тltкttпtи лолiп шсttt tями/кап iтаIыtипл pe]\{oHTol\li

сплатити орендну плату, параховану до дати, що передус датi Irовернення Майна з ореt{ди,
пеню (за наявностi), сплатитИ БалансоутримУвачу платежi за договором про вiлшкодування
витрат Балансоутримувача на )тримання орендованого Майпа та надання комчнальних пос.r]чг
орендарlо, нараховану до дати, шо передус датi повернепня Майна з оренди;

вiдшкодувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршеrtяя стану або втрати (повноI або
частковоТ) орендованого Майна з вици Орендаря (i в межах счN{. Illo llepeBtttll),loTb cy}ty



)
страхового вiдшкодування, якщо воно поширюсться на випадки погiршення стану або
втрати орендованого МайЕа), або в разi демонтажу чи iншого вилучення невiд'смних
полiпшень/капiтального ремонту.

4.2. Протягом трьох робочих лнiв з моменту припинення цього договору Балансоутримувач
зобов'язаний оглянуги Майно i зафiксувати його поточний стан, а також стан розрахункiв за чим
договором i за договором про вiдшкодування витрат Балансоутримувача Ila утри\lання
орендованого Майна та нацанllя KoN{ylI&,IbHиx послуг Оренларю в aKTi tlовернення з оренди
орендованого Майна.

Балансоутримувач склада€ акт повернення з оренди орендованого Майна у трьох
оригiнальних примiрниках i надас пiдписанi Балансоутримувачем примiрники Оренларrо.

орендар зобов'язаlrий:
пiдписати три примiрники акта поверцення з оренди орендованого Майна не пiзнitше пiж

протягом наступного робочого дtlя з MoMeHTv iх о,гримання Bi-r Ба.Tаlrсо1 гриIl\ Rача i (),tII()часtlо

поверн)ти Балансоутримувачч.tва приrriрttики пi.,[tttrcaHttx Opett:apcrt aKгill palorl il к.rlочаvи Bi.t
об'скта оренди (у разi, коли дос,гуп до об'скта оренди забезпечуеться клlочами);

звiльнити Майно одночасно iз поверненням пiдписаних Орендарепл aKTiB.
I]e пiзнiше нiяс на четвертий робочий день пiсля припинення договору Бмансоутримувач

зобов'язаний надати Орендодавцю примiрник пiдписаного акта повернення з оренди
орендованого Майна або письмово повiдомити Орендодавцю про вiлмову Оренларя вiд
пiдписання акта та./або створення перешкол Орендарем у доступi .lo орендовапого Майпа з rtеr,ою
його огляду, таlабо про неповернення пiдписаних Оренлареrt пpllrlipltиKiB акга.

4.3. Майно вважа€ться поверн}.тим з оренди з моменту пiдписання Балансоутримувачем та
Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.

4.4. Якщо Орендар не повертае Майно пiсля отримання вiд Балансоутримувача примiрникiв
акта повернення з ореI{ди орендованого Майна, Оренлар сплачус до бюджету MicTa Кисва
неустойку у розмiрi подвiйноi орендноТ плати за кожний день користування Майном пiс.rя дати
припинення цього договору.

4.5. З метою виконання зобов'язань оренларя за llи\,t договоро\t. а l aкo;i за .,lol oвopo\l про
вiдшкодування витрат Ба,rансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання
ком}.нальних послуг орендарю ло або в день пiдписання цього договору орендар сплачу€ на
рахунок Бмансоутрипtувача забезпечуваtьниЙ депозит в розпliрi, визначеном}, 1, пl,нктi 1 l Умов.

4.6.Ба.rансоутриN{увач повертае забезпечувальний депозит Орендарю протягом л'яти
робочих днiв пiсля отримання примiрника акта ловернення з оренди орендованого Майна.
пiдписаного без зауважень Балансоутримувача або Орендолавuя, або здiйснюс вирах},ttа}ltlя c),}I.
ВИЗВаЧених у пунктi 4.8 цього договору. у разi наявностi зачвалtсttь Башаttсоl.гриltлl,вцча або
Орендодавця,

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

Оренлар вiдмовився вiд пiдписання акта повернення з оренди орендованого Майна 1 строк.
визначений цим договором, або створюе перешкоди У лостутi до орендованого Майна
представникiв Балансоутримувача або Орендодавця з метою складення такого акта:

Орендар не пiдписав в установленi строки ;tоговiр opelt,,tlt Майна зit ре]\,:Iьгаlами
проведення ayKuioHy на продовження цього договору оренjlи, в якоj\rу OpeH.rap оголошений
переможцем.

4.8. БапансоутриN,lYвач не пiзнiше uiж протягом п'ятого робочого дня з момен.lY отримання
примiрника акта поверненrlя з оренjlи орендованого Майна iз зауваженIlяNtи (або за наявttостi
зауважень Орендодавця) зараховус забезпечувмьний депозит в рахунок невиконаних
зобов'язань Орендаря i перераховус забезпечувальний депозит на погаlлеtlllя зобов'язань
Оренларя у такiй черговостi:

у першу чергу погашi оться зобов'язаrrня Оренларя iз сп.lIати пенi (пl,ttкт З.8 цього
договору) (у такому разi вiдповiдна суму забезпечувального депозиту розполiляеться мiж
бюджетом MicTa Киева i Балансоутримувачем);

У Другу чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати неустойки 1пункт 4.4 чього
договору);
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у третю чергу погашаються зобов'язzlння Орендаря iз сплати частини оренлноТ плати. яка

вiдповiдно до пункту lб Умов пiдлягас сплатi до бюджету MicTa Кисва;

у четверту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати частини орендноi плати. яка

вiдповiдно до пlнкту l б Умов пiдлягае сплатi Балансоутримувачу;

у п'яту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати Балансоутримувачу платежiв
за договором про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утри]\rання орендованого Майна
та надання комунальних послуг Ореrrдарlо;

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

у сьому чергу погашаються зобов'язання орендаря iз сп:tати iнших платежiв за цим
договором або в рахунок погашення iнших не виконаних Орендарелr зобов'язань за цим
договором.

Балансоутримувач поверта€ Орендарю суму забезпечувалы]ого депозит!,. яка зiul}ltIIилась
пiсля здiйснення вирахувань. передбачених цим пчпктом.

5. Полiпшеltшя i ремонт орендованого lrai'tпa

5.1. Орендар мае право:
за згодоrо Балансоутримувача проводити поточний таlабо капiта,Iьний peirtoHT Майна i

виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисноi документаuii на проведення

ремонту;
здiйснювати tleBiд'eMtri полiпшення Майна за наявностi рiпlеltttя Орен.tоlавltя про lIа.,lання

згоди, прийнятого вiдповiдtrо до Закону та Порялкуl
за згодою Орендодавrц, 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 Орендолавця на проведення
вiдповiдяих видiв робiт, передбачених пунктом 5.1 цього договору. порядок отримання
Орендарем згоди Орендодавця на зарахування витрат на проведеIIl|я 11их робi,l, l] рах\,нок
орендrtоТ плати i умови, на яких з,,1iйснюс,l,ься таке зарахчван}lя. а такоr{( c\,\la Rиlрат. якi rtoiкl,Tb
бути зарахованi, визначаються Порядком.

5.3. Оренлар мас право на коvпенсацilо BapTocTi з.liйснеttих ним невiд'смtlих полiпшень
Майна у порядку та Iia умовах. встановлених Порядком,

5.4. Орендар мас право на компенсацilо BapTocTi здiйснених ним невiд'смних по.,liпшень
Майна вiд переможця аукцiону з приватизацii Майна, а якщо таким переможцем стас Орендар,

-то право на зарахування в рахунок купiвельноТ цiни срtи BapTocTi здiйснеtrих ним невitr'смttих
полiпшень у порядку та IIа умовах. вста}Iовлених Закоlrом Украilrи вiл l8.01.20l8 Nц 2269-Vlll
<Про приватизацiю державного i комунального майна>.

б. Режим використаlltlя орендованого Майна

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

6.2. Орендар зобов'язаний забезпечувати збереження орендоваяого MairIra. запобiгатлt його
пошкодженяю i псуванню. тримати Майно в поря,rIк},. перелбачеltоrlr саttir,арниtчlи нOр\lа\rи та
правилами пожежttоi безпеки. пi.,Lгриrtуваlи trрсllдоваllе Майtlо в lla_lc)l(tloMy craHi. tlc гiршоrt1,.
нiж на момент передачi його в оренду, з урахуванням нормального фiзичного зносу. злiйснювати
заходи протипожежноi безпеки.

6.3. Орендар зобов'язаний:
вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноТ безпеки розробляти комплекснi

заходи щодо забезпечення пожежноi безпеки об'екта оренди Майtlа;
забезпеч}ъати додержан}rя протипожежних вимог. cTaH.lapTiB. Ilopi\!. правиJI. а також

виконання вимог приписiв i постаtlов органiв державного поrкеж}lого IIагляду та ви\lог
вiдповiдяих служб (пiдроздiлiв) Балансоутримувача;

утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку. пожежн).технiку.
обладпаilня та iHBeHTap, не допускати iх використання не за призначеннямi

проводити внутрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Балансоутримувачу
вiдповiднi документи розслiдування.
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Орендар несе вiдповiда,rьнiсть за дотримання правил експлуатацii iнженерних
мереж, пожехноi безпеки i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.

