
ДОГОВIР № ~ \ 31j 
про передачу майна територiально'i громади мiста Киева в оренду 

Мiсто Киi'в 20~ року 

. Д~партамент комунальноi' власностi м. Киева виконавчого органу Киi"вськоi" 
м~сь~о~ ради (Киi"вськоi" мiськоi" державноi" адмiнiстрацii"), далi - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, 8 

0 ~061 ~ершого заступника директора Шмуляра Олега Васильовича, який дiе на 
шдстав~ П~ложе~ня _про Департамент комунальноi' власностi м. Киева виконавчого 
органу Кишсько1 м1ськоi' ради (Киi'вськоi' мiськоi' державноi' адмiнiстрацii'), яке 
з~твер~жене розпорядженням виконавчого органу Киi'вськоi' мiськоi' ради (Киi'вськоi' 
м~ськш дер~авно1 адмiнiстрацii') вiд 29 грудня 2012 р. № 2383, Положения про 
0Р:_нду ~аи~а територiальноi· громади мiста Киева, затвердженого рiшенням 
Кишсько1 м1сько1 ради вiд 21.04.2015 №415/1280 (зi змiнами), та Наказу 
Департаменту комунальноi' власностi м. Киева виконавчого органу Киi'вськоi' мiсько'i 
ради (Киi'вськоi' мiськоi' державноi' адмiнiстрацii') вiд 10.05.2016 № 238 з однiЕ;i. 
сторони, та ФОП Сивак Веронiка Валерii'вна, Реестрацiйний № облiково·i картки 
платника податкiв та iнших обов'язкових платежiв 2330411725 далi - ОРЕНДАР, з 
другоi' сторони, а також Киi'вський мiський пологовий будинок № 5, (далi -

_ ШДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИl\1УВА Ч), в особi голови комiсi1 з припинення 
Говсеева Дмитра Олександровича, який дiе на пiдставi Статуту, що iменуються разом 
- Сторони, уклали цей Договiр про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ на пiдставi протоколу засiдання постшноi' комiс11 
ки·iвськоi' мiськоi' ради з питань власностi вiд 'Ъ \ . .Ql.2019 року № ltьi1J "\)Рf ередае, а 
ОРЕНДАР приймае в аренду нерухоме майно (нежитловi примiщення), що належить 
до комунальноi' власностi територiальноi' громади мiста Киева, далi - ОБ'€КТ, яке 
знаходиться за адресою: м. Киi'в, проспект Валерiя Лобановського, 2, будiвля лiтера 
«О» «Модуль-павiльйон», загальною площею 95,1 кв. м. для розмiщення майстернi, 
що ~дiйснюе технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв. 

1.2. Цей Договiр визначае взаемовiдносини CTOPIH щодо строкового, платного 
користування ОРЕНДАРЕМ ОБ'€КТОМ. 

2. ОБ'€КТ ОРЕНДИ 

2.1. ОБ'€КТОМ оренди с 
нежитлове примiщення загальною площею 95,lкв. м, згiдно з викопiюванням з 

поповерхового плану, що склад~е не~iд'емну частину цього Договору; . . 
2.2. Вартiсть ОБ'€КТ А зпдно 1з затвердженим висновком про варт1сть майна 

станом на «ЗО» верес:ня 2019 року становить без ПДВ: 1 кв. м. 9390,12 грн. , всього 
893000 (вiсiмсот дев'яносто три тисячi) грн. 00 коп. 

2.3. Стан ОБ'€КТ А на дату передачi йога ОРЕНДАРЕВI, визначаеться в аю' i 

приймання-передавання за узгодженим висновком ШДПРИ€МСТВА-

1 

'1 
1 



БАЛАНСОУТРИМУВАЧА i ОРЕНДАРЯ. 
2

.4·~ ОРЕНДАР вступае У строкове платне користування ОБ'€КТОМ у термiн 
указании у цьому Догово · · · · ' 
Д . Р1 , але не раюше дати шдписання СТОРОНАМИ цього 
о~овору (у раз~ оренди нерухомого майна на строк не менше нiж три роки - не 

раюше дати держа .. ··· 
ОБ'€КТ А. вно~ реестрацн цього Договору) та акта приймання-передачi 

2-5- Перед~ча ОБ'€КТА в аренду не тягне за собою виникнення в ОРЕНДАРЯ 
права власносп на цей ОБ'окт В . · 

. · · с.. • ласником ОБ'€КТ А залишаеться територ1альна 

громада м~ста Киева, а ОРЕНДАР користусться ним протягом строку оренди. 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА 

3 .1. Орендна плата визначена на пiдставi Методики розрахунку орендноУ 
плати за майно територiальноУ громади мiста Киева, яке передасться в оренду, 

затвердженоi" рiшенням КиУвськоУ мiсько'i ради вiд «21 » квiтня 2015 року i 

№415/1280 (зi змiнами) становить без ПДВ: 78,251 грн. з 1 кв. м орендованоi" · 

площi, що в цiлому склада€ за базовий мiсяць розрахунку вересень 2019 р . 
7 441,67 ( сiм тисяч чотириста сорок одна гривня) грн. 67 коп. 

3.2. Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначаеться шляхом 

коригування орендноУ плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцiУ за поточний 

мiсяць. Оперативна iнформацiя про iндекси iнфляцiУ, розрахованi Державною 

службою статистики УкраУни, розмiщуеться на веб-сайтi Фонду державного 

майна Украi"ни. 

3 .3. У разi користування ОБ'€КТОМ протягом неповного календарного 
мiсяця (першого та/або останнього мiсяцiв оренди) добова орендна плата за днi 

користування визначаеться згiдно з Методикою розрахунку орендноУ плати за 

майно територiальноi' громади мiста Киева, яке передаеться в оренду, на основi 

орендноi" плати за вiдповiднi мiся~i пропорцiйно дням користува~~.'. 
3.4. Розмiр орендноi' плати шдлягае перегляду на вимогу одюе1 в СТОРIН у 

разi змiни Методики розрахунку орендноi' плати за користування м~йном 

територiальноi' громади м1ста Киева, яке п_~редасться в оренду, та в 1нших 

випадках передбачених законодавством Укра~ни. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язан_ий звернутися до ОРЕНДАР~ iз вим?гою про 

орендно·1· плати якщо зм1ни до Методики мають насшдком збшьшення перегляд , . . . 
· ендноi' плати за цим Договором, протягом 30 календарних дюв з 

розм1ру ор . . 
моменту набуття чинностi вiдповщними змшами. . 

ОРЕНДАР може звер:нутися до ОРЕНДОДАВЦЯ 1з в~могою про перег~д 
" и якщо змiни до Методики мають наслщком змшу розм1ру 

орендно1 плат, . 
.. и за цим Договором протягом будь-якого строку шсля набуття 

орендно1 плат . ' 
чинностi вiдповiдними змшами. 

