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4.1 lнtРормачiя про об'скт оренли -

нерухоме майно

Llастина виr,обниllого булинку (котельнi), лiтера "/{" загалыlа t]лоtItа j0

-;;.;;;;;;;;,"ro.u onp.,o,o, киiвська облас,l,ь, Броварський район,
- _.,_ lIlл_,,-.,-i.,,,,., бrл l1l-д

4,2
вiд

| М,Dýр9заньl б)Jl. цJgDlчIlп!р "-","l "J-, ,-_

Ilосиланпя на сr,орiпку в eJIcl(l,pol

повiлttо ло ого:rоrtlеllня про псрсд]

в оI]еllл) лер)кавllоlо i комуlIалыi,
liервllя 2020 р, Nl a8J (ot|l

httDS;//tог q,.tbe-D,rZlT a.c

4.з lнt|ормачiя про ttале>ttнiсть Майна

до пам'яток культурltоi спадlllиltи.

utойно виявлених об'сктiв
Ky,lbIyplloT спалtllиllll _ _

М.
об

tйно не 1,1але)l(ить lto пам'яток культурttоi спалLLtиtlи, tllойно впявлеllих

'cKTiB культурl]оТ спадlllиl{и

5

Бr
Bl,
,tB

(ч

пDоцел\ цф

5,l
(Д) ayKuioH

6

шансова зaLл иlцкова BapTlcTb,

lзначелlа на пiлставi (liHattcoBoi

iTHocTi Балансоутримувача
астина ц9рца clatli8 Зак9ц)

6,l

6,2

Сума, визначена у порялку,
перелбаченому абзацом TpeTlM

пункту l75 Порядку _

6.2.,l l70000 (сто сiмдесят гисяч0 гривень 00

BapTicTb

копiйок. бсз пода,гку lla lto,rLal]y

6.]

1

Витрати Балансоутримувача,
пов'язанi iз проl]еденt{ям оцlL]ки

Майна

1,I

8 Графiк використанIlя l
не ,tастосовчсться

Протокол електроttttого ayKrriotty вiл

U C.Oq.ZOZ t N! LLE00l-UA-202 l090з-

44053 __
lлку, перелбаченому пуttктом 6,5

9

М iсячIrа оренлtlа плата. визначеllа

за резуJ]ьтатам и llроведс ння

аук tl io tt)

Орендна плата та iHuIi платежi

l700.00 (одна гисяча сiмсог) l
,р"]:l:99_1"л::::.к, без полатку 

l

9,1

tja лuла } DqP, lw l u

L),2

l0

Витра,l,и l,ta утримання
ореIlдованого Майна та Itаданttя

комчнальних посJIуг Ореt|дарю,

витрати, пов'язанi зi сплатоtо
земельного податку

В iпш коловую,гься Оренларем в порl

логовору
|,-
l

| ___-_
rозмtр авансов0

| 3ООО,.ОО t.о",".r,ti ,lотирис]а) грив,

lBapTlcтb

l0, l 2 (лвi) мiся,lнi орсttлнi плати

ll Строк логовору

П'ять poKiB 00 мiсяцiв 00 днiв з дати набрання чиннс
l1,1

l2 Згола на суборенлу

Додатковi умови оренли

Ореllлодавець надав згоду l]a передачу майна в

.ййпццл. r оlолоlllснll|м про псрела,tу мФllа в оI]sц]) ,,.,

злiйсItення госIIодарськоl д,',,о]ю"i з виробtlиuгва Ia l]oili],1,1lltlя

,."""r"i .r.pr.ii. шtо пi;tтверлlкусться Koпitto ""ll'j':.,., _л' ,.:^|:'":,:
oa|n.uuuoro paualpy ,орпл"чпих осiб, фiзи,tttrлх осiб,пi/tпрt,ttмtLtв 

,la

г6л[,яп.ьких tt]ooмyBaI,|b; наявIIIстЬ ц9!_!-цL,рqqщl]-T -щщ-L99l!lц!lt]|l,

Iз



"iд''.рд'',е'.евiдпоВiДниМило.овора*';оснаtltеннякотеJ]ьНl.il"^,i*n", для виробниttтва тепловоi енергiI на альтернатl,tвн1,1х

енергоносiях в необхiдних обсягах,

в п аuiqчq]lьн iй BaJl loп1 i

Отримувач: КП,,Березанькомунсервiс виконавчого KoMiTeTy Березанськоi

Micbкoi ради"

PaxylloK : UA553052990000026009020 l 004 l2

Банк отримувача; А1' Kli,,Приватбанк"

Код еДРПОУ; З8065?7l

Банкiвськi реквiзити
Балансоутримува,lа лля сллати

оренлноi плати вiдповiдно до

цього договору

Спiввiдношення розполiлу
орендноТ r|лати сl,аном на дату

укладення договору

l4

I5 Балансоутримувачу l00 вiдсоткiв суми ope lнoi плати

[Iредмет логовору

1.1. Орендодавець i Балансоутримувач передають, а О,рендар прийма€ у строкове платне Kopljcl,y ва lIня

майно, зазна.tене У пунктi 4 Умов, Йртiсть якого cTatloBиTb суму, визначену у пуtlктi б Умов,

1.2. Майно переда€ться в оренду длл використанItя згiлно з пунктом 7 Умов,

Умови передачi ореIlловаlIого Майllа Оренларtо

2,1, Оренлар вступас у 9грокове платне користування Майном у леttь пiдписагtItл акта t]риймаllllл-

пере/rачi Майна.

Акт приймаlll1я-перелачi пiitltисус,гься мiж Орснларсм i Балансоутримуваllем олtlоllасl]о з tli;tписаttгIяпл

цьоt,о доI,овору, .6,2 
у мов.

2.2. Передача Майtlа в оренду здiйснtосться за його страховою BapTicTto, визначсною у пуllктl

Ореttдtlа плаr а

3.1. Оренляа плата становитЬ суму, l]изначенУ у пунктi 9.Улмов, llарахування податку на додапу Bap],lcTb

"u "уrу 
opari*,oi плати здiйснtосться у порядку, визначеt{ому зак011одавством,

До скJlаду орепдноТ п,Jlати не входять Rlлтрати tIa утримаL]ня ор_еl]дованого -iй:: 
1,i"_:ll,i]],"l1X 

послуI,

послlгзуправлiItllя()б.ск']оМttерlхоvостi.ви'lра'lIlауrрltмаttня.прибУлинкоВоiТсриlорiiТаuiс.lll']аtаЛl'll()l.о
користуваtlllя. "up,ia," 

no,ny"", |.:"о"'у 
'i 

IexHi,rIrolo,,обслуговуванltя ittrKettepttoTo обJlа]Illаllня Ia

вI]утрiшньобудинкових мере)(, peMotiTy булiвлi, у тому числi; nonpioni, q,n,uoy, вивiз смit-lя тоц[о), а,l,aкolt(

