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договIр
оренди церухомого або iшшого окремого iндивiдуально визначеного майнil Щоналежить до державноi власностi вiд 15.08.2014 ль б7_34

(нова редакцiя)

r. Змiнюванi умови договору (далi - Умовп)

"|

1 Найменуванн
я населеного

м. Кропивницький

2 |4 ар-м*- яD^ I

J Сторони

Код згiдно з
едшгим

державним
реестром

ЮРИДи[IНИХ

осiб,
фiзичнlо<
осiб -пiдприемцiв

i

Адреса
мiсцезна-
ходження

fIрiзвище,
iм'я, по

батьковi (за
наявностi)
особи, що
пiдписала
договiр

Посада
особи, що
пiдписала
договiр

посилання на
документ,
який надае
повнова-
ження на

пiдшлсання
договору
(статуг,

положен}UI,

"наказ,
довiренiсть

тощо
регiональне
вiлцiлення
Фоlцу держав-
ного майна
Украiни по
.Щнiпропетров-
ськiй, Запорiзь-
кiй та KipoBo-
градськiй
областях

42767945 вул. Щен-
тральна,6,
м. Щнiпро,
49000

Кравцова
Галина
Володими-
piBHa

В.о. зас-
ц/пника
началь-
ника Регiо-
нilльного
вiддiлення

- началь-
ника
Управлiн-
ня'забезпе-
ченнrI

реалiзацii
повнова-
жень у
KipoBo-
градоькiй
областi

Наказ РВ
ФЩVtУ вiд
01.10.2020
ЛЬ 322-к "Про
тимчасове
пiдпорядку-
BaHIи пiдроз-
дiлiв Регiо-
н€tльного
вiддiлення та
розподiл
функцiональ-
них обов'яз-
KiB мiж KepiB-
ництвом
регiонального
вiддiлення",
наказ з особо-
вого скпа.щ/
РВ Ф.Щ\dУ вiд
з0.06.202l
ЛЪ 185-к "Про
оголошення
наказу
ФДIVtУ вiд
з0,06,202l
Nэ 241-р "Про
виконанrUI
обов'язкiв
засцпника
нач{шьника
регiонального
вiддiлення -
начальника

Найменування

з. i. Орендодавець
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Управлiння
забезпечення

реалiзацii
повнова)кень

у Кiровоград-
ськiй областi
Кравцовою
г.в."

3.1.1 Адреса електронноi пошти Орендодавця, на
яку надсиJIаються офiцiйнi повiдомленнrlм за
цим договором

kropyvnltskyi@spfu . gov.ua

з.2 Орендар Пiвденно-Схiдне
мiжрегiональне
управпiння
MiHicTepcTBa
юстицiТ
(м. {нiпро)

43з 1491 8 проспект
,Щмитра
Яворниць-
кого,21 А,
м. Щнiпро,
49027

Потоцька

олена

Володимирi
вна

В.о.
першого
засч/пника
началь-
ника
управлiння

Наказ
MiHicTepcTBa
юстицiI
Украiни вiд
29.06.202I
ЛЬ 1068-в/с

з.2.1 Адреса електронноТ пошти Орендаря, на яку
надсилаються офiцiйнi повiдомленшIм за цим
договором

info@dp.minj ust. gov.ua

з,2.2 Офiцiйний веб-сайт (cTopiHKa чи профiль в
соцiальнiй мережi) Орендаря, на якому
опублiкована iнформацiя про Орендаря та
його дiяльнiсть1

J.J Балансоугримувач Кiровограл-
ський облас-
ний центр
зайнятостi

0277|569 вул. Леонiда
Куценка, 12,
м. Кропив-
ницький,
25015

Колесник
Лiлiя
Анато-
лiiЪна

.Щиректор положення
про KipoBo-
градський
обласний
цеЕгр
зайнятостi,
затверджено
наказом

,Щержавного
цеttтру
зайнятостi
вiд
29,09.20|7
ль 141,
наказ

,Щержавного
цеЕгру
зайнятостi
вiд
16.09.2019
Ns l63-K
ооПро

призначеннrI
Колесник
л.А."

3.3.1 Адреса електронноi пошти
Балансоугримувача, на яку надсилаються
офiцiйнi повiдомленням за цим договором

org@kocz.gov.ua

4 об'ект та маина Майно

4,1 Iнформацiя про об'ект
оренди - нерухоме майно

нежrтгловi примiщення загzшьною площею 281,8 кв.м,
що знi}ходяться на першому поверсi адмiнiстративноТ будiвлi
за м. л.
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Гурiчева,52, скпад для п:rлива (лiт. А) площею 10,6 кв.м,
що знаходиться за адресою: Кiровоградська область,
м. Новомиргород, вул. евгенiя Присяжного, 10 Б

4.2 Посилання на cTopiHKy в електроннiй торговiй системi, на якiй розмiщено iнформацiю про об'ект
оренди вiдповiдно до оголошенIUI про передачу майна в оренду (в обсязi, ,r"ре!бu.rе"ому пунктом 55
Порядку передачi в оренд/ державного i комунального майна, затвердженого постановЬю-Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiл 3 червня 2020 р, М 483 (Офiцiйний вiсник Украihи, 2020 p.,}lb 51, ст. 1585f

(ДаЛi - ПОРЯДОк), або посrтrанrrя на опублiковане вiдповiдно дЬ Порядку iнформацiйне
повiдомлення/iнформацiю про об'ект оренди, якщо договiр ушlадено беi проведення аукцiону (в

обсязi, передбаченому пунктом 1 15 або 26Порядку)

https ://docs. google. com/spreadsheets/d/ 1 bHyJOWebicqUEcO-
rJfbGrMs4BOIu 1 586708579 l

4.з Iнформацiя про належнiсть
Майна до пам'яток кульryрноI
спадщини, щойно виlIвлених
обО eKTiB кульryрноТ спадщини

Майно до пам'яток кульryрноi спадщини, щойно виявлених
об'ектiв кульryрноТ спадщини не належить.

4.4 Погодкення оргаЕу охорони
кульryрноТспадщини на
передачу в оренду Майна, що е
пам'яткою кульryрноТ
спадщини, щойно виlIвленим
об' ектом rсульryрноi спадщини
чи if (його) частиною (за
HMBHocTi)

не потребуе

5

(А) аукцiон (Б) без аукцiону (В) продовженIuI - за результатами проведення аукцiону
* без аукцlону

5.1

Вршисати необхiдне: (Г) продовженtul без проведення аукцiону, вписати дату, номер договору, iншi
якии вiд 15.08.2014 М 67-34

6 Майна

6.1 Ринкова (оцiночна) BapTicTb,
визначена на пiдставi звiry про
оцiнку Майна (частина четверта
cTaTTi 8 Закону УкраiЪи вiд 3
жовтFuI2019 р.
ЛlЪ 157-Ж "Про орендr
державного i коп4rнального
майна" (Вiдомостi Верховноi
Ради Украihи,2020 р., N 4,
ст. 25) Gалi - Закон)

775 З00 грн. (ciMcoT сiмдесят п'ять тисяч триста грн.) без податку на
додану BapTicTb, в тому числi:

762 440 грн. (ciMcoT шiстдесят двi тисячi чотириста сорок грн.) без
податку на додану BapTicTb;

12 860 грн. (дванадцять тисяч BiciMcoT шiстдесят грн.) без податку
на додану BapTicTb

6.1.1 Оцiнювач Приватне пiдприемство
"Мiжрегiональний консалтинговий
центр "Паритет"

дата оцlнки

"30" квiтня 2021р.