6.4. Орендар зобов'язаний забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача
доступ на об'скт оренди у робочi днi у робочий час (а у разi отримання скарг на порушення
правил тишi або провадження Оренларем дiяльностi у неробочий час. яка завдас школи або
незручностей власникам сумiжних примiцень, то у буль-якиГr itrlшлtй час) з \,tетою злiйснення
контролю за його використанням та виконаIlням Оренларем умов цього логовору. Про
необхiднiсть отримання доступу до об'скта оренди Балансоутримувач або орендодавець
повiдомляе Оренларевi електронною поштою принаймнi за один робочий день, KpiM випадкiв,
коли дост)п до об^скта оренли необхiлно отри]\rати з метою запобiгання нанесенlIю шкоди
об'екту оренди чи власностi TpeTix осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок
аварiйних ситуацiй або внаслiдок настання надзвичайних ситуацiй. техIIогеIIIIого та приро-,lllого
характеру. а також 1, разi о,грилrання скарг Htt I]ор},lIIеt{Ilя ttpitBtt.lt ,гиtlti або прова.,1;ltегl ня
Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдас шкоди або ttезручностей власникам сумiжних
примiщень. У разi виникнення таких ситуачiй Оренлар зобов'язаний вживати невiдкладних
заходiв для лiквiдацiт iх наслiдкiв.

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

два примiрники договору про вiдшкодування витрат Бапансоутрилtувача на чтрl{]\{ання
орендованого Майна та надання комунальних послуг Ореttдарrо вi.,tповirно .,to ltpttrtiptttrl о

договору, затвердженого Haкirзoм ФоrIду державного майна. таlабо
проекти договорiв iз постача:tьниками комунальних послуг, якщо стосовно об'екта оренди

такими постачtцьниками комунмьних послуг вiдкритi oKpeMi особовi рахунки або якшrо oKpeMi
особовi рахупки були вiдкритi на попереднього користувача Майном.

Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання приrtiрникiв
договору про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримаllltя оренjtованого Mar"lHa та
надання комуналыIих послуt, ()рендарю:

пiдписати i повернуr,и Бa_raltcol Tpпrtl вач1 ttptlrtipHиK доl oBopt: або
подати Балансоутримувачу обгрунтованi зауваження до с),м ви,грат. якi пiдлягають

вiдшкодуванню Орендарем за договором.
оренлар зобов'язаний Ilротягом десяти робочих днiв з MoNleHTv оrримання Bi:

Балансоутримувача вiдповiдi на cBoi зауваження, яка мiстить документальнi пiдтвердження
витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню орендарем, пiдписати i повернути Балансоутримувачу
примiрник договору.

ореrrдар вживас заходiв д.lя ук.lалення iз постачап ьн и KaNt t! ко\lун&lьних пос-l) г;roI,oBopiB
на постачання вiдповiдних комунальних послуг протягом мiсяця з моменту отримання просктiв
вiдповiдних договорiв вiд Балансоутримувача. Оренлар зобов'язаний надати Балансоутримувачу
копii договорiв, укладених iз постачальниками комунальних послуг.

6.6. Якщо Майном е пам'ятка культурноi спадщини, щойно виявлений об'скт культурноТ
спадщини чи його частина, Орендар зобов'язаний виконувати yci обов'язки Быtансоутримчвача
за охоронним договором, який с додаткопл до цього договору.

7. Страхуванlrя об't,кта орсlIди, вiдшкоjlувапllя Bll,гpaт tla оцilIку MatiHa тa
укладення охоронного договору

7. l. Орендар зобов'язаний:
протягом l0 калевдарних днiв з дня укладення цього договору застрахувати Майно на суму

його cTpaxoBoi BapTocTi, визначеноi у пунктi 6.2 Умов, на користь Бапансочтрилtчвача згi,цно з
ПОРЯДКОм, зокрема вiд пожежi. затоплення. протиправних дiй TpeTix осiб. с.гихiйlltlго.rlllха.,l.а
протягоМ l0 календарtrиХ днiв з лнЯ ук,чаденttя договору страх)lваt{ня (lrОГОВОРiв страхування)
надати Балансоуlримувачу та Орендодавцю завiренi належним чином копii договору
страхуваннЯ i док}ментiв, якi пiдтверлжуЮть сплатУ страховогО платежу (страхових платежiвj;'

поновлIоватИ щорокУ логовiр страхУвання так, щоб протягом строку лii цього договору
Майно було застрахованиNr, i надавати Балансоутримувачу та Орендодавцю копii завiрениi
належним чином договору страхування i документiв, якi пiдтверджуIоть сплатч страхового
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платежу. Якщо договiр страхувtlння укладений на строк, що с iншим. нiж один pik. такий
договiр повинен бути поновлений пiсля закiнчення строку, на який BiH укладено.

Оплата послуг страховика здiйсЕюсться за parxyнoK Оренларя (страхувапьника).

8. Суборенла

8. 1. орендар мас право передати Майно в суборенлу. I {iльове призначення. за яким Майно
може бу,ги використано вйповiдно до договору суборенли. визначасться з урахуванням
обмежень, передбачених цим договором.

8.2. Оренлар може укладати логовiр суборенди лише з особами, якi вiдповiдають вимогам
cTaTTi 4 Закону.

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

9. Запевнення cTopiH

9. l . Балансоутримувач i Орендодавець запевняють Оренларя. шо:
9.1.1. KpiM випадкiв. коли про iнцlе зазначене в aKTi приймання-передачi. об'скт оренди е

вiльним вiл TpeTix осiб. всерединi об'скта немас майна. на.пежного TpeTiM особам. повний i

Сrезперешкодний доступ до об'скта може бути наданий Орендарю в день пiдписання акта
tlриймання-перелачi разом iз комплектом ключiв вiд об'скта у кiлькостi. зазначенiй в aKTi

приймання-передачi;
9.1.2. iнформацiя про Майно. оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренлу об'скта

оренди, посилання на яке зазначеяе у пунктi 4.2 Умов. вiдповiдас дiйсностi. за винятком
обставин. вiлображених в aKTi приймання-перлачi.

9.2. орендар мас можливiсть, забезпечену його власними або залученими фiнансовими
ресурсами. свосчасно i в повному обсязi сплаччвати орен.lну плату та iншi п.lатежi вiдповiдно:о
цього договорY.

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

9.4. Одночасно або до укладеЕня цього договору Орендар повнiстю сплатив
забезпечувальний депозит в розмiрi. визначеному у пуъктi l l Умов.

10. Доддтковi умови оренди

l0.1. орендар зобов'язаний виконрати обов'язки. покладенi на нього розпорядженням
ОРеНЛОЛаВШЯ вiд 30.04.202l N275 uПро оголошення аукчiон1 про передачу нерухомого майна
комуна.пьноi власностi територiа"тьноI громади MicTa Киева у Дарницькому районi в opeнjlvD.
визначених у пунктах 7 та 14 Умов. за умови. що посилання на TaKi додатковi умови оренди бу..rtо

включено до оголошення про передачу майна в оренду. iнформачiйного повiдомлення про об'скr,
(пункт 4.2 Умов).

l l. Вiдповiдальнiсть i вирiшеппя спорiв за договором

l1.1.За невиконання або ненarлежне виконilння зобов'язань за цим договором сторони
HecvTb вiдповiдал ьн icTb згiдно iз законом та договором,

l1.2. Орендодавець не вiдповiдас за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вiдповiдас за
зобов'язаннями орендодавця. якщо iнше не передбачено цим договором. орендар вiдповiдас за
СВОiМи зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH с правонаступником. виключно власним
МаЙНОМ. СТЯГНевня 3а цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне
Майно.

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

l1.4. Стягнення заборгованостi з оренднот плати. пенi та неустойки (за наявностi).
передбачениХ цим договороМ. може здiйсНюватисЯ на пiдставi рiшення суду. Стягнення
заборгованостi з оплати орендноi плати вiдповiдно до частини шостоi cTaTTi l7 Законч може
здiйснюватися в безспiрному порядку на пiдставi виконавчого напису HoTapiyca.
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l1.5. Ба.rансоуr,римувач ýrae право звертатись до суду з позовом про розiрвання
цього,Щоговору внаслiдок невиконання або неналежного виконання його умов таlабо виселення
Орендаря з Об'екта, в тому числi у випадку закiнчення дii !оговору таlабо перебуваlrltя Орен,lаря
в Об'сктi без достатньоi правовоi пiдстави.

l2. Строк чиtlностi, умови змiнlr та припинеllllя договору

l2. 1 , Цей договiр уклалено на строк. визначений у пунктi l 2 Умов. Перебiг строку ;rоговору
починасться з дня набрання чинностi цим договором. I-{ей договiр набирас чинностi в деlIь його
пiдписання сторонами (нотарiального посвiдчення. якщо вiдповiдIlо до законодавства договiр
пiдлягае HoTapia:TbHoMy посвiдченнIо). Строк оренли за цим договором починастьсrI з дати
пiдписання акта приймання-перелачi i закiнчусться датоlо прtIl]llllення цьоI,о -lоговору.

l2.2. Умови цього договору зберiгають силу протягом всього строку дii цього договору, в

тому числi у разi, коли пiсля його укладення законодавством встановлено правила, що
погiршуrоть становище Орендаря, а в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноТ плати - до
виконання зобов'язань.

l2.3. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчеЕня с,гроку його дii за взасмною
згодою cTopiH з урахуванням встановлених статтею 16 Закону та Порядкопл y]\,IoB та обмеrкеttь
шляхом укладення договорiв про внесення змiн i дottoBHettb 1 пlrсыtовiй r|loprri. яl<i пiJ.пtlсr Iol ься
сторонаý{и та е невiд'смними частинами цього договору.

l2.4. Проловження цього договору здiйснюеться з урахуванняN, вимог. встановлених
статгею l 8 Закону та Порялком.

орендар, який бажас продовжити цей договiр на новий строк, повинеIl звернутись ло
Орендодавця за три мiсяцi до закiнчення строку дiТ договору iз заявою.

,Д,о заяви додасться звiт про оцiнку об'скта оренли та рсuензiя на нього. якlчо -{оt,овiр орсlt,,tи
продовr(у€ться вперше.

Пропуск строку поданЕя заяви Орендарем с пiлставою для припинення цього:lоговору на
пiдставi закiнчення строку, на який його було укJ]адено, вiдповiдно до пункту l4З Порялку.