~ · орендно·i плати починае застосовуватись з першого числа 
Новии розм1р " 

. за датою укладання СТОРОНАМИ додатково1 угоди до цього 
м1сяця наступноrо .. . . . . . 

' иведення розмiру орендно1 плати у вщповщюсть 1з змшами, 

Договору щодоМпродики Вiдмова ОРЕНДАРЯ укласти додаткову угоду щодо 
внесеними до ет · 



збiльшення орендноi' плати з метою приведения 'il' у вiдповiднiстъ iз змiнами, 
внесеними до Методики, с пiдставою для дострокового припинення цього 
Договору». 

3.~. Додатково до орендноi' плати нараховуеться податок на додану вартiсть 
У розм~рах та порядку, визначених законодавством У кра'iни, я кий сплачусться 

ОРЕНДАРЕМ разом з арендною платою. 

3.6. Орендна плата сплачусться ОРЕНДАРЕМ на рахунок ПIДРИ€МСТВА
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЛ. 

3 • 7 • Орендна плата сплачуеться ОРЕНДАРЕМ незалежно вiд наслiдкiв 
г~сподарсько'i дiяльностi ОРЕНДАР Я щомiсячно не пiзнjше 15 числа поточного 
МlСЯЦЯ. 

3.8. У разi якщо ОРЕНДАР не може використовувати орендоване майно у 
зв'язку з необхiднiстю проведения ремонтних робiт, за його клопотанням 

рiшенням ОРЕНДОДАВЦЯ на пiдставi рiшення постiйноi' кoмici'i Ки'iвсько'i 
мiсько'i ради з питань власностi на перiод виконання ремонтних робiт орендна 

плата може бути зменшена на 50 вiдсоткiв для об'ектiв площею до 150 кв. м на 

строк не бiльше 3 мiсяцiв, а для об'ектiв площею бiльше 150 кв. м. на строк не 

бiльше 6 мiсяцiв. 

Iнформацiя щодо неможливостi використовування орендованого майна 

пiдтверджусться вiдповiдним актом, складеним ОРЕНДАРЕМ та 

ШДПРИ€МСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ. 

Передбачена цим пунктом зменшена орендна плата може бути встановлена 

один раз протягом строку дi'i цього Договору та за умови дотримання Орендарем 

умов договору щодо належного утримання об'екта оренди та його комунiкацiй та 

виконання пiдпункту 4.2.14 цього Договору. 
3.9. Оплата витрат на утримання орендованого майна (комунальних послуг, 

послуг з управлiння об'ектом нерухомостi, витрат на утримання прибудинково'i 

територi'i та мiсць загального користування, вартiсть послуг по ремонту i 

технiчному обслуговуванню iнженерного обладнання та внутрiшньобудинкових 

мереж, ремонту будiвлi, у т.ч.: покрiвлi, фасаду, вивiз смiття тощо), компенсацiя 

витрат ШДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА за користування 

земельною дiлянкою не входить до складу орендно'i плати. 

3.10. Зобов'язання ОРЕНДАРЯ по сплатi орендно'i плати забезпечуються у 

виглядi авансово'i орендно'i плати в розмiрi не менше нiж орендна плата за два 

мiсяцi. ОРЕНДАР сплачуе авансовий платiж протягом 1 О календарних днiв з 

дати пiдписання Договору. ПIДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВА Ч 

зараховуе авансовий платiж як орендну плату за останнi два мiсяцi строку дii' 

договору оренди. Iндексацiя орендноi' плати в цьому випадку проводиться 

вiдповiдно до Методики розрахунку орендноi' плати за майно територiально'i 

громади мiста Киева, яке передаеться в оренду . 

3 .11. Надмiру сплачена сума орендно'i плати пiдлягае в установленому 

порядку залiку в рахунок майбутнiх платежiв, а у разi неможливостi такого 

залiку у зв'язку з припиненням орендних вiдносин поверненню ОРЕНДАРЮ. 

З .12. у разi закiнчення, припинення (розiрвання) цього Договору ОРЕНДАР 

сплачуе плату за фактичне користування об'сктом оренди до дня пiдписання акта 

приймання-передачi об'скта оренди орендодавцем , орендарем та 



балансоутримувачем або i 
ншими документами, передбаченими 

законодавством 

включно: 

. У розмiрi. орендноi' плати, визначеноi' договором оренди,
 - протягом мiсяця 

шсля дати заюнчення (дост 
· 

. . . рокового роз1рвання) договору оренд
и; 

у розм1р1 по · V .. 
.. 

двшно1 орендно1 плати, визначеноi' договором оренди, -

починаючи з другого м1·с · · · 
яця шсля заюнчення (дострокового роз1рвання) 

договору оренди. 

Закiнчення с ··· 
троку дн цього Договору не звiльняе ОР

ЕНДАР Я вiд обо в' язку 

сплат~ти заборгованiсть за орендною платою, як
що така виникла, у повному 

обсяз~, враховуючи санкцi1, ШДПРИ€МСТВУ-БАЛАНС
ОУТРИ::МУВА ЧУ. 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ 

4.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний: 

4.1.1. Протягом 30 календарних днiв з моменту пiдписання цього Д
оговору з 

додатками передати по акту прийм
ання-передачi ОБ'€К. 

4.1.2. Не вчиняти дiй, якi 6 перешкоджали ОРЕНДАРЮ користуватися
 

ОБ'€КТОМ на умовах цього Договору. 

4.1.3 . У випадку реорганiзацi1 ОРЕНДАР Я до 
припинення чинностi цього 

Договору переукласти цей Договiр на таких самих умовах з одним iз 

правонаступникiв, якщо останнiй згод
ен стати ОРЕНДАРЕМ. 

4.1.4. У разi здiйснення ОРЕНДАРЕМ невiд'ем
них полiпшень орендованого 

ОБ'€КТА ОРЕНДОДАВЕЦЬ разом з ШДПРИ€МСТВОМ

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ зобов'
язаний здiйснювати контроль за здiйс

нення..м: 

таких пошпшень. 

4.1.5. Вiдшкодувати ОРЕНДАРЮ, у разi приватизацii" орендованого 

ОБ'€КТ А, вартiсть зроблених невiдокремлюваних полiпшень арендован ого 

ОБ'€КТ А, за наявностi згоди ОРЕН
ДОДАВЦЯ на такi полiпшення, в межах 

збiльшення вартостi орендованого ОБ'
€КТ А в результатi таких полiпшень. 

4.2. ОРЕНДАР зобов'язаний: 

4.2.1 . Прийняти по акту приймання-передачi ОБ'
€К. 

4.2.2. Використовувати ОБ'€КТ вiдповiдно до йога призначенн
я та умов 

цього Договору. 

4.2.3. Своечасно i в повному обсязi сплачувати орендну 
плату та iншi 

платеж~. 

