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ІІ.  Не3\іі[]ЮВа[[і УМОВІі доГОВОРУ

1. Предмет договору
1.1.  Орендодавець  і  Балансоутримувач  гіередають.  а Орендар приймає у строкове платне

користуваніія  майно.  зазначене  у  пункті  4  Умов.  вартість  якого  становить  суму,  визначену  у
пункті 6 Умов.

1.2. Майно передається в оренду для використання згідно з пунктом 7 Умов.

2. Умови передачі орсндоваііого Майііа Орендарю
2.L  Орещар  встуііає`  у  строкове  іілатнс  користування  Майном  у  день  підписання  акта

приймаішя-гіередачі    Майна.    Акт   приймання-передачі   майна   підписаний   між   Сторонами
18  травня  2() 18  рок}'.

2.2.  Передача  Майна  в  оренду  здійсніосться  за  його  страховою  вартістіо,  визначеною  у
пункті 6.2 Умов.

3. Орсндг]а пj-іата

З.1.  Орепдпа  плата становить суму,  визначепу  у  пункті  9  Умов.  Нарахування  податку на
іодану вартість на суму орендноЇ плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

до   складу   орендно.і.   плати   не   входять   витрати   на   утримання   орендованого   майна
(комунальних   послуг,   ііослуг   з   управління   об'єктом   нерухомості,   витрат   на   утримання
прибудинково.і.   тери'горіЇ   та   місць   загального   користування,   вартість   послуг   з   ремонту   і
технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту
будівлі.   у   тому   чисTіі:   покрівлі,   фасаду.   вивіз   сміття   'гощо),   а   також   компенсація   витрат
Баjіансоутримувача  за  користування  земельнt]ю  ділянкою.  Орендар  несе  ці  витрати  на основі
окремих  логоворів`  ук.гіаґг[сіних  із  Балансє>уіримувачем  та/або  безпосередньо  з  постачальниками
ком}ґна.'іьних пос.гі}'г в норя,`ік}'` визпачспому пуіп{том 6.5 цього договору.

3.2.   Індексаці>і   ріішt>Ї  орепдноЇ  іLіа"   прово,ї[иться   один   раз   на  рік  на  підставі  річних
індексів іпф.тіяціЇ у строки.  визначені договорtім оренди.

3.З.   ()рс`ц'[ар   сшіачуt`  орспдну   шіа'гу  ґтіо  державного  біоджету  та  Баланс-оутримувачу  у
співві,тіношенні,  і3изііаченому  у  пункті  16  Умов.  щорічію  в  термін  не  пізніше  15  числа  місяця,
наступ[юго за звітним роком оренди.

3.4.     Орендар     сплачує    орендну     плату     і-іа     підставі     рахунків     Балансоутримувача.
Балансоутримувач  виставляє  рахуіюк  на загальну  суму орендно.і. плати  і3 зазначенням  частини
орепдно.і. плати,  яка сплачується  на рахунок  Балансоутримувача,  і  частини орендноЇ плати, яка
сп,іачується  до  державного  бюджету.  Податок  на  додану  вартість  нараховується  на  загальну
суму  t]реп,ііпоЇ  іілагі`и.  Орепдар  сплачує  Балапсоутримувачу  належну  йому  частину  орендноЇ
плати  разом  із  податком  ііа  додану  вартісґгь.  парахованим  на  загальну  суму  орендно.і.  плати.
Балансоутримувач  надси.тіас  Орсндарю  рахунок  не  піз[іііпе  ніж  за  п'ять  робочих  днів  до  дати
шіатежу.     ГІротягом     ґі'яти     робочих    дпів     після     закінчешія     поточного    місяця    оренди
Баjіансо}'три.\ііуваіі  перс,тіає` ОрC`ндарю акт викопаних робіт на надання орендних послуг разом із
податковоіо пак,тіа,тіпоіо за }'мови  реt`страці.і' Орсш,тіаря  платником податку на додану вартість.

3.5.  В ,;іеш, укладешія  цього договору або до  ціtЇ дати  Орендар сплачує орендну плату за
кількість  місяців.  зазііачeпу  }   н}'ш{ті   10  У\,іов  (ава[ісовий  внесок  з  орендіюЇ  плати),  на  підставі
док}'ментів` визпачених у пуш{ті З.6 цьоі`о договору.