Оренлар. який мас HaMip проловжити договiр оренди нерухомого майна. шо пiллягас
продовженню за результатами проведення аукцiону. зобов'язаний забезпечити доступ до об'скта
оренди потенцiйних орендарiв,

Орендар мае переважне право на продовження цього договору, яке може бути реа.,tiзовано
ним у визначений в Порядку спосiб.

l2.5. Якщо ittше не передбачеtlо цим договором, перехiд прarва власностi на орендоване
Майно TpeTiM особам не с пiдставою для зt*liни або припинення чинностi цим договором. i BiH
зберiгас свою чиннiсть для нового власника орендованого Майна (його правонаступника). за
винятком випадку приватизачiТ ореtIдоваlIого Майна Орендарепr.

l 2.6. .Щоговiр припиняеться:
l2.6.1 з пiдстав, передбачених частиною першою cTaTTi 24 Закоrrу. i при tlboп.Iv:

l2.6.1.1. якщо пiдставоlо IlрипиненtIя jLоговорч с закiнчсtrня строк\. на яltltii ilого \ K",Ia/,teHo

(абзац другий час,гини rrершоi cTaTTi 24 Закону). то договiр вва7(асться прI|Ill,iнеtlим з:

дати закiнчення строку, на який його було укJIадено, на пiдставi рiшення Орендодавця
(якщо цей договiр ви користовусться лля перелачi в оренду Майна комунальнот форпrи власностi.
то рiшення приЙмасться оргаIIом, визначеним вiдповiдно ло абзачу другого частини чегвертоi
статгi l8 Закону) про вiдмову у продовженнi цього договору, прийнятого з пiдстав, передбачених
статгею l9 Закону, в межах cTpoKiB. визначених частиною п'ятоIо cTaTTi 18 Закону; або рiшення
орендодавця про припинення llього договору з пiдстав пропуску Opellr,tapeM cTpoкv l{a llо:lання
зfuIви про продов}(ення цього договору. передбаченого частиlIоIо тpeтbolo cTarli l8 Закону
(пункт 143 Порядку)l

дати, визначеноi в абзацi третьому пункту l5l Порядку, якщо переможuем ayKuioHy на
продовження цього договору стала особа iнша. нiж Орендар, - на пiдставi протоколу ayкltioнy
(рiшення Орендодавця не вимагасться);

12,6.|.2. якщо пiдставою припинення договору с обставини. передбаченi абзацаьlи TpeTiM.
четвертим. сьомим. восьми\{ частIlнll пeprrroT стат,гi 24 Законv. ]lогtlвiр BBltlltacTl)cя lIpllIltilIclIи]\l з
даl,ti llастаllня вiлltовiдноi oбcTillJtiHtI на lti.,lcгrrBi pitttclltlя ()pett, кl.,rавчя або tta rli..lcIaBi;loK\}lcHTa.
який свiдчить про настання факту lrрипинення юридичноi особи або cMepTi фiзичrrоi особи;
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12.6.2 якщо Орендар надав недостовiрну iнформачiю про право бути орендарем

вiдповiдно до положень частин третьоi i четвертоi cTaTTi 4 Закону.
.Щоговiр вваясаеться припиIlеним з цiеТпiдстави в одtlостороI I I Il,oN| ), поря.,lк\ tta З0.,,tеtlь ltiс;tя

надiслання ореllдодавцем листа ореttдарю IIро дострокове припиtlення цього .,1ol овору. kpiM
випадку, коли протягом зазначеного строку Оренлар звернувся до суду з оскарженням такого

рiшення Орендолавця.
У такому разi договiр вважасться припиIlеIIим:
лiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, якщо

судом не вiдкрито провадження у справi за таким позовом Орендаря протягом зазначеного
двомiсячного строку: або

з дати набрання законлtоi сили рiшенням суду про вiдпtовч у tlозовi Орепдаря: або
з дати залишення судом позову без розгляду, припиненпя провадження у справi або з дати

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

поштовим вiдправленняNl iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою
мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна;

l2.6.3 якщо цей договiр пiдписаний без одttочасного пiдпllсанllя акта ltрийrtаttня-llсрL,;lачi
Майна.,Щоговiр вважасться припиненIлNr з цiсi пiдстави tta п'я,гий робочий деltь ttiсля tIi.lttисання
цього договору, якщо станом на цей день аю прийман}tя-передачi не пiдписаний через вiлмову
орендаря, про що Ба,rансоутримувач повинен скласти акт та повiдомити орендодавцю.

l2,6.4. rla випtогу Оренло/tавця з пiдстав. перслбачених пунктом l2,7 цього логоворr,. i при
цьому договiр вважасться припиItеним в день, визначений вiдповiдно до абзаuу третього пунк,гу
l2.8 цього договору;

l2.6,5. на вимогу Орендаря з пiлстав. передбачених пчнкто]\{ l2.9 rtього lоговtlр). i при
цьому договiр вважасться припиtlеним в деlIь. визнаtIений вi;lповi,,tно .,to абзачу jlругоl,о пункту
l2. l0 цього договору;

|2,6.6.за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта
поверненttя Майна з орендиi

|2.6.7.на вимогу буль-якоi iз cTopiH цього договору за рiшенняпl суду з пi.lстав.
передбачених законодавством ;

l2.7. .Щоговiр може бути достроково припинений на вимогу оренлолавшя. якшо Operr.lap:
l2.7, l, лопустив прострочеIlня спJlа,I и орендIlоТ плаl,лt lta c,l,ptrK бi;lьше r,pbox rriсяцiв або

c},lrapнa заборгованiсть з орендноi плати бiльша, нiж плата за три мiсячi;
|2.'7 ,2.6еэ письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у користування

iншiй особi, KpiM випалкiв, коли Орендар передав Майно в суборенду на пiдставi пункту 8.1 цього
договору i надав орендодавцю копitо договору суборенли для його оприлюднення в електроннiй
торговiй системi;

l2.7.3. уклав договiр суборенди з особами, якi не вiдповiдаю.гь вимогам с-гаттi 4 Закоttу:
12.7.4. перешколжае спiвробi,гниtсам Орендо.,1авця таУабо Ба:Iаttсtlу,r.римr вача здiйсlttовати

контроль за використанням Майна" виконанням умов цього договору;
l2.7.5. порушус додатковi умови оренди, зазначенi у пунктах 7 та 14 Умов;
l2.8. Про наявнiсть однiсТ з пiдстав для дострокового припинення договору з iнiцiативи

орендодавця, передбачених. пунктом l2.7 ЦЬого договору, Орендодавець або Балансоутримувач
повiдомляс Орендаревi та iншiй cTopoHi договору листом. У листi повинен мiститись опис
порушенЕя i вимогу про його усунення в строк не менш як l5 та не бiльш як 30 робочих днiв з
лати ресстрачiТ лисr,а (у строк п'яти робочих лнiв. якщо пор).llrеIItlя сl.ос),сl,ься Ilросlрочення
Сплати орендноi плати або перешкоджання у здiйсненнi Оренлодавце:rr або Ьа.rансоу,гримувачеIt
конц)олю за використанням Майна). Лист пересилаеться на адресу електронноi norr" Орaплчр"iлоштовим вiдправленням iз повiдомленн"" npo uруп"пня i описопл' вкладен ня за адресою
мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

Якщо протягом встановленого у приписi часу Орендар не усунув порушення. орендодавець
надсилае ОрендарЮ лист. у якому повiломляс Оренлiревi npo ооЪrрпппо" np"iii,,,.,,,,",ilогоl]ор\,
на вrlI\tогу Ореtlдодавllя. У ;rисri lазllачасtься пi.:lс t ава llpIlIllItIcHl]rl ,]юl0llор\. II()сIi.liltlня IIавимогу про усунення порушеIIня, а також лосилання на обставини. якi свiлчать llpo те, щопорушення тривас пiсля закiнчення строку. вiдведеного для його усунення.
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.Щоговiр вважасться припиненим ва п'ятий робочий день пiс.пя н a.,lic.,t atl trя

Орендодавцем або БапансоутрIl]\,Iувачем Орендарю .;lиста про .,tострокоRе IIриllиllснlIrl цьоt'О

договору. Орендодавець надсилас Ореttларю лис,t,про дострокове припиIIенIIя цього догоtsор}'

електронною поштою. а також поштовим вiлправлснняпt iз rloBiлoпt-relt ням про вручення i оllисом
вкладення за адресою мiсцезнаходrкення орендаря, а також за адресою орендованого МайItа.

.Щата лострокового припинення цього договору на вимогу Орендодавця встановлюсться lla
пiдотавi штемпеJul поштового вiддiлення на поштовому вiдправленнi Орендодавця.

l2.9. Щей договiр може бути достроково припинений на вимогу Орендаря" якщо:
l2.9.1 . протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта прийманtrя-tlере,ца.ti Opeltlap отримас

докази icToTHoi невiдповiдностi об'скта оренли iнформацii про нього, зазначеlriй в оголошеннi.
або в aKTi приймання-передачi; або

l2.9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар не
]\tатиме моrшивостi використовувати об'скт або приступити до виконання ремонтtIих робi,г на
об'ектi через вiдсутнiсть на об'сктi можливостi пiдключення до комунмьних послуг, або вiдмови
Балансорримувача укласти iз Орендарем договiр про вiдшколування витрат Балаttсоутри!\rувача

на утримання орендованого Майна та }Iадання коl\{уналь}lих lrос,пr,l, Opc,H.,tapto. або вi.,lмови
тtостачальникiв вiдповiдних комуtIапьних IIocJlyI, укjlас,|,и iз 0реrrдарслr лоI,оворll lta llосlачаI{ня
таких послуг протягом одного мiсяця з момент) звернення Ореltдаря (за умови. що Оренлар
звернувся до таких постачальникiв послуг не пiзнiше нiж проtягом о.fного rtiсяtl,я tliс,:tя

пiдписання акта при}"IN{ання-передачi Майна).
12.10. Про виявJIеIIня обставин, якi дають право Оренларю на припинення договору

вiдповiдно до пункту l2.9 цього договору, Орендар повинен повiдомити Орендолавttю i

Балансоутримувачу iз наданняI\l вiдповiдних доказiв протягоII 1рьох р()боtlIlх ,tHiB пiс.rя
закiнчення cTpoкiB, передбачених пункто]!{ l2.9 логовору. }Iкщо гtро,гяt,ом j0 ,цнiв з NloMeHтy

отимання повiдомлення орендаря зауваження орендаря не булуть ycyHeHi, орендар надсилас
Орендодавцю i Ба.пансоутримувачу вимогу про дострокове припинення цього договору i вимогу
про повернення забезпечувал ьного депозиту iсплачених сум орендноТ плати. Вимоги Орендаря,
змвленi пiсля закiн.tення cTpoKiB, встановлених цим пунктом договору, задоволенttю не
пiдлягають.

