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орсllлlt llcP) xo\lot о \,l:liilla. lllo ltалсrкlt l 1,1tll lcoTyllallbttoT в. tacttocl i

Бсрсt:t tlc1,1coi rt ict,l(oi рллll

I. Умовп логовору Qtалi- Упловll)

[]айменчванпя
tlаселеного пунктч

м, [iерlсзаttь

2 Да га 20 жов,t,ня 202I року

Сторони
I,iаймену-

ван ня

код згiдttо з

Сдtлttttм

лер)каRIlим

ресс,гром
1ор иди ч llих

осiб,
(liзичних осiб
-пiлприсплuiв
iгромалських

t|lopMyBatl ь

Ддреса
м iсttезнахо-

л)кеIIl]я

Прiзвище,
iм'я. по

батьковi (за

наявностi)
осtrби, tttcl

п illписала
.lto го в ip

Посала
особи, Ltlo

пiдписала
логорiр

l1осиrlаttня tta

доl(умеlll,.
я к|tй надас

IloBHOBa)Keli-
ня lla

пiдписаtttlя
догоl]ору
(cTaTyl,.

llоло)iс нllя.
llaKa3,

ловiрсttiсть
-1,o lIlo )

з,l Оренлолавечь В икоtrав-
.tий tcoMiTeT

Березан-
cbKoi
MicbKoi рали

222 02 0.1б 0754l ,

I(иiвська
область,
м,Березан ь,

вул, Герtliв
небесllот
CoTHi, l

J'имченко
ВоJ]олим ир
Григорович

Березаtt
сьl(ий
мiсысий
голова

Заtсоli
Украittи.,Iiро
м ictteBe
самовря,ltуRаtl
ня в YKpai'tti"

з.1.1 А,цреса електронноi поutти ОренлолаRrLя, tla яку
tlадсиJtаIоться офiшiйнi повiломлеtIl{ям за tlим
догоROром

lэсгеzап mг@u kr,пеt

з.2 Орснлар Товариство з

обмелсе -нокl
вiлповi
дальнiстlо
.,IlayKoBo-
виробн иче
пiдприсмство
,,Термобул-
монтаж"

] t]6l l575 02l40.
м,I(иiв. вул,
I'ри trtKa,9

кв, I I4

Руль
Вiталiй
М llKoJ]a -

йович

/(rrpeKTop (iта гу г

1,ов .,llt]ll
,.Термобуtt-
N,] o I l1'a }lt "

з,2. 1 Адреса елскl,ронноi пошти Оренларя, на яку
надсилаються о(liчiйнi повiлом.ltення за llим
доI,овором

3,2,2 Офiчiйний веб-сайт (cTopiHKa чи профiль в

соцiаJlьвiй Mepe)(i) Оренларя. tla якому
опlблiковаttа iнс|lормаuiя про Ореl1,1аря ]а йоlо
дiял bHicTbl

з.з Бzulаrtсоутримувач Комуналыtе
пiлприсмство
,,Березанько
м у нсерв ic
викоllавчого
ком iTeTy
Березанськоi
MicbKoI ралп"

з806577l 0754l ,

I(иТвська
область.
Броварськиi,l

р- н.

с.Садовс,
вул,
Гагарiltа.2

Гура
Сер гiй
Васил bcr

вич

l{а,laLльllпк Ста-гуr.
заl,всрrокс!lI.1ii

рitttсrtttяпl
БерсзаlIсы(о'i'
MicbKoi рали
вiл 24.03.20lб
Nц l06-09-Vlll
розllоряд)l(еlI-
нл вiд 22,05,
20 l9 Nl 6],к

].j.l Лдреса електронноi ttomTll Балансоутримувача, tlа

яку надсилаlоться ot|irriйHi повiломле]iням за 11им

догоl]opoM

еlепа.pope@ukr,net
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4 об'скт орслlли та склад майt;а (,,tалi - MaiiHo)

4,I Iнформачiя про об'скт оренли -
нерухоме майно

Частиltа виробни,tого булиttку (KoTe;rbHi). лiтера,,Д", ]агальtlа ltлоutа J0
KB.Ml розташоваtlого за адресою: КиТвська область, Броварський райоlt.
м,Березань, вул. Польова, бул, Зб б

4.2 ПосилаttнЯ на cтopittKY в електронtIiй торговiй системi, на якiй розмiщепО iнформаuirо про об'скт ореtlли
вiдповiдпо до оголоltlеlJня про передачу майна в оренлу (в обсязi, перелбаченому пуtlктом 55 Порялку пере,ла,ri

В ОРеtlДУ ДеРЖаВНОГО i кОмунального маЙна. заl,вердже}lого !1осганоRоlо t(абiнету MirricTlliB Украirrи вiл 3
,lервня 2020 р, М 483 (Офittiйний вiсник Украiни, 2020 р,, Лл 5l, ст. l585) (лалi- tlорядок)

_ lr t!ps://torgi, t /real.estate/view/З776

4.з lнформачiя про ttалеltснiсr,ь Майна
./lO пам)яток культурноi спадtцини,
rr(ойно виявлених об'сктiв

Майtlо не наJIе)кить l(o лам'яток культурllоТ спадtц1.1tlи, ulой}tо вияRJlсI{14х

об'сктiв культурllоТ сладш(и пи

) Ilpollc]t]ура, в резуль,гатi якоТ ]\4айllо oTpIlMalIo в opcll/ty

5,l (Д) ayKrliorl

6 BapTicTb Май па

6.1 Балансова BapTicTb, переочiнена в
облiку Балансоутримувача
(частина лруга стаr,ri 8 Закону)

I44544(cTo сорок .tотири тисячi п'ятсот
сорок чотири) гривнi00 коп,, без
гtодатку на додаtlу ваDтiсть

станом на J l серпttя 202I року

6.2 Страхова BapTicTb

6,2, l Сума, яка лорiвнюс визtlаченiй у
пунктi 6,l Умов

l44544 (с,го сорок чотири тtлсячi п'ятсот сорок чотири) гривнi 00 Kolt,.
без полатку tta лолану BapTicTb

6.] Витрати Балансоутримувача,
пов'язанi iз проведенням оцiнки
Майна

1 L(i'ltboBe призна,tсtlttя Май на

7,1 розплitttеttttя koTc.ltbtti

8 Jаафiк використання Ilc засгсlсовусlьсл

9 ореtrдна п;tата та iHtui платсrкi

9,l м iсяч гlа ореtlдttа плата, визначена
за результатами лроведення
ayKt,lioHy

1'711,77 грн (одна тl.tсяча ciMcoT
сiмдесят одна гривня 77 копiйок),
без податку tla доданч BaDTicTb

Ilротокол електронного ayKuioHy
вiд 26,09,202l N9 I-LE00l-Uд-
202 l 090]_ l2909

9,2 Витра,ги на утриманttя
орендованого Май tta та надаtlня
l(омунальн их послуг Оренпарrо.
витрати, пов'язаtli зi сплатоlо
земельного подаlку

Вiдlлколовуlоться Оренларем в порядку, перелбаченому пу ктом 6._5

договору,

]0 розмiр авансового внеску орендгtоi плаr,и

l0, I 2 (лвi) мiсячнi ореttднi ltлати З54З,54 грн (,гри тисячi п'ятсот copol( три гривнi 54 копiйки). бс] по/tа-l,ку
на лолану BapTicTb

Il С,грок логовору

l1.1 П'я,гь poKiB 00 мiсяlLiв 00 днiв з дати ttабрання ,lиtlнос,гi цим ,llоговором

l2 Згола на суборенлу Ореl{додавець l{адав згоду lIa передачу майна в

суборенду згiдно з оголоLuенням про лередачу май|]а в ореl{ду

l] flолатковi умови opel lди
злiйснення господарськоТ дiяльllостi з виробниrtтва та постачання
тепловоi енсргii, tцо пiltтверд>ttусться копiсtо виписки зединого
дер)ка8t!ого ресстру tоридичttих осiб, фiзичних ociб-tlillIlpиcMltiR la
громадських форплувань; ttаявttiсть лосвiлу роботи з теплопосl,ачаlItlя.
пi]t,гвердrксне вiдгlовi,tlгtt.tмtл llоговорамиl оснаLtlсння когсltыti



;бл..л*",rrl. 
*Б;оi,роОп"Й"п.гГ-овоi еtlергiТ на аJIьтерlIатпвIlих

еltсрг<ltltrс iях в необхiлttих обсягах,

в Lq_|1!9]л a:lyii_B а1 !9J!!