4.2.4. Забезпечити належне збереження, експлуа
тацiю i санiтарне утримання 

ОБ'€КТ А оренди, його обладнання, iнвент
арю та запобiгати його пошкодженню 

1 псуванню. 
. 

4.2.5. При орендi пiдвальних прим1щень дотрим
уватись правил експлуатацii' 

та ремонту iнженерних комунi.кацiй т~ вим
о~ БI-ПП-11-104-7? по зберiганню та 

складуванню матерiальних щ~ностеи у шдвал~ни~ V прим1щеннях, а також 

забезпечити i'x захист вiд аварiй 1нженерних комуюкацш. 

4.2.6. Протягом строку дil Договору до передачi ОБ'€КТ А 

ШДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИ::МУВ
А ЧУ по акту приймання-передачi за 

свiй рахунок проводити необхiдний . поточни~ ремо~т ОБ'€КТ А ( фасаду 

будинку, покрiвлi, орендованих прим1щен~, м1сць сшльного користування , 

системи опалення , водопостачання та водовщведення). Ця у
мова Договору не 

розглядаеться як дозвiл на здiйснення пол
iпшень орендованого ОБ'€КТ А i не 



тягне за собою зобов' . язан.ня ОРЕНДОДАВЦЯ щодо компенсацi'i вартостi лолшшень. 

4.2. 7. Забезпечити пiд , . . . готовку ОБ €КТ А до експлуатацi1 в осiнньо-зимовий перю4д2 п:о~~сти ~теплення вiкон, дверей, ремонт покрiвлi (у разi необхiдностi). 
6 · · щповщно до вимог нормативно-правових актiв з пожежно1 безпеки 

розро лят3ибкомплекснi заходи щодо забезпечення пожежно·i безпеки об'екта оренди. а езпечувати до · держания протипожежних вимог стандарпв, норм, правил, а також викона1-~ня в . . . имог приписш 1 постанов оргаюв державного пожежного нагляду та вимог вiдповiдних служб (пjдроздiлiв) ШДПРИ€МСТВА-
БАЛ:НСОУТРимУВА ЧА (у разi Ух наявностi) . Утримувати у справному станi 
:асо и протипожежного захисту i зв'язку, пожежну технiку, обладнання та 
швентар не допу " . ' скати 1х використання не за призначенням. Проводити 
розслщування випадкiв пожеж та подавати ШДПРИ€МСТВУ-
БА~НСОУТРИМУВА ЧУ вiдповiднi документи розслiдування. Не допускати 
самовшьн~~о перепланування об'екта без розробле1-101 та встановленим порядком 
погоджено~ ШДПРИ€МСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ проектно1 
документацii. 

4.2.9. Забезпечувати безперешкодний доступ до ОБ'€КТА представникiв 
ОРЕНДОДАВЦЯ, ШДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРШv1УВА ЧА та 
структурного пiдроздiлу виконавчого органу Ки'iвсько1 мiсько'i ради (Ки1всько1 
мiсько'i державно'i адмiнiстрацi'i), що здiйснюе управлiння майном, та надавати за 
першою вимогою всю необхiдну iнформацiю щодо ОБ'€КТ А для перевiрки 
дотримання ОРЕНДАРЕМ умов цього Договору. 

4.2.10 На вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ або ШДПРИ€МСТВА-
БАЛАНСОУТРИtv1УВА ЧА проводити звiряння взасморозрахункiв по орендних 
платежах i оформляти вiдповiднi акти звiрки, щорiчно брати участь в 
iнвентаризацi'i розрахункiв станом на дату проведения iнвентаризацi1 на 
ШДПРИ€МСТВI-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧI. 

4.2.11. Не менш нiж за 2 мiсяцi письмово до припинення використання 
ОБ'€КТА повiдомити ОРЕНДОДАВЩО та ШДПРИ€МСТВУ-
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ. 

4.2.12. Самостiйно сплачувати вартiсть фактично спожитих комунальних 
послуг постачальникам таких послуг, якi надаються за окремими договорами, 
укладеними ОРЕНДАРЕМ з цими органiзацiями (водопостачання, каналiзацiя, 
газ, електрична та теплова енергiя, вивiз с_мiття i т. п.), за тарифами, якi у 
встановленому законодавством порядку вщшкодовують повну вартiсть i'x 
надання. 

у разi вiдсутностi можливостi укладання прямих договорiв з 
пiдприемствами-постачальниками послуг (водопостачання, газ, теплова енергiя 
та iн.), ОРЕНДАР вiдшко~овуе витрат~ . ПIД~И€МСТВА
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА за надаю послуги у вщповщносп до окремо 
укладених договорiв на пiдставi даних облiку (лiчильникiв) та/або на пiдставi 
виставлених розрахункiв . . . 

4.2.13. Самостiйно сплачувати на шдстав1 договору з ШДПРИ€МСТВОМ-
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ та/або на пiдставi виставлених розрахункiв , 
пропорцiйно орендованiй площi, частку ~итр~т на утримання прибу д~,~нковоi' 
територi'i, на ремонт покрiвлi, фасаду, вив1з см1ття тощо, послуг по техючному 

1 



обслуговуванню iнжен . ерного обла . . компенсащю витрат m . днання внутр1шньобудинкових мереж та користування земельною . дnРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА 2 д~лянкою за 
4 .. 14. у разi, якщо ОБ'€ . частиною, дотримуватись . КТ с об'ектом культурноi" спадщини чи його спадщини, укладеного мiумо~ охоронного договору на пам'ятку культурно"i або ОРЕНДАРЕМ та ж дnРИ€МСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ органом охорони . .. збереження об'екта куль .. культурно~ спадщини, та забезпечувати законодавства у сфе • . турно~ спадщини чи його частини вiдповiдно до вимог 4 2 15 П р1 ох~рони культурноi" спадщини. · · · ротягом м1сяця · ОБ'СКТ не менш • шсля укладення цього Договору застрахувати е н1ж на його ва . . . на користь ПIДПРИС рпсть за висновком про варт1сть/актом ощнки випадковоi' заг 

6 
. МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА, який несе ризик и еш чи пошкодження ОБ'€КТ А у порядку, визначеному законодавством, i н. адати ОРЕНДОДАВЩО' БАЛАНСОУТРИМУВ ... та ШДПРИСМСТВУ-А ЧУ копн страхового полiсу/договору i платiжного доручення про сплату с . ~ . трахового внеску. Пост1ино поновлювати догов1р страхуван~ та~м чином, щоб на увесь строк ОБ'СКТ був застрахований. ~бов язков~ для страхування ризики: пожежа, вибух, удар блискавки, дi"i СТИХlИНИХ явищ прот . .... . . , , иправн1 дн трепх ос16, пошкодження водою, пошкодження об екта орен~ при проведеннi ремонтних робiт та iншi додатковi ризики, вiд яких необх~дно застрахувати майна, на вимогу ШДПРИСМСТВАБАЛАНСОУТРIО.1УВА ЧА. 