.Щоговiр вважаеться припиненим на десятий робочий лень пiсля lta.lic.,lat Tl lя Opetr:rapeM
Орендодавцtо i БzuIапсоутримувачу вIl:!1оги про дострокове IlриIlиIlсtIня чього loroBop1. KpiM
випадкiв, коли Орендодавець або Балансоутримувач надав Орендарю обгрунтованi за),важення

щодо обставин. викладених у повiдомленнi Орендаря. Спори шоло обгрунтованостi ttих
зауважень вlлрiшуються судом,

За вiдсутностi зачвая(еItь орендодавця та Балаttсоу,гриNrувача, пере;lбачених абзацом
ДРУГИМ ЦЬОГО ПУЕКТУ:

Бмансоутримувач повертас оренларlо вiдповiдну частин) opert,rHoT tt:lаlи. сп.lа,tеttоi
Орендарем, протягом десяти кirлеllдарltltx :ttliB з 11o]\leHTv olplt\l.tHlIя Bttrlo1,1l Орсtulаря i
пiдписання Орендарем акта повернення Майна з ореItди;

Балансоутримувач повертас сплачений Орендарем забезпечува,rьний депозит протягом
десяти кмендарних днiв з Nrомепту отримання вимоги орендаря iпiлписанttя ореllларем акта
повернення Майна з оренди. Повернення орендноi плати, що була надмiру сплачена Орепдарем
до бюджету, здiйснюеться у порядку, визначеному законодавством.

12.11. У разi припиненrIя договору:
полiпшення орендованого MaйtHa. здiйснеtti ореltларем за pnx),IIoK в,,lасIlи\ ttottr гiв за

згодою осiб, визначених у пунктi 5.1 цього договору, якi мо;кна вiдокре:rtи,l,и вiд орендованого
Майна. не завдаючи йому шкоди. с власнiстю ореttдаря. а полiпшенltя. якi tle можна вiдокреvити
без шкоди для майна. - комуIlаJ]ыtоlо власнiстю територiапьнот громади lrlicTa Кисва;

полiпшеttня Майrrа. зроблеrri Оренларем без згоди осiб. визначсних 1, пунктi 5.1 цього
договору, якi не можна вiлокремити без шкоди для МаЙна. с KoNryH&IIbHolo в;rаснiстю
територiа,rьноi громади MicTa Кисва та iх BapTicтb компенсацii пе пiдJIягас.

12,12, МайItО вважа€ться повернеIlи\t Орендо.lавцкl/Б.1_1irtlс()) грlllt) Raltl\. з lloMeнTy
пiдписання Балаtrсоутримувачем та Оренларем акта повернен}lя з оренли орендованого Майна.



lЗ. Itttцe

13,1 Оренлар письмово повiдомляt,iлtшим cтopoHarl .цогt)вор\ llрt)lяI,о\l п'я t tt робочttх дtriв
з дати внесення змiн у його найменуваннi, пtiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i

контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повiдомляс Орендаревi про вiдповiднi
змiни письмово або на алресу електронноi пошти,

l3.2. Якщо цей договiр пiдлягас нотарiальному посвiдченню. витрати на таке посвiдчення
несе Орендар.

l3.3.якщо протягом строку лii договору вiдбувасться змiна С)реtIдолавttя або
Балансоутримувача Майна, новий Орендолавець або Балансоутрипл увач с,га€ сгороt{оIо такого
договору шляхом складення акта про замiну сторони у логоворi оренди комуна_пьного майна (далi

- акт про замiну сторони) за формою, що розробляеться Фондом державного майна i

оприлюднюсться на його офiчiйному веб-сайтi. Акт про замiну сторони пiдписусrься попере,анiv
i новим Орендодавцем або Балансоутримувачем та в той же день надсиласться iнurим сторонам
договору листом (цiнним з описом). Акт про замiну сторони склада€ться у трьох оригiнмьних
примiрниках. Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов'язаний (протягопл tt'я,глt роб<lчl,tх
дпiв вiд дати його надсиланIlя Operl.taplo) опуб-лiкува,гrl зазlllt,lсtlItii JKl в !,.]скtр(lн|riй торговiй
системi. Орендодавець або Балансоутримувач за циNl договором вваI(асться замiненим з моменту
опублiкування акта про замiну cTopiH в електроннiй торговiй системi.

У разi коли логовiр HorapiMbHo посвiдчено. то пiдписи посадових осiб попере:нього i

нового орендодавцiв на aKTi про замiну сторони ttiдлягають нотарiальноrlу посвi.lченнtо.
13.4. У разi реорганiзачii Орендаря договiр оренди зберiгае чиннiсть для вiдповiдного

правонаступника юридичноi особи - Орендаря.
У разi видiлу з юридичноТ особи - Оренларя oKpelto'i tорlrдltчноi особtt trepexi,,t Jo,гакоТ

особи прав i обов'язкiв, якi витiкаtоть iз цього договору, моrкливий лише за згодою Орендодавця.
Замiна сторони Орендаря набувас чинностi з дня внесення змiн до цього договору.
Замiна Орендаря iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допускасться.
l3.5. Цей !оговiр укладено у трьох примiрниках, кожен з яких ма€ однаковч lориличну

силу, по одному для Орендаря, Орендодавця i Ба:lансоутримувача.

Орсltло]tавсItь
.Ц,арtlltцьк:r pailoltlta
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Лебелко Bo.ro,,ltt lt lt р
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тел.098-855_55-05
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02175. rr, KHIB.
XapKiBcbKe шосе, l48-A
п/р
UА25з
в АТ кОщадбанк>, МФО З22669
код сДРПоУ з9604270
Iпн 396042726512
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,Щолаток Nэ 2

до Договору N9 4З41202l вiд 01,07 202l року

договр пь Е-$4п02l
про надання послуг

м, Киiв KOl> липня 202l року

Комунальне пiдпрrrсмство <d(еруюча компанiя з обслуговування ,t{нтлового фонлу
,Щарпицького району м. Кпсва> (ла.lti - Виконавець), в особi дирекгора Солодухrr Анлрiя Миколайовltча,
який дiс на пiдставi Статуту, з однiеi сторони, та

Фiзпчпа особа-пiдпрuсмець Лебедко Вололrrмир Олексаплрович (лалi - Замовник). який дiс
на пiдставi Ви,гяry з единого державного реесту юридичних осiб, фiзичних осiб-п iлприсмчiв та громалськи\

формувань ie ореrцарем нежитлового примiщення на пiдставi ,Щоговору про передачу лtайttа,гериторiuьtttli'
громади MicTa Киева в оренду Np 4З4l202l вiд 0l липня 202l року (аалi - примiщення), з iншоТ сторони. разом
iMeHoBaHi як Сторони, а окремо як Сторонц домовились про насryпне:

1. Понятгя та термiни
1.1. Для чiлей даного.Щоговору навеленi нижче термiни вживаються в Taкovy значеннi:

Послуга(rr) _- послуги з утримання булинкiв i спорул та прибудинкових територiй,
.Щоговiр -.Щоговiр про надання послуг, спечифiкою умов якого € врахуванllя HopN{ як чиttttого цивi:Iьtt.,tо

законодавства Украiни, так i чинного жrrглово-комунlл,льного законодавства.
Утримання булинкiв i споруд та прибудинкових територiй - господарська дiяльнiсть Виконавця,

спряvована на задоволення потреб Замовника щодо }тримання в нaцежному санiтарно-технiчttом1 cTalti
прилеглоТ терrгорiТ бiля нежитлового примiщення Замовника.

Вшконавець - оуб'екг господарювання, предметом дiяльностi якого с надання Послуги вiдповiдно
до умов цього Договору.

Замовник - фiзична особа-пiдприемець, яка мае HaMip отримати якiсну Послугу за f{огсlвором.
i е орендарем нежнтлового примiщенrrя в окремостоячоТ нежитловоТ булiвлi на пiдставi ,Щоговор1, про пере,,lач)
майна територiальноТ громади MicTa Кисва в оренду Np 4З4l202I вiд 0l липня 202l року, яке ,}находиlься

за адресою: м. KHiB, вул. AxMaToBoi Анни, 13-В, загальною площею l3J0 кв,м.

2. Предмет .Щ,оговору
2.1. Прелметом цього !оговору € надання Виконавцем Послуги для нежит]Iови\ ltpttblimellb

розташованих в окремосгоячоi нежитловоi булiвлi за адресою: м. Киiв, вул. AxMaToBo'i Анни,|]-В, з Nll4
по Ml5 {.група примiщень 22), лiт. <А>, загаJIьною площею l3J0 кв. м, проведення Замовником свосчасtttlТ
оплати за Послуги на умовах, передбачених цим ,Щоговором.

2.2. Виконавець аизначае BapTicTb Послуги за l кв.м. загмьноi площi нежитлового лримiшення. яке
перебувас в орендi Замовника, на пiдставi дiючоi BapTocTi та струкryри послуг за адресою: м. Киiв.
вул. AxMaToBoi Анни,l3-В та законодавчо визначеноi перiодичностi та с,грокiв надання таких Послуг.