Отримувач: I(П,,Березанькомунсервiс виконавчого KoMiTeTy Березансько'i

MicbKoT ра]rи"

Рахунок : UA553052990000026009020 l004 l2

Банк отр1,1мувача: АТ КБ ,,Приватбанк"

Код СДРПОУ: 3 806577l

Балансоуr,рлlплува,rу l00 вiлсоткiв сумп opcHlllloi пJlaTl]

Банкiвськi реквiзи,rи
Балансоутримува,Iа,llля спJlаl,и

ореItдrtоi плати вi,ttповiлно до

цього договору

CttiBBiдtlottlertltя розполiлу
ореtlдлtоТ плати с],аном на даl,у

укладеlttlя Jlоговору

11релмет логовору

1.1, Оренлолавсltь i t;алансоутримувач псредаlотL, а_О_ренлар llгийма€ )/ сгрокоltс lIJlaTHe корис],уRаlllL

май о, зазначеllс у пунктi 4 V*ou. u'ap,i"i опого станоRить суму, Bll]ltalIclty у пуrrктi б YivoB,

1.2, Майно передасться в оренду ]Ulя використаtlня згiлво з пунктопл 7 Уплов,

Умови перелачi ореllлоRа}lого MaiiHa ОрепдарIо

2,1, ОреIlдар всr,упас у строкове платltе корпстуваlttlя Майнопл у lteHl, пiдписаttня al(Ta lIр1,1ilNlаllня-

перелачi Майна.

АктприЙмаltttя-ItерелачiпilLпtлсустьсяплiжорсltларемiliа.ltаttсоУтримУваl|емоjlноtlаснозпiдпt.tсавttям
IlьоГо догоRорУ' 

]6,2 умов,
2.2. Передача МаГ{на в оренду здiйснtо€ться за його страховою варгiстtо, визнаLIеllою у пуlllfl1

ОреllдllR llJla-r а

З.l, Орендна плата становитЬ суму, визначенУ у пунктi 9.Улмов, Ilарахування tlодатку lla Jlолану Bapl,lcTb

uu ay"y opa'''*,oi плаr,и здiйснtосться у порядку, визначеноп4у зако lloJlaBсTBoM,

До складу ореIlдноТ пJlати tle вхоllять витратli па yтp14Mallltл оDендоRаноIо майна (комуtlальllих IloсJlуг,

послуt l управлittIlя об'сктом ttерухоvос,гi, вltгра,l Ila утримаllllя.прriбулиrrкопоi,lе1.lиr:|.i] li 
\4icItL ]itIa"l1,1lo,o

корисlуRанllя. "op,ia,," 
,,оarу, ",r' |aru,,,,y 

'i rехlii,lrlого обслчгоItчванllя ittrl<cltepItot. o.JIa,lllilllHл t:l

впутр iш ньобули н I(o Bl{x мереж, р"о','.Iу Оулi,"i, у 
.го*у u,]:1]:_|'ooiioni, 4,n,ooy, BttBiз смiггя TottLo), а r,aKortt

компенсацiя 8и.грат Балансоутримувача за I(ористуI}ання.alп"1.",,оiо лiлянкоtо, ореплар ttece tti Bll,гpaTtt ttll

основiокремих/rоГоворiВ,у*пuо.""*iзБzutансоутримУвачепl,га/абобезпосерслньо]Посl.а'lаjlЬllПl(аМ11
norynur,",,"* послуг в порялку, визl{аченому пунктом 6,5 цього договору,

З,2. Оренлrrа ttлата за сiчень-г,рудень року ореilди, tlto иастас за роком, llaякий 
lрllil::_1:|ltерtuий 

мiсяttь

оренди, RизItаttаст"a, 
'nrroп4 

оор"aуЪu"uо фa,,пuоi пJlати за л_ерtIий п4iar,," op.,,u* на рi,tний iнлскс iHdllrяrtii

pol(y, tla якиЙ припада€ n"pu,u" "i"rir" 
op",,rrir, Ор"uлпо плаr,а за ci,leltb-r,py,llel]b-tpel,boI,o року opcHjrlt i Koltcttot,cl

настуllllого t(алендарного pony op,uo" "yl,,",]i:i..,:]:lxaM 
коригуRаrtня мiсячпоi opclijlгloi tUlaTll, llto

сплаLlувалась у попередньому pot[i, lla рiчltltй itlлскс iItl|l.Jtяttiilакого року,

Э.З. Орендар сплачу€ ореtlл}lу плату Балапсоутримувачу у спiввiдttоutснtti, визttаченому у пуrrк,гi l5

Умов. Lцомiсяця ло ]5 числа поточt|ого мiсяltя ореltди,

3,4. Орендар спла,tу€ орсндtIу плату на lliлставi paxyHKiB Бмансоутр им увач а,

]'5'tsденr,УкЛадеllllяцьоГолоlоВор)аболоttiс'iЛаТиОреllларсllЛа'tусореllлll)lt-lа])',акiJtЬhiсlь
мiсяrriв, зазна,Iену у пунктi l0 Умов (авансовий внесок з ореIlдноТ плати), Ila гtiдсlавi докумеttтiв, визIlа,lеl]их у

пунктi 3,6 цього до[овору' 
" пла't,и с про-lокол про резуль-га] и еJIектронпоl{)

з.6. Пiдставоtо для сллати аваllсового внеску з ореItлllоl

ayKttiotly.

З.8.оренлнагrлата,ItерерахоRананесвосчасноабоневповttоп'lуобслзi.сr'яI.устьслБалаlrсtrутримувit.tем'

-]
l1

l5
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3,9. I-Ia суму заборгоRаlIостi Орепларя iз сtI.Itаr,и ореttлtlоi IUla,],lI }Iilра\(1ву(1,1,Uя llсtiя в PotNliPi пo,IlBiiillo]'

облiковоi с,гавки llаttiоttалыiого банку }la .llа,гу llарахуRаttня ltctti tlilt cyNllI 3аборгованос'гi за KrrKttttil ;tcttt,

п|)(lUl п(,IIс]lllя псреl)а\уRаIlltя opcll]Lllo]' t1.1l l ll,

3,10, Ilалмiру cпJlallcHa cyN.la opell]l11Oi lUlaTll пiлJlяга( 8 уста II()B.lle tloM у порялl(у зарахуваlll]lо в paxyllOK
маЙ61 tttix tt.tttttelKiB. а у paji llсv(l)(лllR(,сli гакоl1l ,tapa\yllilllll)l } lв'л'Jl(\ 'i llРlllIиlIсllllям о|)ljнлних tli:tttoctttt -

поверIlеtlltlо Opellllaplo. Сума оренлноi плати. cI]Jia,lelloT aBattctlпl Bi'tlrtoBi]lt]o ]1о пуllt(гу 3.5 цьоlо ]tогоRоl])'.

lIiлляt,зс зарахуваlltIIо 8 pa\yllol( спJl{]гlt огсllлIlо]' ltлlttt зlt tIc1,,ttti пtiсяtti oIlettлtt lIiu1,1 lliлllисilllllл ill(1.1

приймання-перелачi Майна.