3.6.  Шдставою для  сплати  авансового пла'гежу з орендно.і. плати є рішення Орендодавця,
прийняте відповідно до пупкту  141  Порядку

З.7.   Розмір  орендпо.і.  нjіати  підлягає  персгля,тіу  на  вимогу  однієЇ  із  сторін  у  разі  зміни
Мсто,тіики.
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Орендодавець    зобов`язаний    звернутися  до Орендаря із вимогою про перегляд орендноЇ
плати,  якщо  зміни  до  Методики  мають  наслідком  збільшеніія  розміру  орендноЇ плати за цим
доі`овором, ііротягом 30 календарних днів з моменту набранпя чинності відповідними змінами.

Орендар мо7ке звернутися до Орендодавця з вимогоіо про перегляд орендно.і. плати, якщо
зміни до Методики мають наслідком зміну розміру орендно.і. плати за цим договором, протягом
будь-якого строку після набрапня чинності відповідними змінами.

Новий розмір орендію.і. плати починає застосовуватися з першого числа місяця, що настає
за датою укладення сторонами додатково.і. угоди до цього договору щодо приведення розміру
орендію.і. плати у відповідність і3 змінами, внесеними до Методики. Відмова Орендаря укласти
додаткову  угоду  щодо  збільшепня  орепдноЇ  плати  з  метою  приведення  'іЇ  у  відповідність  і3
змінами. вііесепими до Методики, с підставою для дострокового приііинення н`ього договору.

3.8.   Ореп,тіпа   пjlата.   перерахована   несвос`час[іо   або   не   в   гіовному   обсязі,   стягується
Орендо,т[аі3цсм   (в   чаeтипі.   па,ііежній   ,тіержавному   бюджету)   та/або   Балансоутримувачем   (в
частині`     наjіeжній     Баjіансоугримувачу).     Орендодавець     і     Балансоутримувач    можуть    за
домовленістю  зверн}7іися  із  позовом  нро  сгягпсння  орендно.і. іілати та  інших  платежів за  цим
договором,   за   якими   у   Оренґтіаря   є   заборговапість,   в   інтересах   відіювідноЇ  сторони   цьот?
договор.\'. Сгіорона.  із  ін гeресах яко.і' подасться  позов` можс компенсува'ги іншій стороні судові і
інші витрати` пов.язані з поданпям позову.

З.9.   На  суму  заборгованості  Орендаря  із  сплати  орендію.і.  плати  нараховується  пеня  в
розмірі  подвійно.і.  обліковоЇ  ставки  Національного  банку  па  дату  нарахування  пені  від  суми
заборгованості за ко7кний день прострочення перерахування орендноЇ плати.

..t.10.    Надміру    сплачена    сума    орендноЇ    плати,    що    надійшла    до    бюджету    або
Балансоу'гримувачу,   підлягає   в   установленому   іюрядку   зарахуваншо   в   рахунок   майбутніх
платежів, а у разі неможливості такого зарахування у зв'язку з припиненням орендних відносин
~--повернеііню  Орендарю,  Сума орещіно.і. плати.  спtіаченоЇ авансом  відповідно до  пункту  3.5
цього догоіюру. підляFає зарахуванніо в рахунок сплати орендноЇ плати за перші місяці оренди
піс..іjі пі,щіисtш" аіtта приймання-псредачі  Майна.

3.11.1Ірипинеші>і    ,іоі`овор}'    орeіLтіи     нC`    '3віjіьпяє    Ореіідаря    від    обов'язку    сплатити
заборпtваністі, за t>рещіпо[о платоіо` якщо  гака виіппtj-іа. .\' повному обсязі, ураховуючи пеню та
неустойку  ('3а  паявнос і`і).

З.12.       Орі`іLїіар       ';обов`;[заний       па       вимогу       Орендодавця       проводити       звіряння
взаєморозрахунків за орендпими платежами і оформляти акти звіряння.

