
ДОГОВIР ОРЕНД{ Ns 1887-2

нерухомого мйна, що н{шежить до Koмyrr€ulbнoi власностi

(нова редакцiя договору вiд 17.09.2018 року Jф 1887-1 про передачу майна
територiа.ltьноi громади MicTa Киева в орен.ry, договору вiд 20.05.2015 Nэ l887)

I. Змirпованi умови договору (далi - Умови)
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3.1 ,Щепартамеrп
комунальноi
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(КиiвськоТ
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3.1.1 Адrеса електроrшrоI пошти Оренлодавlц, на яку
надсlдlаються офiцfifui повiдомлеr*rшл за щп,л

договором

gu8ч@ечkч€оч,ча

з.2 Орендар Товариство з
обмеженою
вiдповiдмь-
нiстю (BITA
МЕДIКАJI)

з82l662з 04207, м.
КиiЪ, вул.
3oi Гайцай,
5 лiт. А

манаков
олег
Валеtrги-
нович

Стаryт

з.2.1 Алреса елекгроtшlоi пошти Оренларя, на яry
надсилаються офlцiйнi повиомленнд{ за що{
доювором

finance@viИmedical.com.ua

3.з Балансоутримувач Комунальне
пцприемство
кФармацiя>

0l054,
м. КиЬ,
вул.
I. Фршжа
з8_Б

Кузора
Вiталiй
Вiталiйо-
вич

Стаryт

з.з,l Адреса ыrектроrшоi почrти Ба"лансоутримуsача, на
яку нФlсплаються офiцilfui повiдомлеЕIiям за цим

jurservice@pharmacy.kiev.ua

м. киiъ

з

Орендодавець

,Щирекгор

05415852 в.о.
генершъноtо
дирекmра



2
договором

4 i - Майнооб'екг та майна

4,l lнформацiя про об'ект оренди -нерцоме майно
Нежитлове прrшiщення загальною шIощею б8,5 кв.м., розташоване за
адресою: м. киiъ, вул. 3оi ГаrИай 5 лiт. А., що облiковуеться на балансi
KI] к

обсязi,
MiHicTp

iцiйяий

посилаtшя на в ннiй lя систем на iйяк мсmрiшry електро rщeIloторmв об сктроз iвформацiю про оренди
Цновцпов оголоIлен}UIдо айнам в в пепередачупро едба 5 п5оренду р ченомч гчнктом передачlорядку

в ногоорендi держав гоокомунального майяа, Кабпосmноаоюзатвердrкен уlB зiHery вцкраlни червшI
2020 4Ns 38 Bl ник у 2020 5Ns 5р, оф( 85краiЬи р. (даrti) )Порядок

IH веб-сайтiна к наJIьн lорозмlщена мвласностlформацiя Кисва,Щепартаменry ому
оrts l://eis ua| lNFProdlenM ?fS id=l000795

4,з Iнформаuiя про HalleжHicTb Майна до
пам'rгок кульryрноi спадщини,
щойIrо виявленrD( об'ектiв

иниl

Не належить до пам'яток кульryрноТ спадщини

5 имано вв TaTi якоi Майно
-за льтатами5,l.

laJIbHoI

1 90вiд 0.2 8l N9 8 18 йнама l;lлbнolЩоговiр року про MlcTa вКиевапередачу територ омади новагр (оренry
2в 0 50 0.2 5 N, 88 1 Malfua Ml Кисвста ва

6 Майяав

6.1 Балансова залиrцкова BapicTb,
вrвначена на пiдставi фiнансовоI
звiтно€тi Балацсоутимувача
(часгшrа перша cтaтd 8 Закону
Украiни вiл 3 х(овтня 2019 р.
Nэ l57-D( "Про оренд/ державного i
комунального майна" (Вiдомостi
Верховнот Ради УкраiЦи, 2020 р,, Nэ
4 ст.25 - Закон

5l 719,83 грн. ( п'ятдесят олна тисяча ciMcoT дев'ятнадцятъ ) грн 83коп
без податку на додану BapTicTb станом на 3 1 .07.202l

6.2 ова ва

6.2.1 Сума, вlвнвчона в порядку,
передбаченому абзацом тpeтiм

l75

1 362 l82,00 грн (один мiльйон тист8 шiстдесят двi тисячi сто вiсiмдесят
лвi грн 00 кол.) без податку на лолану BapTicTb

,|
изначення Майнаве

7.1 розмiщеrтня ватних о б eKTlBзакJIадlв ванняпри я, на со HoBlохорон здоров су що дrють lтногосподарю прива
Hocтlвлас госпо HIcTbдlяль з оц lмедлн икгик lншв м1их сlцх

8 плата та iншi платежi

8,l мiсячна оренлна гшата, вIfJначена за

результатами проведенпя аукцiону
|З 621,82 грн (тринадцять тисяч
шiстсот двадцять одна грн 82 коп.)
без полатку ца додану BapTicTb

дата i реIGiзитп протокоJry
елекгронного аукцiоrry
N9 LLP00l-UA-202l 08 l2_1 5896

з0.08,202l

8.2 Компецсацiя виграт
Балансоутt&{увачв з8 користувашur
земельною дi.lлнкою m витрат на
утlа{ triя орендованоm Майна та
надання KoMyHaJlbHID( посJryг

компенсуються Орендарем в порядку, перелбаченому TryHrcToM б.5
договору

9 авансового вн rutнol плати

9,l 21 243,64rрл (мадцять ciM тисяч двiстi сорок три грн. 64 коп.) без
по стьна до

10 фма забезпечувальноm депозиту 27 243,64гри (дадцять ciм тисяч дicтi сорок три грrr. б4 коп.) без
на

l1 Строк договору

1 1.1 к09> липня 2024 включнодого l€

4.z

2 (двi) мiсячнi оренднi rшати



з
12 Згола на суборендr Mafuio передасься в ор€нд/ з правом перелачi в суборенry, за письмовою

згодою ореrцодавlи

lз БашсЬськi реlвiзити для сtшати
ореlцноi плати та irщrо< тцатежiв
вiдповйно до lдого доmвору

Бшtансоутршrувача оренлолавlи
Ком5пrаlьне пiдприемство
<Фармацiлl
01054, м. КиЬ,
вул. I. Фраlка, 38-Б
IBANUA
92353489000002600558848800 l

в АТ (ACBIO БАНЮ), rr. Черкiгiв
мФо 35з489
Кол е,ЩПОУ 054l5852

Держдвна казначейська служба
Украiни rr. КиЬ, кол бшжу 820172,
U л52820 l7 20з 5 524900з 00002427 8

II. НозмiюовsЕi умовп доювору

Предмет договору

l.t. ореrцодавець i Бапансоугрlл,,rувач переддоть, а орещар прийr{ае у строкове шптне користуваюul
Malt{o, зазначепе у тryнкгi 4 Умов, BapTicтb якою становить суму, вш}начену у rryнкгi б Умов.