З,ll. Припиненl]я договору оре}lли tle звiльняс Орендарл вiд обов'язку сплат1.1'l li заборговаlliсть }П

орендноlо плаrою, якlllо Tal(a виI]икла, у повllому обсязi. ураховуlочи псню та llеусl'ойку (за наявноСтi),

3.12. operutap зобов'яза}lий t]a внl\4огу Ореl{лодаRllя проволll ги звiря tltlя взаt MopoзpaxyHttiB ]а орсllлlll]м и

платежами i сх|lорм-rlяr и aKтlt звi1,1яttttя,

['lовсрIlеllllя Maiilla з орсltдlt

4, L У разi припиtlенllя договору Орснлар зобов'язаllIlй:

]вiльнllти лротягом трьох робочих лtliв trpellлoBatle Майно вiл tlале)I(Ilих ()peHJtapto pe,teii i ltoBcptt1 ttr

його l]illповiлllо до акта повершеиl]я з орснди орендованого Майна в тому cTatli. в якому Maiitto перебувiutо tta

момеt;,г переда,ti його в ореtlлу, з урахуваннлм tlормалыlого (liзtt,ttltlt,cl зltосу, а як!Itо OpctutapeM булtt BttKottatti

ttcBiл'.vtIi lIолiIlllt('lIllл або tlnol]c,llello t<ltttira.tt,ttttй рсillоIlг. -'to pll,torl il ,li]Ktl\Ill llo.1ilIlllcllltяlltt K.lttit.t.'tt,tltttl

ремо том;

cIlJ]a,г1.1T1.1 opeI]lltly плату, HapaxoBatIy до jtaT1.1, llto Ilel]e]l),c лаli l]oBePHcllllя Maiitlal з ореtlл1,1. псllю (]а

наявностi), спла,],ити Балаt]соуr ри мувач у гtлателti за логовором llpo вiлllколуваlIltя витра,г [iалаtlсоу,tримуl]аllа

}la yTpLlMalIl]я орендоRаIlого Майttа-rа наltання комунальн1,1х IIослуI Оренларlо. llapaxoBatly ]to jtaTl1. lIto llcl)c]ly(

даr,i повернення Май}Iа з орендиl

вiлutколуватИ Балаllсоутр и MyBa.ly зблtтки в разi погiрtIlеtlня cTal{y або втрати (повllоi аб0 часткоl}()j')

орендоваrlого Maiilla з вини Ореrlларя (i в межах сум, цtо пcpeBl.tl]Lylolb суму Сlра\овt)го вiлlшколування, якttкr

воно поt1l}tрIо€ться на випалl(t1 tIогiрutеltня стану або Rтрати оренловаllого МаЙllа). або s разi /lемоtгга)l(у llи

iнLltого влt.ltучення невiд'смttих полiпu]ень/капiгалы]ого peMolITy,

4.2, 11ротягом трьох робочих лнiв з момсtlгl,прllпиl]сння lll,ого логоt}ору Бrutа t tcoyr римува,l ]обов'я:]анllii
огляltути Майнсl iза(tiксувати iioIo погочнLtй cTall, а TaKo)I( cratt розрахуrtкiв la lIltNl .llоlовOпом i за,,tогсlвсlрсlllt

про вiдшlколування витрат Балансоутримувача }la утримаl{ня орендоваllого l\4айttа r,a llаllаllня l(оNlунальtlllх

послуг Орепларtо в aKTi поверненпя з ореtlди 0реtlдовllног0 МайlIа,

Баrlансоу1римува.I складаС акт пoBepllel]llrl з оренд}| оренловаtIого Майна у трьох ориlillflльllll\
примiрниках i надас пiltписапi Балансоутримува,tсм примiрнllки Ореttларкl,

Оренлар зобов'язаний:

гtiдпlIсаl,лt гри ttримiрttикИ al(Ta tlоRсрllснtIЯ з орсll,цl1 opetl]loRalIoItr Майна ll0 tIiзltittle Hiitl lIр()l'ягоi\,]

наступпого робочого лllя ,} MoMcllTy Iх о,IримаlIllя вiл [ilлаrlсч5,1рttмувltча i o,1ttlo,tпcHo повсрну,гll

Баlансоутрl,tмувачl'лва примiрttики пiдписаttих Орсllдарем aKriB разtlм iз кlltо,tами вiд об'скrа орсll,ци (у разi.
l(oJlll ]1оступ до об'€к,rа оренllи забезпе,lу€ться l(JItочами);

звiлыtиr-и Майно олно.tасно iз повернеtlttям пiдllllсаtlих Ореtlларепл aKTiB,

llc пiзнiше нiж на четвертий робочий лень пiсля припинеtrttя доl,овору Бмансоутримува,! зобов'язанllii
ttlлlrги (JlrеtutолавtLIо приviрltик пiдIlисаllого акта tlоDсрнсllня,] орснли сrрсllловаtlоl'о Mililllil iбо ltисьvоllо

llоRiдомитrI Ореttлолавttrо про вiлNlову Орсllларл вiл tliлltисаltня ак,l,а 'гаlабtr створеllllя персllIкоrt ()рсплаilспl 1

llоступi до оре}lлованого Mairtla з мс'гоtсl його огля]lу. та/або Ilpo tlсповерllеtlllя пilllllIcallll\ Opert;tltpcM

примiрI]икiв ак,га.

4.з. Майно вва)ка€ться поверну]им l оренrlи ] момеIIту l!ilLписаllня Балансоутримувачепl ra Opett/LapcM

ак],а повернен}lя з оренди оренлованого Майна,

4.4, Якщо Оренлар не поверта€ Майt]о пiсля отримаltня вiд Балаllсоутримува,tа примiрttикiв ab,ta

повернсt]IlЯ з орснд!l оренлованогО Майна, Орендар спJIачус llo мiсllсвого бlолrtсе,гу tlсусr,сrйк1 у розмiрi
подвiйноТ opel{,ttHoT плати l}а Ko)t(llllii лень корllсlуR[lllIlя МайllоNl пiсJlя ла,l,и пр1,1tlиtlеltlIя Ilbo1,o /tоговору,

Полittttlсtltlя i ;lcMottr tlpclt]KtBallolo \4aiilIa

5,l, Орсllлар ма( право:

за зголоlО Балапсоутримува.lа IlроRо,IlI.1'г1.1 пoTo,tHtli]t ,rа,'або Katli,laлbHllii peMolI1' l\4айltа i rlttcгyttlt'гtr

замовLlиком на вигото8лення IIроек,гно- l(ot1l,],op llc Il0i .ttol(yM е l],l,at I[iT lIa lIроRеле}lllя peMOlп'yl

з,]liйспlовати tteBiд'cMlti полiпulення Майна за наявttос-t,i pitttcrtttя OpcH;roлaBLtrl llpo }lа.]Lаtlllя :]l1rtц.

прийнятого вiдповiдно до Закоtlу ],а [lорялку;
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за зголоlо Орс гt;tодав tLя, ttаданоtо вittгtовiдltо lLo Закоttу ,ta Ilоряitку. о.]lиll ра_} llРО't'ЯГОМ c'l'Pol(Y oPC1l./lll

зарах)8ilги llасlиlt) BllIpitl llallpoBc'lcllllяKatti,tllltt,tttlt,onc\1()lll)8l)il\),lloKзMclllllcllllя()pcll/llloiпJIaltl,

5,2, Ilорялок отримання Оренларсм зголи Балаllсоу,грliмуваtlа i ОреttлоtlавtLя на проведеIlllя lJiдповi.]Ltlll\

вилiв робiт, Irередбачених пунк,rопл 5.1 ltього логовору. llоряllок отримаl]tlя Ореrrларсм зголlt opctljLo/LaBllя tla

зарахува}ltlя в11.гра1, на провелевlIя Irих робiт в paxyl1ol( ореlIлllоi !lла]la iумови. tta яl(их,]лiйснtосться latKc

зараху8аtlllя, а також сума ви,грат, якi MolcyTb бl,тлl зараховаtIi, впзlIачаються ГIорялком.