4.2.16. У разi прийнятгя рiшення щодо нього про припинення шляхом реорганiзацii' чи лiквiдацii', або порушеннi щодо нього справи про банкрутство в господарському судi письмово повiдомити про це ОРЕНДОДАВЩО та ШДПРИСМСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ в 10-денний термiн з дати прийнятгя вiдповiдного рiшення. 
4.2.17. У разi приватизацii: ОБ'СКТА ОРЕНДАРЕМ в 10-денний термiн надати ОРЕНДОДАВЩО та ШДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИ11УВА ЧУ копiю нотарiально посвiдченого договору купiвлi-продажу ОБ'€КТ А та акта 

приймання-передачi. 
4.2.18. У разi змiни рахунку, назви пiдприемства, телефону, мiсцезнаходження письмово повiдомляти про це ОРЕНДОДАВЩО у тижневий 

строк. . 4.2.19. Забезпечити належне утримання шженерних комунiкащи (водопроводу, каналiзацi"i, електричних та опалювальних мереж), якi знаходяться на ОБ'СКТI. у випадку аварiй та проведения планових ремонтних робiт повiдомляти про це ОРЕНДОДАВЩО та ШДПРИСМСТВУ-
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ. 

4.2.20. Пiсля припинення дi"i цього Договору протягом 3 календарних днiв передати майна по акту приймання-передачi ШДПРИСМСТВУБАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ. Акт приймання-передачi ОБ'СКТ А пiдписуеться вiдповiдним ОРЕНДОДАВЦЕМ, ОРЕНДАРЕМ та ШДПРИ€МСТВОМБАЛАНСОУТРИ1\1УВА ЧЕМ. У разi невиконання цього пункту ОРЕНДАР сплачус неустойку у подвiйному розмiрi орендноi: плати. 
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4.2.21. 3 метою пр•·~вед . ., ення роз • · · · 
вими ринковими умо м~ру орендно·i плати у в1дповщн1сть 1з 

но вами ОРЕНДАР О · ВЦЮ й · 
3 
незалежноi' оцiнки OБ'€КТ А. мае надати РЕНДОДА нови звп 

за три мiсяцi до дати за ·. 
. . кшчення цього Договору - якщо Договiр укладено 

менше юж на три роки 1 ОРЕНД . 
бо через три роки . АР бажае продовжити Догов1р на новий строк, 

;ри i бiльше рокiв. · шсля дати попереднього звiту - якщо Договiр укладено на 

Одночасно iз звiтом н v 

. адаЕ:ться заява про продовження Договору на новии 
строк, якщо нова ощнка здiй . ··· 

~ снюЕ:ться з метою продовження дн Договору на 
новии строк. . 

Порушення ОРЕНДАРЕМ . . . 
. . зазначеного у цьому пункт~ строку надання зВiту 

про незалежну оцшку бшьше нiж на два мiсяцi € пiдставою для непродовження 

Договору ~а новий строк або для дострокового розiрвання Договору. 
Пропущении строк MO)I<e бути v • • • • v .. . • •·· 

.. .. ·. .. поновлении на шдстав1 р1шення поспино1 ком1с11 

Кишсько1 м1сько1 ради з питань власностi. 
4-2-22 - У разi необхiдностi здiйснити заходи з метою пристосування 

ОБ'€КТ А до потре_б людей з обмеженими фiзичними можливостями. 
4.2.23. У раз1 виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацiй, 

пов'язаних з природною стихiЕ:ю: ураган, землетрус, великий снiгопад, 
ожеледиця тощо, надавати сво1х працiвникiв для лiквiдацii' i'x наслiдкiв. 

4.2.24. Здiйснити нотарiальне посвiдчення та державну реЕ:страцiю цього 

Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своi'х коштiв. 

4.2.25. Сторони вживають заходи для здiйснення державноi' реЕ:страцii' права 

власностi територiальноi' громади мiста КиЕ:ва на ОБ'Е:КТ. З цiею метою 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ вживае заходiв, передбачених рiшенням Киi'вськоi' мiсько1 

ради вiд 23 жовтня 2013 року №270/9758 «Про питания, пов'язанi з державною 

реЕ:страцiею речових прав на нерухоме майно, що належить до комунальноi· 

власностi територiальноУ громади мiста Киева», зокрема, забезпечуЕ: видачу 

протягом шести мiсяцiв з моменту укладання цього Договору секретарем 

Ки'iвськоi' мiськоi' ради або iншою уповноваженою особою довiреностi 

ОРЕНДАРЮ для вчинення вiд iменi територiальноУ громади мiста КиЕ:ва всiх 

дiй, необхiдних для здiйснення технiчно'i iнвентаризацi'i i реЕ:страцi1 права 

власностi територiально'i громади мiста КиЕ:ва на ОБ'Е:КТ. Витрати, пов'язанi з 

вчиненням цих дiй, покладаються на ОРЕНДАР Я, з його згоди. 

4.2.26. Забезпечувати наявнiсть на територii' об'Е:ктiв оренди нотарiально 

посвiдчених копiй документiв, якi засвiдчують особу та надають право 

перебувати та здiйснювати господарську дiяльнiсть на територii' об'екта оренди 

(паспорт, свiдоцтво про реЕ:страцiю, виписка (витяг) з Е:диного державного 

реЕ:стру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприЕ:мцiв, договорiв оренди 

(суборенди), трудовий договiр мiж працiв_ниI<?М та особою, яка використовуЕ: 

найману працю, трудова книжка, дозвшью документи тощо ). Письмово 

повiдомляти ШДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИ1\1УВАЧУ про особу, яка мае 

право перебувати (здiйснювати) господарську дiяльнiсть на територi'i об'Е:кта 

оренди у тижневий строк. 
4.3. ШДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИ1\1УВА Ч зобов'язане: 

4.3.1. у непереданих в оренду примiщеннях забезпечувати додержання 

вимог нормативно-правових аI<Тiв з пожежноi' безпеки. 



4.3.2. Здiйснювати кон 
. траль за 

договору 1 У разi виникнення 6 
виконан~ям ОРЕНДАРЕМ умов цього 

rrлатеж1в вжити заходiв щодо п за орrованост~ з орендноi' плати або iнших 
. . оrашення забор . . 

вiдnовщну претенз1йно-позовну· 
6 

rованосп, в тому чист проводити 

4 3 3 у ' • V ро оту • 
. . . раз1 зд1иснення ОРЕН . ' 

ОБ'СКТ А ОРЕНДОДАВЕЦЬ ДАРЕМ невщ емних полiпшень орендованого 
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ зобо , . р"азо~" з ПIДПРИ€МСТВОМ

таких полiпшень. вязании зд~иснювати контроль за здiйсненням 

5. ПРАВА СТОРШ 

5.1 . ОРЕНДОДАВЕЦЬ мае право: 
5 .1.1. Проводити необхiд • " . 