компенсацiя витрат БаJ]ансоутр"уuu,й ,,u oop",yuon", ,:Y:lin", дiлянкоtо, Оренлар несе ltl Bl4Tpa,l'l1 l]a

ocHoBi окремих договорiв, ynnoo,u"* iз Бшансоутрлмувачем,rа,/або безпосерелньо з nocl,all aJl b!l1,1кам I1

nory"on",,"* послуг в порядку, виз}tаченому пуttктом 6,5 цього договору,

З.2, Ореtlдна плата за сiчень-грудень року оренди, utо настас за poKoN4, ," ,*"й 
']p]l:li,i-1:,trерllrиГл 

мiсяtLь

ореllди. визначасГься lUляхоМ *ор'",.уЪii,"' opellIltoT пJlа]и 
11 l'_.n,,,,,O 

\'|iao,,o np.n,," rta pi,ttIttit iIrleKc iнdr,rяrlii

року, на який припадас n"pu,u" nii""i" op",,n". Ор",,л,,а плата за сi,tепь-грулсl]ь,гре-l,ього року opcH,Jrll l ко)(lIого

наступного каJlеltдарного р*у ;;;no; ":,,:" 
,_^:]1,::, :l::\ом 

коригуванltя мiсяrll!оi орендtlоi пJrатl,!, lllo

сrlЛа..lУваЛасЬУПоПоредtIьоМуроцi.НарiчНlIЙlllлексiНdlJlЯtLii'lакоГороку.

3.З. Орендар сплачус оренднУ плату Бмансоутримувачу у cпiпBi,tttotuettHi, вllзllаltеному у пунк'гi l5

Умов, цомiсяця до l5 числа поточного мiсяця оренди,

3.4, Оренлар сплачус орендну плату на пiлставi paxyHKiB Балансоутримувача,

].5, В денЬ укладеtlня цього договорУ або до цiсТ лати Оренлар сплачус оренд'у плату за кiлькiсть

мiсячiв'зазначенУУпунктilOУ'оч(u"ап.йliвнесокзоренлноТплати)'напiлставiltокУмепr.iВ.ВИзItачеL]LlхУ
пуrrктi 3,6 цього договору' 

" пJtати с 
'tро,lокол 

llpo результа'и еJlектроllного
1,6. пiлставою для сллати авансового Rнеску з оренлноl l

ayKLtiotty,

з.8'орендяапЛата,персрахоВананесвос!lасНоабОневttовномуобсязi.стягУстьсяБалаttсоутримувачем'

З.9, На суму заборгованостi Орендаря iз сплати оренлноi плати llараховус,гься пеltя,в,розмiрi полRiйllоi

облiковоТ ставки Нацiональпоrо Ou"ny ni л.u.у 
'upo*y"uun, 

n"ni nio суми iаборгованостi за кох(llиi,i лень

простроченtlя перерахування орендноi плати,
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З.l0, llалмiрУ сплаче}lа сума орендноi Ilлати nlл,п1'1л',.|.]|IО"О"леному порялку зарахуваннlо в рахунок

майбчгttiх плагеlt<iв. u у pu.i ,,.*oi,,ninuocri такоrо lapax)Ballltя y,ru:o,rny ,'ip"ni",,"i," чр:,i::] 
Bitttloclttr-

nouap"an,,,o Оренларю' Cylмu op'no,lni nnu,,',,nnu,i,"oT aBatlcoM вiлповi,,ttlо до пуltктУ з,5 _uього 
лоlоRор),

пiдлЛгасзарахУВапп,оорu*Упuп'.iппu'"преплпоirtЛатиЗаtlерLuiмiсяuiореltлtllriслягtiдtlисагtняак'га
приймання-передачi Майна,

3,1l, Припинення договору оренди }le ,,ui9""1'.9l|::1r вiл обов'язку сltлатt,tl,и заборгоt;анiсть за

ореl]д}{оtО платою, якщо така 
"""i.l,nuly 

повному обсязi, ypu*ooy,o,'" n'nn'Ta нсуirойку (за ttаявtIосr,i),

3'l2'оренларзобов'язан'ийПавимогУореtlлолавttяПроВоДllТllзвiряtlttлвзасмороlраrУtrкiв]аорOtlдtll]М11
пJlатежами i оформляти aKTli звlряння,

Повсрttеttrtя MaiilIa ] орснлп

4,1, У разi лрипиненнЯ логовору ОренлаР зобов'язаний: - i поверttутп
звiльнити протягом трьох робочих aHiB оренловапс Майrlо вiд нале)кних Ореttларю речеи

його вiдповiдно оо u*,u nou,onJn|,l;Ш,;; ;Й;;;iJтл Y11]" 
в тому cTaHi, в якому Майно перебувало на

момент пере,пачi його в оренду, ;;р;у;;,;,- поп1,-оu111 фiзи,rного зносу, а якцtо OpeHltapeM були l}иKolla'l

невiд'смtti полiпшенпя uoo npoo#"o капiталыlий ремонт, - то разом iз такими полiпtttеннями/капi,rалыtrлм

o,*"nlo,1or"rn 
орендну плату, 

'apaxoBa'y 
ло дати, iцо перлепус латi поверitеtlня майна з оренди, пенlо (]а

ttаявностi), сплатити БаJ]ансоу,р;;'у;ч"у п,ttа,еl"i за 
i"l::.:p._"l'l_ j,p" в i,ltu кодуваttttя виl'рат Балаt]СоУтрПмУRа'Iа

на утриманнЯ ореtlдоваt.tогО Muina ia noouuuo noryuo.,,nn"* noary,' Оренларrо, HapaxoBatly JlO /laT1,1, ttlo llepc,Ily(

датi повернення Майна з оренди:

вiлшколуватиБалансоутриМУва.tУзбиткивразiпоIiрLuеннясr.ануабовтрати(повноi.або.tастковоi)
ореllлованого Майна з вини Opl,,,oap, (1 в Mellax с)v. шо перевиlц}lоlь cyl\4y стра\ового tliдutкоJtуваttItя, лtсtttо

воно поширlосгьс, "u 
u"nuonn,no^ri},ran", ..,u,,у rбо 

"rpor".opa,innRrllolo 
майltа), або в pari jlеvоliгаж) ,ll1

i",u"-'*ry"a"n' tlевiл'смних полiпutеtlь/капiталы]ого pel\1oHl,y,

4.2.ПроТЯгоМТрЬоХробочихлнiвзмомеtlтУПриtlиllсl]tIЯltЬогоДоI.оворуБалансоутриплува']зобоВ.язаниi]
огляttчти МайнО i зафiксуватИ йЬго поточний стан, а тако,,( cTatr розрахункiв за l1l1M договороNl i за логовором