5.З. Оренлар мас пра8о lla l(oMпcllcaLlilO вартос,гi злiiiсllеlII.jх tlим Hcl]ill'cN4ttllx ltoltiпll.tetlb N4айttа у
гlорялку та tIa умовах, встаllовленllх Порллком.

5.4, Орендар п4ас IlpaBo на компсl]сацilо Bapтocl,i ]лiЙснених ним llевiд'смllих гloJlitlltlellb Maiitta tзiл

перемо)кLlя ayKltiotty з приватизаttii Майttа, а якtItо TaKliM перемо}кllем сrа( Орендар. -,го lll]aBo l]a,]apax\/Balll]я в

рахунок купiRелыIоТ Itiпи суми BapTocTi здiЙсне}Iих llим нсRiл'(мни\ гlOJIiпlllсtlь у ll(lГЯ/lКу,Iil lla y]\40B{.tx.

вс.Iаtlовлеl]их ЗакоI{ом УкраТllи вiл l8 сiчt!я 20l8 р, N! 2269-Vlll "[lpo приватизаtlilо дер)кtlвного i коплуttальttого

май}tа'' (Вiдомостi ВерховноТ Рали Украiни, 20l8 р., N9 l2, ст, 68) (,rla:r i - Закоrr про ltрtлватизаttitо),

Режим BиlcopltcTalt ltll о реttлtlва tl о r,о Майна

6,1, Орендар зобов'язаний викорltстовуваl и ор!.tIдоRане Маitпо trilпoBi,llttcl до IIризнаtIснllя. I}изtlачсtlоl,о

у пlItкti7 Умов.

6,2, Ореl]дар ]обоt]'я]аний -}абс]llсчуRа1,1l ,lбсреrlссttttя opcH]loRal]oIo Майttа. :rапtrбiiа,tlt i,itrго

гlоLl] колжеt llIlo itlcyBatlttto. тримаr,t,I МайtlО в llорялку. IlерслбаllеllQ]\lу сirнillрrtttми lloгNlaMll та праt} l,tл а l\4 1,1

]l0)(ежноI безпеки, tliд-rримувати ореtlдоваI]е МайlIо в llалс)кllоплу cтatti, tle гiрп]ому, нilс гtа мопlенl пcpc;ta,ti

його в оренду, з урахуваl]ням поlэмальпого tРiзrл,ll]ого зllосу, r/liйсttloBaTtt захо]lи прот11lI0п(с>tсttоj'безгtекt,t,

6,3, Оренлар зобов'яза н и l',i:

вiдповittно ло в}tN.|ог HopNIaTllBllo_1IpaIJoBttx aKTiB l по)ксп(l1оТ безпек14 ро]робJlя']'11 кОМПJIСI{СlIi ЗаХОll}l lIlo,IK)

забезпечепня по)(е)t(ноТ безпеки об'скта орепди Май}Iа;

забезпсчувати lIолер}каt]tlя про'ги по)ке)l( ll1.1x вимог, с,гандартiв, l]opм, правил. а тако)к Rикоltапtjя ви{vоI

приписiв i rrоЬr.анов opiarliB Jlер)кавllого llо)l(е)(ltого нагляllу та вимог tliдповiдних слу)кб (пiлрозлiлiв)

Балансоутримува,lаi

утримува.ги у справному cTaHi засоби протипоже)(ного захисту iзв'язку, поrкеrкну T,exttiKy. облалttаtlня'lа

iHBeH,t,ap, не лопуска,ги Iх вtлкористанl]я l]e за прI,1зIlачеtIнямl

гIроволитИ BHy.rpitllHi розслiлуваннЯ Rипадкis по)кеЖ та поllаватИ I]алаllсоутримува'tу tli.lnoBi,lLrri

доку]\4еIl,г14 розсл i,ttува}|ня,

Оренлар несе вiдповiдмьнiсть за лотриман}lя llpaBtlJt еl(спJIуатаltii ittlкенерttих мере)к. по)кс)(l]оl'бс-]llеки

i caHirapttиx ttopv 1 приviшеltttях зt iлtttl iз'tilкUllо]Iil8сгllо\1,

6.4. OpeH,rlap :]обов'язаllий ,]абезllе,tити преllстав l] 1,1Ka Nl Орсtt/tолавцл та [iаланссlу-l,риплуl]ача 
"locTyIl 

Ila

об'скт орсtt,ttи у робочiлнi у робочий час (а у разi отр1,1маltllя сl(арг на поруцIенtIя llрав1,1л r,иtItiабо прсltlа,tltсltltл

Орс,,,чареr' лiялыt,-,сriу нсробо,rиЙ llac. яка заR/lа( tuколи абО tlc'tl]),llloc,lcii t]JIilclltlKav c5villttIttx ttlrttvitttr.,I,b. -

то у буль-якиЙ iнший .iac) з метою злiйслlення коtIтролtо за його вllкорисrctlням та виконаllltям_Оренllаl]ем умов

u"nao-noaonopy. Про необхiлнiсть отрl,{маtlня доступу до об'с:кта орен/lи Бzulаttсоутримува,l або Ореl]долаRеltь

повiдомляс Оре"ларевi електронною гlоttlтою прllнайм]ri за одиtt робочий лепь. kpiM вилалкiв, коли дос])ll ,ilo

об'ск.r.а оренли неоЬхiдно отримати з MeToto запобiгання tlaHecet]tllo utколи об'скту ореtlllи ч1,1 власtlос,гi TpcTix

осiб чсрез винilкtlеlIllя .]агрози йоlо Поltlкол)\сllнл вttаслiлок aBapiйttrlx ситуаtriй або внаслiлоlr- Hac'гattttlt

надзви.iайtlих си,rуаlLiй. тсхногеl]tlого та пр роllt]ого характеру. a,laKo)( у pa]i o'pll]\liltlHя (кilрг на !lоруUl9l]llя

правпл r,иuli або ltровалжеttнЯ Ореrrларем дiяльttос't'i у ttсробочиil llac, яка заttда( tttlto/ltl абtl lIс]ручtlllсlсй

,ruar,"ou' сумirкних примiшtень, У разi винпкttенtlя ,гаких сиrуаtLiй Оренлар зобоt]'язаlttlй l}'/KlIBilTll

невiдt<ладt,tих захолiв лля лiквiдацiт ix наслiлкiв,

6.5, Гlротягом tI'яти робо,tих JlиiB з ttати уклалення llього догоllору Ijалансо5, гримl,ва,l -]обов',l,]аliиi'i

наttати ОренларtО lLля пiдrtисанttя лва примiрники логовору про вiлLltколуваttня Rt,l,rрат БаJlа llcoyl'pI,lN,lyl]atla lIa

утрпманILя ореl]дованого Майllа та tlаданltл комунальнпх пос,луг Оренларкl

Оренлар зобов'язанIлй Ilро.гягом десяти робочllх лrtiв з пltrмеtгtу отрllмi]нllя пprtMipHtrKiB,ltoгoBopy про

uitlLLtколуваltнЯ вuтрат БмаlIсоу.rримувача lla yTpllN4aHlIя ореltловаllого Майllа,lа l1a/lalltlя lioN4yllaJlblIиx llocjlyl

opet{ILaplo:

ltiлпItсаlи ittotlcptlyrtt Ба-lансоуlримува,tУ ПРиvil)llllклоltlllор1: або

подати Балансоутримувачу обгрунr,ованi зауваженlIя ло сум BllTpa,t,, якi пi,tлягаtо,гь BiдtttKo,цyBtttlltItl

ОрендареNl за договором.
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оренларзобов,язаниЙпро-i.ягоМлссяТЦробо.lихлtliвзплtlмеttгуо'l.риМаlItIявiл[iалаttсоутрtlмУва.tа
вiдповiдi на сRо'i заува)(сtlня, лка MicrtITb лottyMctlTa.tlbtti tti,tLгBcp,/ucc rt ttл виr,раr,, лt<i ttiltлягаtоть BiлluKct]lyBattttto