нии огляд та перев1рку виконання ОРЕНДАРЕМ 

умов цього Договору В п · · 
. · роцес1 перев~ рки виконання умов цього Договору 

оренди може бути зд~йснена ф б · · · 
ОБ'€КТ А. ото- а о вщеоф1ксащя стану та умов використання 

V 5. l .2 .. Виступати з iнiцiативою щодо внесения змiн до цього Договору або 

иого роз~рвання У разi погiршення стану орендованого майна внаслiдок 

невиконання ~бо неналежного виконання умов цього Договору. 

5.1.3. В1дмовитися вiд договору та юкити необхiдних заходiв для 

примусового виселення ОРЕНДАР Я при несплатi ОРЕНДАРЕМ оре
ндноi' плати 

протягом 3 мiсяцiв пiдряд з дня закiнчення строку платежу. 

5.1.4. Контроmовати з залученням ШДПРИ€МСТВА-

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА виконання умов цього Договору та ви
користання 

ОБ'€КТ А, переданого в аренду за цим Договором, i у разi необхiдностi спiльно
 з 

ШДПРИ€МСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ вживати вiд
повiдних заходiв 

реагування. 

5.2. ШДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВА Ч мае право: 

5.2.1 . Проводити необхiдний огляд та перевiрку виконання ОРЕНДАРЕМ 

умов цього Договору. В процесi перевiрки виконання умов цього
 Договору 

оренди може бути здiйснена фото- або вiдеофiксацiя стану та умов використання 

ОБ'€КТА. 
5.2.2. Стягнути з ОРЕНДАРЯ заборгованiсть з орендно'i плати та iншi 

збитки, заподiянi ним невиконанням своi'х зобов'язань за цим Договором, 

шляхом звернення стягнення на йога кошти та майна в порядку, визнач
еному 

. законодавством Укра'iни. 
5.3. ОРЕНДАР мае право: 
5 .3 .1 . Використовувати ОБ'€КТ вiдповiдно до його призначення та умов 

цього Договору. 
5.3.2. Виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисно'i 

документацi'i на проведения ремонту• 

5.3 .3. На час проведения ремонту порушувати питания про зменшення 

орендноi' плати для частковоУ компенсацi'i сво'iх витрат на ремонт з урахуванн
ям 

вимог пiдпункту 3. 8 цього Договору • 
5.3.4. Сплачувати орендну плату авансом за будь-який перiод у межах 

строку дi'i Договору. Iндексацiя орендно'i плати в цьому випадку проводить
ся у 
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J3JДJ! vv•,.---- - , - - - М'-' .1. V .н;тодики оз 

rромади м1ста Киева, яке nepp Рахун:ку орен:дн: .. 
5 3 5 З едаеть 01 плати ~ . . . вернутися до ОРЕ ся в орен:ду. за маино територiальноi' 

змеfilUеННЯ орендноi' плати ндодАВЦя з кл 
б . , ЯI<Що 3 . оnотанням щ . . умови, перед ачен1 цим До н:езалежних . одо вщлов~дного 

виНИ ОРЕНДАР Я. говором, або iстотн:о в1~ нього обставин змiнилися 
5 3 6 за п nог~ршився стан OБ'€КТ А не з • · · опереднь 

6 енду С б ою згодою ОРЕН су ор · У орендну плату в розм· . додлвця здавати ОБ'€КТ 
8 об'ект суборе~ди, отримуе ОРЕНДАР 1р1, що н:е перевищус орендноi' плати за 

до бюджету м1ста Киева. ' а решта суборендноi· плати спрямовусrься 
5.3.7. За згодою ОРЕНДО 

розшир~ння, технiчне nереозбро€:В~ проводити замiну, _реконс~рукцiю, 
вартосп . Б €КТА, що зумовлюс шдвищення його 

б. ВЩПОВIДАЛЬШСТЬ CTOPIH 

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не . . . 
ОРЕН Арю . несе вщповщальносп за збитки, нанесенi Д внасл1док а ... · 

варн шженерних комунiкацiй якi знаходяться на 
ОБ'€КТI або за його межами, якщо вину ОРЕНДОДАВЦЯ 'не встановлено. 

б.~. За несвоечасну та не в повному обсязi сплату орендноi' плати та iнших 
платеж1в на користь ШДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТР11МУВА ЧА ОРЕНДАР 
сплачуе на користь ШДПРИСМСТВА-БАЛАНСОУТР11МУВА ЧА пеню в 
розмiрi 0,5 % вiд розмiру несплачених орендних та iнших платежiв за кожний 
день прострочення, але не бiльше розмiру, встановленого законодавством 

Украi:ни. 

Крiм того, орендар згiдно з пунктом 2 статтi 62~ Цивiльног? кодек~у 
Украi'ни сплачуе iнфляцiйнi витрати по заборгованосп та 3 % р1чних вщ 

простроченоi' суми заборгованостi. .. . 
у разi, якщо на дату сплати ?Ре~дно1 плати заборговаюсть за нею 

менше нiж три м1сяц1, ОРЕНДАР також сплачуе штраф у становить загалом не . 
розмiрi 3 % вiд суми заборгованосп. .. . . 

у випадку примусового стягнення орен~но1 платЕи тДАРа 1ншЯ их платежш у 
конодавством Украши, з ОР Н також можуть 

порядку , встановленому ;;сязi втрати, пов'язанi з таким стягненням та iншими 
стягуватись У п?вному во iв (демонтаж, зберiгання тоща). 
процедурами роз1рван~ дога ре ШДПРИСМСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ 

6.3. ОРЕНДАР Вiдшкодовуремонтом або експлуатацiею ОБ'€КТ А. 
б · неналежним • з итки, спричинен~ . 6 нищеннi об'скта оренди з вини ОРЕНДАР Я в1н 
. При погiршенн1 ст;;;~;В~ ~БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ збитки в подвiйному 
вщшкодовуе ПIДПРИ€ . для вiдновлення майна. 
розмiрi вартостi, яка необх_щна дбачених цим пунктом Договору, здiйснюсrься 

. битюв пере б · В1дшкодування 3 ' . азначенi ризики не застраховано а о розм1р 
якщо вищез б . лише за умови, roe розмiру завданих з итюв. 