1.2. Mallнo передsсться в оренry Jця використанru згiдво з пуrпстом 7 Умов.

Умови передачi ореIцованоm Malfua Орендарю

2.1. Ор€ндор вступае у 9трокове Iшатне корпстування Маft{ом у деIъ пiдrшсанlя акга приhrанrrя-
передачi MaftIa.

Акг тцlиhлання-передачi пiдписуеться мiж Оренаарем i Ба.пансоутршrryвачем одночасЕо з пiдrисsкIя{
цьопо доmвору.

2.2. [Iередача Майяа в орендl здiйсrпосься за його стаховою вартiстю, вlвначеною у пунпi 6.2 Умов,

Орепдна тиата

3.1. Орендна IuIaTа становпть суму, вlrзначеЕу у пйпуюсгi 8.1 пункrу 8 Умов. Нараryвання податку на
лолану BapTicTb на cyi{y орендноi плати злiйсшоеться у порядчl, вrтзначеному чинним законодавством Украi'Еи.

До с&'rа"ry орендноТ Iшати не входять вктрати нir утршiдfiя ореIцованою майlrа (комунальrтrоt послуц
послуг з управrriнця об'екгом HepyxoMocTi, виграт на утIдllанця прибулинковоi Teplrropii та MicIд загального
користувrrнця, BapTicTb послуг з ремо}rry i техяiчноm обслуmвумJrщI iнженерною обладндця та
внутiщ}ьобудццкошо( irереж, ремокry булiвlli, у mму чяслi: поrФiвлi, фаса.ry, вrвiз смiтгя mцо), а також
компенсацiя вlпрат Балансоутимувача за користувацпя земФъною дi.lцнкою. Оречпар несе цi вптрати на
ocHoBi окремюt доmворЬ, ухладеЕж iз Ба.лансоутш"rувачем та./або безпосерешъо з постачаJIьниками
комунальню( послуг в порядку, вrвначеному пуrrкгом 6.5 цього договору.

Нарахуваtлlя податку на додшry BapTicтb на орендну шlату та авансовий внесок орендноТ п,лати,
вкlначеню( у пiдпуtпсi 8.1. пункry 8 та rrункгi 9 Умов, здiЙсшосться у поряд(у, вlrзначеному чинним
законодавством Уц)аiни.

Наржування податку Еа додану вафсгь на забезпеч5вальний депозI{I, зазначеЕий у пункгi l0 Умов, не
здiйсrпосгься.

3.2. Орендна шата за першId мiсяць оренди визначаеться з урахуваIrням TaKJл( особлвостей: яхцо мiж
даmю вrl:зкачення орендноТ шIати за базовlfr мiсяш (визначений вiдIовiдно до пiдпушсry 8,1 rryнкry 8 Умов) i
датою пiдписанця sкта приFд{ашя-передачi мшryло бiльш як одш повнId календарний мiсяць, m розмiр
орендно'f пIIати за перший мiсяr$ ореIци встановJIюеться цUrя)(ом коригування орендноi плати за базовrй
мiсяць на iндекс iнфляrril у мiслrл<, що мпнули з дати вIIJначек{я орендяоi плати за ба9овий мiсяць;
Орендна rшата за сiчень-rрулеuь третьоm року ореяли i кожного наступного календарного року оренди
вк}начасться шлжом коригування мiсячноi орендноТ плати. що сплач}ъалась у поперед{ьому porrl, на рiqний
iндекс iнф.rrяцii такою року.

орендна rшата стшачусгься оренларем на рахунок БАлАнсоутриtчtувАчА, починаючи з lб вересня
2021 року (насryпна дата пiсля закiнчення cTporcy лii логовору, який продовlкуеться: ,Щоговiр Шs l887-1 вИ
17.09.2018 року про передачу майна т€рlпорiапьноi громали MicTa Киева в орендl. (нова релащiя лоювору вiд
20.05.2015 N9 1887 про передачу мйна териrорiальноi громади MicTa Киева в орендz)

3.3. Орендар стлачуе орендну плату щомiсяця до l5 числа поточного мiсяIц оренди за поючнлй мiсяlЕ.

3.4. орендар сшачуе орендну плаry на пiдставi пiдгryнкry 8.1. пуlпсту 8 Умов та пуикry 3.2. цього
,Щоювору оренди.
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додатково до орендноi Iшатц аsансовоm внеску орендноi lulати та забезпечувального депозшry,
зазндчешr( у пiлlтуllкгi 8.1, rryнrгж 9 та l0 Умов, нарш(овусться подаmк на д9дану варгiсть у розмiрж та
порrцry, вЕзначеню( законодавством Укра'lни, який сплаryсться Оренларем разом з орендою платою,
авансовим внеском та забезпечувальrппl депозиmм.

Фiнансово - господарськi операчii по цьому Договору реryJIюютъся на пiдставi закону УкраТни (про
бухгагтерськld облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪ l, Мiжнародl r( Сmндартiв Бу:кгалтерського Облiку
(МСБО), МЬкнsроднж Стандартiв ФiнансовоI Звiтностi (МСФЗ) та Податкового Кодексу УIФаi'шr (IIКУ).

3.5. В день укпедення цього доFовору або до цi€i дати Орендар сIшачуе орендну rшаry за кiлькiсть
Micпtb, зазначену у тlуlтrгi 9 Умов (авансовий внесок з оренднот плати), на пiдставi документiв, визначенж у
rтушсгi 3.б rього договору.

3.б. Пiдставою JUlя сIшати авансовою внеску з орендноi Iшати с проmкол про результати еJIектронною
аукцiону.

3.7. Ореццна rrпата, перер (ована несвоечасно або не в повному обсязi, стяryсгься Балансоутримувачем.

3.8, На суму зsборmваностi Оренларя iз стчrати орендяоt ппати нара(овусться пеlя в розrriрi подвiйноi
облiковоI ставки Нацiона.гlьноm банку на дату нарахування пенi вiл суми заборюваностi за кожний дань
прострочення перер8хув8ння орендноI Iшати.

KpiM того, оренд8р згiдно з частппою 2 статгi б25 I_{rвйьного кодексу Украi'ни сrцачу€ iнФццiifui
вIIграти по заборгованостi та 3 % рiчнrо< вiд простроченоТ cyMrl заборгованостi.

У разi, якщо на дату сшIати орендноI тшати заборгованiсть за ютми становить загаJIом не менше нiж ,гри

мiсяцi, орендар також сшrаry€ штаф у розмiрi 3 % вiл суми заборгованостi.

У вппадrry примусовоm стяпlеЕЕя орендноi тиати у поряд(у, встановJIеному заководавством Украiнц з
Орендаря також можуть стяryватись у повному обсяJi втрати, пов'язавi з таким стягненIiям та iншrдш
проче,ryрами розiрвання доmворЬ (демоrпаж, зберiгання точо).