Оренларем, пi,цflиса],и i поверпу-гtл [iалаltсоутримува,tу примiрllик логовору,

Оренлар зобов'язаIlий Riдtuкодовувати Балапсоутр_имувачу витрати, поR'яза}li зi спJIаl'оIо Зе]\,lеЛыIOf0

полатку 
'про 

пор чiй но займанiй плоLrti tla пiдс,гавi paxyHkiB Балаttсоутримуваllа,

(J грахуваtttlrl об'скгл орсttлtl

7, l. Ореlrдар зобов'язаllиil:
llротягом I0 KaJlel]дaplll,tx ,ltlliB з лllя уlýлаltеlIllя ltboI,() ,ILогORору ]acTl]axyBaTl1 Маiано lIa :,YI l,],,:

с,''рахооо'iпар,гостi,В1,1зilаченоiУrlУнк,t.i6'2Умtlв,ttакорrrс,ьIiаЛа}]соуТрl1l\'lува.tазгiлtlозIlоря,ttком...:IrТ..:1li
поЖе)(i'заТоплен1,"'uрп."прчо.."*дiйтреТiхосiб.стихiйноголliха'ТапрОТяГоl\1l0ка-tlенларнпх]llIlвзлllЯ
уклаленttЯ договорУ arрч*уuuпп' iooiouopiu сr.рахуваtlIrя) lIала,rи. БаJlансоуl ри]\1уваrlу та Орсtlлодапtttlr зitвi1,1сtli

нaLлежнlлI\4 чtлном копii ло aо"ору' a,,,pu*yba н ня' i покумеп,гiв, яtli пiлтверлжуlоl,ь сtIлату с'tраховоlо пJIа,ге)l(у

(страхових пла,гелсiв);
поtlоRлlова,Iи uropoK)/ /ro1,oRip сграхуваtlня так" tttоб про,гягом строку лii tlього Jlоговору Maiitto буltо

.oa,.pu*onun"r, i нu-,lавirп'Бала,,соуrриrуЪа'tу та ()рс t tltoлaB tLto Kotlii' lавiрсttих llале)t(нпм чпll0!\1 ]loI!ll0p}

сlрахуваtlllЯ i локуплснтiв. якi lliлTBcprllKytoTt, сtlJIа,l-),с,гр?ховоIю IiJlaTeжy, Якtttо;tоговiр,сграхуванllя укла,Lеlltlй

на c.Ipol(, щО с itttlt.tM, пirlt ou"" pi*]-r"*',,i',iorouipi,oBi,,,,cH бутtt ttottoBllcHпil lliсля закiн,tеtlня строку, на llKllй

Bitt уклалепо.
(-)плата послуг с.rрахо в и t(a :}дiitсн l{)сться за рахунок Ореttларл (страху вал ьн и ка),

Субореttла

8.1. Оренлар ма€ l']paвo передати Maiitto в суборенлу, про llto зазilа,lастl,сл у лункr,i l2 Умов, Iliльове

npnanouanuo. за яким Майно Monae бути використаllо вiдповiдtlо ло договору субореllл1,1, визllачас']'ься з

урахувапня j\,l обмежеtlь. ttерелбачених tLllM JtогоRором,

Запсвнсtt пя с,горttl

9, l, БалаlrсоутриМувач i Оренло,лавеtLь заtlсвняtо'гь ОреIlдаря, llto:

9,1,1, KpiM випадкiR, коли про iHtttc зазна,Iсне в акгi п,рийманttя-персла,ti, об'скт ореttли r вiльrtим tзi,lt

TpeTix осiб, оЬер"линi об'скта пемас N{айна, tlалежного тре,гiпл особам. поt}нliй i бе,]переltlttодt,tий лостуtl lttl

оЪ;aпru,о*a буr" наланий Оренларtо tr день пiдlttlсанtlя акта прl{ймitlltlя-ltерс,,l,а,li i

9. L2, iнформаlliя гtро Mai{Ho, опрllлlоllнсна в огсlлоtлеttнi

зазначене у nynni,i 4.2 Умов, вiлповiдас: дiйсносr,i, за 8иllятком

псрела,ti.

про перслаrlу в opellny, посllJlаilня lIa яl(с

обс,гtttlиttл вiдобраrltеtttlx в atl'ti ltptlймаttttя-

9.3.Ореt]дарпласмоlкливiсть.забс]llеЧсllуйогоВЛаснхМиабозалучеttими(liнаItсовиплнрссурсаl\4ll.
aouauo",r i в'поur,оrУ обслзi сltла,t)'ва,гИ opeHJlHy п,Jlа],у та itlttti tl.]tarcrKi Bi,,tttotlilllto ло Llього,rlоговоl)у,

9.4, одночасllо або ло дати укладення цього ]lогоRору Opetutap повнiсr,tо сплатив аваlIсовпй I]BecoK,]

оренлпоi пла,tи в розмiрi, визначеному у пунктi l0 Умов,

Долатковi yMolill орснлll

l0,1, оренлар зобов,язаrlий викоllувати обов'лзки. пок,lt a,lte tti_ на. нього рiLltенняМ У "::]]::i]:::]]":, 
(]lil:]I

ПроВс'lаНоl]ЛсlI!lялоllаТt(оВихУl\4оI]орсНЛп'ВиЗнаЧенllхупУrrктil3Умов.посtлltаtltlяttа'гаl{lЛола,l.коВlуN4оl]1,1
орсп/tи 8клlOчсllо до оt.олоulеtlня про перелаtIу майttа в орснлу (пуrtк,г 4,2 Уплов),

Вiлповiltаlrь,нiсть i впрitttсtlttя спорiв за логовором

l1.1.занеЕиконаrtняабоненаЛе)I(неRиконанtlязобоВ.ЯзаlIЬЗаltl]МлоГоВороМсТороIlиllссу-I.1'
вiдповiдал ы ticTb згiдtrо iз законом та договором,

l1.2. Орендо;rавець tle вiлповiltас за зобов'язаtlням1,1 Орсttпаря, Opclr,uap rrc вi,ttlовiлrс ),,:,б,]: "]:-t]] iлii:
Оренлолавшя, ,к!цо illше,,a пaр"оЪч,ia* циl\,l договоро*4. (iреttлltр вiltповiла( за cno'iMlt ,Jо6(,8''.за}lнямп lза

зобов'язаннямt,l, за якltми BlH с rlравоtlасl,упl]иком, Rпклlо(ttIо власнt4м майпом, Сгягttения за llllNlп

зобоu'r,.,а,t"rr" llc плолсс бути зверl]сttе tla opcHlloBaHe комуttалыlе Майно,

Il,З, Сlrори. якi виниltають за LtilM договOром або в зв'яlзку } tiим, tIe BltpitttcHi ttulяхtrм ttepeгrrBopiB,

вирiulуються в cy]toRoMy порядку,

t1,4, Стягllеtlllя заборговаt;остi з ореllлtlоi плllтtl, Ilelli та ltеус,Iойки (за наявнос-гi), tlерелбачеtttлх lttlпl

договором, Mo)t(e здiйснювати.;;;";;^;;i;i;"п,,о.упу с.оrr,"tlitя заборгованосгi з оплатгtл opeHJllioi ltJlaTl,]

вiлповiдноДоLlасТиtiишосТоIстатгil7Закон),мо)l(езлiйlснlоВаТлlсявбезспiрttомугlорялкуllаПlлсТаВl
виконавчого наltису tloтapiyca.