дата затвердження висновку
про BapTicTb Майна

"l4" траьня202l р.

6.|,2 Рецензеrrт Головний спецiалiст 
"iддiлуорендних вiдносин та оцiночноТ

дiяльностi Управлiння
забезпечення реалiзацii
повновiDкень у Кiровоградськiй
областi Регiонального вiлцiлення
ФД4У Корольова Олена ГIетрiвна

дата рецензiТ

"14" травня 202l р.

Процедура, в результатi якоТ Майно отримано в оренду
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10.1

11

6.2

6.2.1 Сума, яка дорiвr*ое визначенiй
6.1 Умов

775 З00 грн. (ciMcoT сiмдесят п'ять тисяч триста грн.) без податч/ на

6.з Вrтграти, пов'язанi iз
проведеншIм оцiнки Майна

3 000 грн. (три тисячi грн.)

7 ченшI Майна
7,|,
(4)

8 Графiк використаннJI
(заповrпоеться, якщо майно
передаеться в погодинну
оренду)

Не застосовуеться.

9 Орендна плата та iншi ггrатежi

9,1 Рiчна орендна плата, визначена
на пiдставi Методики
розрахунку ореrцноi плати за
державне майно, затвердженоТ
Кабiнетом MiHicTpiB Украiни
(да.rli - Методика)

дата визначеннJI ринковоТ BapTocTi
майна

"30" квiтня 202l р., що е датою
визначення орендноТ ппати за
базовий мiсяць оренди

9,2 Вrтграти на утриманнJI
орендованого Майна та наданIuI
комунальних послуг Орендарю

компенсуються Орендарем в порядку, передбаченому ttунктом 6.5
договору

10 Розмiр авансового внеску орендноi плати

2 (двi) мiсячнi оренднi IuIати,
якщо цей договiр е договором
типу 5.1(Г) (пункт 150 Порядку)

0,37 грн. (нуль грн. 37 коп.) без податку на додану BapTicTb

Сума забезпечувального
депозицi

2 (двi) мiсячнi орендi IuIати, але в будь-якому разi у розмiрi не
меншому, нiж розмiр мiнiмальнот заробiтноi шrати станом на перше
число мiсяця, в якому укJIадаеться цей договiр

6 000,00 грн. (шiсть тисяч грн. 00 коп.) без податку на додаflу
BapTicTb

|2 Строк договору

|2.1 2 (два) роки 1 1 мiсяцiв з дати набранrrя чинностi цим договором

Щей договiр дiе по "14" травня 2024 року вкJIючно

2,2З rрн. (двi грн.23 коп.)
без податку на додану
BapTicTb
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14

15
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II. Незмiнюванi умови договору

Предмет договору

1.1. Орендодавець i Ба-пансоуqримувач передають, а Орендар uриймас у строкове
платне користуванrrя майно, зtвначене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого становитъ суму,
визначену у пунктi б Умов.

1.2. Майно передаеться в оренду дJuI використанIuI згiдно з пунктом 7 Умов.

Умови передачi орендованого Майна Орендарю

2.1. Орендар вступа€ у строкове платне користуванIuI Майном у день пiдписання
акта приймашш-передачi Майна.

,Щодатковi умови оренди не визначен,l

Баrпсiвськi реквiзити дIя сплати
ореrцноi плати та iнших
гшатежiв вiдповiдно до цього
договору

Балансоугримувача

Отриплувач коштiв:
Кiровоградський
обласний центр
зайнятостi код
едпоу 02771569
р/р UА408201720З5
5479з0з700706447
.Щержавна казна-
чейська слryжба
Украihи м. КиiЪ

державного бюджеry

Отримувач коштiв:
ГУК у Кiров.обл./тг
м.Новом./22080300
код еДПоУ:
з79182з0
Банк отримувача:
казначейство
Украi'ни (ел. адм.
подат.)
МФо:899998
р/р UА60899998031З0
4009400001 1543
ККS:22080З00

Орендодавця

Отримувач коштiв:
регiональне
вiддiлення Фонду
державного майна
Украiни по.Щнiпро-
петровськiй,
Запорiзькiй та
Кiровогралськiй
областях
р/рUА92820|720З55
17900з001055549
(лля перераryвання
авансового внеску),

р/р UА028201720З55
28900з001055549
(для перерахрання
забезпецвального
депозиry)
Банк отриш5вача:
820|72,Щержавна
казначейська сrryжба
Украihи м. Киiв, ГУ
ДКСУ у,Щнiпро-
петровськiй областi,
код еЩРПОУ
42767945

Спiввiдношення розподiлу
орендноТ ппати станом на дату
укJIаденшI договору

Балансоутримувачу 3 0 вiдсоткiв
суми орендноi пlrати

державному бюджету 70
вiдсоткiв суми орендноТ
плати

,Щата заяви Орендаря про
продовженIIJI договору оренди,
поданоТ Орендодавцю:

"12" березня 2021 р,

дата i вихiдrшй номер довiдки
Балансоугримувача, передбаченоТ
частиною шостою cTaTTi 18 Закону

"25" березня 2021 р.

м 12-з81405/11

дата.i номер рiшення (наказу)
Орендодавця про
продовженIilI договору
оренди

'О14" травня 202l р.

Nь 12102-348

Акт прийманнrl-передачi гliдписуеться мiж Орендарем i Ба;lансоугримувачем
одночасно з пiдписанIUIм цього договору.
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Акг прийманнrl-передачi Майна в оренду та акт повернення майна з оренди
скJI4даються за формою, що розроблясться Фондом державного майна i
оприJIIоднюеться на його офiцiйному веб-сайтi.

2.2. Передача Майна в оренду здiйснюеться за його страховою BapTicTlo,
визначеною у пунктi 6.2 Умов.

Орендна ппата

3.1. Орендна шIата стаЕовить суму, визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування
податку на додану BapTicTb на суму орендноi плати здiйсrшоеться у порядку,
визIIаченому з аконодавством

,Що сшrаду орендноi IuIати не входять витрати на утриманшI орендованого майна
(комунальних послуг, послуг з управлiння об'ектом HepyxoMocTi, витрат на утриманнlI
прибудинковоi територii та мiсць загального користування, BapTicTb послуг з ремонry i
технiчного обслуговуванIuI iнженерного обладнаншI та внутрiшньобудинкових мереж,
ремоIrгУ будiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасаду, вивiз смiття тощо), а також
компеЕсацiя витрат Балансоугримувача за користуванIUI земельною дiлянкою. Орендар
несе цi витрати на ocHoBi окромих договорiв, укJIадених iз Ба-пансоутримувачем та/або
безпосередньо з постачальниками комунitпьних послуг в порядку, визначеному
шунктом 6.5 цього договору.

З.2. Рiчна орендна плата, визначена ца пiдставi Методики, не пiдлягае
кориryванню на iндекс iнфляцii.