't;'.,оiп.,.*ооч,а"нявитра]БаЛансоУтриМуВа(lа"оl,р"'u,'u,-ор",,ооuо,'о'оМаiittаIаllаЛаllltякоМуllа.lЬllИ\;:.r;iБйй; u*,i no",p","", i ор,пл" op,"tronutioto МайlIа,

Балапсоутримува'l складас акт повернеt{ня : :|_:ii:, 
орендованого Майilа у трьох оригiнальнtлх

"p"riй;;i;;u.'nion""uni 
Балансоутримувачем примiрники Оренларю,

ореплар зобов'язаний: 
Hirlt проrягопл

Itiдписаrи три примiрники акта лоt]ернснllя з орсtlли_ оренлоltаltого Майна нс гll]нllIlс

насТуtlltоГоробоЧоГодНязМоменТуif,оТриМаннявiлБалапсоУтримува.tаiолн-очаснопоВсрнУТи
Балансоуrримува,tу два примIрllltкlt 

"iл" ",i,]il-.!,r]]:a,peм 
aKriB разоv'il'клк"tами вiд o6'cKra оренли t1 pari,

non" ooa,yn до об'скта оренци забе]tlе,l},,lься клIоllаvиJ,

звiльнитИ Майно одночасt!О iз поверненням пiдписапих Оренларем aKTiB,

не пiзнiше tIiж на четвертий робочий лень пiсля припиненttя договору Балансоу'ри.мува,l зобоп'язанпй

НадатиоренДодаВч.пр"'lрпi*пiдписа"огооп'uпоu.рu.пп,зореtiдиореНдоваНоГоМайпаабоПисЬi\'lоRо
повiдомити ореttдодавцlо "J';;;;; ;р;;;о'ор, uio ,,rn",ou"o uo,o ,u/uбп'с''"ор,п,1, ::,r.,,,]::" 

Орснllарспl У

доступi ло орсttдовапого мЪи,i , *",n,o його оглялу, ,ulaOo npo l{еповерttенtlя пi,lttlисагlих Оренларем

прим iрникiв акта.

4'з'МаЙновВа)(асТЬо!поВерllУТиМзореrlдlлзМомеllТуIliДПl.саltняБаJlансоутриМувачемтаОреtt,чарем
акта повернення з оренди орендованого Майltа,

4'4.ЯкщоорендарнеповерТасМайl{опiсляотриманнявiлБалансоУтримувачапримiрникiвак'га
повернення з ореrlди ор"п;,"опЪt.о Майна, Орендар _".nnouu, 

uo мiсцевого бtолжету неустойку у розмlрl

подвiйl]оi орендноi плати за __;;;;;;; _;;;"ryuunu, Mux"o" пiсля дати припиtIспl]я цього логовору,

Полiппlеппя i peMoll1, оренлоRаltого Mai,ilta

5.1, Орендар ма€ право:

за згодоlО Балансоутримува'iа прово,llит11 tlоточпи й 
_ 

таlабо капiтальниi,t peMotlT Майна i вистугtатtl

замовником 
"u 

о 

".oroura 
n ur'nIJanruo- nn u,rop 

"a 
но i ло куме ItTa цii tla провслеIlt]я ремонту;

здiйснювати невiд'смнi полiпшення Майна за ttаявностi рiLuенttя ОренлоrtаRttя гlро llаланl]я ,]I,одл1,

прийtIятого вiлповiлно по Закону та Порядкуl

за згодою Орендодавця, наданоtо вiдповiдtlо до Закоttу та Порядку, олиll ра] tlроIягом строку ореtltlи

зарахуRати tiастину ви],рат 
"о 

пйо,"п, капiтмыrого peMou,y о р"*уuп*'п,""цlснllя opel]лllo'i плати,
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5.2.ПорядокоТриманL]яоренларемзГоДиБаЛансоУТримУва.rаiореttлолаВltЯНаПроВеЛеtlllяttiдltовiлвt.tх
вилiв робiг, передбачеrtих nyun.oпl i,i Ltього договору, "1!11:1 :,.lр"'u"'iя 

Оренларсм зrоutl_ОрсllдолавlLя lla

зарахуваt]ня витрат t{a npoo.o"n"' rrих робiт_в p,-y""I :r":::] платлt iумови, lla яких злiйсlllос,lься такс

зарахування, а також сума витра1, якi MolKyTb бути зараховаtti, визttачаtотьсл llорялком,

5.З, Ореllдар мас праl]о lta tсомпсltсаrLiю Bapr.ocTi зrtiitсttсIrих ItltM tleBi,tt'cMtrttx полiпtttеttь l\4айrtа у

порядку та на уN4овах, встаltовленlлх 11орялком,

5.4. Орендар мас право tta компенсацitо BapTocri з;riilcHettltx нпм невiд't,мtlих полiплlеttь Mai]rHa вiд

Перемо)I(LtяаУкrriонУзприватизашiiМаЙна,аякLllоТакимПеремо)(ltеМсТасорендар'.тоПраRонаЗарахуваIl1]Яв
pltxyHoK купiвельНоТ шiни суvи'варrоari'a,riиaпaurл_tIиv,tlс,вiл'смIIих полittutеttь ) порqлк),,tfl Ila умова\,

BcI аllовлеllltх законоv у краiни u ,-iB .i,i", Jo t в р. м. 1l69_V tll "l lpo,1rpltBal иза ltito._шcpltta,B t]ll,] 
] 

no,, 
"on,,"n, 

о

пr.и".:;iЙiо""*ri Верховноi Рали Украiни,20l8 р,, N9 l2, ст,68) (далi - Закон про IIривlтll]аtllЮ',

Режпм викорпстап ня орсllлоRанOг0 lИайна

6,1, Оренлар 3обов'язаниl,'l використоRуватlt ореt]!tоRане Майllо вiдповiлно до tIрliзначе}lIlя, вllзtlа(Iеilого

1 пlttKti7 Умов,

б,2, Оренлар зобов'язаtttiit забезпечувати збереrtrеtlttя орсtlловаllого Майllа, запобiгати i]оl,о

поtllкоджеItнЮ i псуваl]tlю, .р";;.; й;;;; в порялку. irерслбачеrlому саltiтарними IIормами,tа прави,]lами

пожежноi безпеки, пiлтримувати орендоваtlе Майно в tlалеп(ному cTaHi, не гiрttlому, 
1:]]:л:]1лY::_,", "'о",о"'

його в оренду, з урахуванltям пчрtмйо"оt.о фiзичного зtlосу, здiйснювати захоли лротипо)l(е)l(ноl 0с]пеки,

6,3. Оренлар зобов'язаний:

вiдповiднодоRиМоГttорМа'гlлвНо.праI]оRихактiвзпоrкеrкllоiбезпекирозроб;tятttкомпltgtсснiзаходлl]LtоIlо
забезпечсltIlя поrtсеrкноi безпеки об'скта оренли МайIlа:

забезпечуватидоДер)t(анttЯllроl.ипо)(с)кllихRиМоГ.сtаt]JtаРТiВ.ноРМ.lIраl]tlЛ.а|'ако)t(ltltкоПаНtlЯВиМоI.
приписiв i постаItов органlв n'pl,u"uot.o по,(е)кttого Ilагля]lу та ,"*о, оiлповiлп"х слу)(6 (пiлрозлiJtiв)

БалансоУТРИМУВаЧа; 
бладllаl]ttя та

утримуватИ у справному cTaHi засоби протиполсежного захисту iзв'язку, пожежttу TeX]llKy, о

i"пе"rйр, не лопускати iх використанttя не за призначеннямl

ПроВоДиТиRНУтрiп]нiрозслiлУванttявипадкiвпожелtТааодаватИБалаttсоУтрtлмува.tувiлповi,rtrti
докумеI|ти розслiлуваtrня.

оренларнесевiлповiдальнiстьЗалотриМаl]НЯllраВиЛекспЛуаТаtLiiiltженерllихмереrк.пожеrкноiбе:rпскtл
iсанiтарних норм у примiLLtснtlях згiдttо iз законолавством,

6.4.оренДарЗобоВ'яЗаltийзабезпечитипредсТаВt{икаМоренлолавuлтаБплансоутримувачадосТуПIlа
об.скrоренлиУробо.riлнiУрооо.."п..ч.(uУрu,iотрицаIlllяскарГнапорУшеllllяправиЛТишiабопроВiUlп((lIlIq
Оренларем дiялыtосгi у пaро"йО',,оa.l *o'rio,,o. rlrколи або нс]ручн(lсIеП власllикаv cyllirKttпx lll]и\1llllсllь, -

то у буль-якиЙ iнший ,lас) З меrоБ'rоjиauaп,,' KoH,lpoJlIo }а його Rикооис'tанняv,lJ викоllаIlням OPclI/lape\4 )пl()I}

ltього договору, llp(.) Hetrt \l]]Hlcтb отриvанIlя дос]уllу до обiкга ооЁlt,,tи Ба,tансоlтриtrlува,t lбо Opettлo,1LaBcttt,

повiломляс Оренларсвi елсктроIlllою поIчтоlо пгиllаймlli за о,rиtt рЬбо,tl,й;tеttь, KpiM ,ill11i]: 
л1:"" 

Jocl)Il ]lo

об'екта орендИ необхiднО orp"*ur" a п'tarnlо запобiгаltпя 
_наlес"пr,ю 

u,*ottu об'скту ореtrли чи власностl Tpeтlx

осiб через виtlикIlенtlя загро]и його пошкоджеi]ня вttаслiдок аварiйних ситуаuiй або внаслiдок ttастанrtя

надзвt.tчайних ситуаuiй. техногенt]ого та лриродltоtо характеру. а тако)к у разi отрtlманttя скарг tla порушеlIня

правил тишi uбо про"uдr*"п"r'ь;;;^;;.; ;;;;"ocTi у r,ероЪо,rий час, яка завдас lrlкоди або 11езруч tloc,l е 1,1

власникам сумilttних np"r,*ani, У разi виникнеttня таких сиr,уаLtiiл Оренлар зобоR'язаний в)кива,ги

пЪчiопruо""*'rо*одiв для лiквiдацi'i Тх насл iдкiв,

6.5. Протягом л'яr,и робочих днiв з латtл укладення цього логовору Балансоутримува,t зобов'язаrlлtй

налати Оренларю ono n,un""o""" лва примiрники договору про вiлшtколування витрат БалансоутримуRача на

ffiil;;Б;^;й,iо,о Майна..а нчла"", по*у"uл"них послуг Оренларю

оренлар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв,з_моменту отриманlt' примiрникiв договору про

вiлчtкодуваttня ""Tpu, 
Балчпсо!'римувача на утримання орендованого Mailпa та tlалання комуtlаJlыlих послуl

Оренltарю;

пiдписатиiповернутиБаЛансоУТриМУВа.tупримiрниклоговоруlабо

лоДаТиБмансоуТриМУВаЧуобrрУнтованiзауВа)кенtlяДосуМВl'1-1.рат'якiпiдлягаtотьвiДrчкоlrуваttttttl
Оренларем за договором,

Оренлар зобов'яЗаllий протягоМ лесяти робо,t их 
.,,1rt 

iB, з моменту отримаllllя вiл Балаttсоутрtлt,лува,tа

вiдповiдi на своI заува)(еl{ня. яка мiститЬ локумеtrгалыti I]lлтверл)ксllнЯ ви,грат. якi Ili]tлягаюtь BiдtttKo;tyBattltK,l

iji."ii"p"r. 
"iо"*.а 

rи i uouep"y," БаJ]аltсоутримува,Iу прl]мiрlll1к,llогопору,

'\^оuпап 
?пбоR'язаний в iдutколовуl}а l и l)ir,lallco) lри\,|увil,1у t,lI,tpaгlt, пчв'я,lаtti зi clutlrolo ,Jс\lельl|о|i)

""^"r;"r;;Й,;iЙзайманiй 
плоlцi Ita пiдс гаsi paxyttKiB ba:tatrcoyTpllMy'a,la,
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С грахуваtl tlя об'сtсга орсttлlt

7.L Ореl{цар зобоq'я]аllий; I\,4яilllо lla
протягом l0 календарtlих днiв з лtlя укладеlll{я ILbolo логовору застрахувати Майно на cyl\1y 1,1ol,o

страховоТ BapTocтi, визначеноТ у llri,*ri O,z У"",,, на користь [iалансоутриплува,lа lгiлно з [lорялкOпл, зокреNlа вlд

полсеrtti, затопленt'о, npo].nnpu"nJ*'oiИ-ipari" осiб. сiихiйrrого лпха, та tIротягом I0 каленltарtttlх днlв з llllя

укладенпя договору страхуваннл ioio"ofib .rpu*y".:lli].:,Y.]:], U-rнсоутриI!,1увачу та ОрендолавLltо завtреltt

нмежllиМ чиl{ом копiТ ДоговорУ страхування i локументIв, якt пiлr,верлlкують сплату страхового гlлатс)I(у

(*о*"""frнж;;,,r";ооо*, 
логовiр страхуваtlltя так. rцоб протягом строку лii tlього договору майно було

застоахованим, i надавати ьuпuп"оуrр"rуъч,]у та ореtLдолавIlкl копii завiрених llале)l(}lим чипом догоRору