Строк чllllllос,l i, yMotlll змitlll l,а пpllпlltlelllLl лoI,оRору
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12,1. L\еi,l логовiр уl(ладено llа строl(, визllачеший у пункr,i ll Умов, IIеребiг строку договору l]очиtlас],ься

з дня llабран;я чи1,1но;тi цим погоRором. t[ей логовiр набирас ,tиttносгi , ,i",ll' 
1_:::.l]],i,1::lll|::. "npn"o* "

СтрOк оренли за l,tим договоро]\,t I]очина€ться з да'ги пiдtlисаttttя акта прийNlання-персдаtll lзакlнчу('lься дагоlо

припиIlення ltьOго,Jrоговору.

l2,2. Умови llbol,o Jlоговору зберiгаtоть cllJly Ilро,Iяtоп4 всього cTpol(y

зобов'язаtrь Ореttларя цlo]l0 ope}lJlllo'i пJtaIl] - /Lo Rпl(lllallllя зобов'лзаttь,
rrii ttbot,o логовору, а в час,t,t,ttti

l2,3, Змiпи i доповнеttlrя /lo догоRору вносяться ]lo заtсiпчсttня строку його ,ltii за взасмноttl зголоlо c]oplH

з урахуваIlllям всl.ановле1,Iих статтею lб iunouy,,,u IIорялком умов,га обмеlкень lllлrхом ук]tалеIltlч лпtовоlriв

npo u"aaa,,,,' змitл iдоповнеltь у пllсьмовiй формi, лкi пiлпtлсуtоться cIopoIlaM11 r,a с tlевiл'r:мtlимt,t lIacTиtlaN,lll

llього дOгоl]0ру.

l2.4. Проловженttя цього договору з,дii,iснlосться'] урахуванням l}иN]ог, всIановлеllих c,I,aTTelo l8 Закоttу

та Порядкода.

Орендар. який бажаt проловrки,t,tt rrей,rrоговiр tla lloBtlii clpoK, пoBllHcll ]всрllутись ло Ореltлоltапttlt за Tpr,t

мiсяILi до taKitt,tcltIIя с'lрчк) ;tii'лоrовору il lаяпс,tО,

Ло заявl] долас.l ься звiт про ouiltKy об'скr,а орсндl.t - як1llо об'ск-t ореtlли B1,1Kop1,1c l,оRу(,l,ься tta пi,'Lr:гitнi

uorouopy opano", уклалепого без провелення ayKrlioHy або KotIKypcy, iореrtлар баltас ttроловiкиtи лоtrrвiр

ореIlди lla tlовиi.t строк.

llропуск строку поданtlя заrви Орепларем с лiлс'l'авоlо JlJlя прип11llенtlrI ltboIo логовору на tti;icTaBi

закiп,,енtlя строку. ,ra який його було уклалеttо. вiлповiдtrо до пункту l43 Поряllку,

оренлар,якийNlаснамiрtIроловlrttгtлttоговiроренлинерУхоМоГоМайна'Щопilutягаспро,tlовл<епtltоза
pa,,ynn]:nrur" ,,pooana,,,,' ауrtltiЪlt1l, зобов'лЗаItt.lй забсзttе,tи-,.И дос.гуtl дО об'r:кта оренли по'геtlt,Liйttt.tх t,pcttlLllliB,

Оренлар ма(] переважI|е tlpaBo на продоsr(еtltlя ltього договору, яке може бу,гlt реалiзовано ппм у

визttачений в Порллку спосiб.

l2,5, ЯкLrкl iнше ле перелба,tено lllllй доlоRором, tlepexi,lt права BJlactlocTi на ()рснлоI]анс Mai,tlto,1peliNl

особам tle с ttiлставоtо д,t я змiltи або tIрипttttеltttя,lц1111qqli цим,ltоlоRороv. i Birr rбсрiг:r, cBoIt"||tIllIi(tb t,tя

нового власttика ореtIдованого Майна (iiогО правонаступllика), за Rинятком Rипадку tIрива,i,1,1заlllI opclljloBallo11)

Майна Оренларем.

l2,б, l1оговiр llрипll tlяс Iься:

l2,6.I з rtiлстав. псрелбачсttих частиIlок) гtеltltIою сr,а,г,гi 24 Закоllу, i tlри tt1,oMy:

I2,6,t,LякlllОпiлс,]авоlОприпинснllядоIоворус laKitt,tcttttл с,]поку, lla якlIй йоlо }KJliULcllo tlбlаtt ltрlгtrri

.1з9lцрц ngpuloi Статгi 24 Закону), то договiр вваrкасться llрипl]llеним з:

дати закiнченttЯ строку, на який його було уклалеttо, tta tliдставi рiчlеtlня Оренлолавttя прt, tliлмоttу 1

проловlкеннi ttього догоRору, прий"rтого з пiдс,iав,, перелба,lених статтею l9 Закоtlу. в Merltax cTpoKiB.

u"a"uuan"" час.r.иноЮ п'ятоrо cTaTTi l8 Законуi або рilttення орендолавtlя про припиtlеtltlя tlього доlовор)r,l

пiлставпропускУОренДареМсТрокУlлаПоланнЯзаЯВиПро|lродоВ)l(е}lнЯllьоГолоГовору.пере/Lбачеttогсl
частиrlою l,peTboto claTтi l8 Закоttу (tlyrrKT l43 Ilорялку);

д.ати,Rизна.IеноiвабзаltiтретьомУпунктУl5lIlорялкУ,якtltоl]среМо)I(ltеМаукtliоtlуtlаПроло8п(сtIlIЯ
uuoro oorouopy с.l.ала особа iнцlа. Hilt Сiрauлор. - на пiдставi протокоJlу аукшiоlrу (pirtteHHlt Ореllло;tавtlя ttc

вимагасr,ься);

l2,6.].2. якIцо пiдставоtо припинеlIllя договору с обставини. псрелбачеtti абзаLLами rре,гiм. чеr,всрrим,

сьомим, восьмим час.гини псрurот статгi 24 закону, лоiовiр uuаllсаеться припиtlеllим з дати ]tас,],аllIIя Biдttotli,tttoi

обставини на лiдставi рiulення'О|еrrлолавrш абЬ tla пiлЪтавi .tloKyMertTa, якl4й свiлчить про tlас,гаtttlя (lакгу

l,]рипиl{енI]я tорилич Hoi особиl

l2.6.2 якurо Оренлар надаВ пе,шостовiриУ iнформаrriкl tlpo IIраво бу-ги оренларсм вiлltовiлно ло поло}(сllь

частин TpeTbo'i i чсr,верr,оi cTaTTi 4 Закону,

Ilоговiр вваlкасться приIlинеIlим з цiсi пiдставtл t] olll]oc,гopo tlbol\4y порялку lia 30 лснь пiслл HalLic,ltatttrя

Opau,,rbrrual,"' листа Оренларю про досl,рокове припиненtlя Llього договору, Kpi|,1 випа/ll(у, колп проl,ягом

auauura"oao строку Оренлар зверtlувся до су]lу з оскар}l(енIlям такого рitttеttня Орендодавllя,

у такому разi логовiр вRажасться припиlIеl|им:

пiсля закiнченttя двох мiсяttitз з дня зверненllя Ореttларем за такиl\,t позоRом ,до 
cylly" якltlо cy]loм l]c

uiлор 
"rп'прпruлп,a 

ttH я у справi за таким по]овом Ореrrларя lIротягом 1}азrlаlIеllого лвомiсячttоl,о сl,року: або

з,ltа,ги набрапrtя закопноТ сttли рitttеltttяпл cy-tLy про вiлмову у ltозовi Оренларя: або

]лаТизаЛиш]енI.1ясуJtопlпозовУбсзрозt'ляДУ'ПриП1,1l]сllняПроВаД)l(енняуоttравiабоз,цаl.ипi:tклtttiаttttя
Оренларем позову,
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Jlист про ,(острокове прIall1,1нснl|я tlа,цсllласться lla allpecy слсl<троltноТ поlll]и Орепдарл itlottt'tobипt
вiлправllеtIltям ir повiлоvлеtttlяпt Ilno Rp)llcllllл i oltttcov вклltлсtttlя ,а alpccUlo \,licllc,lla\l1.I)KcIlllя t)pctt titpH. lt

також за а]lресою ореllловаllого Maiil]a;

l2.6.З лкLцо Ilей договiр 1,1iltI]исаllий без cllLtlo,tacttoгo пiдплlсаtlllя at(la llрийма}Iня-Ilсlrсла,ti МаЙttа.