з.з. орендар сшIачу€ орендну плату до державного бюджету та
Ба.тlансоугримувачу у спiввiдношеннi, визначеному у пунктi 16 Умов (або в iншому
спiввiдношеннi, визначеномузаконодавством), щомiсяця,. z,d!-,- ,;,:...' .',.,",;lg,. ,:,.*,,|;',.i..!",.,:.,:"

ДО 15 числа, що настае за поточним роком оренди, - дJuI орендарiв, якi отримали
майно в оренду без аукцiону (договори тигry 5(Б) i 5(Г). i _ 

' ;i

3.4. Орендар сплачус орендну ппату на пiдставi paxyHKiB Ба-пансоуцримувача.
Балансоутримувач виставJuIе рахунок на загЕшьну суму орендноi плати iз зазначенIuIм
ЧаСТИНи орендноТ плати, яка сплачусться на рzжунок Ба;lансоутримувача, i частини
ОРеНДнОi IuIати, яка сплачусться до державного бюджеry. Податок на додаЕу BapTicTb
нараховуеться на загЕrльну суму орендноi плати. Орендар сплачу€ Балансоутримувачу
НаJIеЖнУ Йому частину орендноi плати рttзом iз податком на додану BapTicTb,
нарахованим на загальну суму орендноi плати. Балансоутримувач надсиJIае Орендарю
РахУЕок не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати платежу. Протягом п'яти робочих
Днiв пiсля закiнчення поточного мiсяця оренди Балансоутримувач передае Орендарю
аКТ ВИКОнаних робiт на наданшI орендних послуг разом iз податковою накJIадною за
умови ресстрацii Орендаря платником податку на додаIIу BapTicTb.

3.5. В День укJIадення цього договору або до цiеi дати Орендар сплачу€ орендну
пЛату за кiлькiсть мiсяцiв, зазначену у пунктi 10 Умов (авансовий внесок з орендноi
плати), на пiдставi документiв, визначених у пункгi З.6 цього договору.

3.6. Якщо цей договiр укладено в результатi продовженшI попереднього договору
ореЕди без проведеншI аукцiону (пункт 5.1(Г) Умов), то пiдставою дJuI сплати
авансового шIатежу з орендноi плати с рiшення Орендодавця, прийняте вiдповiдно до
гryнкry 141 Порядку.

3.7. Якщо цей договiр укладено без проведення аукцiону (договори типу 5.1(Б) та
5.1(Г) Умов), розмiр орендноi плати пiдлягае перегляду на вимоry однiеi iз cTopiH у разi
змiни Методики.
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Орендодавець зобов'язаний звернутися до Орендаря iз вимогою про перегляд
орендrоi плати, якщо змiни до Методики м€lють наслiдком збiльшення розмiру
ореrrдrоI плати за цим договором, протягом З0 календарних днiв з моменту набрання
шшпrостi вiдповiдними змiнами.

Орендар може звернутися до Орендодавця з вимогою про перегляд орендноi
IuIати, якщо змiни до Методики мають наслiдком змiну розмiру орендноТ плати за цим
договором, протягом будь-якого строку пiсля набрання чинностi вiдповiдними змiнами.

Новий розмiр орендноi плати починае застосовуватися з першого числа мiсяця, що
настае за датою укJIаденшI сторонами додатковоI угоди до цього договору щодо
приведенIuI розмiру орендноi плати у вiдповiднiсть iз змiнами, внесеними до
Мgгодики. Вiдмова Орендаря уюIасти додаткову угоду щодо збiльшення орендноТ
плати з метою приведенrrя ii у вiдповiднiсть iз змiнами, внесеними до Методики, е

пiдqrавою для дострокового припинення цього договору.

3.8. Орендна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, стяryеться
Орендодавцем (в частинi, належнiй державному бюджеry) таlабо Ба.пансоутримувачем
(в частинi, належнiй Балансоутримувачу). Орендодавець i Балансоутримувач можуть За

домовленiстю звернутися iз позовом про стягненшI орендноi плати та iнших платежiв
за цим договором, за якими у Орендаря е заборгованiсть, в iHTepecax вiДповiдноi
сторони цього договору. Сторона, в irrTepecax якоI подаеться позов, може компенсУВати
iншiй cTopoHi судовi i iншi виц)ати, пов'язашi з поданшIм позову.

3.9. На суму заборгованостi Орендаря iз сплати орендноТ плати нараховУсться
пеIuI в розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку на дату нарахуваншI
пенi вiд суми заборгованостi за кожний день простроченIuI перерахування орендноТ

Iшати.

3.10_. Надмiру сплачена сума орендноТ плати, що надiйшла до бюджету або

Балансоугримувачу, пiдлягае в установленому порядку зарахуванню В РаХУНОК
майбугнiх платежiв, а у разi неможJIивостi такого зарахування у зв'язку з припиненIшм
орендних вiдносин - поверненню Орендарю. Сума орендноi плати, сплаченоi аваЕсом
вiдповiдно до шункry 3.5 цього договору, пiдлягас зарахуванiто в рахунок сппати
орендноi плати за першi мiсяцi оренди пiсля пiдписання акта приймаIIшI-передачi
Майна.

3.11. ПрипиненIUI договору оренди не звiльняе Орендаря вiд обовОязку сппатити
заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникп&, у повному обсязi, ураховуючи
пеню та неустойку (за наявностi).

3.12. Орендар зобов'язаний на вимоry Орендодавця проводити ЗвiРЯННЯ

взаеморозрахункiв за орендними платежами i оформляти акти звiрянrrя.

Повернення Майна з оренди i забезпечувальний депозит

4.1. У разi припиненIuI договору Орендар зобов'язаний:

звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд нtшежних

Орендарю речей i повернути його вiдповiдно до акта поверноншI з оренди

ор."доuu"ого Майна в тому cTaHi, в якому Майно перебувало на момент передачi його

в орендУ, з урахУваншIм нормtшьного фiзичного зносу, а якщо Орендарем були

виконанi невiд'емнi полiпшення або проведено капiта-шьний ремонт, - то разом iз

такими полiпшеннямrr/капiтальним ромонтом;
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сIшатити орендну плату, нараховану до даtи, що передус датi ПоВеРнеНШI

Mafua з оренди, пеню (за наявностi), сплатити Балансоутримувачу платежi за

доповором про вiдшкодуванIrll виц)ат Балансоутримувача на утриманшI орендованого
Майна та надання комунчtльних послуг Орендарю, нараховаIIу до дuги, що переДУе датi
повернення Майна з оренди;

зiдlпкодувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршеншI стану або втрати
(повноi або частковоi) орендованого Майна з вини Орендаря (i в межах сум, ЩО

перевищують суму страхового вiдшкодуванIuI, якщо воно поширюсться на випаДки
погiршеншI стану або втрати орендованого Майна), або в разi демонтажУ чи iншогО
вшIучешuI невiд' емних полiпшень/капiтального ремонту.

4.2. Протягом трьох робочlж днiв з моменту припинення цього догоВорУ
Бшrшrсоугримувач зобов'язаний оглянути Майно i зафiксувати його поточний стан, а

також стан розрахункiв за цим договором i за договором про вiдшкодуванIuI витрат
Бшансоутримувача на утримання орондованого Майна та наданшI комунirльних послУг
Оренларю в aKTi поверненrш з оренди орендованого Майна.

Баrrансоутримувач скJIадае акт поверненнrI з оренди орендованого Майна У ТРЬОх

оригiнальних примiрниках i надае пiдписанi Балансоугримувачем примiрники
Ороиарю.

Орендар зобов'язаний: ,

пiдписати три примiрники акта поверненIuI з оренди орендованого МаЙНа не

пiзнiше нiж протягом наступного робочого дшI з момеЕry ix отриМаншI вiД

Батrансоугримувача i одночасно повернути Балансоутримувачу два пРимiрниКИ
пi,щtисаних Орендарем акгiв разом iз кlшочами вiд об'екга оренди (у разi, коЛи ДОСТУП

до об'екга оренди забезпечусться шrючами);

звiльнrrги Майно одночасно iз поверненIuIм пiдписаних Орендарем аКГiВ.