;l;;'л;Н;l;*у;;;;i;.';;;i;,".,рлiпу,оrо с,,rа.1 с грахового платеlку, якittо лоt oBip cr рахl паtt"i 
.|-ii],:.l:::

на строк. tllo с itttltlM, rlittt оо",, pio'runl,n лого"iр'по""t,сu бутtt поновлснил-t пiсля llаttiн,tоння строку, l]a як1,11,I

"'" r-"&;::; 
лослуг cтpaxoBl.{Ka злiйснюсться за рахунок ОренtLаря (страхувальника),

Субореttла

8,1, Орендар мае право перелати Майно в суборенлу, про Lцо ]азначасться у пупктi l2 Умов, lliJlboRe

пDиЗна!Iення.заякиММаЙноможебУТиВикорисТаноВlДповlднододоГоВорУсуборенли.Rизtlача(']'ься']
ypu*yoo",,oпl обvеrtсень. перепба,tених ItltM доI оRором,

За певttеtttlя cTopttt

9,l , БалансоутриМувач i Орепло,лавець заllевttяttrть Ореl!даря, lrto:

9'1.1'крiмвипаДкiв,коЛипроiншезазна.tеневакriприймаttня-псрелачi'об,сктореплисвilIьнимвiл
TpeTix осiб, всерелинi об'скrа немас майна, нале)(l]ого TpeTiM особам, 

"",l1й,lбезIrереLtlколнtлЙ 
]lоступ llo

оъi.пrч *on,a буi" наланий Оренларlо в день пiдписання акта приймаиня-Ilередачl ;

9.1.2, iнt|rормашiя про Майrlо, оприлlоднена в оголошеннi про передачу в оренду, посllлаI]1-1я l]a якс

зазначене у пунктi 4.2 Yrou, JдпоЪiдua дiйсностi, за винятком o6aru""", вiлобралсених в aKTi прtлймаItllя-

перелач i.

9.3, ОрендаР мас можливiс-гь, забезпеченУ його власl]и_мИ або зzutученими (liнаllсовимлt ресурсами,

свосчасно i в повному обсязi сплачуRати орендну пJIату та iH шti платехti вiдповiлно до Llього логовору,

9.4. одночасно або до дати укладення цього договору Ореt;шар повнiстtо спла-l,ив аваLIсовпй BllccoK з

орендноi пла,ги в розмiрi, визначеному у пунктi |0 Умов,

Додатковi yMoBll 0рсl|лп

l0.1.орендарзобоВ,яЗаtlийвикоIlУВатиобов'язки,пок:tадеttiнаrtьогорiшенtlямУповl]овап(еIlоГо.орI.аl]у
гIро встаItовленlIя лолаткових у*о" op"ia", визllачених l :.y_l,-,]i 'З 

Умов, посиланttя на TaKi додаl"ковI y1,4oB11

орендиВклlочеIlоооо.опо'"п,."проПерела(lуМаПtlаворсtlлУ(пуllкТ4.2УМоR)'
Вi]tповiлальнiсть i впрitrtеtlttя спорiв за ]lоговором

ll'l'ЗанеВикоНанняабонен'tЛе)t(ltевиконаннязобов'язаtlь]аttиМлоГоВороМстороl{Иtiссу'l'Ь
вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором,

l 1.2, Орендодавець не вiдповiдас за зобов'язаttнями ОjеlIдаря. Оренлар tte вiдповiдас за зобов'язанItямtl

орендодавця, яlсщо iHule 
"" ";;;;;;;;;;;;;;;;"р"_ 

d.р.плiр uiлпо.iлu. ]f, своiмиlобов,язаttнями i за

зобов'язаннями, за якими BiH с правонаступником, виклIочно власниМ майном, С гягнення за цим11

зooo"'raoun"r" u" може бути звсрпсне на орсн/lоване KoMyHalrbtre Майно,

1l.З, Спори, якi винllкаютЬ за цим договороМ або в зв'язку з ним. Ile вирiruенi Luляхом переговорiв,

вирittlуlоться в судовому flорядку,

l1.4.СтягнелtнязаборгованостiзоренДt!отплати'пенiтаllечсТойкt4(занаявttостi)'гtерелбачеtttлхltим
договором, *or*e здiйснювати'#;;;;^.;;;,;;";i, !11l^!;1r"",,;я 

заборгованос,гi з оплати орсttлноi ttLtaTtr

вiлповiдно до частини шостот cTaTTi l7 Закону мо>ltе здiйснtоватися в безсlliрному порядку на пlлсlавl

виконавчого напис1 ItoTapiyca,

Строк .lllllltocli, yltloRlt JMilll| ,га пpltпlIltcHl1,1 лOгоBору

I2,1, l{ей лtlговiр уклапсно lla cIpoк,B.иiHallel",ii y ,]}.lllll

з дня набраttня ,,",,no.,]i uu" договором, 
'l"O 

,"l"1|_ ll::::i:
b,rpon орa"о" за цим договором ttочинасться з да'и пlдписаllня

припиllення цього договору,

l2.2.УмовиllЬоГолоГоВорУзберiгаютьсиЛуПротяГомВсъогосТрокУ
зобов'язань Оренларя цодо ореriднот плати, до викоllаllllя зоьов язапь,

l l Умов, Персбiг сIроку догоlrору поrlпtlа('r,ься

члttttlос-гi в Jtellb його ttiдписаtltlя сl,ороllами,

акта приймання-I]ередачi i закiнчусться датоlо

дii цьоrо договору. а в частиtti
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l2.].ЗмiниiдоПовНеннЯдодоГоВоруRIIосЯТЬсЯДозакirt'tеttнястрокуйоголii-]аВзасМНоlо''.'1'":llll:
з урахуванI]яN,t встановлсltиХ cTaTTeto lб Зопоuу,u IlорядкоМ умов та обмеп(еtll, luJlЯхоМ укJlадеlIня договорlв

про внесення змiн iдоповнень у """,Ъ,iи фJрмi, якi'пiлписуються стороltами та с невiл'смttими,Iастинамп

цьог0 дOгOвOру.

l2.4. ГlроловженнЯ цього договорУ здiйснюсться з урахуванl]яМ Rимог, Rстановлених статтею l8 Закоtlу

та Порялком.