2.3. BapTicTb послуг за цим.Щоiовором визначасться загaulьною сумою, що складаеться з sитрат
за фактично наданi послуги. пiдтверджених у актах наданик послуг за кожен мiсяць та розрахованих
вiдповiдно до Додатку Ns l та становить - 39,63 грн. (Тридцять дев'ять грн. 63 коп.), в тому чllслi
П'Щ 6,6l грн.

3. Порядок розрахункiв
3.1. Розрахуrrковим перiодом е календарний мiсяць.
Отutата за пос.гryги вноситься не пiзнiше 20 числа поточного мiсяця.
3.2. Послуги оплачуються в безготiвковiй формi.
3.З. ГIлата вносrгься на розрахунковий рахунок Виконавця.
3.4. У разi ненадання посJryг з утримання буаинкiв i споруа та прибудинкових територiй або ttаданttя

iх не в повному обсязi, вiдхшIення Iх кiлькiсних iякiсних показникiв вiд нормативних, Виконавець Ilpot}o.]lllb
перерахунок у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.5. Замовник щомiсяця д9 l0 числа отримус у Виконавrц (логовiрно - обслуговуlочий вiшiл )
пiд розпис в журналi видачi документацiй акг надання послуг та рахунок на оплату за отримаtti послуl и

(перелiк пос.гryг зазначений в ,Щодатках Nэ l та Nэ 2).
3.6. Якщо Замовник не отримуе у Виконавця в TepMiH, зазначений в п. 3.5. цього .Щоговору, акг

надання посJryг та pilxyнoк на оплаry за отриманi послуги, Виконавець мас право направити Тх поштtlю
на адресу Замовника.

3.7. Замовник зобов'язаний прийгrяти наданi послуги та пiдписати два примiрника aKTiB tlадаltих
пос,rтуг, в результатi чого один примiрник в 3-ти денний TepMiH з дня отимання aKTiB надаttих tlос.rlг
надiслати Виконавцю листом на адресу: 02l75, м,Киiв, XapKiBcbKe шосе, l48-a або надати особ сто пlд розпис.

ня письNtового3.8. У випадку вiдмови Замовника вiд пiдписання Акry наданих пос,туг без по
мотивованого обrрунryвання cBoii дiй, протягом 3 днiв з моменry одержанliя Акry надаttих
ло п. 3.5. або З.б., наданi посл)ти вваrкаються прийнятнми, акти пiдписани[,tи.

Викона "ь --,е, замовнлtк

ВlДПОВl;'llI0



4. Права та обов'язки CTopirl
4.1. Замовппк rа€ право:
4. l .1, на своечарне отримання Послуг на.лежноТ якостi згiдно iз вимогами дiючого законодавства;
4.|.2. на усуненiя Виконавцем виявлених недолiкiв у наданнi Пос,туг у встановлений закоl|оJав(-l BLl\l

порядок та строки.
4.1.3. у разi ненлдання або наданrrя не в поsному обсязi, зниження якостi послуг виl\lагати перерахунок

розмiру плати за посJrуrti у порядку встановленому в роздiлi б чього.Щоговору;
4.1.4. на подаЕш Виконавцю пропозицiй про внесення змiн та доповнень ло даного,Щоговору-,
4.2. Замовпrк зобов'язанпй:
4.2.1. оплачуватr Послуги в установлений цим !оговором строк;
4.2.2. своечасно iнформувати Виконавця про виявлення несправностей в iн;кенерниr rlcpcj{ia\.

консlрукгивнrтх елемеrп:rх належного йому примiщення та булинку;
4.2.3. лоr римуваrися санiтарно-гiгiснiчних, протипожежних та iншик правил,]а прави.I уtри\|ilнllя

жилих будинкiв r а прибlrдинкових територiй;
4.2.4, надпп Вtцонавцю номера контакгних телефонiв, адреси уповноважених осiб, маючих право

досryпу в примiutення в його вiдс}тнiсть (вiдrryстк4 лiкування тощо).

4.2.5. за невнIонання умов цього ,Щоговору нести вiдповiдал ьн icTb, перелбачену чиttним
законодавством Украiнп та цим ,Щоговором;

4.2.6. проr,одrrгrr !а рахунок власних коштiв ремонт примiщення;
4-2.1. лри викоmннi Замовником робiт по ремоrгry, переплануванню cBoii примiщень забсзпечиr-и

самостiйний вивir будiвального та iншого смiття, яке виникло внаслiдок проведенllя в припliщсtlнi рс\lоlггни\
робiт, прибирання, перGtп ануван Ея тощо.

4.3. Викоrrавець иас прдво:
4.3.1. вимагати вiд Замовника дотримання вимог правил утримання жилих булинкiв та прибl.tинкrlвих

територiЙ. експлуатацiТ If,житлових примiщень у житлових бl:инках. санirарно-гiriснiчttи\ i ltp,tlип,,;K,,,l;ttttr
правил та iнших норматlвно-правових акгiв у сферi житлово-комунальних послуг;

4.3.2. здiйсrповшr обробку персонмьних даних Замоsника, дiяти шодо Тх захttсt_t. it IilK()7Ii lIa.,litBiiIll
часткове або повне праrо обробки персонilльних даних TpeTiM особам для цiлей, пов'язаниl iз вик,tнанняrt
цього Договору та у вiдповiдностi до чинного законодавс1 Bai

4.3.3. на подання 3амовнику пропозицiй про внесення змiн та доповнень до даного ,Щоговору;

4.4. Виконавець mбов'язаний:
4.4.1 . забезпечувати своечасне надання послуг належноi якостi згiдно iз законодавс,tво]\,;
4.4.2. надаllати ЗаIовниковi необхiдну iнформачiю про BapTicTb Послуги та ii складовi;
4.4.3. ррипrувати rну,грiшньобулинковi мережi в належному технiчному cTaHi, здiйснювати Тх lеrнiчне

обслугоsування та ремоrп, вживати свосчасних зжодiв до запобiгання аварiйним сиryацiяNt та Iх лiквiлацii.
усунення порушень щодо надання послуг в установленi законодавством строки;

4.4.4. провс,пrпr вiдповiдний перерахунок розмiру плати за ненадання або неналежне надаttня Пос,rчt.и

у порядку, визначеllому роздiлом б цього .Щоговору;
4.4,5, розглядати у'визначений законодавством строк претензiТ та скарги Замовнtrка:
4.4.6. за рахунок ýасних коштiв свосчасно виконувати роботи з усунення неIIолалок. llto l]иl]ик,lи

з його вини та шо погillrl,ють якiсть послуги:
4.4.7. своечасýlпфводити пiдготовку житлового будинку (гуртожитку) та його тсхнiчнtlго обllадttitttltя

до експлуатачiт в осiснн)-зимоЕий перiодi
4.4.8. за наявtrбстi технiчноi мотсливостi за замовленням Замовника надаваl,и ocTaHHl,o]\t) jtодз лкt,вi

платнi послуги (рем(,r+т. *iнa сантехнiчного обладнання тощо) вiдповiдно до калькуляцiТ Викоttавця,

5.ВiдповИальшiсть Сторiш
5.1. Замовппк шесе вИповИаJrьнiсть за:
5.1.1. нелотримання вимог нормативно-правових акгiв у сферi житлово-комунального господарства;

5.1.2. несвосчасне внесення rrлатежiв за послуги:
5.1 .3. порушення визначеним цим ,Щоговором зобов'язань;
5.2. Внконавець песе вЦповiдальнiсть за:
5.2.1. неналежне надання або ненадання Послуги, що призвело до заподiяння збиткiв Nlайну та (або)

примiщенню Замовника, шкоди його жrrггю чи здоров'ю, шляхом вiдшкодування збиткiв

5.2.2. зниження кiлькiсних i якiсних показникiв
та прибудинкових терrгорiй шляхом зменшення розмiру

послуг з }тримання
плати. Якiсть надання

буаин l споруд

В"*о"""ý Замовник

о визllilчасIься

вiдповiдно iз затверд2кенццд цgрiоцц_чнiстю та стоками надання послуг.

)



5.2.3. порушення зобов'язань, визначеним цим .Щоговором.

б. Порядок розв'язанrrя спорiв.
6.1. У разi порушення Виконавцем умов цього .Щоговору в частинi надання Послуги Замовником

та представником Виконавrц складасгься акг-претензiя iз зазначенням у ньому cTpoKiB. ви.tr пор}ltlення.
кiлькiсних i якiсних показникiв посrryг тощо,

Представник Виконzшця повинен з'явrгися за викJrиком Замовника для пiдлtrсаtlня ак,tа-ltрсrснзi't
не пiзнiше нiж протягом двох робочих днiв.

6.2. Акг-претензiя подасгься Виконавцевi, який вирiшус протягом трьох робочих днiв rlttтанlrя щод.t
проведення перерzlхунку платежiв або надае Замовниковi обrруrгговану письмову вiлмову, в задоволенtli л'iого

претензiй.
6.3. Спори мiж Сторонами розв'яз)rоться шляхом проведення переговорiв або в суловому порядку.

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

(дiТ наазвичайних сrryацiй техногенного, природного або екологiчного харакгеру), що унемохливлюс надання
та оплаry послуг вiдповiдно до умов цього ,Щоговору.

8. Строк дii,Щоговору
8.1. I]ей .Щоговiр набирас чинностi з момеrrцr його пiдписання i дiс до закiнчення строк),дii /]r;говtlру

про передачу майна тери:горiальноi громади MicTa Киева в оренду вiд 0l липня 202l Ns 4з1l202l
таl або пiдписання iншого договору прямо передбаченого законодавством для надання такого вид), посл),г.
але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами cBoix зобов'язань.

8.2. I]ей,Щоговiр може бци розiрваний достоково, у порядку визначеному чинним ]аконолавством
УкраiЪи, у разi перехолу права власностi (корисryвання) на примiщення до iншоТ особи.