не пiзнiше нiж на четвертий робочий деЕь пiсля припиненшI договору
Ба.гrансоугримувач зобов'язаний надати Орендодавщо примiрник пiдписаного акта

поверненшI з оренди орендованого Майна або письмово повiдомити Орендодавцю про

вiдмовУ ОрендарЯ вiд пiдпИсанЕЯ акга таlабо cTBopeEHrI переШкод ОреНдарем у лосryпi
до орендованого Майна з метою його огляду, таlабо про неповерненшI пiдписаних
Оренларем примiрникiв акга.

4.з. Майно вважаеться повернутим з оренди з моменту пiдписання

Балансоутримувачем та Орендарем акта поверненшI з оренди орендованого Майна.

4.4. Якщо Орендар не повертае Майно пiсля отриманнrI вiд Баlrансоутримувача
примiрникiв акта поверненЕя з оренди орендованого Майна, Орендар сплачуе до

державного бюджету неустойку у розмiрi подвiйнот орендноi плати'за кожний день
користування Майном пiсля дати припиненtш цього договору.

4.5. З метою виконанtUI зобовоязань Орендаря за цим договором, а також за

договором про вiдшкодуванIш витрат Балансоутримувача на утриманнrI орендованого

Майна та наданшI комунаJIьних послуг Орендарю до або в день пiдписанIUI цього

договору Орендар сшIачуе на рахунок Орендодавця забезпечувальний депозит в

розмiрi, визначеному у пункгi 11 Умов.

Якщо цей договiр е договором типу 5.1 (в) або 5.1 (Г) Умов, Орендар сплачус

рiзнищо мiж сумою забезпечувilIьного депозиту, сплаченого Орендарем ранiше за

договором, Що продовжуеться, i сумою, визначеною у гryнкгi 11 Умов. Орендар

сплачус повну суму забезпечуваJIьного депозиту, якщо:
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договiр, що продовжуеться, не передбачав обов'язку Орендаря сплатити

забезпечува.ltьний депозит.

4.6. Орендодавоць повертае забезпечувальний депозит Орендарю прОТЯгоМ П'ЯТИ

робочш< днiв пiсля отримання вiд Балансоутримувача примiрника акта поверненшI з

оренди орендованого Майна, пiдписаного без заувiDкень Балансоутримувача, або

здiйсrпос вирахування сум, визначених у пунктi 4.8 цього договору, У РаЗi НаЯВНОСТi

заувalкень Б атrансоугримувача або Орендодавця.

4.7. Орендодавець перераховуе забезпечувitльний депозит у повному обсязi до

державIIого бюджету, якщо:

орендар вiдмовився вiд пiдписанIuI акта поверненшI з оренди орендованого

Майна у строк, визначений цим договором, або створюе перешкОДИ У ДОСТУПi ДО

орендоваНого Майна представникiв Балансоутримувача або Орендодавця з метою

скJIаденн'I такого акта;

орендар не пiдписав в установленi строки договiр оренди Майна за результатами
проведеншI аукцiону на продовжешUI цього договору оренди, в якому Орендар

оголошений переможцем.

4.8. Орендодавець не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з моменту

оц)иманIUI вiд БалансоугриМувача примiрника акта пoBepHeHIUt з оренди орендованого

мапна iз заув111кеноrЙ (ЬОо за- нйвностi зауважень Орендодавця) заfаховус

забезпечувальний депозит в рахунок невиконаних зобов'язань Орендаря i перераховуе

забезпечувальний депозит на погашення зобов'язань Орендаря у такiй черговостi:

у першу черry погашаються зобов'язаншI Орендаря iз сплати пенi (гryнкг 3.9 цього

ло.оuору) (у такому разi вiдповiдна суму забезпечувitльного депозиту розподiлясться
мiж державним бюджетом i Ба.гlансоутримувачем) ;

у друry черry погашаються зобовоязання Орендаря iз сплати неустойки (гryнкг 4.4

цього договору);

у TpeTIo черry погашtlються зобов'язання Орендаря iз сплати частини орендноi

IUIати, яка вiдпОвiднО до пункry 16 Умов пiдлягае сплатi до державного бюджету;

у четверту черry погашz}ються зобов'язання Орендаря iз сплати частини орендноi

IUIати, яка вiдповiдно до пункtу 16 Умов пiдлягас сплатi Батlансоутримувачу;

у п'яту черry погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати Балансоутримувачу

платежiв за договором про вiдшкодуванtUI витрат Балансоутримувача на утриманшI
орендованого Майна та наданIUI комунilJIьних послуг Орендарю;

у шосту черry погашаються зобовоязання Орендаря з компенсацiТ суми збиткiв,

завданих орендованому Майну;

у сьому черry погашаються зобов'язанIuI Орендаря iз сплати iнших платежiв за

цим договором або в рахунок погашенIuI iнших не виконаних Орендарем зобов'язань за

цим договором.

орендодавець повертае Орендарю суму забезпечувt}JIьного депозиту, яка

зttпишиJIась пiсля здiйснення вирахувань, передбачених цим гryнктом.

Полiпшення i ремонт орендованого майна

5.1. Орендар мае право:
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за згодою Балансоутримувача проводити поточний та/або капiтальний

ремоЕг Майна i висryпати замовником на виготовлення проектно-кошпорисноi
документацii на проведеншI ремоЕry;

здiйснювати невiдОемнi полiпшення Майна за HilIBHocTi рiшенrrя Орендодавця про
наданIuI згоди, прийнятого вiдповiдно до Закону та Порядку;

за згодою Орендодавця, наданою вiдповiдно до Закону та Порядку, i один раз
протягом строку оренди зарахувати частину виц)ат на проведеншI капiтального

ремонту в рахунок зменшенtш орендноi IuIати.

5.2. Порядок отриманшI Орендарем згоди Баrrансоутримувача i Орендодавця на
проведеншI вiдповiдних видiв робiт, передбачених гryнктом 5.1 цього договорУ,
порядок отриманнrI Орендарем згоди Орендодавця на зарахуваншI витрат на
проведеншI цих робiт в рахунок орендноi плати i умови, на яких здiйснюеться таке
зарахуванrul, а також сума виц)ат, якi можуть буги зарахованi, визначttються Порядком.

5.3. Орендар мае право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiдОемних
полiпшень Майна у порядку та на умовах, встановлених Порядком.

5.4. Орендар мае право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'емних
полiпшень Майна вiд переможця аукчiоrту з приватизацii Майна, а якщо такиМ
переможцем стае Орендар, - то право на зар€lхуванIuI в рахунок купiвельноi цiни !УМИ
BapTocTi здiйснених ним невiд'емних полiпшень у порядку та на умовах, встаноВлених
Законом Ущраiни вiд 18 сiчня 2018 р. Ns 22б9-VIII "Про приватизацiю державного i
комунапьного майна" (Вiдомостi BepxoBHoi Ради Украiни, 2018 р., М 12, Ст.68) (ДаЛi

- Закон про приватизацiю).

Режим використаншI орендованого Майна

6.1. Орендар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiдповiДнО ДО

призначенIuI, визначеного у пункгi 7 Умов.