Оренлар, який бая(ас продовжити цеЙ договiр lta llовий строк, повиllен зверtlутись ло Ореплолавчя за три

мiсяцi ло закiнчеtlня строку лiТ договору lз заявою,

,Д.озаявилоласrr,сЯзвiТпрооltiнкУоб'скТаореllдl4-Якutооб'сt(торендиВикорис'tоRУ€ТьсЯНапlлс.гав]
un.onofr o|""o,n, y*nuoann.o б", npou,n'nu, uyouiony або KollKypcy, i ореllлар бажас ttродtlвrкиr,li /1оl,оRlр

ореl1ди на новий строк,

IIропуск строкУ пода}lня заяви Оренларем с пiдставою для припиl{ення Lll,ого

.u*i""."i, Jrpony,'на який його було укладено, вiдповiдно ,rrо пупкту l43 Порядку,
логовору tla IIl]1сl,ав l

Орендар, який мас HaMip проловltllти логовф оренли tIерухомого майtIа, Ilto пiдлягас ltро,цовже t rtl Kl за

резУЛЬтаТаМипроведенняау*u.чпу,зобоо,язаIlийзабезпс'Iиr.илос'гуп,rооб'сктаоренлипотспrtiЙtlихореlrlLарitl'

Орендар мас перевa)кпе право на продов)кеIlня lLbo1,o /lоговору, яке vо)ке бути pea,lliзoBarto ttим у

ви tlIа,lеllий в Порядку спосlЬ,

l2.5. Якцо iнulе не перелбачено цим договором, перехilt права власtlостi. на 
_оренловаlle_ 

Ма:::л]|"]]:

особам не с пiдставоtо дJtя змiни або припинеtlня Llиtll{ос,гl l(им логовором, l"l1 ,9:|]:T,.:::ii аlиllнlсть лля

;;;;;;;;;*;; орендоваI]ого М.И". tЙЬ- правонаступника), за виtIятком Rипадку приватизаLlii орсндоваllого

Майна Орендарем.

l2.(l, !,оговiр пр1,1пи tlясться:

l2.6.1зПiлсТав'перелбаченихЧастиноlоперutоюстаттi24ЗаконУ'iПрицьоМУ:

l2,6.1,I. якшО пiдсlавоrО llрltпиllеtlнЯ догоRорУ с закitI,tсttttя cIpoKy, tla який йоlо )клаllсllо (аб]ац лп)llI;1

частини першоi cTaTTi 24 Закону), то договiр вваlкасться припиtlенлlм з:

дати закiнченнЯ строку, на який йоiо було укладено, на пiдставi рitltення Орендодавчя llpo вiлмову,1

ПролоВженtliцЬогодоГоВорУ,пр"йн,'оrо.пiо..,оп,.передбаЧе}lихстаттеюl93акопУ.вМе)кахс'l.рокlВ.
визнасlених частиt]ою n'raoк) a.Jrai l8 ЗакоIlу; або рiшення оре}lдодавця гlро приltllнен1,1я tLього доI,овору ]

пiДставпропусtсуоренларемсТрокУНаподаl]IlязаявиПроПродоВ)](еtlняllЬогоllогоВорУ'псрелбачеttоt.о
u о.." uo, ip..on,o cTaTTi l8 Закону (пункт l4З Порядку);

лати, визttачеItоi в абзачi третьомУ пylrKTy l5I Ilорялку, якtttо lI(рсможцем аукuiону на llpoltoR)KetIlIя

u"n.o i".o""pl 
".ana 

о"оба iHrLra, Hil< Ореl|дар. - tta lti,ttcTaBi протокоJlу ayKttiotty (рiLrtення ОренлолаRltя lle

виvага, r ься);

l2,6.1.2. якщо пiдставою припипення договору с.обставtлни, перелбачеtli абзаttами l,peтlM, четверl'им,

сьомим, восьмим частини першоj bTar-Ti 24 Закону, логовiр вваrкасться припипе}Iим з дати t|астання BiдtloBitttloi

обставини на пiдставi pir.""r"bpr'lo"o;r,; ;б; ,ia пiдсrа"i локумента, який свiдчить про пастанttя факту

лрипинення юрилич Hoi особи:

l2.6.2 якtцо Орендар надав нелостовiрtlу iнформаrtiю про право бути орен,ларсм вiдповiлпо ло пoлo)KeI!b

частиtl третьоi i четвертоТ claTTi 4 Закону,

ДоГовiрВВажастЬсЯПриппLlеtlиМзцiсiпiдставt.tводнос,l.ороtlнЬомУпорЯДкУна3Oдеtlьпiсляltалiсltlrнttя
ореtiДоДавrtемЛисТаОреl]ДарюпРоДосl.РокоRспрl]пиllенllяlЦ'огологовору.крiмвtлтtалку'коЛиПро'гяl!М
зазнаLlеного строку Сlренлар звернув", ло флу,, оскаржеtlням такого рiutенrtя Оренлоlавttя,

у такому разi логовiр вва)t(асться припиненим:

пiсля закiн,lення двох мiсяцiв з дня зверtIення Ореlrларсм за таким позовом llo суду, якlllо cy]l0М llc

вiлкрито прова,чrкенttя у справi ,u,u*"пa no,ouotи Оренларя протягом зазна,lеного двомiсячного строку; або

з дати trабранtIя законtlоi сили рituегtгlям cylty про вiлплоtrу у позовi Ореrtларяl або

зltатизzulиtUеtlнЯсУДоМпозоВубезрозгЛяДу.припlлнеllНяПроваД)t(еIIнЯусrlравiабоздативiлкЛt,tканttя
Оренларем позову,

лист про дострокове припиненllя надсиласться на аlц€су електронноi пошtти Ореllларя i поштовим

вiлправленням iз почiдоtvlп"н"i" npo upy"""no i описом вкладеttня за адресою м iсuез находже н l{я Ореtlларя, а

тако)к за адресою орендованого Майпаl

l2.6.зЯкшоLtеЙдоГоВiрпiltписаниЙбезоДноЧасllоГопiдписанняакТаприйМаtlня-ПередаЧiМаi]iНа'
,Щоговiр BBalracTbc, пр"u"u"пй'з цiсi пiдстави на п'ятий робо,tий лснь пiсля ttiдписаtttlя ltього договору, якtttо

станом на цей деllь акт пр"Иrчuпrlпaр"оuчi не пiдписаниЙ через вiлмову Оренларя, лро llLo ljалансоутримува,|

повинен скласти акт r,a повiломити Ореtlдолавutо,
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l2.6,4, lla виvоlу ()рсндодавllя з пiлстав. передбаlIеIlи\ Il)llK]oM I],7 lLbolo договор). iпрrl tLt,oMy лоtовiр

вважас,],ься припltненим в день, визначений вiдповiдttо до абзаtlу ,],ретьоfо пункту l2,8 цього lц)1,oBopyi

l2,6,5. на виlиог) Орендаря з пiдсrав. псрелба,lсttих пуllк]ом l2,0 цьоIо лоlовору, i при ttbovy:oroBi1,1