.Щоговiр вваrкас],ься пригlиl|еl]ljм з lticT пi/tстави tta п'ятиii робочий лсllь tliсltл rti]ttltlcartttя llbolo лоl'0l]ору. яl(lltо

cTaI]oN,l на цей день акт гIрийман}lя-перелачi tte пiлttисаllий через Bi.ttMoBy Ореttларя. про lцо l;алаllсоутl]им)ва'l
I]ови нен cKJlac,rll акт та повiдоN4 ити opetl/to,цaBl LIo.

t2,6,4. на вимогУ ОренлодавLlЯ з пiлстаR. перелбачениХ пу}lктом l2,7 ltього llоговору. itlри tlbt,My Lotr,,Bip

вважасться припиItеttиN,t R деtlь, визtlа,lений вiдпоRiдtlо до абзацу третього пункту l2.8 LtьогО дОгОвОРУl

l2,6,5, на вtлмогу Ореtlларя з ttil(cTaB, гtсрслбачслtих llyItKToNl l2,9 ltьоlо,llого8орул i гtрtt ttl,oпry,rtotIBi1l

вI]а)t(асться припиненим в JleHb. визна,iеlIий вiлповi,](l]о л0 аб]аlt)/ лруl,оrо IlytlKTy l2. l0 llього лOгоl}ору:

I2,0,(,, ]il ]l()]loloc,]opill lla пiлсlавi ,1ol(JBopy llpo tlpIlllllllcIlllя ] ,l:lTll lIi/LlIllсаlllIя.iкга lloBcpIlcllllfl Milllllil l

оренди;

12.6.'l, ва виN,tогу будь-яliоi iз cTopilr llього договору за pillletlllлM сулу ,] IliлcTal,. llерслбачеtlllх
законода8ством,

l2,7, /{оговiр може бути дос,гр()l(ово прl1II1.1l]ений tla вlil!,lогу Ореtlлодавltя, якlцо Ореllдар:

l2.7.1. лопустив Ilрос]роLlсllня сплатll opetlIlloT плати tla строк бiльцIе трьох мiслLtiв або cyMaprta

забtrрl oBatt ic гь l орсttл Itoi tt.lta t tt бiл t,ttta. l lir( lIл,1 1.1 ll r ptt v iся tti.

l2,7,2, використовус Майttо lle Ja lliJIьовим прll]нп(lеl]ням. IlизliаtIеlIлм у rlyHKTi 7.1 YMoBl

l2,7,3. без письмового дозl]олу Орендодавця Ilерелав Майно, його часl,иl{у у корt]сl,у8анIlя ittlttitt особi.

KpiM вила;tкiв, коли Оренлар передав Майно в суборенлу на пiлс-i,авi rlyHKl,y 8,1 ttього лоtювору i tta;titп

Орендодавцlо коlliю догоsору суборенли для i4ого оприлlолl]еllIlя в cJleKTpollIlii.i торговiй сисlсмil

l2.?.4, уклав договiр суборенли з особамlл. якi не вiдповiдаlоть вимогам cTaT,t,i 4 Закоttу;

l2,7,5. переlUкол)сас спiвробiтttикам Орснлолавttя таlабо llалаtIсоуr,рl4муRача з/Li iic н KJ l}aTl.t к0l]'l,роль зil

вtlкористаI]нrN4 Майttа. виконанllям yNloв ttього логоI}ору1

l2,7.6, tlopyrrryc лолаr,ковi умови opettlttt. зltзItа,tеtti } tlyllK,l i lJ Умов,

l2.8. t'lpo ltаявltiстЬ o,/ll]icT з пiдсrаВ для ,цос],роковогО l]pиlllItlclIllЯ .r1oIol}opY з ittittiaTltBtl ОреttдrrlLавtLя.

передбачеttиХ пунктом l2,7 цього договору, Орсltлолавець або Балаllсоуlримувач tlовiломляс Ореttларсвi lа
iншiй cтopo}li договору листом, У листi повинен мiститись ог]ис лоруulеIlня i вимогу про його усуllенt]я в cl,pol(

не MeHLl] як I5 та не бiльцt як З0 робочих днiв з дати pe€cTpatli]' листа (у строк п'яти рОбочиХ ЛНitl, ЯКtttО

lIоруltlення стосусться прострочеll}lя сllлати оре}tдпоi пrIати або IlереtUкодlкання у злiйсненtli Орепltолавttсм абtl

Балаtlсоуl,рllмуваЧеN4 коll,гролlО зit використаlлlIяМ Майна). Jlис,i' l]ересиласться на алресу e]leKTpoHHo]' ll'.)lUтll

ОрсttltltрЯ i tlоtttlовипl вiлttранлсttttяv il tIoBi.toM,tcttttяM llpo Rр)llсIlllЯ i olttlcrrM BKJlaJLellllЛ jit а lp(U(lli)

м iсцез находжеtl ll,l Орендаря, а тако)к за адресоtо оренловаIlоl,о М ай на,

Якщо протягоN.] t]становлсllого у прлtпtлсi часу Ореllдар llc ycytlyl] l]opylllelt]Iя. Орснло,ttавеttь ttа.ltсllлаt

Оренларlо лист, у якому повiдомляс Оренларсвi про llострокоRе припинеtlня логовору lIа вимоIу Opellllo]Laпlul.

У листi зазначасr.ься Iliдстава припиненllя llоговору, поси.]lання иа в1.1могу ItPo ycylIetlH'l llopylnetlllrI. а ],al{0)l(

посиланtIЯ tla обстав}tIlи, якi свiдчать гlро те, l1lo поруlхенltя Tp14Bac пlсJlя ,}акllI(Iенt]я с1року. вlлве.]lеlIого ,rUlя

його усунення,

,Щоговiр Btla>tcacTt,cя llрl.]пинепим lla Il'я гllй робоч1.1ii лсlrь пiсltя tla/licllatttlя Ореrrдолавttем або

Балансоуr.римува.tем С)репларtО лис,tа про лос,],роковс 1,1рllпlltlеllllя l{ього ]1()говору. OpcH,rloltaBettt, наltсилаt

Оренларrо лпст tlpo llocTpoKoRe припиlIспll' Itього /tоговору еJIс K,],pot IIloto поIllтою. а тако)( llоlII,гоRпNl

uiл,'рчrr,a,,,,п" iз пЬвiломлсIIrrяv про Rп)llсllllя t olIllU(lM t,NЛJ,lсlill' За a,lpcc(ll(l \4;сllеlllflх()л}ксllllя оr,сll Lflря. i]

TaKo)li за алресоtо ореllло8аноI о Майttа, ,Д,а,га лострокового l]рипt]ненtlя ltього логовору tla вимогу ()ренлолавtut

вста t lовл юс:rьс я на пiдс,тавi tul,емпсJIя поlU,I,ового вi]lлiлеltllя lla поlltl,оRому вi,llправленlIi Opetl,tloltaBtttt,

l2.9. I-{ей логовiр може бути достро](ово llрl,jпиненлlй lla в1,1могу Оренtlаря, якttкl:

t2,9.1. протягом одtrого мiсяttя пiсля пiдtrt.tсаtlпл aK,l,a llрljймаlltlя-I1ерслачi ОреlrдаР o]P1,1Mac ЛОКll-]11

icToTHoi невiдповiдносriоб'скта оренди i формацii про нього, зазttа,tенiЙ в оголоtuеннi або в aKTi прl,,ймаtIlllя-

псреltачi: або

l2,9,2. про.гягом ltBox мiсяцiв пiсля пiдltисаtttlя al(Ta г]рийNlаllня-ПередачiОрсlurар lte Ma,],ltMe Мо)l(Jllll]()сГi