6.2. Орендар зобов'язаний забезпечувати збереження орендованого МаЙНа,

запобiгати його пошкодженню i псуванню, ц)имати Майно в порядку, передбаЧеНОМУ

санiтарними нормами та правилами пожежноi безпеки, пiдтримувати орендоване

Майно в наJIежному cтaнi, не гiршому, нiж на момент передачi його в оренду, з

урахуванняМ нормаJIьного фiзичного зносу, здiйснювати заходи протипожежноi
безпеки.

б.3. Орендар зобов'язаний:

вiдповiдно до вимог нормативно-правових акгiв з пожежноi безпеки розробляти
комплекснi заходи щодо забезпеченшI пожежноi безпеки об'скта оренДи МаЙНа;

забезпечувати додержаншI протипожежних вимог, стандартiв, норм, правил, а

також виконання вимог приписiв i постанов органiв державного пожежного нагJUIду та

вимог вiдповiдних служб (пiдроздiлiв) Ба-lrансоугримувача;

утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну

TexHiKy, обладнанIUI та iHBeHTap, не допускати ix використаннrI не за призначеншIм;

проводити внутрiшнi розслiдуванrrя випадкiв пожеж та подавати

Б шrансоугримувачу вiдповiднi докумеrrги роз слiдуванIuI.
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Орендар несе вiдповiдальнiсть за дотриманшI правил експлУатацiТ
iшкенернlлс мереж, пожежноi безпеки i санiтарних норм у примiщенIuж згiДнО iз

закоЕодавством.

6.4. Орендар зобов'язаний забезпечити представникам Орендодавця та
Бапашсоугримувача доступ на об'ект оренди у робочi днi у робочий час (а У РаЗi
gц)имашul скарг на порушешuI правил тишi або проваджешш Орендарем Дiяльностi У
вqlбочий час, яка завдае шкоди або незручностей власникам сумiжних примiщень, -m у буль_який iнший час) з метою здiйснення контролю за Його використанIuIм та
виконаншIм Орендарем умов цього договору. Про необхiднiсть оц)иманIuI достУгrУ ДО

об'скга оренди Балансоутримувач або Орендодавець повiдомляе ОрендаРевi
епекцронною поштою принаймнi за один робочий день, KpiM випадкiв, коли ДОСТУП ДО

об'еiсrа оренди необхiдно оц)имати з метою запобiганшI нанесенню шкоди об'еКry
орецд{ чи власностi TpeTix осiб через виникненшI загрози його пошкодження внаслiДОК

aBapiftrш< ситуачiй або внаслiдок настаншI надзвичайних сиryацiй, техногенного та

прцродного характеру, о також у разi отриманнrI скарг на порушенIuI правил тишi або

цровадженtш Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шКОДИ абО

ЕезручноСтей власНикаМ сумiжниХ примiщень. У разi виникненIUI таких сиryацiй
Ореrшар зобов'язаний вживати невiдкладних заходiв для лiквiдацii ik наСЛiДКiв.

6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати укJIаденшI цього ДОгОВОРУ

Балшlсоутримувач зобов' язаний надати Орендарю для пiдписанюI :

два примiрники договору про вiдшкодуванIUt вI,rграт Балансоутримувача на

yIpиMaHIuI орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю вiдповiдно

до примiрного договору, затвердженого наказом Фонду державногО майНа, ТаlабО

проекти договорiв iз постачilIьниками комун€шьних послуг, якщо стосовно

об'еrсга оренди такими постачальниками комунаJIьнLгх послуг вiдкритi oI9eMi особовi

рахунки або якщо okpeMi особовi рахунки були вiдкритi на попереднього користувача

Майном.

Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв 3 моменту оц)имашUI

црlлrлiрникiв договору про вiдшкодування ВlrЦРат Ба.пансоутримувача на утриманIUI
орендованого Майна та наданшI комунitльних послуг Орендарю:

пiдписати i повернуги Ба;lансоутримувачу примiрник договору; або

подати БалансоУтримувачУ обгрунтованi заувФкешUI до сум витрат, якi
пiдrягшоть вiдшкодуванню Орендарем за договором.

орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вiд

Бапансоугримувача вiдповiдi на своi заувiDкеннrI, яка мiстить документальнi
пiлгверлжЪння виц)ат, якi пiдлягають вiдшкодуванню Орендарем, пiдписати i
поверЕгути Балансоутримувачу примiрник договору.

Орендар вживае заходiв дIя укJIадення iз постачальниками комун€rльних послуг

договорiв на постачання вiдповiдних комунitльних послуг протягом мiсяця з моменту

отриманшI проектiв вiдповiдних договорiв вiд Балансоутримувача. Орендар

зобовоязаний надати Ба;lансоутримувачу копii договорiв, Уш&деЕих iз

постачальниками комунаJIьних послуг.

страхувантш об'екга оренди, вiдшкодуванIuI вlrграт на оцiнку Майна та укJIаденнII
охоронного договору

7. 1. Орендар зобов'язаний:



12

щютягом 10 календарнI.D( днiв з дня укJIаденнII цього договору застрахувати
lvlafuo на суму його страховоI BapTooTi, визначеноТ у гryнктi 6.2 Умов, на користь
Баrrапсоутримувача згiдно з Порядком, зокрема вiд пожежi, затоплення, протиправних
дй тр€тiх осiб, стихiйного лиха, та протягом 10 кitлендарних днiв з дня укJIаденшI
доювору сц)ахуванIuI (логоворiв страхування) надати Бшансоутримувачу та
Орецдодавцю завiренi належним чином копii договору страхування i документiв, якi
пiлгвердкують сплату сц)ilхового платежу (страхових платежiв) ;

поновлювати щороку логовiр cTpaxyBaHIuI так, щоб протягом строку дii цього
договору Майно було засц)ахованим, i надавати Ба.пансоутримувачу та Орендодавцю
юпiiзавiрених нitпежним чином договору страхуванrrя i документiв, якi пiлгверджують
сtшfiу страхового платежу. Якщо договiр стрilхуванш{ укjIадений на строк, що е
iпттптм, нiж один piK, такий договiр повиноЕ бути поновлений пiсля закiнчення строку,
вашошi BiH укладено.

Якщо строк дii договору оренди менший, нiж один piK, то договiр cTpaxyBaHIuI

укJIадасться на строк дii договору оренди.

Оплата послуг сц)аховика здiйсrпоеться за рахунок Орендаря (страхувальника).

7.2. Протягом 10 робочих днiв з дня укJIаденнII цього договору Орендар
зобов'язаний комценсувати Балансоутримувачу виц)ати, пов'язанi з проведенням
Ееl}алежноi оцiнки Майна, в cyMi, зазначенiй у гryнктi 6.3 Умов (у разi г{онесенIuI
Бшrансоугримувачем таких вlа:грат). Балансоутримувач мас право зарахувати частину
орндноi плати, що пiдlягае сплатi на користь Балансоутримувача, в рахунок його
вЕIрат, пов'язаних iз проведенЕям незtLпежноI оцiнки Майна.

Суборенда

8.1. Орендар не мае права передавати Майно в суборенду.