страхового вiдшкодування м~~ заrибелi ОБ'СКТ А несе ГПДПРИ€МСТВО-
6.4. Ризик випадково1 

БАЛАНСОУТРИМУВ~ Ч. ОРЕНДАРЕМ ОБ'€КТ А без письмового 
зв~льнення ПIДПРИс,МСТВА 6.5. у раз~ ОРЕНДОДАВЦЯ та с., -

попередження 



БАллНСОУТРИМУвл чл 
аЛе)I(НОМУ станi ОРЕНдАР' а також без с 

ff не кладанн 
зв'язку з цим збитки в се nовну мате . я акта про передач ' 

УАЛАНСОУТРИМУВ nовному " р1альну вiдп . . у ОБ €КТ А в 
Б А ЧУ O 

IX розмiрi та овщальюсть за нанесенi 

rriдnисання акта прийман рендну плату сллачус ПlдnРИ€МСТВУ 

6 з v Ня-nере • за весь · -
6. . а маино зали дач1 OБ'€КТА перюд користування 

' mене ОРЕ . до 

наг ляду та охорон НдАРЕМ 
БАЛАНСОУТРИМУвл ч и,_ ?РЕндомвlцьорендованому примiщеннi без 

6 7 п В1Дnовщал . та Ш ттrmисм 

. . ри невиконан . ь. ноет~ не несу ~ и- ~ СТВО-
. . . Н1 або no . ть. 

договору та з 1нmих пiдста РУШеню однiею • СТ 
Доrовiр може бути р . в, nередбачених законо ~з . ОРШ умов цього 
. оз1рваний достр . давчими актами Украi·ни цей 

рнnенням суду. оково на вимогу O · •· • С ' 

6 8 с . . дюс1 1з TOPIH за 

. . п1рн1 питания . по цьому д 

встановленому законодавством· у " оговору розглядаються у порядку 

6 9 у 
• краши 

, 

• • раз1 наявностi у б • . · 
· • . Уд1вш або спо · · . 

солщарну в1дповщальнiсть за ... РУ~1 юлькох орендар1в ОРЕНДАР несе 

.. ф · належнии техючнии" · ·· б · · 
1х асаду, 1нженерних комунiка iй . . стан ц1е1 уд1вш або споруди, 

прибудинковоi' територi'i. ц ' саютарне утримання об'екта оренди та 

6.10. у разi вiдмови ОРЕНДАРЯ . . 
протягом 20 днiв 

3 
д вщ пщписання акта приймання-передачi 

. ати отримання акта вiд ОРЕНДОДАВЦЯ Договiр при
пиняЕ: 

СВОЮ ДlЮ. 

7. ВIДНОВЛЕННЯ ОБ'€КТА ОРЕНДИ ТА УМОВИ ЙОГО П
ОВЕРНЕННЯ 

7 .1. Амортизацiйнi нарахування на об'скт оренди нарахову
е та залишас у 

сво€му розпорядженнi ШДПРИ€МСТВО-БАЛА
НСОУТРИМУВА Ч/ОРЕНДАР. 

Амортизацiйнi нарахування використовуються на в
iдновлення ОБ'€КТ А. Право 

власностi на майно, придбане або набуте в iнший спосiб за рахунок 

амортизацiйних вiдрахувань, належить територiальнiй гр
омадi мiста Киева. 

7 .2. ОРЕНДАР не мае права без письмово'i згоди ОРЕНДОДАВЦЯ 

проводити переобладнання, перепланування, ремонт ОБ'€
КТ А, вести будiвельнi 

роботи на прибудинковiй територi'i. 
7.3. Згода на виконання таких робiт надаеться листом ОРЕНД

ОДАВЦЯ, в 

якому зазначаеться про надання згоди, погодження проекту (як
що йога наявнiсть 

передбачена законодавством Укра'iни), кошторису витрат та тер
мiн виконання 

робiт . 

7 4 Б • льнi роботи на ОБ'€КТI виконуються тiльки на пiдставi 
. . удше ... 6 .. 

проектно-кошторисноУ документац~_1, розро лено1 та затвердженоi' в 

установленому законодавством :краши поря~у, та при наявно
сп дозвiльних 

до . иконання будшельних робп, отриманих в установленому 

кумент1в на в 

порядку. 
... Д 

7 5 у . закiнчення/припинення дн цього оговору або при його 
• • раз~ u V 

• 

. . OPELJДAP зобов'язании за актом приимання-передач1 повернути 

роз1рваню .1 . 
• . • 

OБ'€КТ ШДПРИ€МСТВУ-БАЛАI-IСОУТР~ВАЧУ у сташ, не прш
ому, нiж в 

б ОБ,с,КТ на моме
нт передаt.п иого в оренду, з урахуванням ycix 

якому пере ував с,, • • 

. .., OPELJДAPEM полiпшень, яю неможливо вщокремити
 вiд ОБ'€КТА 

зд1иснених г 



3311одiяння йому шкоди беЗ . ' 3 Урахув 
оРендй• аннлм зносу за пе . . .. 

7.6 .. Для отримання зг рюд строку дн договору 

OPEf-IДAP подас заяву i м оди_ ОРЕНДодлвця . 
. .. атер1али: . на зд1" 

~,1тор1алы-ю1 громади мi зг~дно з П иснення полiпшень 
теР . 

0 
ста Киев оложенням 

аднв1д21. 4.2015р. №41S/l 280 а, затвердженим . про "аренду майна 
р Вартiсть полiпшень ОБ · р~шенням Кювсько'i мiсько'i 

оРЕНдОДАВЦЯ, якi не м~€КТ А, . проведених ОРЕН 
ioмneнcaцil не пiдлягас жна вщокремити без ДАРЕМ без згоди 

ОРЕНДАР 
. . шкоди для ОБ'€КТ А 

вправ1залипnr ' 
. ., . z.u...u.nTИ за собою . 

зд1иснею за рахунок власних ко . проведею ним полiпшення ОБ'€КТ А 

ОБ'СКТ ~ без заподiяння йому ш:т~в, якщо вони можуть бути вiдокремленi вi; 
Пошпшення OБ'€КТ А ди .. 

. , виконаю ОРЕНДАРЕМ . 
вимогами шдпункту 7 .3 цього Д . за власю кошти згiдно 3 

ОБ'СКТ А без заподiяння йом оговору' як~ неможливо вiдокремити вiд 
· •· У шкоди залишаютьс ·" 

територ1ально1 громади мiста К ' я У комунальюи власностi 
· исва за винятком ... 

iншого вщчуження ОБ'€КТ А ОРЕНД приватизацв, продажу або 

. ОРЕНДАР мае право отрима.:~· '" 
невщ' емн1 полiпшення ви . дшкодування витрат, здшснених на 

, конаю за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ якщо ОРЕНДАР 

належно виконував умови до ' 
ОРЕНДОДАВЕU:Ь не п . говору протягом строку його дi'i, а 

, . 
6 

. . одовжив д1ю договору пiсля закiнчення строку оренди у 

зв язку з нео х1дн1стю використа б' ' 
.· . ння о екта оренди для власних потреб. 

Розм~р Вlдшкодування витрат, здiйснених на невiд'Е:мнi полшшення, 

визнач.аеться за результатами незалежно'i оцiнки. 