,"*ul,rnaronyno i" об'ск].або llристуIlrl,г11 ло Bt.lKollallllл реN,!оtrгtlих рtlбir lta 0б'ек,ri ,lepe] Billcyll]icгb lta об'скli
мохU,ивостi гliдкJllо(lсl|нЯ ло коN4illалыIиХ послуг. абО вiлмови БалансоУтриNlувача укJlас,ги iз ОренлареN1

логовiр про вiдUrкодуl}ання витраr. lizuIаrlсоутриN,lувача }ia уl,римаl]ня 0peluloBa1-1oгo Майllа та налаllllя

norynunn,i"* послуг 
-opct{llapto, 

або вiд]\rови гiосrЬча.ltьttикiв вi,tlповiлttих KoMyllaJlbIlllx IlocJIyl yKJl:r(lll i,

Орендарем логовори ва постачанltя TaKlix посJlуг про,Iягом одного мiсяllя з момснту :}вернеIlrlя Оренларя (за
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lYoju, u'o ОРеНЛаР З_ВеРНУВСЯ ДО ТаКИХ пОстачальникiв послуг не пiзнiше нiж про,l.ягом одtlого мiсяtlя ttiсляпlдписанtlя аtiта прtrйманttя-гlсредачi Майна).

l2,10, ГlрО в14явленl]Я обс,гавин, якi даlоть.правО ОренларЮ }la припиненнЯ договорУ вi,llповiлнt-l до пylIKTy
l2.9rlього логовору, Ореrlлар повинен повiдомити Ореrlлолавirк, i Балаrlсоу.р"rува,,y ;,,;;;,;,;; вiдловiлних
доказlв протягом трьох робочих днiв пiсrlя закiнчення cTpoKiB, перелбачени* пуr,пiом l2,9;tоговору. Якuкl
l|.""::"_' , i9 .1l111 1voveHlV ОГРИМаНllя повiломленltя ОреIlларя ]ayBan(cllllл {iре,,лuр, ltc бу tylr, yclrrctti.(JреIIлар наJсила( (JреlIдодаsцlо i Бала]lсоутриvувачу вимогу про досl рокове прlIlIинсllllя tLього ttotoBopl1 iсплачеtlих сум оренлноТ плати, Вимогt,t Оренларя. залвленi пiсля закilt,lепitя cTpoKiB, встановлсtlliх ltI.IM пуtlк,l.()мдоговору! задоволе}lню lte пiдлягаtоть,

_ ДоговiР вважасться припl,jнеllиМ на деся],ий робочпй деllь lliс.lIя налiс.ltанttя Ореrrларем Оренлоltавtrю iБалаtlсоутримува']у вимогI4 про дострокове припljl{енпя llього логовору. rtpiM виrrалкiв, поли ОрсlrлолавеItо абоБалансоутрlмувач надав Ope}utaplO обгруrl-гованi заува)ксtlня r,rоло' обiтавпн, oronona,,n*i nnui.tloM,rlcHtti
Оренларя. Спори Lrtoлo обrрунтоваttостi Llих заува}кепь вllрilлукlr.ься сулом,

За вiлсутностi заува)l(енЬ Ореtlлолавt.tЯ 't'a Балансоуr,рпплувача, лерелба,tеtlих абзаttом /ц)уl l1M llьоголункту, Балансоутримува'I поверта€ ОреttларtО орендtlу пла,l,у, annu.iany Оренларепл. про.lягом дссятикаленларних дr;iв з моменту отримаl{l|я вимоги Ореttларя i пiдписання Оренларем aKia повернення Майпа з
ореIlди;

l2,1l, У разi прt]пинеl]ня договору:

гtолiпLuеtiня ореllловаtlого Майна, здiйснепi ОреIlдарем за paxytlok власttttх коulтiв за згодоlо осiб,
визначениХ у пупктi 5.I Itього /lогоRору. якi MorKHa вiлокремlлr,И вiл ореплованогО Майttа. tte ЗаRла|оtI1,1 йомч
шtколtl, с власнiстtо Ореttларя. а полitllItеtlttя, яtсi гtс MorKtta вiлоttремити без tttкоllи лJlя майна. ]-oariar,"
громад1.1;

полiпшення Майна, зробленi Орендарем без згоди осiб, визна,lених у пунктi _5.1 цього догоIJору. яI(i неможна вiдокремити без шкоди для Майна, с власl]iстlо I,ромади та ix BapTicTb компенсацji не пiдлягас.

l2,12, МайнО вва)(астьсЯ повернен14М БалансоутримувачУ :} MoMetITy tliдписанtrя Балаttсоутрtл MyBa,lc м ,t.a

оренларем акта поверне}lня з ореl|ди оренllоRаного Майllа.

lнлtс

lз,l Орендар письмово повiдомляс iнruим сторонам договору протягом п'яти робочих дltiв з,цати
вllеселня змiн у його HaйMellyBaHtti, мiсltезлаходllrенrti. баlrкiвськиi рсквiзитах i' коптаtt.г,,ч,л лаttих.Оренлолавеuь або Балансоутримува.l повiдомJtяс Оренларевi про вiлповiлнi змiни |tисьмово або t]a алресу
електроfiноТ пошти.

l3,2, Якщо шей логовiр пiллягас HoTapiMbHoMy посвiлченнtо, sитрати l]a таке посвiлчення несе О}]еl]лар.

l 3.з. я KUro протя гом строку лii логовору вiлбувас,гься зм iHa ОренltолавItя або Балаttсоу1римувача Май на.
новий Орендодавець або БаJlаfiсоутРIiмувач стас стороl]ою такого договору tl|ллхом складення aK,t.a про замiну
с,],ороtlи у логоворi орепли ко]\,lуllаJlьllого майна (лалi - акт [lpo замiну стороttи) i опр ил tолt tюсt ьсл гtа
оlРiцiйrrоvу веб-сай]i Бсре]аllськоТ vicbKo'i рали, Лкт ttpo зaMiHy сrорони'tliлписусlься попсрсltнiм i trовиv
орен.uолавuем або Балансоутримувачем та в ,tой же день налсиласться iншим Ъторонам oorouopy ,"aron(uiнним з описом), Ак'г про замitlу cTopollll склалI]сться у трьох оригiнальних лримiрниках, Ilовий
оренлолавеuь або Балансоутримувач зобов'яза ий (протягом li'яти робо,rих лrriв вiд лаiи йьго гtа,tlси,ltанttя
Оренларю) опублiкуватИ зазl]ачеt]иЙ акт в електроннiйторговiй систсмi. Opct|дo;laBcLtl, або Iiалансоутримува,t
за ttим договороМ вва)кас,l,ьсЯ замiнениМ з MoMetlTY опублiкуванtlя акта лро замiну cTopiH в елек.t.рtlttrtiй
торговiй систем i.

У разi коли логовiр нотарiаrlыtо посвiлчеlrо, r,o пillписи посалових осiб поперслttьоtо i ttoBoto
ОРеtl.аолавчiв на aKTi про замiну стороttи пiдrягаtоть rtoTapizutb tlопл у посвiд,lgllцк).

l3.4. У разi реоргаtliзаrtiт Орснларя доtовiр орепли зборiгас чиннiсть дllя вiдпrrвiлпоt.о правонаступниl(а
юридичноТ особи - Оренларя.

У разi вилiлУ з юридичноi особи - Оренларя окремоТ lоридичноi особи перехiд до Taцoi особи праI] i

обов'язкiв, якi витiкають iз rtього логовору, моrкливий лише за зголоtо Ореплолавчя.

Заплiна сторони ореtlларл пабувас чиtlпостi з дL|я внесення змiн до цього логовору,

Замiна Орснларя iнцtа, Hiltc перелбачелtа Ilим пуtlктоN4, lle допуска€ться,

л l3.5. Llей,Договiр уклалено у трьох лримiрttиках, ко)(ен з яких мас олl]акову юридичну силу, llo одlIоNlу
:t"ля ОренларЯ, Орендодавllя та Балансоутримувача.

l}iд
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