Запевнення cTopiH

9.1. Баrrансоутримувач i Орендодавець запевIIяють Орендаря, що:

9.1.1. KpiM випадкiв, коли про iнше зtвначене в акгi прийМання-передачi, об'€кт
оренди с вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'екта немае майна, наJIежного TpeTiM

особам, повний i безперешкодний доступ до об'екта може бути наданий Орендарю в

денъ пiдписаннrl акта прийманЕя-передачi разом iз комплектом шrючiв вiд об'екга У
кiлькостi, зазначенiй в акгi прийманrrя-передачi ;

9.1.2. iнформачiя про Майно, оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду
або iнформачiйному повiдомленнi/iнформацii про об'ект оренди, якщо ;iоговiр
уюIадено без проведенIuI аукцiону (в обсязi, передбаченому гryнктом 115 або пунктоМ
2б Порядку), посиланшI на яке зtвначене у пункгi 4.2 Умов, вiдповiлае дiйсностi, за
виIuIтком обставин, вiдображених в aKTi приймання-передачi.

9.2. Орендар мае можливiсть, забезпечену його власЕими або зашученими

фiнансовими ресурсами, своечасно i в повному обсязi сплачувати орендtIу плату Та

iншi платежi вiдповiдно до цього договору.

9.3. Одночасно або до дати укJIаденшI цього договору Орендар повнiстrо сIuIатив

авансовий внесок з орендноТ IuIати в розмiрi, визначеному у пунктi 10 Умов.

9.4. Одночасно або до укJIаденшI цього договору Орендар повнiстrо сIuIаТиВ

забезпечува.пьний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi 11 Умов.
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,Щодатковi умови оренди

10.1. Орендар зобов'язаний виконувати обовОязки, поюIаденi на нього рiшенням
)aповновzDкеного органу про встановленнrI додаткових умов оренди, визначених у
пункгi 14 Умов, за умови, що пocLIJIaHtrI на TaKi додатковi умови оренди було вкпючено
до оголошеншI про передачу майна в оренду, iнформацiйного повiдомленIш про об'екг
(гrщкг 4.2 Умов).

Вiдповiдаrrьнiсть i вирiшення спорiв за договором

11.1. За невиконання або ненtulежне викоЕання зобов'язань за цим договором
сторони несуть вiдповiдаrrьнiсть згiдно iз законом та договором.

|1.2. Орендодавець не вiдповiдас за зобов'язанIuIми Орендаря. Орендар не
вiдповiдае за зобов'язаннями Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим договором.
Орендар вiдповiдае за своiми зобов'язаншIми i за зобов'язаннями, за якими BiH е
правонаступником, викJIючно власним майном. Стягнення за цими зобов'язанIшми не
може бути звернене на орендоване державне Майно.

11.3. Спори, якi виникilють за цим договором або в зв'язку з ним, не вирiшенi
пuшхом переговорiв, вирiшуються в судовому порядку.

11.4. Стягненrrя заборгованостi з орендноi плати, пенi та неустойки (за наяdностi),
передбачених цим договором, може здiйснюватися на пiдставi рiшення суду. Стягнення
заборгованостi з оплати орендноТ IuIати вiдповiдно до частини шостоi статгi 17 Закону
може здiйснюватися в безспiрному порядку на пiдставi виконавчого напису HoTapiyca.

Строк чинностi, умови змiни та припинення договору

12.1. I]ей договiр укJIадено на сц)ок, визначений у гryнкгi 12 Умов. Перебiг строКу

договору починаеться з дня набраЕIuI чинностi цим договором.Цей договiр набИРае

чинностi в день його пiдписанrrя сторонами (нотарiаlrьного посвiдчення, якЩо

вiдповiдно до законодавства договiр пiдлягае нотарiальному посвiдченню). СтРОК

оренди за цим договором почина€ться з дати пiдписання акга прийманIuI-передачi i
закiн.rуеться датою припиненIuI цього договору.

12.2. Умови цього договору зберiгають сшIу протягом всього строку Дii цьогО

договору, в тому числi у разi, коли пiсля його укладенtul законодавством встановлено
правила, що погiршують становище Орендаря, I9iM випадку, передбаченогО пУНКТОМ

3.7 цього договору, о в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноi плаТи - ДО

виконаншI зобов'язань.

12.3. Змiни i доповненIuI до договору вносяться до закiнчення строку Його дii за
взаемною згодою cTopiH з урахуваншIм встановлених статтею 16 ЗаконУ,та Порядком

умов та обмежень шляхом укJIаденшI договорiв про BHeceHHrI змiн i ДоПОВНеНЬ У
письмовiй формi, якi пiдписуються сторонами та с невiд'смними частинами цЬого

договору.

t2.4. ПродовженнlI цього договору здiйсшоеться з ypaxyвaнIшM ВИМОГ,

встаЕовлених статтсю 18 Закону та Порядком.

Орендар, який бажае продовжити цей договiр на новий строк, повинен ЗверЕУТиСЬ

до Орендодавця за три мiсяцi до закiнчення строку дii договору iз заявОЮ.

.Що заяви додаеться звiт про оцiнку об'екта оренди - якщо обОеКт ОРеНДИ

використовуеться на пiдставi договору оренди, укJIаденого без проведенIuI аукцiону
або конкурсу, i орендар бажас продовжити договiр оренди на новий строк.
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,n[o заяви додаеться звiт про оцiнку .об'скга оренди та рецензiя на нього, якщо
юговф оренди продовжусться вперше за умови, якщо строк оренди за таким
доrовOром становить п'ять poKiB або менше i був укJIадений без проведення Korrкypcy
ч аущiоtry, або договiр оренди, що продовжусться, був укладений без проведеншI
Ешiошу з пiдприемствами, установами, органiзацiями, передбаченими статтею 15

Заrопу.

Пропуск строку поданЕя зiulви Орендарем с пiдставою дJIя припиненшI цього
доювору на пiдставi закiнченшI строку, на який його було укJIадено, вiдповiдно до
ц},шпу 143 Порядку.

Орендар, який мае HaMip продовжити договiр оренди нерухомого майнао що
пiдlягае продовженню за результатами проведенIuI аукцiону, зобовОязаний забезпечити
доступ до об'екта оренди потенцiйних орендарiв.

Орендар мае переважне право на продовженшI цього договору, яке може бути
реаriзовано ним у визначений в Порядку спосiб.

ОприrrюдненIul на веб-сайтi (сторiнцi чи профiлi в соцiа.ltьнiй мережi) орендаря,
гкЕй сrц)имав в оренду Майно без проведеншI аукцiону, недостовiрноi iнформацii, що
gтаJIа пiдставою для укJIаденшI договору оренди, е пiдставою для дострокового
црптптценIuI договору оренди за iнiцiативою орендодавця, а також не продовженIuI

договоруорендинановийстрок. ,

12.5. Якщо iнше не передбачено цим договором, перехiд права власностi на
орендоване Майно TpeTiM особам не е пiдставою для змiни або припиненIuI чинностi
r{lrц договором, i BiH зберiгае свою чиннiсть дJuI нового власника орендованого Майна
(його правонаступника), за виII;Iтком випадку приватизацiI орендованого Майна
Ореrцарем.