3.9, Над,,tiру сшlачена сума орендноI плати. шо надiйшла ло Балансоутримувача, пiдrягас в

у9тановленому порядку зараaуванню в рахунок майбутнiх тшатежЬ, а у разj неможлrвостi такою зарахування у
зв'вку з прrтшrнеrшям орендшr( вiдпосин - повернеш о Орендарю. Сума орендноТ Iшати, сIulач€ноi авансом
вiдповiдно до пункту 3.5 rього доювору, пiллягае зарахуванню в рахунок сrrлати opeнJlнoi rrлати за першi
мiсячi оренли пiсля пiдшлсашrя акга прийlrrання-перелачi Майна.

3.10, Припин€нrrя доповору ореяди ке звiльняе Орендаря вiд обов'язку сIшатити заборгованiсть за
орендною платою, якщо така виникJIа, у повному обсязi, ураховуючи пеrпо та неустойку (за наявностi).

3.1l. Орендар зобов'язаний на вимоry Балансоутшtýзача проводити звiряtшu взасморозрахункiв за
орешшими шIатежами i оформляти акги звiрянн"я.

Поверненш Майна з оренли i забезпечувальнкй депозит

4.1. У разi пряпияешrя договору Орендар зобов'язаrшй:

звirьшrгп протяmм трьох робочю< днiв ореrцоване Malfuo вiд належнж Оренларю речеf, i повернути
його вiдповiдно до акта повернення з ореци оренJlованогo Maifua в тому maHi, в лtому Майшо перебlва.llо ва
момеIп передачi Його в оренд/, з урахуванням нормаJIьноm фiзичного зносу, а якщо орендарем буJrи викованi
ЕевИ'€мнi полiIшIенrя або проведено капiтальний ремонт, - то разом iз такими полiпшеннями/капiтальшпr

ремонmм;

сшlатити ор€ндfiу шIату, нараховану до дати, що пере,ryе латi поверненюI Майна з ореЕди, пешо (за
HaяBHocTi), сIшетити Балаgсоутримуваsу гшатежi за договором про компенсацiю вйтрат Бшансоутрtiмувача за
корисryвацня земельною дi.пянкою, нарФ(овану до дати, що передуе датi повернення MafuIa з оренди;

вiдшко.ryвати Балансоутримувачу збитки в разi погiршенIrя стану або втратп (повноi або частковоi)
орецдованоm MalEra з виrш Орендаря (i в межах сум, що перевихlують суму страхового вiдшко.ryвання, якщо
воно поширюеться на випадки погiршеrшя стану або вт?ати орендованого Майна), або в разi демонтажу чи
iншого вruryчення невiд'смнюr лолiпlлеrп,/капiтального ремонry.

4.2, Протятом трьох робочt ( дriв з момекry припиlIевня l,ъого доmвору Балансоутимувач зобов'язаId
оглл{ути Mallнo i зафiксувати його поmчний стан, а також сгап розраryю<Ь за цим доювором i за договором
про компонсацirо в}rграт БаJIаIrсоутшrувача за корисryвання земельною дiлянкою в акгi повернення з оренди
орендованого Майна.

Балансоутrо{увач складае акг повернешtя з оренди орекдованого Майна у трьох орlтiнальшоt
прlплiрниках i налас пiдписанi Балансоутримувачем примiрникя Оренларю.

Орендар зобов'язаний:
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пiдписsти ти прпriрники акта повернення з оренди ореIцованою Malfua не пiзпiше пi,к прогrюм
насDiIIного робочого дri,r з моменту ii отш{ання вiл Балансоутримувача i одночасно поверн}ти
Балансоутрlмувачу лва пршr-tiрняки пiдписаню< Орендарем акгiв разом iз ключами вiд об'екгs оренли (у разi,
коля доступ до об'скга оренди забезпечусться к,lпочами);

звiльrтrгп,r Майно одночасно iз повернеrrнл*л пiдтп.lсанж Орендарем акгiв.

Не пiзнiше Biж н8 четвертий робочr* лень пiсля припинеrтня договору Балансоутшt{увsч зобов'язашй
надати ОроIцодавlчо прlоriрrпш пйrшсапою акm повернення з ореrци ор€ндомноFо Майна або Imcbмoвo
повiдомrги ОреIцодавщо про вiдмову Орендаря вiд пiдписання акга та./або створ€ння пероцtкод Ореrцарем у
лосryпi до орен.дованою Майна з метою його огля,ry, та,/або про неповернення лiдписанrц Оренларем
прlалiршшiв аrга.

4.3. Майно ввФкаеться повернутим з оренди з момеrrry пiдписання Бшансоутршrувачем та Орендарем
aKIa поверненшI з оренди орендованого Malfua.

4,4. ЯJщо Оренлар яе поверве Майно пiсля оФrдuаrшя вiл Балансоутрш,лувача пршriрнrщЬ Акry
повернецня з оренди ореIrдов8пою Maltrs Орендар сIUrачус БаJIансоутшfувачу неусюйку у розмiрi подвifiноi
орендноТ Iшати з8 кохпий деь корисtувsшя Майном пiсля дати припинення цьоm Доювору.

4.5. З меmю виконашtя зобов'язань Орендаря за цим договором, а також за договором про компенсацirо
вшграт Балепсоутриlttувача за користування земеJIьною дiлянкою та./або про вiдшко.щваrшя вlгграт
Балансоуцlмувача на уФIдi.rання орендованого Майна та наданнJl KoMyHaJlbHt ( посJryг Орендарю до або в деь
пИrшс8шrя цього договору Оренлар сп.llачус на рахунок Балансоутршrrувача забезпечувальнIй депозит в

розмiрi, визнsченому у пушсi l0 Умов.

4.6. Бшансоутршryвач повертае зsбезпечуваJrьний депоз}rг Орендарю протяmм п'яти робочж днiв пiсля
отиrrашц прцмiрр.rкs акта поверцення з орешIи ореrцованоrrо Майяа, цiдписаноm бф зауважень, 8бо
здiйсlдое вира(увsнш сум, вrrзначеню( у щ,ttrстi 4.8 IФого договору, у разi Ha.BHocTi зауважень
Балансоутримувача або Оренлолавшя.

4.7. Балансоутрпryвач перержовуе забезпечувальний депозит у обсязi, перелбаченому рiшенrrяrr
КиiЪськоI MicbKoi ради про бюдкет на вiдловiдний piK до бюджеry м. Киева, якщо:

Орендар вiдrrовшся вИ пiдшIсsння акта поверненм з оренди орендованоm Майна у строк, вIаначеrп{й
цllм доmвором, або отворюе перешкоди у лосryпi до орендованого Майна представникiв Балансоутриrrtуъача
або Орепдолавtu з метою сцlадешtя такого акта;

оренддр не пlдписав в установленi строки договiр оренди Майна за результатами проведеlшя аущiоry
Ila продовr(ення lъoгtr доmвору оренди, в якому Оренлар оmлошениfi переможцем.