8. ОСОБЛИВ! УМОВИ 

8.1 . ОРЕНДАР не мае права передавати сво'i зобов'язання за цим Договором 

та передавати ОБ'€КТ повнiстю або частково в користування iншiй особi, 

укладати договори (контракти, угоди) , пов'язанi з будь-яким використанням 

ОБ'€КТ А iншою юридичною чи фiзичною особою без попередньо'i письмово·i
 

зrоди ОРЕНДОДАВЦЯ. 
ОРЕНДАР не мае права укладати договори(контракти , угоди), у тому числi 

про спiльну дiяльнiсть, пов'язанi з будь-яким використанням ОБ'€КТ А iншою 

юридичною чи фiзичною особою без попе?едньоrо дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ. 
Порушення цie'i умови Договору € шдставою для дострокового розiрвання 

цього Договору в установлен ому порядку • 
8.2. Рiшення про передачу ОБ'€КТА (його частини) в субаренду надасться 

ОРЕНДОДАВЦЕМ в установленому порядку . 
8.3. ОБ'€КТ повинен використовуватися ОРЕНДАРЕМ тiльки за цiльовим 

nризначенням, обумовленим пiдпунктом 1.1 цього Дог~вору. 
8.4. Порядок участi ОРЕНДАР:5! в ~тр_иманю, ремонтi i. технiчному 

обслуговуваннi будiвлi , у т.ч . : ремонт~ поr~ршш, _ фа~а~ будинку, шженерного 

Рбладнання внутрiшньобудинкових систем 1 зовю~шх шженерних мереж; вивiз 

с:мiття; благоустро'i та санiтарному утриманю прибудинково'i територi'i, 

о:мпенсацiю витрат ШДПРИ€МСТВ~:-БАЛАНСОУТРИ11УВА ЧА за 

ористування земельною дiлянкою та м1сцями загального користування, 

\ 
l -
\ 

1 
\· 

1 1 



очасться ~I<ремим доrово 

~, , э t'Аf-JСОУТРИМУВА ЧЕМ 6Р
0~, який Укл 

~АЛ s.5. У разi виявле1-11-1я а O ll!l!Joю eкcr11Iy:~:ьcJ1 3 ffiдГIРИ€МСТВОМ

э~а•1енням Доrовiр може 6 ~акту. використання чою, орrанiзацiсю. 
ррИ оРЕНДАР зобов'язан . ! и Роз~ рвано. ОБ €КТ А не за цjльовим 

ии додат 
oJO розрахованою за фа1 ково сплатит . 

пл вr . ' <rичний ви и р~зницю мiж арендною 

ре 13 1ркою, та арендною платою . д використання 0Б'€КТ А V 

пе з дати останньоi' . ' визначеною ' встановлении 

0ренди , . перев1рки, Прове . .. ~им Договором за весь перiод 

8.6. За порушення договiрних б д~но1 зrщно з п. 17.1 Положення. 

еревищення орендованоi' площi т 3? ~в язань в частинi страхування об'скта 
п • • , орr1вл~ за н • ' 

ри недотриманю шших умов ещльовим призначенням а також 

п 
договору д • ' 

rюстроково в установленому зако
н . · оrов1р може бути розiрвано 

,,. 
одавств1 порядку. 

9· СТРОК ДII ДОГОВОРУ 

9 .1. Цей Договiр е укладе 
. 

• 11 c:i, " ~ ~u..J 20)1) ним 3 моменту шдписання йога СТОРОНАМИ i
 

д1 с з ~ . _року до" ~~ "~'\.u.~ 20 сl~ року. 

У раз1, якщо законом передбач 
. .- . 

• V • • 
ене нотар1альне посвщченн

я 1 державна 

реестрац~я, ~еи _Доrов~р е укладеним з момен
ту державноi' ресстрацii'. 

~-~· У Cl змши та доповнення до цього Договору оф
ормляються в письмовiй 

форм~ 1 вступають в силу з моменту пiдпи
сання i'x Сторонами. 

9.3. Одностороння вiдмова вiд Договор
у не допускаеться, крiм випадку, 

передбаченого пiдпунктом 5.1.3 цього Договору. Лист з вiдмовою в
iд Договору 

направляеться поштою з повiдомленням про вручен
ия за мiсцезнаходженням 

ОРЕНДАР Я, вказаним у Дого
ворi. Договiр е розiрваним з дати одержання 

ОРЕНДАРЕМ повiдомлення 
ОРЕНДОДАВЦЯ про вiдмову 

вiд Договору, або з 

дати повернення ОРЕНДОД
АВЦЮ вiдмови вiд Договору 

з вiдмiткою вiддiлення 

зв ' язку про вiдсутнiсть ОРЕН
ДАРЯ :а вказаною адресою. 

9.4. Договiр припиняеться в раз1 : 

- лiквiдацi'i ОРЕНДОДАВЦЯ або О
РЕНДАРЯ; . 

_ невиконання або систематичного 
неналежного виконання 1

стотних умов 

договору; 
. . 

. а який йоrо було укладено, 

- заюнчення строку, н ЕНДАРЕМ (за участю ОРЕНДАРЯ)· 

- приватизацii' об'екта оренди ОР 
' 

- банкрутства ОРЕНДАР Я; 

- загибелi ОБ'€КТ А; ендарем е фiзична особа); 

- у разi смертi ОРЕНДАР Я (якщо ор ко
ном 

. ередбачених за · . . 

- в шших випадках, п . вано за погодженням Сторш . Догов1р 

9.5. Договiр може бути р~з~рмлення ОРЕНДАРЯ/ОРЕНДОДАВЦЯ
 про 

в • дати повщо 
ПIДПР с 

важаеться роз1рваним з 
. нiше дати повернення Ие,МСТВУ-

зг · але не ра · 
. 

оду розiрвати Догов1р, , КТ А за актом приймання-передач1. 

БАЛАНСОУТРИМУВ~ ~? ОБ € PIH Договiр може бути достр~ково розjрв~но за 

9 .6. На вимогу одюе1 13 СТО . СТОРОНАМИ своi·х зобов язань та з 
шших 

Рimенням суду у разi невиконання актами Украi'ни. 

niдстав передбачених законодавчими на новий строк ОРЕНДАР звертаЕ:ться до 

' ··· Договору ... • 

9.7. Для продовження. дн . закiнчення строку дн цього Дого
вору 1з заявою 

ОРЕНДОДАВЦЯ за три м1сящ до 



11pOJ \O Uil(~ l\ШI Договору НА 
новий ст . 

,,1н' ; 1 1.1,ю ю'~' о цi111<и 0Б'€КТА ЯI< n ере-дбаt рок. До заяви додасться новий
 звiт з 

,i:1 . 
, · ·, 1ено пунrпом 4 2 20 д 

,11 у р1ш нuотриманнл ОРЕJ-IДОДАВЦЕМ 
. . цього ог_овор1. 