8.3. Буль-якi змiни та доповненшI за цим ,Щоговором е невiд'смною частиною цього !оговору та маюl ь
юридичну с!rлу у випадку ii оформлення додатковою угодою.

8.4. ,Щоговор укладено у двох оригiнальних примiрниках. по одному дJlя ко;кноi il CTopilt,

9. Пршкiнuевi умови
9.1. Замовник надае згоду Виконавцю на зберiгання та обробку cBoii персона,rьних даних з ]!lетою

здiйснення ocTaHHiM cBoii зобов'язань за цим ,Щоговором та житлово-комунальним законодавством,
Виконавець несе вiдповiдальнiсть за дотимання законностi вiдносно ]ахисry персоllа-,lьних _1ани\

у вiдповiдностi до Закону УкраТни <<Про захист персональних даних)).
9.2.Визнання недiйсними. в тому числi внаслiдок змiн до законодаsства, окремих положень цьоlо

,Щоговору, не тягне за собою недiйсностi iнших положень та.Щоговору загалом.
9.3. Правовiдносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього.Щоговору i не вреryльованi

ним, реryлюються вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

l0.Мiсцезнаходжешня i пiдппси Сторiп

<<Виконавець>r
Комупальне пiдприсмство <Керуюча компанiя з
обслуговувашпя iптлового фонлу,Щарнlruького

району м. Кнсва>>

02l75, м. Киiв, XapKiBcbKe шосе, l48-A
л l р U А25З2266900000260003 00 8405 76
в АТ кощадбанк), МФо 322669
Код С!РПОУ З9604270
lпнз960427265\2

тел./факс 56З-З8-38, 563-32-00
e-rnail : kp kk_damytsia@ukr.net

{пректор

<<Замовннк>>

Фiзична особа-пiдпрпсмець
Лебедко Во;rоднмп р Олексапдровпч

07403, Киiвська область, м. Бровари,
вул. Сергiя Москаленка, бул.49, кв. l 87
Iпн 32096lз958
тел. 098-855-55-05
e-mail: itcs.ua@outlook.com
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.Щодаток 1

ло.Щоговору Л! Е-434/2021 про
надання послуг вiл 202l poKr

l. Розрахунок вiдшкодування платп за прrrбирапня прибудинковоi територii

Розрахунок BapocTi прибирання прибудинковоТ територii
C=BxS

С - сума оп.пати;
В - BapTicTb прибирання в розрахунку на l кв.м булiвлi в мiсяць -

B:Bl хSпр./Sзаг.
Bl - варгiсть послуги за мiсяць на 1 кв.м приведеноi прибиральноi площi прибулинково'i

територll, грн
Sпр. - привелена прибиральна п,rоща прибудинковоi територii, кв.м
Sзаг. - загшIьна rшоща будiвлi, кв.м

В : 8,94 грt/ кв.м х 289,00 кв.м : l574,l кв.м = l ,64 грн., де
S - площа нежитлового примiщення, кв.м

Розрахунок BapTocTi за прибирання прибудинковоТтериторiТ:
21,81 грв. = 1,б4 грн. х 13J0 кв. м (ffвадцять одна грнвня грн,8l коп.) з Пl|В

Сума може змiнюватись в односторонньому порядку в зв'язку зi зм iною i i сюrалових

2. Вiдшкодування плати за технiчне обслуговування iнженерного обладнання та вllутрiшlшьобудишковпI
мереж спlльного внкористання

BapTicTb технiчного обслуговування iнх<енерного обладнанн, та внугрiшньоб}динкових мереж
спiльного використання для Споживача визначасться розрахунково з урахуванням кошторисних витрат
на ii угримання.

C=KxSo
С - сума BapTocTi технiчного обслуговування iнженерного обладнання, грн,
К - BapTicTb технiчного обсrryговуваrrня згiдно з калькулячiею -1,34 грн.
So - площа нежrтглового примiщення, кв.м

Розрахунок вартосгi за технiчне обслуговування iнженерного обладнанкя та внугрiшньобулинкових Mepe)li
спlльного використання,

17,82 грп. = 1,34грн. х 13J0 кв. м (Сiмшалuять грн.82 коп.)
Сума може змiнюватись в односторонньому порядку в зв'язку зi змiною iJ ск.падових.

<<Впконавець>>

Комунальне пiдприсмство <d(еруюча компаrriя з
обслуговувапня жптлового фоrrду Дарнпцького

району м. Кисво>

,t<Заttовн lr K>l

Фiзичпа особа-пiдприсмець
Лебедко Володилrrrр О.rексаlt:ровltч

02l75, м. Киiв, XapKiBcbKe шосе,.I48-А
п р U А 3 5 j226о900000:6000]00И0576
в д'[ к()щадбанк). МФо з22669
Ko.r €[РПОУ 39604270
II1t1 з960427265l2

r е;l./факс 56З-З8-З8, 5б3-З2-00
e-пraiI : kp_kk_damytsia(}uk.net

07403, КиТвська область, м. Бровари,
вул. Сергiя Москаленка, бул.49, KB.l87
Iпн 320961з958
тел. 098-855-55-05
e-mail: itcs.ua@ouIIook.com
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Додаток Л} 2

до .Щоговору Nя E-434l202l про
надапня послуг вiл 21)2l 1lrlK,t

1. Вiлшколуваllня плати за електроенергitо.

1.1. Розмiр вiдшкодryвання ]1латн за елекгроенергiю визначаrгься згiдно показань лiчильникiв
за тарифами, встановленими нормами законодавства.

с= (N х I.)+B;
С - сума оплати;
N - показання лiчильник4 KI}T;

Т - тариф;
В - витрати Виконавrц на збiр, нар:rхування та облiк tulати за послуги з вiдшкодування плати
за електроенергiю,

1.2. Розмiр ruIати за спожrrD/ елекгроенергiю при вiлсlтностi лiчr.rльника у Замовника (або його
несправностi чн такого, що не повiрений) нараховусться у процентному вiдношеннi вiд загмьtrоi спожигот
елекгроенергii'. вiдповiдно до iсrrуlочого електронавактаження споживачiв згiдно до тарифiв. вс,tановлених
нормами законодавства.

l .3. Сума може змiнюватись в односторонньому порядку в зв'язку зi змiною ii складових,
1.4. Вrграти Виконавця на збiр, нарахування та облiк плати за послуги з вiдtttко.l)ваttltя ll.ratll

за електроенергiю зазначений у даному ,Щодатку.

BapTicTb витрат Виконавця
Всього заробiтна плата з податками

Матерiми 52,07

Рентабiльнiсть l 00lо ]1п)
Всього витрат без П,ЩВ 25з,l 7

пдв 20 %

Разом з ПЩВ 303,80

Вiдшкодування за елекгроенергiю, грн
l78.08

l,5. У разi ук.гlаденЕ, прямого договору з вiдповiдною органiзацiею, Замовник повинен надати копiю
такого договору:

02 l75, м. КиТв, XapKiBcbKe шосе, l48-A
п l р U А25З2266900000260003 008405 76
в АТ <Ощадбанк), МФО З22669
Код СЩРПОУ З96042'70
lI1н з960427265i'2
тел./факс 56З-38-З8, 563-32-00
e-mai l : kp_kk_damyýia@ukr.net

<<Замовннк>>

Фiзrlчна особа-пiдпрlrс}rсць
Лебедко Володпмир Олександровltч

07403, КиТвська область, м. Бровари,
вул. Сергiя Москаленка, бул.49, KB.l87
IIIH з2096l3958
тел. 098-855-55-05
e-mail: itcs.ua@outlook,com

з
угO8увлt|ltя
080

lкЕруючд
кOмпrilD

з9604270
]\{ . п.

одухА Володиrrир ЛЕБЕлКо

50,6з

<<Виконавець>>

Комунальне пiдпрпемство <Керуюча компапiя з

обслуговування жптлового фоплу .Щарпичького
району м. Кнсва>>

;Щlrреrгор

м.п.



Додаток Ns 2/ I

до Договору N9 4З4l202l siл 0l,07. 202l року

договIр м т-4з4l202l
про вiдшкодуваI!ня витрат Пiдприсмства па

забезпечення постачання тепловоi енергii Корисryвачу

м. КrriЪ <<0l>> лrrпня 202l року

КомJrнальпе пИпри€мство <Керуюча компанiя з обслуговування житловOго
фонду ,Щарничького району м. Кисва>> (далi - Виконавець), в особi директора Солодl,хн
Апдрiя Миколайовпча, який дiе на пiдставi Статlту, з однiсi сторони, та

Фiзпчна особа-пiдприсмець Лебедко Володимнр Олександрович (лалi -Користувач),
який дiе на пiдставi Вrrгяry з €диного державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприемцiв та громадських формувань, з другоi сторони, разом iMeHoBaHi
як Сторони, а окремо як Сторона, домовились про наступне:

1. Прелмет .Щоговору
1.1. Пiдприемство забезпечуе постачання тепловоi енергii дrя нежитловоi булiвлi.

що знаходиться за адресою: м. КвiЪ. вчл. AxMaToBoi Анни. l3-B. а Користувач бере участь
у витратах, понесеЕих Пiдприемством при забезпеченнi постачання тепловоТ енергiI,
пропорчiйно до займаноi ним площi в цiй Будiвлi. Корисryвач корисryсться примiutенням
на пiдставi .Щоговору }lb 4341202l про передачу майна територiмьноТ громади MicTa Кисва
в оренду вiд <01> липlяя2021року, загальною площею 13,30 кв. м.

1.2. Повна BapTicTb вiдшкодування забезпечення постачання тепловоi енергii за ципl

,Щоговором визЕачасться загальною сумою, що складаеться з витрат фактично понесених
на забезпечення постачання тепловоi енергii, пiдтверджених у актах наданих послуI
за кожен мiсяць та розрахованих вiдповiдно до Щодатку Nэ l.