4.8. БалеЕсоутrшувач не пiзнiше п'ятого робочого дня з момеlrry о,гримання прlа.tiрнику Акга
повернешя з ореIци Орендованого Malbla iз зsуважеI rfiи (або за наявностi зауважень ОрендодsвIц) зараховуе
забезпеryвальнй депозит в pФryIroK не виконан!о( зобов'язаrъ Оренларя i перераховуе забезпечувальнrd
д€поздт на погашенrи зобов'язань Орендаря у такiй черmвостi:

у першу черry погашаються зобов'яз& rя Орендаря iз стцатн пенi (Iryнrг З.l0 цього доmвору) (у такому
разi вi,щовiдrа сума забезпечувальноm депозrrry розподi.ltяеться мiж бюджетом м. Киева i
Ба.лансоугрlмувачем);

у .щуry черry погашаються зобов'язання Орендаря iз сrLпати неустойки (rryнкт 4.4 цьоm доювору);

у третю черry погашalються зобов'язанrя Орендаря зi сплати орендноi IUIати, яка пiдtягас сплатi
Балансоутршrrувачу;

у чстверту черry погашаються зобов'язанrя Оренларя зi стгrати БшансоуФш{увачу тшатежiв за

догOвором про компеrrсачiю вшФат Балансоуткмувача за користуваяня земельною дiлянкою тdабо про
вiлшкодвання вIr:гр8т Балансоутимувеча м утиманЕя орендованог,о Maltнa та надання комунаJъних послуг
Орендарю;

у ц'яry черry поI?шаються зобов'язаrrня Оренларя з компенсацii суми збrгкiв, завданю( ореIцованому
Майну;

у шосту ч9ргу погашаються зобоз'язання Орешаря зi сшIати iяшrж тшатежiв за цш{ Доmвором або в

рахунок погашsшlя iнщrлt не виконанlо< Орендарем зобов'язаБ за цим Договором,

Балаясоутимувач повертае Оренларю суму забезпечувальною депозrflу, яка залишилась пiсля
здiйсвеtтня вирахувань, передбаченш< цим пунктом.

Полiпшення i peMolп орендованого Malfua

5.1. Орендар мае право:
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За Зюдою Бшrансоутримувача проводити поточний та./або капiтмьrшй PeMoIп майна i
виступати замовником на виmmвлення проектно-кошторисноi документацi'J на проведення ремоЕту;

здiйсrповати невiд'емнi полiпцrення Майна за наявностi рirченlrя Орендодаsця про надання зпод.l,
прийrrятого вiлповйно ло Закону m Порялку;

за зподою оренлодавця, наданою вiдповiдно до закону та порядку, i олин раз протягом сгроку opeнiM
зарахувати частицу вlfграт на проведення капiтального ремоЕry в рахунок зменшеrrrrя орендноi гчrати.

5.2, Цорrдок отвмання Орендарем зюдк Бмансоутримувача i Оренлолавпя на проведеЕЕя вiдловiднlо<
видЪ робiт, передбаченш rryшоом 5,1 цього договору, порядок отримання Ореuларем зrcди ОреIцодавlц на
зараryвання вптрат на проведення rпо< робiт в рахунок оренднот плати i умови, на rких здiйсrпосться таке
зарахування, а також сума вптрат, якi можуть бути зарахованi, визначаються Порядком.

5.3. Орендар мае право на компенсацirо вартосгi здiйсненrоr Hral невiд'емнlо< полirшеrъ МаРша у
поряд(у та на yмoвarq встаношIеню( Порядком.

5.4. Орендар мае право на компенсацЬ BapmcTi злiйснешо< нrr* невiд'емню< полiпrдеь Майна вiд
пФеможrц аукцiону з прив8тIвацii майн4 а fr(що таrcп{ переможцем gгае Орецдар, - m право ва зарахувашUI
в рФ(унок купЬельно1 фни суми Bapтocтi здiйсненю< Hrд.r невiд'емнrо< полiтцпень у порядку та на умовш
виановлешD( Законом УкраLш вiд l8 сiчш 2018 р. J{э 2269-vПI "Про прIватIвацiю державног0 i комунапьноm
майна" @iломостi ВерховноI Ради Украiни, 20t8 р,, N l2. ст. 68) (далi - Закон про приватизацiю).

Peжra.t використання орендованого Майна

6.1. ореIцар зобов'язаний використовувати орендоваIrе Майно вiдповiдно до прк}начеюя, вк}Еаченою
у пушсгi 7 Умов.

б.2. ореgдар зобов'язаний забезпечувати зберех(еЕня орендовацого Майна, запобiгати йою
пошкодкенню i псуваlппо, т!п,rати МаЙно в порядку, передбаченому санirаршаr.tи нормами та правплами
пожежноi безпеки, пiлгрmrувати орецдоване Майно в належному cTaHi, не гiрщому, нiж на момеrп передачi
йоm в opeнJry, з урФ(уваЕюIм нормального фiзичного зносу, здiйснювати заходи протипожежноi безпеки.

б.3. Оренлар зобов'язаlпй:

вiдповiдно до вlа,Iог нормативно-правовtл< акгiв з пожежноТ безпеки розробляти комгUrексцi заходи щодо
забезпеченtя пожежноI безпеки об'екга оренди Майна;

забезпечуватп додертрЕня протипожежнш( вш*лоц стандартiв, норм, правиJI, а також вкконаgня вимог
прЕIисiв i пост8нов оргапiв державвого пожежного нагJIяду та вrшог вiдповйrпо< сlrужб (пiдроздiлЬ)
Балансоутршrувача;

уци}rувати у справному cтaнi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну TexHiKy, обладнаrшя та
irвеrrгар, не допускати ik використання не за призначенням;

проводити внутiшнi розслiдвання випадкЬ пожеж та подавати Балансоутимуваry вi,шовйнi
доryмеrпи розслi.ryвання.

Ореtцар цесе вiдповйа.льнiсть за дотримання правил експ.rryатачii iнженернж мереж, пожежноi безпеки
i caHiTapHrп норм у прlдriщення( згiдно iз законодавством.

6.4. Орендар зобов'язаш{fi забезпечrтги представЕllкам Орендодавця та Бмансоутрtацlвача доступ на
об'€rг орендп у робочi дri у робочий час (а у разi отриманюI скарг на порушення прiшил тIлшi або провадденяя
фендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди або незручностей власникам cyMiжHtoK пршrriщень, -то у буль-який iuший час) з меюю здiйсненrrя контроrшо за його використанням та викок!нням Орендарем умов
щого договору. Про необхiднiсть оФимання досryпу до об'скга оренли Балансоутимувач або Ореrцолавеш
повiдомляе Орепдвревi елекФошrою поЕmю принаймнi за один робочrтй деrrь, KpiM випадкiв, коли доступ до
об'екга ореttли необхiдrо отриматх з метою запобiгашrя нанесенню шкоди об'екry оренди чи власностi трегiх
осiб через вивuкнепlUl загрози йою пошкодження внаслiдок аварiйню( сгryацЙ або внаслiдок наст_sшrя
на,швIfiаЙяю( сrrysцiЙ, техногенного та природноm характ€ру, а також у разi оlрпrання скарг на порушGнIUI
прilвцJr тищi sбо провамеRня Орендарем дiяльностi у неробочиЙ час, яка завда€ шходи або незр).чностеЙ
власникам сумir(ню( примiщень. У разi виншкненюI вких ситуацiй Орендар зобов'язашlй вжIвати
невiдклад{щ зФ(одЬ дц лiквiдацii ik наслiдкiв.