• 1 1 1J 1 ~ж 1io'i оцi,ши 0Б'€КТ А протяrом зая~и ?РЕНДАРЯ J ~впу з 

//\ . ~... . . .. 
ДВОХ МIСЯЩВ З дати заюнчення 

,1 11 1111 "11ю1 о ~ 1 ро1<у для tx надання ОРЕДОД
АВЕЦЬ 6 

, v 

1 АР•О · ' · зо ов язании налра
вити 

()PI? l)i повщомлення про припинення цьоrо Договору. Зазначене 

11 0 1~ ~домлен нн пов~~ ~:1 но бути направлено не пiзнiше одного мiсяця пiсля 

~(11, 1 11 1 \ СННЯ С1'р01(У ДII Договору. 

У рпз i u iдсутностi _заяви o~нiE:i' iз СТОРГН п
ро припинення цього Дого

вору 

обо ·1~~1 ну йоrо умов п1сля 
заюнчення строку його 

дii' протягом одного мiс
яця 

До 1 ·uо 1 р овюкает~ся прод
овженим на той са

мий строк i на тих с
амих умовах, якi 

буJ11 1 передбачею цим
 Договором. 

Зозначен i д i'i оформляються вiд
повiдним договором, 

який е невiд'емною 

чост11 но10 цъоrо До
говору. 

9.8. Цей Доrовiр склад
ений в трьох примiрн

иках: по одному при
мiрнику для 

ОРЕНДОДАВЦЯ, ОРЕНДАРЯ та ШД
ПРИ€МСТВА-БАЛ

АНСОУТРИМУВА Ч
А. 

Кожю-tй з примiрн
ю<iв мае однакову

 юридичну силу. 

10.ДОДАТКИ 

Додатки до цьо
го Договору е й

ого невiд'емною
 i складовою части

ною . 

До цьоrо Догов
ору додаються:

 

Акт приймання-п
ередачi орендо

ваного майна; 

розрахунок оренд
ноi' плати ; 

викопiювання 
з поповерховог

о плану. 

11. МIСЦЕЗНАХОД
ЖЕННЯ ТА ПЛА

ТIЖНI РЕКВIЗ
ИТИ CTOPIH 

ОРЕНДОДАВЕ
ЦЬ 

Дс11арп1мснт к
ому11алы10)' 

оласностi м . Киева 

01001 м. Ки"iв , 

вул. Хрещатик, 1 О 

UA648200190000035414045024278 

о ГУ ДКСУ у м. 
Kиcni 

Код банку 820019 

Код €ДРПОУ 19020407 

тел. 202-61-76 

факс 20~-:. 6.J.'~17.~·//· ,, 
\,, V--' \1 1 • 0 ", 

/'1 ~ \ ' ' ' • 

....... ,- 1 ' 
,, 

- . 

Пс1>tа 111'1 зnсту\111ш,1.(11i>с1пора 
., 

\ 
1 1 

1 ~ , ' ' ' 1 \ 

\ - ·~~ ,, , 
\ .. ~ . 

' ~\ ··~ / 

• jY О.В. Щму.rшр 

ОРЕНДАР 

ФОП Сlшnк В.
В. 

01030, м. Ки'iв , 

вул. Б.Хмельни
цькоrо, буд. 66, 

кв 43 
€ДРПОУ 2330411725 

Поточний рахун
ок № 

UA953808050000000026005499 l 97 

у АТ «Райффайзен Банк Ава
ль» 

м. Киева , 

М<Ю 380805 

( 
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Кишський мi
сью1й 

полоrовий бу
динок № 5 

03037, м. Ки'iв, 

прос. В. Лобано
вського, 2 

Поточний ра.ху
нок № 

UA258201720314281001203048599 

в Державнiй ка
значейськiй 
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 м.Киiв 

МФО 820172, 
"'730 
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Затверд~енjр' ;~', . ✓ 
Перш 1t h,,v ~i., ,,_ ,.,. 

.. и~. з"'~tуtt1 1,тw,дй'rектор д 
l<OМ' "\'i" i ' ,. i , • ~ \ а еnартаменту 

- ~нально1 аснос.т1-м ..'._Кисва 

~ 
О. Шмуляр 

Додаtок 1 • " 

до .doroiro~y 11~д &\~_()\ . ~ № ~\g~ 

РОЗРАХУНОК 

_орендно'i плати по нежитловому примiщенню (сгюруди) 
за адресою: м1сто Ки'iв прос В Л б . 

, п . • о ановського, 2, ттера «О» , «Модуль-павiльйон)) 
станом на 30.09.2019 р . 

1. Площа примiщень ( спору д) , яка передаеться в орендне користування 95,1 •~в. м 

2. Вартiсть об' екта оренди, яке е частиною нежилого будинку (споруди,) вiдповiдно до 

висновку про вартiсть майна станом на 30 вересня 2019 р. виконаноi' суб'ектом оцiночноi' 

дiяльностi ПП «Саната» склада€ 893000 (вiсiмсот дев'яносто три тисячi) гривень без ПДВ. 

3. Орендна ставка у % вiдповiдно до Методики розрахунку орендноi' плати за 

користування майном територiальноi' громади мiста Киева, затвердженоi' рiшенням Киi'вради 

вiд 21 .04.2015 № 415/1280 (iз змiнами тадоповненнями) становить 10 %. 

4. Розмiр рiчно'i орендноi' плати 893000*10% = 89300,00 грн.(без ПДВ) 

5. Розмiр мiсячноi' орендноi: плати 89300,00/12* = 7441,67 (без ПДВ) 

6. Розмiр орендноi: плати за кожний наступний мiсяuь розраховупься шляхом 

коригування розмiру мiсячноi: орендноi: плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцii: за 

поточний мiсяць. 

7. Податок на додану вартiсть сплачуеться орендарем о~ремо вщ орендно'i плати у 

· ядку встановленому чинним законодавством Укра~ни. 
розм1рах та пор , 

8. Розмiр за 1 кв. м 

ПIДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 

Киiвсы,ий мiський пологовий будинок № 5 
0303 7' м. Ки'iв, прос. Валерiя Лобановського, 2 

€ДРПОУ 01993730 
203048599 

П/р № UA25 • у <ра'iни 
д . u 1 1 

в ержавю 

м .Ки'iв, М 

тел.275-80 

Голов 

-~ 
~ · 

78,251 грн. (без ПДВ) 

ОРЕНДАР 

ФОП Сивак В.В. 

01030, м . Ки'iв, 
вул. Б.Хмельницького , буд. 66, кв 43 
€ДРПОУ 2330411725 
Поточний рахунок № 

3808050000000026005499197 у АТ 
валы> м. Ки€ва, 

ак 

~ tщ;: .. 

1 
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