вва)t(астьсЯ припинениМ в де}lь, визначений вiдповiдно до абзацу другого пупкту l2,10цьогодогоRоруi

l2,6.6. за,}голою cTopitt на пi;tcTaBi логовору про прип14неI{ня з дати пiдписапtlя акта повернення Майl]а ]

ОРеI{ДИi 
'-^l ]" ^-^^i" ]ре]tба,tснilх

12,6.'], па вимогу буль-якоi iз cTopitt цього логоRору ,la рitшенгtям cylty з пl]tcTaв, Il(

закоl{одавством.

l2.7, fl,оговiр MorKe бути лостроково припиI]ений на вимогу Оренл,одавця, якlllо Оренлар:

l2.7.1. допустив простроченtlя сплати ореllдноТ плати на строк бiльtttс трьох мiсяLtiв або cyMaplla

заборговаltiсть з оренлноi плати бiлыuа, IlirK плата за три мtсяцti

l2,7,2. використовус Майно не за Lliльовим призtlаченням, в1,1знаtlеllим у пуrrктi 7,1 Умов:

I2,7,j, без письNlового ltозволу Оренло'lавllя пере/lав Майllо. його часl ну у користуваll!]я iHцtiij особi,

KpiM випалкiв, коли Орендар переЙв'МаИно в суборенлу на пiдстаtli пункту 8,1 цього договору i налаR

ОреI{додавtцо копilо договору субЬрепли лrrя його опрlullоднеIIllя в електроttнiй торговiй системi;

l2.7.4. уклав логовiр суборенли з особами, якi lte вiдповiдаtоть вимогам cTal-Ti 4 Закоtlу;

l2,7.5, перешколrкас спiвробiтникам Оренлолавчя таlабо Балансоу],римува,Iа здiйсt]tовати контроль ,]а

використанtlям Майна, виконанням умов цього договоруl

l2,?,6, поруttIус лолатковiуплови ореttдtл, зазttачеtti у пунктi lЗ Умов,

l2,8, Про ttаявпiсть однiсi з пiдстав лJlя лострокоRого припиtIснlIя логовору з iнiцiативи ОреtllLолавttя,

передбачениХ пунктом l2,7 u""гo oJn""py, ОренлЬлавеrLь або Балапсоутримува,t повiдомltяс Оренларс,вi ra

iншiй cTopoHi договору листом. У листi повинен мiститись опис порушенllя i вимогу про його_усуIleнl]я в строк

не менш як 15 та не бiльш як З0 робочих днiв з дати ресстрашiТ листа (у строк п'я'ги робочих лl]lв. якцLо

порушення стосусться проarро"aпr,r'Йати орендIlоТ плати або перешколlкаirrя у зпiirсненrti Ореtlло,rавrtем або

БалансоУтримУва.,.*по",роп'-.u.""пор".,опп,"l\4айна).ЛистпересиЛасТЬсЯНаа'цресуеЛекТроl]llоil]оlх.l
о;;;;й't fu.ооu* пi'опрч"п.u,.lям iз повiломленням ttpo вручеtjllя i описом вкJIадсt]l{я ,]а алресою

пlia,,aauu*oon ann, Оренларя, а TaKoI( за алресою ореl]дованого Майtlа,

.}lK[lo протягом tlстаllов]lеного у приписi ,tacy ореrlлар tle усунув Ilорушlоtll]я, Орсtlдолавеttь ttалсt{лаt

Оренларlо лист, у якому повlдомляс Ореrrларевi про лострокове uрiп,iи,iен", договору tta вимогу.Оренлодавtlя,

У листi зазнача€ться пlдстава np"nnuan", ло,о"ору, посилаti}lя на вимогу про усунення поруlllення, а TaKo)I(

;";;.";; ;,; об"rч""п", якi свiдчать про те, ttto гlоруlr]енtIя тривас lriсля закittчення строку, вlлвелеttого шlя

його усунен я.

Договiр вважастЬся припинениМ па п'я'Iий робочий лень ltiс,ltя надiслапttя Оренлолавttем або

БмансоУтримУва.]еМОреtlдарtоЛисТапродострокоВеприПI4Неl.|нЯцЬогодоГовору.ореttдолавеtLьttа'дсилас
Оренларtо лист про дострокове припинення ,цього поговорJ електроl]ноlо поштою, а тако,( пolllToB}lM

вiлправrtенrлям iз по"iдо"пен""-про,ру"'п", iописом Rкладенltо за iлр"со,о мiсttезtlаходlсеttня ОреLtларя, а

також за адресою орендоваtlого Майна,'Дата дострокового припиL]ення ,tioao лпl.о"ору lla вимогу ОренлсltLавtLя

встаtlовлю(:тьсЯ на пiдставi ,,,aatlln'n' пп,u'о"ого вiллiлсrlня lla пotlt,t,oBoMy вiлправлсннiОреtutолавшя,

l2,9. L\ей логовiр MorKe бути достроково приtlинений на вимогу Орснларя, якtllо:

l2,9,1. протягом одного мiсяця пiсля лiдписаtlня акта приЙмаIIня-п'р()^"l o|']:':l :f'y::,"1::i,:1
iс-готноТ певiдповiдпо"-r,i oo'.n.u ор-"'Йи irK|opMauii про нього, зазrtаченiЙ в оголоtuеtlнi або в al(Tl пр14имаllliя-

перелач il або

l2.9.2'протягомдвохмiсяцiвпiсляпiдписаllняактаприйманttя-lIерслачiоренларllсМатllМеМо}l(JlиВос1,I
викорисlовува,lи об'rкr або присгупltгll цо Rикоtlаtlня p""n""",i'fo6ii i,a oR''n,i 't"pcl пi,tcyrlricrr, tta об't Kri

моrtсливосгi пiдключеtlня 
^" 

iН'r;,;;;,,;_ ;;;;у;, ;d" Bi,ttMoBп Балаttсоутримувача уппз:,.,] i, ореItларепл

логовiр про вiдtl]кодуваllня витрат Баrаlлсоутр14мувача tIаl_утримаIlня ор,пдоuо,]оl:_._ Yli,la 
та наланlul

комуналы]их послуг OpeHJtapto, 
'або вiдмовtr постачальtlикiв вiлповiлпих комуt{zulьних rlосJlуг укласl,п l]

ореНдареМДоГоВорипчпо.,uчоп.,",гакихПосЛУГпротЯгоМодноГомiсяttязмоментУЗвсрпеllняОреН/rаря(за
чмови. цо ореtlдар звернувс; ;; ;;;;;;";r..,ln"u"*iu no.ny. n. пiзtIituе HilK nporo.o* одного мiсяця пiсltя

'nirn"au"n, акта приймаttня-перелачi Майна), 
riлtt,о Ло ПУllкl)

l2.10. Про виявлення обставин, якi дають праsо Орендарю tla припиt]ення о::"1t:!у."л,т::

l2.9 цього договору, Ореttдар повинен повiдомити Оренлолав_utо i Бйансоутримувачу iз нада,нням вiдповiлнt,tх

доказiв про,rягом rр"о* pooou"* дuiu ni"n, закitlчеitня cTpoKiB. перелбачЪu'"* ny"n'o" I2,() договору, Якltlо

протягом З0 unio . nno*.n,/}Й;;";;;";";iл;-п""uо _О.l1лап, 
заува)(енlIя Орсндаря не будуть ycyllelll,

ореIlларналсиЛа.r)рсtl;tолавцк.iБалаllсо)гриvУва'l)ВltМоlупроlосгроковеприllиllсllItяllLоГо,lоlоворуl
сIlлdчеtlllХ сум ореIlлIlоТ пла Iи, Виvоt И Орснлlrря. заявленi пiслЯ liKitt,rettIIя с l poKiB, вс l ltноtrлсItllх ltllM ll) llK lo1!