6.5. Протяrом п'яти робочих днЬ з дати умадення шого договору Ба.гlансоутрrшувач зобов'язаний
надати Орендврю лля пiдлисанrл:

JIвa пршrriрЕикп догOвору про компенсацiю вIrrрsт Балансоутримувача за корЕстуванЕя земельною
дiлянкою таlабо про вИшкодування вrrграт Бмансоутрпмувача на утиманIi,l ореIrдованоm Майна та падання
KoMyIlaJIbIlD( послуг Орендарю, таlабо
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проеmи доmворiв iз постачальниками комунtцьню( послуг, якщо стосовно об'екга ореlци
такими постачаJIьниками KoMyHaJrьHIr{ посJryг вiдкритi oKpeMi особовi рахунки або якщо oKpeMi особовi
рахуlпси були вiдкритi на попередньою користувача Майл{ом.

орендар зобов'язаний протягом десяти робочrо< днiв з момекry отримаш{я пршriрникь договору про
вi,щко.ryвання витат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надашr,I комунальню( послуг
Орендарю:

пiдm;сатп i повернути Балансоутрлдлувачу прlалiрник логовору; або

подати БшансоуФlлгувачу обцуtтованi зауваження до сум вI{грат, якi пiдlягають вiдшкодваlппо
орендарем за договором.

Орендар зобов'язаний протягом десяти робочID( днiв з моменry отримашtя вiд Балансоутршrrувача
вiдповiдi на своi заувакення, яка мiстить документальнi пiдтверлження витрат, якi пiд-ltягають вишкод/ваIп{о
орендарем, пhписати i повернути Балансоутршt{увачу прrшiрник договору,

орендвр вжlвае заходiв дш укладення iз постачальниками комун{uъних послуг договорь на поспlчання
виповiдн-ю( KoMyHaJIьHID( посJrуг протяюм мiсяrц з момеыгу отриманrш проекrь вiдловiдшо( договорЬ вiд
Бшансоутрrпrувача. Оренлар зобов'iзаний надати Балансоуцимувачу копiI доmворiв, ук;rадентоt iз
постачаJlьниками комупальшr( послуг.

ореrцар зобов'ваrпй caмocTifuro сшвчувати BapTicTb фактично спож}lтrх комунаrънж посJryг
постачiлJIьникам такш( посJIуг, якi надаються за окремими договорами, укJIаденими Ореrиарем з rщl.rи
органiзаuiяrли (волопостачаншI, канаtiзафя, пв, електрлlttна та теплова енергiя, вивЬ смiтгя i т. п.), за тарифами,
якi у встановленому законодавством порядку вiдшкодов},1отъ повну BapтicTb ik ЕадаIтня.

Страryванш об'€кта оренди, вiдшко,цування витрат на оцiнку Майна

7. l. Оренлар зобов'язаний:

протягом l0 каленларнж днiв з дня уlшаден}ul tlього доmвору застрахувати Майдо на суму йоm
cтaxoBoi BapTocTi. визначеноi у
пуtпсi б.2 Умов, на користь Балансоуц)имувача згiдно з Порядком, зокрема вiл пожежi, затошIеЕIUI,
протиправнrо( лtй TpeTix осiб, стIrdйяого лIr(а, та протягом 10 календарнж днiв з дrrя укладенпя договору
cтp ryBaHIUl (логоворiв страхувашц) надати БалансоутрIдЙувачу та орендодавrцо завiренi ншежнш чш{ом
копii договору отахуваlшя i лоryмеlпЬ, якi пiдтверджують сшIаry страхового платежу (страховпt rшатежiв);

поновJIювати щороку договiр стрiжування так, щоб протягом сlроку дii цього договору Maftro було
застраховаgим, i наддвати Бапансоутршryвачу та Орендодавlцо копiТ завiренж ндIежним чином доповору
страхуванrи i лоt<умекгiв, якi пiдтвердхqmть сшIату страхового Lпатежу. Якщо договiр страхувашrя укладеш{й
ша строк, що € iншt-п.t, нiж один pik, такий договiр повинен бути поновлений пiсля закirrчеrrня строку, на який
BiH укладено.

Отшаm послуг cTpaxoBrкa здiйсшоеться за рахунок Орендаря (страхува"rьника).

Субореlца

8.1. Орендар мае прав8 передати Майно в суборенry, якщо Орендар oTplдt aB Майно за результатаIlrи
аукцоЕу (у mму числi в результатi продовжеяяя доювору ореяли) i оголошенrп про передачу майна в оренry
мiстило зm,ry орендодавця на суборенд/, про що зiвначаеться у гryнктi 12 Умов. I]iльове прIIJначення, за яким
Майно може бути використано вiдповiлно до договору суборенди, визнача€ться з урахув:rнням обмежень,
передбачеrпо< цим договором (за нашностi).

8.2. Орендар може уклФIати лоmвiр суборенди лише з особами, якi вiдповiдають вrа.rогам cTaTTi 4
Закону.

8,3. Орендsр протяrом трьох робочю< днiв з дrrя укпадення договору суборенли зобов'ващrй надати
Орендодавшо iвформацiю про суборендаря та олин прrа.лiрник договору субореIци дIя його опрIлJIюднення
орендодавцем в елекrронЕiй mрговiй системi.

Запевнеrтня cTopiH

9.1. Ба;rапсоутримувач i Орендодавець запевrrлоть Орендаря, що:

9.1.1. KpiM виrrадкЬ, коли про irrше зазначене в акri прийманrrя-передачi, об'ект оренди е вiJьвим вИ
TpeTix ооiб, всередшri об'еrга немае майша, належного TperiM особам, повний i безперешкодrшй доступ до
об'еrга може бути надапий Оренларю в день пiдписанrrя акга приймакня-передачi разом iз комrrлектом кrпочЬ
вiд об'екга у кiлькостi, зазначенiй в акri приliманrи-передачi;
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9.1,2. ittформацiя про М8йно, оприrlюднена в оголошеннi про передачу в оренry (в обсязi,
передбаченому rryнктом 26 Поряпку), посиJIання на яке зЁlначене у rrункгi 4.2 Умов, вiдповiдас дйсност| за
винятком обставин, вiдображенж в акгi приЙмання-передачi.

9.2. ОреIцsр мое можлmiстц забезпечену його влsсними або запryчешпаи фiнансовrаrи ресурсами,
своечsсно i в повному обсязi сшIачувати ореrulну плаry та iншi тrпатежi вiдповiдно до lього доювору.

9.3. Одночsсно або до дати уклаJIешrя цього доmвору Оренлар повнiстю сплат}.Iв авансовий внесок з
ореIцноi шIати в розмiрi, вк}mченому у rryшсгi 9 Умов,

9.4. Одlочасно або до укладення цього доrcвору Оренлар повнiстю сгчrатив забезпечувальнId депозят в

розмiрi, вIвначеному у тlункгi l0 Умов.