1.3. Розмiр вiдшкодування витрат Пiдприемства може пiдтверлжуватися зведеними
акгами звiрки взаеморозрахункiв.

1.4. Розмiр вiдшкодlъаняя витрат Пiдприемства може п iдтверлжу ватися aKTo]\I

звiрки мiж Пiдприемством та теплопостача.itьною органiзацiею.
1.5. Пiдприемство взяло на себе зобов'язання перед теплопостачальною

органiзацiею на пiдставi укJIаденого .Щоговору сплатити за використану теплову енергiю
Корисryвачем, який не мае прямого договору з теплопостачальною органiзачiсю.

2. Обов'язки CTopiH
2.1. Пiдприемство зобов'язусться:
2.1.1. Своечасво скJIадати акти надання послуг та рахунки на оплату.
2.1.2. Розглядати звернення Користувача щодо постачання тепловоТ еrrергii

та приймати з цього приводу рiшення;
2.|.З. Припиняти постачання тепловоi енергii Користувачу за Bllмol,oк)

теплопостаччшьноi оргаяiзаlii вiдповiдно до законодавства Украiни.
2.2. Корпстувач зобов'язуеться:
2,2.1, Виконувати вимоги установлених правил користування Булiвлею

та примiщенням за цим ,Щоговором.
2.2.2. Свосчасно iнформувати Пiдприсмство про виявленi неполадки елепtентiв

Будiвлi.
2.2.3. Щомiсячя до 15 числа поточного мiсяця отримати у Пiдприсмства (договiрно

- обслуговуючий вiддiл) пiд
за попереднiй мiсяць.

розпис в }ýФналl видачl докуý{ентацlи акт над уг

Пi;tпр и€мство Користувач

анIIя

)



2,2.4, Прайняти наданi посrryги та пiдписати два примiрника аюiв надаяих посlryг,
пiсля чого один примiрник в 5-ти ленний TepMiH з дня отримання aKTiB наданих послуг
надiслати Пiдприемству рекомендованим листом з повiдомленням про вручення
на адресу: 02175, м. Киiв, XapKiBcbкe шосе, l48-a або надати особисто пiд розпис
в журна.чi видачi докрлентацiй. У випадку вiдхилення або вiдмови Корисryвача вiл
пйписання Акту наданих послуг без подання письмового мотивованого обrрунтування
cBoii дiй, протягом 5 дяiв з моменту одержання Акту наланих послуг lrаданi послуги
вважztються прийнятими. акти пiдписаними.

2.2.5. Не перешкоджати в денний час, а при аварiях - i в нiчний час, входженню
в Примiщення представI каJ\{ Пiдприемства для проведення огляду конструкчiй
та технi.дlого обладнання Примiщення i усунення неполадок.

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

2.2.7- По закiнченню опаJтювального перiолу. припинення постачання тепловоТ
енергii провести остаточну звiрку взасморозрахркiв з Пiдприемством, за результатами
якоi сплатити, у разi наявностi, недоплаry за забезпечення постачання тепловоТ енергiii.
За наявностi переплати ii сума зараховусться в рахунок майбутнiх платежiв у наступному
опaIлюв:lльному перiодi.

3. Права CTopiH
3.1. Пiдприемство мае право:
3.1.1. Стягнри в установленому порядку суми ycix збиткiв вiд пошкодження

елементiв Булiвлi, якi ста.lIися з вини Користувача або осiб, якi з ним (у нього) працк,lють.
3.1.2. Отримати вiд Користувача iнформацiю, необхiдну для виконання цього

.Щоговору.
3.1.3. Стягнуги в устitновленому порядку наявчу заборгованiсть.
3.1.4. У випадку виникнення заборгованостi, зараховувати поточнi платежi

Користрача в рахунок борry ло повного його погашення.
3.2. Користувач ма€ право:
3.2.1. Вимагати, в разi виникнення необхiдностi, вiд Пiдприсмства позапланового

огляду стану конструкцiй iтехнi.тного обладrаЕня Примiщення та Булiвлi в цiлому.

4. Вiдповiдальшiсгь CTopiH. Порядок вирiшення спорiв.
4.1. За невиковання або ненitлежне виконання зобов'язань за цим .Щоговором

Сторони несугь вiдповiда,тьнiсть згiдно з чинним законодавством Украiни.
4.2. У випадку порушення Сторонами зобов'язань, що виникають з цього Договору,

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

4.3. Порушення ,Щоговору с його невиконання або неналежне виконання, тобто
викоI:зння з порушенням р!ов, визначених змiстом цього .Щоговору.

4.4. Сторони не нес}ть вiдповiда.rrьнiсть за порушення cBoix зобов'язань за цим
.Щоговором, якщо воно стtlлося не з ix вини. Сторона ввzDкаеться невинуватою, якщtl
доведе, що вжила Bcix змежних вiд Hei заходiв для на.лежного виконання зобов'язань.

4.5. Сплата пенi не звiльняе Користувача вiд обов'язку
забов'яйння.

4.б. Спори, якi виникають за цим,Щоговором або в зв'язку
шляхом переговорiв, вирiшуються у судовому порядку.

4.7. Сторони несуrь вiдповiда.ltьнiсть за правильнiсть вкaваних ними в даному
,Щоговорi розр:lхунково-платiжних, поштових та iнших реквiзитiв, та зобов'яз}+оться
своечасно у письмовiй формi, шляхом нilправлення .гплста, повiдомляти iншу Сторону про
ix змiну. ,|

4.8. У разi наявностi у будь-кого iз Користрачiв в Булiвлi боргу за тепл ву ен

виконати договlрнl

з ним, не вирlшенl

Пiдприемство мас право припинити постачання тепловоi енергii, повiдом Lш }t

Користувача за 3 днi. При чьому збитки вlд припинення постачання теп
Пiдприемством не вiдшкодовуiбт\ся,

ергlю
ро це
нергii

у,---
Пiдприемс ý Корисryва ч

le



5. Строк чинностi, умови змiни, доповпенпя та припинення .Щоговору.
5.1, Цей flоговiр набирае чинностi з моменту його пiдписання, а в частttнi

проведення розрахункiв - вiдповiдно до частини 3 cTaTTi бЗl ЦК yKpailrlr

з 01 липня 202\ року i дiе до закiнчення строку дii договору оренди
таlабо до припинення користування примiщенням вкJIючЕо.

Фактичне отримання послуг почина€ться з моменту вступу в дiю Додатку до цього
.Щоговору або окремих його пlнктiв, що обумовлюеться в {одатку.

5.2. Змiни або доповнення до цього .Щоговору е його невiд'смною частиною,
можуть бlти BHeceHi лише за вза€мною згодою CTopiH шJutхом пiдписання мiяt С,горонами
до ,,Щоговору вЦповiдноi додатковоi угоди. Змiни та доповнеЕня, що пропонуються
внести однiею зi CTopiH, розглядаються iншою Стороною протягом 20-ти днiв з дати Тх

надання.
5.3. .Щоговiр може бли достоково розiрвано:
5.3.1. на пiдставi рiшення сулу;
5.З.2. за згодою обох cTopiH (про HaMip розiрвання .Щоговору Сторони повиltlti

повiдомити одна-одну за 30 (тидцять) лнiв лише за }мови припинення користуваI{ня
примiщенням);

5.3,3, у разi невиковання Сторонами рлов.Щоговору.
5.4. Закiнчення строку лii.Щоговору не звiльняе CTopiH вiд вiдповiдмьностi за йоt,о

порушенЕя, яке ммо мiсце пiд час його дii.
5. 5. Чиннiсть цього,Щоговору припинясться внаслiдок:
5.5.1. закiнчення строку, наякий його було укладено;
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 вреryльованi цим !оговором, регулюються

чи н ним зiжонодiшством Украiни.
5.7. Yci правовiдносини, що виникrlють у зв'язку з виконанIIям умов цього

.Щоговору та не врегульованi ним, реглаI\.rент},ються нормами чинних нормативно-
правових aюiв.

5.8. Щей,Щоговiр укладено в 2-х (двох) примiрниках, кожен з яких мас однакову
юридиIшу силу, по одному для кожноi iз cTopiH.

5.9. Сторони домовилися про те, що у випадку змiни назви, реквiзитiв або
прийнятгя рiшення щодо лiквiдацii, реорганiзацii, банкрутства, Сторона яка за,]II.uIа
або зазнас таких змiн повинна повiдомити про те iншу Сторону листом у 10 денrtttй
TepMiH.

5.10. Щей.Щоговiр не може бути розiрваний за iнiцiативою Користувача, у зв!язку
з його вiдuовою вiд постачання тепловоi енергii не як iнше

б. Форс-мажорнi обставипи.
6.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдшьностi за часткове або повне невиконання

зобов'язань за Договором, якщо воно сталося внаслiдок дii обставин непереборноi сили
(форс-мажорних обставин). Сторони домовились, що до обставин непереборноТ сили
вiдносягься надзвичайнi обставини та подii (землетрус, ураган, повiнь, пожежа, яка
виник;Iа не з вини cTopiH, та iншi стихiйнi лиха; вiйна та вiйськовi подii. зруйнуваllня
внаслiдок дii вибухових приладiв, що знаходяться у землi; ралiачiйне, хiмiчне зараженttя.
блокада, ембарго, iншi надзвичайнi та невiдворотнi за даних 1,пrов подii), якi роб;lягь
неможJIивим виконalння Сторонами своТх договiрних зобов'язань i не Moxty,Tb бл,ти

передбаченi Сторонами пiд час укJIадення .Щоговору або, в разi виникнення яких
немож;Iиво вжити вiдповiдних заходiв.