логовору, задоволеtlllю не лiдJlя гають,



9

Договiр вважастьСя припиненим lta десятий робочий лень пiсля налiсланtlя Ореllларем Орснлолавtttо i

БалапсоутриNаува'lу вимоги npo oo",ponou' припинення цього Jlоювору, KpiM випалкiв, коли ОрендодаJrле.ць,або

Бмансоутримува,l налав Ореtrла-jо' nOrpyniouu,,i заувап(еllня__lltодо обсгавиtt. виклалених у повlломлеlllll

Оренла[я,'Спор" щодо обrрунтовапостi цих ]ауважснl, вирiшуlоться судоМ,

за вiлсутностi ]ауRажень Ореttлолавltя та Балапсоутримува,lа, передбачених абзацом другrlм Llbo1,o

пункту, ljалаtlсоутримувач no",pTa, Орсttлар}о орендну 
_rlлilту, 

сплачену Оренларем, гlротягоNl лссяl,и

калеl]дарних днiв з моменту отримання вимоги Оренларя i пiдпиiання Оренларем акта повернення Майltа l

орендиi

l2,l l. У разi припиrlенrlя договору:

полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Оренларем за рахуtlок власttих.коtuтiп за згоttоtо осiб,

визtlаLtеtlих у пунктi 5.1 цього дого;;ру, якi можrtа вiлокремити, Bitl, оренловапого Майна, не 
'u'n''_"l'j']::,i

tltкоди. с власнiстtо Ореtlдаря, а nonini"(]u",, якi ttc MolrHa Diлокремити без ttlколи для пlaltlta, - Rласнlстlо

lромади:

полiпшеtlttя Майна, зробленi Оренларсм без зголи осiб, вttзttа,tених у пунктi 5,1 цього логоl]ору, якl lle

MolcHa вiдокремит" б"a,под" дй'Мuйuu, u'unu'"l"to громади та ix BapTicTb KoMneHcarLii не пiдлягас,

l2.12, Майt]о вважасться поверненим Балансоутримувачу з моп4е}|ту пiдпlлсанtlя Балансоутримувачем та

оренларем акта повернення з ореIlди орендованого Майна,

lHtlle

l3.1 Оренлар письмово повiдомляс irtшим cTopotlaM

un"aa""" rrin у йоlо llaйverlyBattHi. viсцезttаходrкеttнi,

Орснлол.авеuЬ або БалансоугриМува,t повiлом,ttяt Оренларсtlt

електронноi пошти.

договору протягом п'яl,и робочих дtliв з :ta,t,и

банкiвських реквiзитах i когtтактttих llattr,tx,

про вiлповiпtti змiни письмово або Ita alLpeci,

l3'3.ЯкrцоЛРотЯгоМстрокулiiлоговорувiлбУвастьсязмitlаореttлолавtrяабоБалаttсоУ'r'рl'"У"о]'оYi.il]:]
новий Орендодавечь або Балапсфтримувач с,l.а€ стороною такого llоговору lцляхом складеtlня акта Ilpo замll1у

сторони у договорi ореtIли -";i;;;;1,;l" майна, (далi -_i1.],1'р" замiну стороtlи) i о прил tолtt юсr ьсл tta

оt!iчiйномУ веб-сайтi Береза}|"окоi Micb*oi ралп, АкТ прtl замiнУ сторони пiпписуСТЬСЯ пОПеРелl]lМ t l]ОRиl\4

орендодаВцеМабоБалансоУтриМУваЧеМТаВтой)I(еденЬнаjl.силаСТьсяitltttимсторонамДогоВоруJll1оl.оlv
(uittнипл з описом). Акт про замiну _сто.I]они _скjl|lдl_г_ь_:я 

у трьох орltгiнальних примjрниках, llоRий

()ренЛодаRеuЬабоБалансоуrриvува.tзобов'язаttиЙ(Про'lяlоvп.яtttробо.tиr'tttiвпiллаrиiiоtrrttа'lсt'лаtttlя
Орендарtо) опублiкуваrи rчrпч.,a,i"Й an, о 

"пе*,рп",,iй 
roproBiй систспli, Орснлоltавсt,tь або Бa,tatlcoytpttvlпit,t

за цI4м договороМ вважасться ;;;i,;;"; . 
-ror"nry 

опубпiпуччuп' акта про замiну cTopiH в електронtllй

торговiй систем i.

У разi коли поговiр HoTapia.ltbHo. посвiдчено, ,9 l:-l:" посадових осiб поtlередtlього l tIового

op",,noouJuiu nu u*ri про.оЙiuу с,ороttи пiltллгаtоr,ь HoтapialbHoMy посвiдченнкl,

l3'4.УразiреоргаltiЗаЦijоренларялоговiрореttлtлзберiгасчиllнiстьд.ltявiДповiлногоправонасТуПН1,1l(а
Iориличноi особи - Оренларя,

У разi вилiлу з юридичноi особи - Оренларя окрсмоТ Iори]lичноi особи перехiл до TaKoj особt,t tlpatl i

ооо"'rзкiЬ, якi витiкаtоть'iз цього договору, N4охtливиii лише за згодоlо Орснлолавttя,

замiна сторони (Jренларя пабувас чиtlностi з дгlя впесення змiн до ltього логовору,

l3.2. Якtцо Lteir логовiр пiдлягас HoTapia,ltbHoMy посвiдченпtо, вtлтрати на таке посвiлченrlя }tece Ореllдар,

замi}tа Орендаря iнша, Hirk псрелбачена цl]м пупктом, пе допускасться,

l 3.5. у трьох прпмiрttиКах. Ko)l(e11 з яких Ma('olLl{aKoBy lорl]]11,Iчну силу. по ojLllol\1y

БaJlaItcoyтp и N{ уRа,lа.
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