.Щодатковi умови оренди

l0.1. Ореtrлар зобов'язшшй виконувати обов'язки, покладенi на ньоrо рiдеюпм уповновФкеIrого оргац/
про встановлеццrl доддтковю( умов оренди, вк}наченIr( у пуltкгi lз Умов, за умови, що посrrлаrпrя на Taki
додатковi умови ореrци було вк.lцочено до оголошення про передачу майна в оренф/.

Вhповhальнiсть i вrrрiшеяня спорiв за договором

ll.i. За невиконанrя або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сmрони нес)дь
вiдповiда;ъtriсть згiдно iз законом та договором.

l1.2. орепдод8вещ та Балансоутп{увач не вiдповiдають за зобов'язанtlями орендаря. орендар не
вйповiдде за зобов'язашrями Орендодавця та Балансоутримувача, якщо iнше не перелбачено IпOr доrовором.
Оревлар вiдповiлае за сво'{мн зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH с правонасryпником, виключно
власним маf,ном. Стягнення за rцпrи зобов'язаннями не може бути звернене на оренловане Malho.

l1,3, Спори, якi виникають за цим доюворо}, або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом перговорЬ,
в шрi-щуються в судовому порядку.

l1.4. Стягненrя заборговалостi з орендноТ rшати, пенi та Heycтollxн (за наявностi), перелбаченrо< шпrr
доювором, lдоlке здiйсrповатися на пiдставi рiшення су.ry. Стягненrrя заборmваностi з оrшати орендноi тшати
вiдповiдво до частини шосmТ статгi 17 Закону може здiйснюватися в безспiрному порядry на пiдставi
впкоЕавчого rапису HoTltpiyca.

Сцок чиlшостi, умови змiни та припинення договору

l2.1. ЦеИ договiр укладено на строк, визначений у rryнктi l l Умов. Перебiг строку договору почrнаеться
з дя набраtпlя чинностi цrпr доmвором. Щей логовiр набирае чинностi в д€Б йог! пiдписаrпrя ск}ронаuи.
сток оренди за цим договором починасться з дати пiдписання акта приймаккя-перелачi i закiнryсгься лаmю
пршIинення rього доmвору.

l2.2. Уrловп rЕоm договору зберiгають cи.Iry протяюм всього строку дiТ цього договору, в тому числi у
разi, коrпr пiсля йопо укпаденrя законодавством встановлено прilвила, що погiршуютъ сгшовище оренд&ря, а в
частrлri зобов'язань Оренларя щоло орендноi плати - до вихонання зобов'язань.

t2.3. Змirш i доповнеrдrя до договору вносяться до зйiнчення cTpor<y його лii за взасrrною зrолою cTopiH
з урахуваншм встановленю( стапею lб Закону та Порядком умов та обмежеь lllJUD(oM укпадення доюворiв
про внесення змiн i доповнень у rrисьмовiй формi, якi пiлписуються сmрон{лми та с невiд'емIппrи частиндми
цього доювору.

l2.4. IIроловження цьопо договору здiйсrпоеться з урirхувsнням вимог, встановJIен}D( сIаттею 18 Закоlry
та Порядком.

орендар, який бажае продовжити цей договiр на новий сток, повинен звернутись до Орендодавця за три
Micяti до закiнчення cTpolry лiТ лоrовору iз змвою.

Якщо заява пода€ться пйприемством, установою, органiзачiею, що нада€ соцiально Baж;ttшi посrцrru
населенню, орекдар подае також документи, що пiлтверлltсують вiлповiлнiсть критерiям, установленп..t абзачом
другItrtl пункту l37 Порядку.

Пропуок отроку под&ння заяви Оренларем е пiдставою для припиненяя цього доrcвору на пiдставi
закilпеlпlя строry, на який його було укладено, вiдповiдно до пункry l43 Порялку,

ОреЕдsр, який мае HaMip продовжlпи договiр оронли нерухомого майна" що пiдrягас продовжешшо за

результатами проЕелення аукчiону, зобов'язаний забезпечгти доступ до об'скга оренли'пmеrщillrпоt орендарЬ.

Ореgдар Mse перевФкне праsо на продовженюI цього договору, яке може бути реалiзовано нrш у
визначений в Порядку спосiб.
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l2.5. Якщо irцце не пqrедбачено цим лоювором, перхiд права власностi на орецдов8це,lчlайЕо IpoTiM
особам не е пiдставою ди змiяи або припинення чинностi цим договором, i Bix зберiгае свою чццЕiсть дп
Еового власника орендованого Malfua (його rrравоЕаступника), за винJrтком випадку прI,1ватlвацii оренлованого
Майна ОреIцарем,

l 2.6. Договiр прlлиняеться:

l2.б.l з пiдстав, п€редбаченrо< частиною першою статгi 24 Закону, i при шому:

12.б.1.1. якщо пiдстшою прlтtlтtення догоsору с закiнчення стоку, на.ш(ий його ушалево (бзац лругd
ча9гшш перцоТ стsтгi 24 3акону), то договiр ввмаеться припиненим з:

дапл закirпоrшя строку, на який його було ук:rадено, на пiдставi рiшешiя ОреIцодавш що вiлlову у
продовжеЕнi цьопо догOвору, прийtптого з пИстав, передбачених статтею 19 ЗакоЕу, в межах cTpoKiB,
вжшаченш( tl&стиною п'rгою статгi l8 Закону; або рiшенrя орендодазlц щ)о припивевня I&om доmвору з

пiдстав пропуску Оренларем строку яа поданlul зiuви про продовження цього доmвору, передбаченого
частиною третьою сmтгi l8 Закону (пункт l43 Порядry);

дати, вrвнвчелоI в абзачi третьому пушсгу l5l Порялку, якщо переможцем ауrцiочу tB gродовж9ння

цюго доmвору ста.ла особа iнша, нiж Орендар, - на пiдставi протокоJry ayKuioHy фlшешя Фендодавtл не
вrпlагаеться);

12.б.1.2. якщо пиставою пршIинення договору е обставини, перелбаченi абзаrвмrr TpeTiM, чвтверппr,
сьомпм, восьмнм частини першоТ cTaTTi 24 Закону, доювiр вважаеться припиненим з дати настаIшя вiдповiдноI
обставияи па пiдставi рiшешrя Орендолавця або на пiлставi локумента, який свiдчигь про насташя факry
пршIцнеаItя юриJlичноI особи або cMepTi фiзичноi особи;

l2.б,2 якщо ОреЕдар вsдав цедостовiрну iнформачiю про право бути оренларем вiлтlовiдпо до полохень
частпн TpeTboI i четв€ртOi cTаTTi 4 Закону.

,щоговiр вважаеться припиненим з цiеi пiдстави в односторонньому порялlсу ва 30 леtъ цiсля дадiслашu
Орепдолавшем лиота Орендарю про дострокове пршlинення цього доювору, KpiM вшалку, коJIи протяmм
зазЕаченоm строку Оренлар звернувся до су.ry з оскаржеrrrrям такого рiшенrп Орендодавlц.