6.2. Якщо буль-яке з цих обставин безпосередньо вплинуло на RиконаIlня
Сторонами cBoik зобов'язань у встановленi цим .Щоговором
продовжуються на час дii форс-мФкорних обставин.---\

Пiдприсмя" Користувач

ки, то BOH}I
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7. Iншi умови.
7.1. .Щодатки до цього Договору е його невiд'емною i складовою частиною.
7.2, Вiдповiдно до Закону Украiни N9 1198-VП вiд 10.04.2014 року Пiлприемство

не с викоItавцем послуг з централiзованого опдIення. Пiдприсмство
не с теплопостачальною органiзацiею.

Юрилпчпi адреси та реквiзити cTopiH

Пiдпрlrспlство Корисryвач

Комунальне пiдпрпемство <<Керуюча
компанiя з обслуговування житлового
фонду .Щарницького району м. KlIcBa>>

02175, м. Киiв, XapKiBcbKe шосе, 148-А
пl р U А253226690000026000З008405 76
в АТ <Ощадбанк>
мФоз22669
Код еДРПОУ З9604270
IIнз96042726512
тел /факс 563-38-З8, 563_32_00
е mail: kp_kk_darnltsi a@ukr.net

Фiзичпа особа-пiлпршсмечь
Лебедко Володимир Олександрович

07403, КиiЪська область, м. Бровари,
вул. Сергiя Москаленка, бул.49, KB.l 87
Iпн з2096lз958

тел. 098_855-55-05
e-mail : itcs.ua@outlook.com

Володlrгlир ЛЕБЕДКО
Nt. п.

4

о
+

iй солодухА
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L Шtt3лr

з160a27о

м.п.

о эrdчtl $

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

.Щоговору дотримуватися вимог законодавчих та iнших нормативно-правових aKTiB
Украrни у сферi захисту персоЕ.rльних даних, в т.ч. щодо ix отримання, обробки,
зберiгання, якщо iнше не врегульоваво письмовою домовленiстю CTopiH.

8.2. Сторони усвiдомлюють, що в pilI\,tкalx виконtlння зобов'язань за цим.Щоговором
вони мож}ть передавати одяа однiй докумеЕти або данi, якi мiстять вiдомостi,
що належать до персональних даних фiзичних осiб (уповноважених осiб, довiрених осiб,
вiдповiдальних/контактнкх осiб тощо). Сторона, що передас персональнi данi,
е володiльцем баз персональних д.ших cBoix працiвникiв, в розумiннi Закону Украrни
<Про захист персонмьних дtlних). Сторона, що отримуе персона,тьнi данi представникiв
iншоi Сторони е тетьою особою в розумiннi Закону Украiни <Про захист персональних
даних). При цьому уповноваженi особи CTopiH, укладаючи цей Договiр, по вiдношенню
до персонirльних дtших:

8.2.1 надають згоду, шляхом пiдписання uього .Щоговору, на обробку в.цасних
персональних даних та вважаються повiдомленими про вкJIючення цих даItих
до вiдповiдноi бази персона-пьних даних iншоi Сторони та про права, визначенi чинниl\{
зaжонодЕшством Украiни.



Комуrrалыrе пiдприсмство <Керуюча
компаrriя з обслуговуванIIя житлового
фоuду !арницького райоlrу м, KlrcBa>>

02l75, м. КиiЪ,
XapKiBcbKe шосе, 148-А
п/ р U А2532266900000260003 008405 76
в АТ <Ощадбанк>
мФоз22669
Кол е.ЩРПОУ З9604270
|пнз96042726512
тел./факс 5б3_З8_38, 56З-32-00
e-mail : kp_kk_damytsia@ukr.net

Доддток ЛЪ l до Договору J\}T-43.1/202I
про вiлшколуваIlня BttTpaT Пiлприсмсr ва
lla забезпеченlIя lIостачаllня Tctt.toBoi
енергii Корисrувачу
вiд <0l> лиIlня 202l року

Фiзична особа-пiлпрпсмеuь
Лсбедко Володимир Олександрович

07403, КиiЪська область,
м. Бровари,
вул. Сергiя Москаленка, буд.49, KB.l87
Iпн 32096l3958
тел. 098-855-55-05
e-mail: itcs.ua@outlook.com

Вiдшкодуванпя за забезпечепня постачання тепловоi епергii

<0l > липня 2021 року

Комуrrальне пiцприемство <<Керуюча компанiя з обслуговування житловоl-о
фонду .Щарницького району м. Кисва) (надалi - Пiдприсмство), в особi директора
Солодци Андрiя Миколайовича, який дiе на пiдставi Статуту, з однiсi Сторони,
та Фiзпчна особа-п[дпрпсмець Лбедко Володимпр Олександрович (да,тi -Користувач), який

дiе на пiдставi Вllгяry з единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсм uiB
та громадськю( формувань, з другоi сторони, уклали цей .Щодаток до Договору про
нижченаведеЕе:

1.3. Сума може змiнюватись в одЕосторонньому порядку в зв'язку зi змtною
ii'складових.

1.4. .Щаний додаток с невiд'емною частиною .Щоговору ЛЬ Т-4З41202|
про вiдшкодуванIIя витрат Пiдприсмства на забезпечення постачання тепловоi енергii
Користувачу вiд <0 l > липня 2021 року.

ЮрlцlIчlli адресll та реквiзптп cTopill

Пiдпрпсмство Корlrстувач

м. КиТв

о

о
Ф

юкпд{ш з

М. {П€8,{l

39604270

]\I.п.

о э и dg в

iй солодухА
м.л

Володrlпlир ЛЕБЕДКО

1.1. Вiдшкод}ъання за забезпечення постачання тепловоi енергii набувас чиннiсгь
з <01> липня 2021 року.

|,2. Розмiр вiдшкодування плати за забезпечення постачання rепllовtli eHepl ii
визначаеться наступним чином: Ст = (ST х Тт), де

Ст - cpta оплати, грн.;
ST - кiлькiсть спожитоi тепловоi енергii, Гкал;
Тт - тариф/цiна теплопостачaцьноi органiзацii, грн./ Гкал.



Додаток Jtb _]

ао.Щоговору Nч 4341202l вiд 0l липня 202l року

Акт
приЙмання-передачi в оренду нерухомого або iншого окремого

iнливiдуально визначеного майна, шо належить до державноi власностi

м. Киiв 0l липня 202 l року

Фiзична особа-пiдпри€мець Лебедко Володимир Олександрович
IПН 3209613958 (дал i - Оренлар), що знаходиться за адресою: Киiвська
область, м. Бровари, вул. Москыlенка Сергiя. бул.49, кв. l 87, з однiсi сторони.
та Комунальне пiлприсмство <(Керуюча компанiя з обслуговування
житловоfо фонлу .Д[арничького району м. Кисва>>. код за

СДРПОУ З9604270 (далi - Балансоутримувач), що знаходиться за адресою:
м. Киiв. XapKiBcbKe шосе, l48-A, в особi директора Сололухи Анлрiя
Миколайовича, який дiс на пiдставi Статуту. з другоi сторони, склали цей
Акт, про наведене нижче:

l. На виконання договору оренди нерухомого майна
вiд 01 липня 202l року Nр4З4l202l (далi - !оговiр оренли) Балансоутримувач
передае, а Оренлар приймас в строкове платне користування нерухоме майно.
шо н€шежить до комунальноi власностi, -

Характеристика нерухомого
маина нежитловi п и мiщен ня
Ключ об'екта. пiд яким об'скт
включений до Перелiку
вlдповlдного тип

Поверх Il шии
Загальна площа об'скта кв. м l3,30
Ко исна площа об'скта кв. м l3,30
назва об'екта о емостояча нежитлова б дiвля
Мiсцезнаходження об'скта 02055, м. Киiв, в л. Ахматовоi Анни. l3-B

(далi - Об'скт оренди), що перебувас на балансi Балансоутримувача та
н€ulежить До сфери управлiння .щарничькоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii.

2. Бмансоутримувач i Оренлар засвiдчують, що, за винятком тих
випадкiв i обставин, про якi зЕtзначено у пунктi 4 нижче:

3.1 об'ект оренди с вiльним вiл TpeTix осiб, всерелинi об'екта оренди
немае майна, належногО TpeTiM особам, повний i безперешколний лЬступдо об'екта оренди нада€ться Оренларю в день пiдписання цього акта
приймання-передачi;
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3.2. повнiстю вiдповiдас дiйсностi iнформацiя про Об'ект оренди:
оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду (iнформачiйному

повiдомленнi/iнформачii про об'скт оренди), а також розкрита на сайтi Фонду
державного майна УкраТни 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).

4. Балансоутримувач засвiдчус, шо зазначенi у пунктах 9.1.1 i 9. 1.2

!оговору оренди, повнiстю вiдповiдають дiйсностi, а випадки iобставиtIи, лtа

якi е посилання у цих пунктах !оговору оренllи, вiлсу,гнi,
5. I_(им Актом Орендар засвiдчуе, що отримав в[ Балансоутримувача

необхiдний комплект ключiв вiд Об'екта у кiлькостi g:_ штуки.

пIдпри€мстI}о-
БАЛАНСОУТРИМУВАrI

() 1,I.] l t. (,\I,

Комуналыtе пiдпрltспlство <Керуюча
Korlnarliя з обслуговув:ullIя,,liII,1,ловоI,о
фонду Дарнllцького paГlolly rr. Krrt,Ba>>

02175. м. Киiв.
XapKiBcbKe шосе. 1,18-A
л l р U Ю5ЗD69Ж26000З00840576
в АТ кощадбанк>, МФо 322б69
кол €!РПОУ З96042'70
lпн з96042726512
тел./факс 56З-З8-38, 56З-З2-00

e-mail: kp_kk_darnлsia@ukr.net
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piii СОЛО.ЩУХА

Фiзпчllа особ а-п iд п pll спl ець
Лсбслко Володипtlrр О.пt,ксандровltч

07403. Киiвська об_rасr,ь. м,Бровари.
вул. Москалеuка Ссргiя. бул.49. KB.l 87
Iпн 32096lз958
тел. 098-855-55-05
e-mail: itcs.ua@outlook.com
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