12.б. Щоговiр припиняеться:

12.6.1з пiдстав, передбачених частиною першою статгi 24 Закону, i при цьому:

12.6.I.1. якщо пiдставою припиненнrI договору е закiнченшI строку, на який його

укJIадено (абзац лругий частини першоi статгi 24 Закону), то договiр вв€Dкаеться

црипиненим з:

дати закiнченrrя строку, на який його було укJIадено, на пiдставi рiшення
Орендодавця (якщо цей договiр використовусться для передачi в оренду Майна
комунальноi форми власностi, то рiшенrrя приймаеться органом, визначеним
вiдповiдно до абзаIry другого частини четвертоi cTaTTi 18 Закону) про вiдмову у
продовженнi цього договору, прийнятого з пiдстав, передбачених статтею 19 Закону, в
межах cTpoKiB, визначеЕих частиною п'ятою статгi 18 Закону; або рiшенrrя
орендодавця про припиненнrI цього договору з пiдстав пропуску Орендарем строку на
подання заJIви про продовженIuI цього договору, передбаченого частиною третьою
gгаттi 18 Закону (пункг 143 Порядку);

дати, визначеноi в абзацi третьому пунIсгу 151 Порядку, якщо переможцем
аукцiону на продовженнrI цього договору стапа особа iнша, нiж Орендоро- на пiдставi
протоколу аукцiону (рiшення Орендодавця не вимагаеться);

|2.6.L2. якщо пiдставою припиненшI договору е обставини, передбаченi абзацами
TpeTiM, четвертим, сьомим, восьмим частини першоi cTaTTi 24 Закону, договiр
вважаеться припиненим з дати настання вiдповiдноТ обставини на пiдставi рiшення
Орендодавця або на пiдставi документа, який свiдчить про настання факту припиненнrI
юрид!нноТ особи або cMepTi фiзичноi особи;
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|2.6.2 якщо Орендар надав недостовiрну iнформацiю про право бути
орецдарем вiдповiдно до положень частин третьоi i четвертоi cTaTTi 4 Закону, а також
fкпtо Ореrцар, яwтй оц)имав Майно в оренду без проведеннrI аукцiону, надав та/або
оцрЕJIюдшв на веб-сайгi (сторiнцi чи профiлi в соцiальнiй мережi) недостовiрrту
i"фрпrчцiю про себе таlабо свою дiяльнiсть.

,Щоговiр вважаеться припиненим з цiеi пiдстави в односторонньому порядку на 30

деш пiсля надiслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення
IЕою договору, KpiM випадку, коли протягом зzвначеного строку орендар звернувся до
суry з ocKapжeHIuIM такого рiшення Орендодавця.

У такому разi договiр вважаеться припиненим:

пiсля закiнченrrя двох мiсяцiв з дня зверненЕя Орендарем за таким позовом до
су,щ, якщо судом не вiдкрито провадженшI у справi за таким позовом Орендаря

цtrх}пягом зi}значеного двомiсячного строку ; або

з дати набрання законноi сиJIи рiшенням суду про вiдмову у позовi Орендаря; або

з дати зчшишенIuI судом позову без розгляду, припиненнrI провадження у справi
або з дати вiдктlикання Орендарем позову.

Лист про дострокове припиненшI надсиласться на адресу елекIронноi пошти
Ореrцаря i поштовим вiдправленшIм iз повiдомленшIм про врученнrI i ,описом

вкjIаденшI за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого
Mafula;

|2.6.З якщо цей договiр пiдписаний без одночасного пiдписанЕя акга прийманIuI-

псредачi Майна. ,Щоговiр вважаеться припиненим з цiсi пiдстави на п'ятий робочий
деtrь пiсля пiдписання цього договору, якщо станом на цей день акт приймання-
передачi не пiдписаний через вiдмову Орендаря, про що Балансоутримувач повинен
скпасти акт та повiдомr,rти Орендодавщо.

12.6.4. на вимоry Орендодавця з пiдстав, передбачених пунктом l2.7 цього
договору, i при цьоIчry договiр вважа€ться припиненим в день, визначений вiДпОвiдно

до абзацу третього гryнкry 12.8 цього договору;

t2.6.5. на вимоry Орендаря з пiдстав, передбачених пунктом 12.9 цього договорУ, i
цри цьому логовiр ввalкаеться припиненим в деIIь, визначений вiдповiдно До абЗацУ

другого гIункry 12.10 цього договору;

12.6.6. за згодою cTopiH на пiдставi договору про припиненшI з дати пiдписання
акта поверненIш Майна з оренди;

|2.6.7. на вимоry буль-якоТ iз cTopiH цього договору за рiшенням суду з гriдстав,

передбачених законодавством

12.7. ,Щоговiр може бути достроково припинений на вимоry Орендодавця, якщО
Орендар:

l2.7.|. допустив простроченIuI сплати орендноi плати на строк бiльШе ТРЬОХ

мiсяцiв або сумарна заборгованiсть з орендноi плати бiльша, нiж гlлата За три МiСЯЦi;

12.7.2. використовуе Майно не за цiльовим призначенIUIм, визначеним у пунктi
(4)7.|. Умов;

12.7.3. без письмового дозволу Орендодавця поредав МаЙно, Його частинУ У
користування iншiй особi;

t2.7.4. укJIав договiр суборенди;
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|2.'7.5. перешкоджае спiвробiтникам Орендодавця таlабо Ба-пансоутримувача
здiйсrтовати конц)оль за використаннrIм Майна, виконанням умов цього договору;

|2.7.6. вiдмовився внести змiни до цього договору у разi виникtIення пiдстав,
передбачених пунктом 3.7 цього договору.

l2.8. Про наявнiсть однiеi з пiдстав для дострокового прициненЕя договору з

iнiцiативи Орендодавця, передбачених rryнктом 12.7 цього договору, Орендодавець або
Балансоутримувач повiдомляс Орендаревi та iншiй cTopoHi договору листом. У листi
повинен мiститись опис порушенtul i вимоry про його усунення в строк не менш як 15

та не бiльш як 30 робочих днiв з дати реестрацii листа (у строк п'яти робочих днiв,
якщо порушеншI стосуеться простроченIuI сплати орендноi плати або гlерешкоджаншI у
здiйсненнi Орендодавцем або Балансоутримувачем контролю за використанням
Майна). Лист пересилаеться на адросу електронноi пошти Орендаря i поштовим
вiдправленtям iз повiдомленtulм про врученIuI i описом вкJIаденшI за адресою
мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

Якщо протягом встановленого у приписi часу Орендар не усунув гIорушеншI,
Орендодавець надсилае Орендарю лист, у якому повiдомляс Орендаревi про
дострокове припиненIuI договору на вимоry Орендодавця. У листi зt}значасться
пiдстава припиненЕя договору, посиJIанIuI на вимоry про ycyHeHIuI порушення, а також
посиланшI на обставини, якi свiдчать про те, що порушеншI тривас пiсля закiнчення
строку, вiдведеного дJuI його ycyHeHIuI.

,Щоговiр вважаеться припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiсланrrя
Орендодавцем або Балансоугримувачом Орендарю листа про дострокове припиненIuI

цього договору. Орендодавець надсилас Орендарю лист про дострокове приuиненшI
цього договору електронною поштою, а також поштовим вiдправленням iз
повiдомленшIм про вр)ченшI i описом вкJIаденн;I за адресою мiсцезнаходженшI
Орендаря, а також за адресою орендованого Майна. Дата дострокового пришиненIuI

цього договору на вимоry Орендодавця встановлюеться на пiдставi штеМпеля
поIIIтового вiддiленнll на поштовому вiдправленнi Орендодавця.