У такому разi доювiр вважасться припин€ним:

пiсля закiячепня до4 мiсяlriв з дlul звернеIlня Ореrиарем за таким позовом до,суry, srцо судом не
вiдtрltто проваджонrrя у справi за такш.r позовом Орендаря протяmм зазначепого двомiсячного строку; або

з ддти пабр8Еня закоrпrоi сили рiшеrrням су.ry про вi.ш,лову у позовi Оренларя; або

з датп заJIишенюl судом позову без розгля.чу, пршIинеЕня провадження у справi або з JIаTH вiдк]IпкаЕня

Орендарем позову.

Лист про до9тркове припянення надсиласться на адресу елекгрошrоi попrrи Орttларя i поштовrп,l
вiлтlравлеtшшr iз повiдомлеtшпr про вргlеffiя i оrмсом вкладення за адресою мiсцезнаходженпя оренларя, а
тsкож за адр€сою орендованоm Maltнa;

12.6.3 якщо цей доIýвiр пiдисаний без одночасного пiдписанrя aKra приfдд8нlц-передачi Майна.

[omBip вважосгься припиненим з цiеi пiдстави на п'ягий робочий день пiсля пiдписання r$оm дорвору, лщо
станом на цеи день аrг прrйrrанля-передачi не пйrисаний через вiдмову Орендаря, про що БоI8Irооури}fувач
повинен скJIасти акг та повhомнги Орендодltвцо.

12.6.4, н8 вrпдоry Ореgдодавця з пйстав, передбачеюо< пункюм l 1.7 цьоm доmвору, i при rъому лоmвiр
ввФкасться пршrин€ним в день, вIвначений вИповiдно до абзаlry третього тrylлсry 1 1.8 щоm поrовору;

l2.б.5. на вrшогу Орепларя з пИстав, передбачеrпо< пушсгом l1.9 Iъого договору, i при rboMy логовiр
ввшкоеться припин€ним в день, вк}начений вiдповйно до абзаIцу ,пруrого пункry 1 1 . l 0 щого доmвору;

12.б.6. за зmдою cTopirr на пiдсmвi логовору про припинення з дам пiдписання акта поверненrrя Маlдu з

оренllи;

12,6,1, на BtMory буль-яхоi iз cTopiH цього доювору за рiшеrrням суду з пИстав, передбачеrпоr

закоцодавством.

l2.7. fiоmвiр rroxe бути досцоково прrшшrений на Brl,.tory ОрендодавIи, якщо Орендар:

12.7.1. допустш прострочення сrLпати орендноi плати на строк бИьше трьох мiсячiв або СумаРНа

заборгованiсть з оренляоI тшати бiльша, нiж тшата за три мiсячi;

12J.2, без письмовопо дозвоJry Орендодавця передав Майно, йою частину у користуваtlц' iншЙ оСОбi,

KpiM BlTlaлKiB, коли Орендsр передав Майно в суборен,ry на пiдставi пункту 8.1 lьоm доrовору i надав

Орендодавrчо копiю логовору суборенди для його оприJIюднення в електронпiй торговiй системi;



10

l2.7.З. уклав лоmвiр суборенли з особами, якi яе вiдповiдають вlд,lогам статгi 4 3акоЕу;

12.7.4. перешкоджае спЬробiтникам Орендодавця та,/або Балансоутримувача здiйсrповатIt коЕтроль за
вrл<ористаrшям Майн4 виконашям умов Iього договору;

l2.8. Про наявнiсть ofiei з пИстав дJuI достроковоm прнIIиненяя доrcвору з iнiцiативи Орендодавця,
передбачешп пушrгом l2.7 l6ono доювору, Оре}цодавеIь або Ба.лаrrсоутрпryвач повiдомlяе Оревдаревi та
iншiй cTopoHi договору листом. У лпстi повинен мiститись оm{с порушення i Bnrory про йоm уq.Ееняя в строк
не менIц як 15 та не бiльш як З0 робочих днiв з дати ресстрачii rиста ý строк п'ятп робочш днЬ, яlщо
порушення оmOуеться прострочення сшIати орендноi плати або перешкоджапня у здiйсЕеннi ОреIцод8вцем або
Бшансоутlдt}ts8чем коIпроJIю за використанням Майна). Лист пересиJIасться на ад)есу елеrрошоТ поштп
Оренларя i поtлтовlдl вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкладення за адресою
мiсцезнаход*енrrя Орендаря, а також за адресою орендованою Майна.

Якщо протяюм встановJIеного у прlтписi часу орендар не усунув порушеЕIiя, ореЕдодавеФ або
БалацсоуФшt{увsч надошtае Оренларю лист, у якому повiдомляе про дострокове припиненюr доmвору Еа
вrлrлоry ореlцодввIц або Балансоутрш"ryвача. У листi зазкачаеться пiдстава приIп{нення доювору, посIlJlання на
впмоry про ycyH€EIUI порушешя, а також посилання на обставини, якi свiдчать про те, що порушення тривас
пiсля закirrчення cTpot<y, вiлведеного для йою усуненrп.

Щоговiр вважаеться припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiслання Орендодавцем або
Ба;rансоутрrптувачем Орендарю листа про дострокове припиненrur uьою лоювору. ОрендодавеtФ абО

БалансоутиItjувач надсшIае Орендарю л-rст про досФокове пршшнення цього доrOвору ýл96тр0двою поштою,
а також пошmвшл вiдправ.тlенrrлr.r iз повiдомленням про вручекня i оmлсом вклцеЕш за ад)есою
мiсцезнахолr<ення оревларя, а також за адресою орендованого Malfua. ,щата лострокового пршIиненIя lього
доповору н8 вtобоry Ор€ндодавчя або Балансоутримувача встаяовJпоеться на пiдставi штемпФIя поIлmвого
вiддiлеюrя на пошmвому вiдправлеrтнi Оренлолавчя або Балансоутримрача.

l2.9. Цей доroвiр може бути построково припинений на вимоry Орендаря, якщо:

11.9.1. протяmм одного мiсяця пiс.пя пiдпнсання аюа приймання-перелачi Оренлар отимае докази
icToTHoi невiдповiдностi об'екга оренли iнформаuiT про Бого, зазначенiй в оюлошеннi або в 8кгi приймшш-
перелачi; або

12.9.2. протяг!м двох мiсяцiв пiсля пiдписанrrя акIа приfiмання-перелачi Оренлар не матrдrе мокпrшостi
використовув&тц об'еrт вбо приступити до виконан}я ремонтню( робiт яа об'скri через вiлсутнiсть на об'екгi
моlктпвостi пiдключеш до комунаJIьяю( послуг, або вiдмови постачальникiв вiдловiдrпо< коцук{!Фо( дослуг
ук;rасти iз Орендарем доrcвори на постачанюl TaKID( поФIуг протягом одного мiсяця з момеЕry зверI{енця

Фендаря (за умови, що Орендар звернувся до такIл( постачальникiв послуг не пiзнiше нiж протшом одного
мiсяця пiсля пiдписашrя акга прлйманrrя-перелачi Майна).

12.10. tlpo виявл9rrцп обставшr, якi дають право Оренларю на припинення договору вiлповiдяо до rryHIсry

l2.9 IЕого доювору, Орендар повпнен повiдомrrrи ОрендодавIцо i Балансоутшувачу Ъ надашrл* вИповiдrm<

докsзЬ протsгOм трьох робочж днiв пiсля закiнчення cTpoKiB, передбаченю( пунктом l2.9 доmвору. ЯкщО
протяц)м 30 дtiB з моменту отриманш повiдомленtп Оренларя заувФкенн.,l Орендаря не бу,ryть ycyHeHi,
ОЪендар надси:rае Оревдодавцо i Балансоутрlл,лувачу вимоry про дострокове припинення tього логовору i
вимоry про повервеншl забезпечувального лепозиry i сплаченlж сlш оренлноi платп. В}п{оги Орендаря,
завленi пiсrц звкitпевня cTpoKiB, встановленю( цим пункmм договору, задоволенню не пiдIягають.

,щоговiр вважаеться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання орендарем Фендодавtло i

Балансоутрtмуваry вимоги про дострокове припинення Iýого договору, KpiM випалкiв, коли Орендодавечь або

Валвпсоугрlаrlуввч надав Орандарю обrрушованi заувшкепня щодо обсгавш{, викJIаJIенD( у повИомлеЕнi

фенларя. СпЬри щоло обЦуrпованостi цш заувФкень вирiпryються вiдповЦно до чинного законодавства
yкpai'El,I.

за BйcyTHocTi заувФкень Оре}цодавця та Балансоутримувач4 передбачених абзацом другIд.r цьоrО
пункту:

БшансоутрrмуваЧ повертае Орендарю вiдповiдну частину орендноi плати, сIшаченоi Оренларм,
прOг1юм десяти каJIендарних днiв з моменry отрпмання вимоги Орендаря i пiдписаr*я Оренларем акm

повернешlя Майна з оренди;

Балансоутрlшувач повертае сIшачений Орендарем забезпечувальrшй депозит протягом десяти

калеIцарЕЩ лнй з момеrrту отимацш вимоги Орендаря ,i пiдгмсаняя Оренларем акга поЕерцеIшя Майна з

ореншr. tIоверненяя орендноI шIати, що була налмiру стшачена Оренларем на рахуuок БалаIrсоут}длувача,

здiйсrпоегься у порядку, вrвнsченому законодавством.

l2,1l. У резi прrпинеяня договору:

полiпшення орендованою Майна, здiйсненi Оренларем за рахунок власних коштiв за згодою осiб,

визначенID( у пункгi 5,1 цього договорУ, якi можна вiдокремит}r вiд орепдованого МайIi4 не завдаючи йому



, Пiдписи cTopiH

вiд орендодавця:

ДепаРтамеш KoмyEa]Ibнoi власностi м. Киева вrtконавчоm органу КиЪськоi MicbKoi рали КиЪськот MicbKoT
державноI адмiнiстрацii)

Перший засryпник дирекmра О.В.lI]муляр

вiл Опендапя:

Товариство з обмеженою вiдповiдалькiстю <

,Щиректор

А

i!_

пiлприемство кФармачiп

В.о. генерального дирекrора В.В. Кузора

11
шкодц е власнiстrо Оренларя, а полiшеrлrя, якi не rroжHa вiдокрмлгr без щкоди для майяа" -кпаснiстю TeprпopiarrbHoi грома.чr MicTa Киева;

полiщенrrя Майнц зроблеяi Орецдарем без згOди осiб, вIвначенID( у TryHKTi 5.1 lдоm договору, яхi не
мОжпа вiдокремrтrи без цrкоди дu МаЙна, е власнiсто терrпорiальяо'i громади Micтa Кисва m ik BapTicTb
компенсацii не пlдлягае.

12.12. Маlfrю вваlк8стr€я поверненяIta Орецдодавшсr' БаJвнсоуФпaувачу з uомеlтгу пИписанIrя
Балаясоутрmrувачем та ОреIцар€м акта поверЕення з ор€ндя ореццованоm Майна.

Iнше

lЗ.l Орендар tисьмово повiдомляе iвшrш сmронам договору протягом п'rги робочrоr днiв з дати
ВНеСеrПrЯ ЗМiН У йОГО Ealh{eкyBarпri, мiсцезнаходхсеннi, баrпсЬськlо< реквiзrггах iкоrпакгнлх данlоt.
орендодавець або Ба.лансоутрtалувач повiдомляе оренларевi про виповiднi змiшr письмово або на алресу
елекгронноТ пощтп,

l 3 .2 . Якщо протягом строry лiТ лоmвору вiдбуваеься змiна Орендодавщ або Балапсоутрlддувача Майна,
НОВИЙ ОРеНлОлавеI& або Балансо)"rриrФ.вач стае сmроною такою доmвор). дшя(ом складення акга про замiну
сmрони у доmворi (ддлi - акт про замiну сmрош{) за Фрмою, що розрб;rяеться Орецдодавцем. Акг про
замiЕу сторони пhплсуеться попереднiм i новш.r Ореlцодавцем або БалансоуФимувачем та в той х(е день
надсилаеться iншш сторонам логовору лисmм (цiкнrп.r з описом). Акr про замiну сторони скпадаеться у трьох
ОРИГiКальню< примiрниках. Новий Орендодавець або Балансоутрrддувач зобов'язаний (протягом п'яти робочюt
днiв вiд дати йою надсIiлаIfiя ореlrларю) оrryблirсувати зазначеюлй акг в електоrлriй торmвiй сист€мi.
ОРепдодавещ або БалаIrсоутrпfувач за tIп{ доmвором ввiDкаеться замiнекrпr з моме}гry огrублiкуванrrя акга
про замiну cTopiH в елеrгроннiй торговiй сисrемi.

l3.3. У разi роргавiзаuii Ореlцаря доmвiр opelrjц зберiгае чшrнiсть дя вiдповiдного правонаступника
юрцдичноl особи - Оренларя.

У РаЗi видi;ry з юридичноТ особи - Ореrцаря окремоi юридично'i особи перехiл до такоi особи прав i
обов'язкiв, якi витiкають iз цьоm договору, можливий лише за згодою Орендодащщ.

Замiпа стороlш ореrцаря набувае чшrносri з дш внесешц змiн до цьог0 доmвору.
Замiна Оренларя iнш4 Hi:K передбачена цим пуЕктом, не допускасться.
l3.4. I]ей {оmвiр УКладено у тьох Пршлiрlпках, кожен з якЖ мае однакову юрИдичну сшrу, по одному

дrя Ореццаря, ОреrцодавIц i Балансоутри}rувача.

Додатки:
- АкI приймання - перелачi нерухомого майна.
- Викопiювання з поповерховопо плану,

/

г

rтимчвачl