12.9. Щей договiр може буги достроково припиненийна вимоry Орендаря, якЩо:

l2.9.L протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-передачi
Орендар отримае докirзи icToTHoi невiдповiдностi об'екта оренди iнформачiТ прО ньОго,
зазначенiй в оголошеннi або iнформацiйному повiдомленнi/iнформацii про об'ект
оронди, якщо договiр укJIадено без проведеншI аукцiону, або в акгi прийМанНЯ-
передачi; або

|2.9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акга прийманшI-передачi ОрендаР
не матиме можJIивостi використовувати об'ект або приступити до ВиконаншI

ремонтних робiт на об'скгi через вiдсугнiсть на об'сктi можливостi пiдкltючення До
комунаJIьних послуг, або вiдмови Балансоутримувача укJIасти iз ОрендареЙ договiр пРо
вiдшкодуванIш витрат Балансоутримувача на уц)иманшI орендованого Майна та
наданшI комунальних послуг Орендарю, або вiдмови постачальникiв вiдповiДних
комунаJIьних послуг укJIасти iз Орендарем договори на постачанIш таких ПОСЛУГ

протягом одного мiсяця з моменту зверЕеншI Орендаря (за умови, що Орендар
зворнувся до таких постачаJIьникiв послуг не пiзнiше нiж протягом одного мiСЯЦЯ ПiСЛЯ

пiдписанrrя акга прийманшI-передачi Майна).

|2.t0. Про виявленIш обставин, якi дають право Орендарю на припиненнЯ

договору вiдповiдно до tryнкту 12.9 цього договору, Орендар повинен повiдомити
Орендодавцю i Ба;lансоутримувачу iз наданIuIм вiдповiдних доказiВ протягОМ ТРЬОХ

робочих днiв пiсля закiнчення cTpoKiB, передбачених пунктом l2.9 догоВОрУ. ЯКЩО

протягом 30 днiв з момеЕry отриманIuI повiдомлення Орендаря заувiDкенrul ОрендаРя
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ше будпь ycyHeHi, Орелцар надсилае Орендодавцю i Ба-пансоутримувачувЕIогу цро дострокове припиненшI цього договору i вимоry про поверЕенIUIdсзпечуватrьЕого. депозиту i .сплачених сум орендноТ плати. Вимоги Орендаря,завлепi пiсля закiнченrrя cTpokiB, встановлеt r" ц", пунктом договору, задоволенню
ше пiдrшшоь.

л .Щоговiр вв{Dкаеться припиненим на десятий робочий день пiсля надiсланняорецпарем ОрендодавIцо i Балансоутримувачу вимоги про дострокове припиненIUIпtrого договору, kpiM випадкiво коли Орендодавець або Балансоутримувач надав
!Гсчпарю обцруrrгованi зауваженшI щодо обставин, викJIадених у повiдомленнi
орэцдарЯ. СпорИ щодО обlрунтоВаностi цих заув.Dкень вирiшуються судом.

_ Ъ вiдсугностi зауважень Орендодавця та Балансоутримувача, передбачених&ацом другим цього пункry:

Балансоугримувач поверта€ Орендарю вiдповiдну частину орендноi плати,r,тпаченоi Орендарем, протягом десяти каJIендарних днiв з моменту отриманшI вимогиОрецдаря i пiдписання Орендарем акта пoBepHeHIUI Майна з оренди;
орендодавець повертае сIuIачений Орендарем забезпечувапьний депозит протягомд9сrти кrпендарних днiв з моменту отримашuI вимоги Орендаря i пiдписанняОрецдарем акта повернення Майна 

" ор."д". Поверне"о орЁ"дноТ плати, що булапад}.iру сшIачена Орендарем до бюджеry, здiйсшоеться у .rорrд*у, виЗlrаченому
захоЕодавством.

l2.|l. У разi припиненшI договору:
полiпшенIuI орендованого Майна, здiйсненi Орендарем за рахунок власних коштiвза зюдою осiб, визначених у гryнкгi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiдqрецдовЕlНого МайНа, не завдаючи йоrпry шкоди, . uou""i.* Орендаря, а полiпшеннrl,шi пе можна вiдокремити без шкоди для майна, - власнiстю держа"и;
полiшпення Майна, зробленi Орендарем без згоди осiб, визначених у пунктi 5.1Itrою договору, якi не можна вiдокремrги без шкоди NIяМайна, е власнiстlо державита ix BapTicтb компенсацii не пiдлягас.

12,12, МайнО ввiDкаетьСя поверненим ОреНдодавlцо/ Балансоугримувачу з момеЕц/
пi/тmrсаншп Балансоутримувачем,i Ор""дuр.* чйu поверненшI з оренди орендованого
Maftra.

Iнше

_ 13,1 Орендар письмово повiдомляс iншим сторонам договору протягом п'яти
робошо< днiв з дати внесення змiн у його найменувu"rri, мiсцезнаходженнi, банкiвських
реlвiзlrгах i контактних даних. Орендодавецi або Балан.оуrрrrучu.1 повiдомляе
фецдаревi про вiдповiднi змiни письмово або на адресу електронноi пошти.

13,2, Якщо цей договiр пiдлягас нотарiальному посвiдченНЮ, В'rЦ)ати на таке
посвiдченнll несе Орендар.

13,3, Якщо протягом строку дiТ договору вiдбува€ться змiна Орендодавця абоБалансоугримувача Майна, новий Орендодавець або Ь-u".оутримувач стае стороною
такогО договорУ шляхоМ скJIадеЕШI акта прО замiну сторони у договорi оренди
ДеРЖаВНОГО МаЙНа (ДаЛi ПРО Замiну сторони) за формою, що розроблiетьсяФондом державного майна i оприлюднюсться на його офiцiйному веб-сайii. Д*, ,rро
1шir.y сторони пiдписусться попереднiм i нЬвим бр."додuuц",, або
БапансоуТримувачем та В той же день надСилаеться iншим .ropo"Jпл договору листом(цiнним з описом). Акг про замiну сторони скJIадаеться у трьох оригiна.пьних
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:]1l.{.:nilKax, Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов'язаний (протягОМ

_ 1 _,1 :trгrочIlх днiв вiд дати його надсиланЕя орендарю) опублiкувати зазначений акт в
. ,-l*::HHil"t торговiй системi. Орендодавець або Балансоутримувач за циМ ДоГОВОРОМ

::..,,l.j._ься заrtiненим з моменту опублiкування акта про замiну cTopiH в елекгроннiй
_ _ ]_ l-эlil cltcTerti.

}- разi коли договiр нотарiально посвiдчено, то пiдписи посадових осiб
_ _ _-:е.]нього i нового орендодавцiв на aKTi про замiну сторони пiДлягаЮТЬ
, _ _:]iз-lьноrtl- посвiдченню.

__.,1. }' разi реорганiзацiТ Орендаря договiр оренди зберiгас чиннiсть Для
: . -..,: з::ного правонаступника юридичноi особи - Орендаря.

}- резi Bltli.-Tr з юридичноi особи - Орендаря oкpeMoi юридичноi особи пеРеХiД ДО

].]"._- t]Ctltl;t прав i обов'язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий лише за

_ : -:,J-r оrен:о:авrц,

З.l,rlнз cTopoHII Орендаря набувае чинностi з дня внесеннJI змiн до цЬоГО ДОГОВОРУ.

1.1,1..-iз Орен:аря iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допускаеться.

_ -: j. Цеir .]оговiр укладено у трьох з яких мае однакову
юрЕщч сЕ]ту, по одному для Орендаря,

З.: Орен:аря: О.В. Потоцька

З _ - tJэен:о-]авlUI: Г.В.Кравцова

: " 
- ).. ]эHco\lpl1\I\ вача:
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