4. Повсрнсііня Майііа з орснди і забсзпечувальніій депозит

4.1.  У разі  припинеі-шя договору ОреіLJ_іар зобов'язаний:

звіjіьпити протягом трьох робочих днів орепдоване Майно від належних Орендарю речей і
поверпути  його  відповідно до  акта поверпення  з  оренди  орендованого  Майна в тому стані,  в
якому  Майно  перебувало  на  момент  передачі  його  в  оренду,  з  урахуванням  нормального
фізичного  зносу,  а  якіцо  Орендарем  були  виконані  невід'ємні  поліпшення  або  проведено
капітальний ремопт .--- то разом із такими гіоліпніені-іями/капітальним ремонтом;

сплатити орендну [ілату. нараховапу до ,т`іати. що передує даті повернення Майна з оренди,
псшt>  (за  шявпоегі).  еH.'іагиги   Баjіансо}Jгримувачу  шіатежі  г3а  договором  про  відшкодування
витраґі  Батіаііeоутримувача  на  }'триманпя  орепдованого  Майна та наданн>і  комунальних  послуг
Орендарю` нараховану до даі`и, що пере,`іує` даті повернення Майна з оренди;

відпікодуіxm  Балансоутримувачу  збитки  в  разі  погіршення  стапу  або  втрати  (повноЇ або
частково.і.)   оре]ідоваііого   Майііа   з   вини   Ореіідар;і   (і   в  межах   сум,   що   перевищують   суму
страхового  відші\-одування`  якіцо  воію  поширюється  на  випадки  погіршення  стану  або  втрати
орспдt>ваного     Майна).     або     в     ра'3і     ,'іемонтажу     чи     іншого     вилучення     невід'ємних
ііоліінпень/капі гальпот`о ремонту.

4,2.     ГІротягом     трьох     робочих     днів     з     моменту     припинеііня     цього     договору
Балансоутримувач  зобов`язаний  оглянути  Майію  і  зафіксувати  його  поточний  стан,  а  також
стан     розрахунків    за    цим    договором     і     за    договором     про     відшкодування    витрат
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Балансоутримувача              па              }тріL\іання  орендованого  Майна  та  надання  комунальних
іюслуг Орендаріо в аі{ті повернепня з оренди ореіідованого Майна.

Балансоутримувач   складас   акт   повернення   з   оренди   орендованого   Майна   у   трьох
оригінальгіих примірниках і падає підписані Балансоутримувачем примірники Орендарю.

Орендар зобов'язаний:

підписати три примірпики акта повернення з оренди орендованого Майна не пізніше ніж
нротягом  настунного робочого дня з моменту Їх отримання від Балансоутримувача і одночасно
повернути  Балансоутримувачу два примірііики  підписаних Орендарем  актів разом із ключами
від об`єкта оренди (у разі. коли доступ до об'єкта оренди забезпечується ключами);

звільнити Майію оііночасно із повернешіям підписаних Орендарем актів.

Не  пізпініе  ніж на четвертий  робочий день  ііісля  припинешія договору Балансоутримувач
зобов`язtі[іий    надати    ОреіLіодавцю    ііримірник    підписаного    акта    повернення    з    оренди
орсщіt>ваіюго   Майпа   або   ііисьмово   пові,`іомити   Орендодавціо   про   відмову   Орендаря   від
пі,гіписаніія  акта  та,ҐаҐtо  eі`ворешія  перепікоґ'і  Орендарем  у  доступі  до  орендованого  Майна  з
метою його ог.`іяду` та/або про неповернепня гіідписапих Орендарем примірників акта.

4.3. Майпо вважається повернутим з орепди з моменту підписання Балансоутримувачем та
Орендарем акта повсрненпя з оренди орсндованого Майна.

4.4.    Якщо    Орспдар    [іе    повертас    Майію    після   отримання    від   Балансоутримувача
нримірніжів акта  повернення  з  оренди  орендованого  Майна,  Орендар сплачує до державного
бюджсту  пеустойку  у  розмірі  подвійноЇ орендно.і. тілати  за кожний день користування Майном
гіісля дати  ііриііинспня цього договору.

4.5. З метою виконання зобов'язань Орепдаря за цим договором, а також за договором про
відшкодування   витрат   Балансоутримувача   ііа   утримання   орендоваі-юго   Майна  та   надання
комунальних  послуг Орендарю до  або  в день  підписання  цього договору  Орендар сгілачує  на
рахунок Орендо,іавця забсзпечуваш,пий депозит в розмірі` визначеному у пункті  11  Умов.

4.6.  Орен,тіоґгіавеш,  ііовертає забе'3псчувальний депозит Орендарю протягом п'яти робочих
днів     нісля     отріімашія     ві,ті     Ба.тіансоутрі"}ґвача     ііримірііика    акта    повернення    з    оренди
орендованого Майпа. ні,тщисапого бе3 заува`;кeні, Балансоутримувача, або здійснює вирахування
сум. визпаііепих у пункті 4.8 цього договору, у разі наявності зауважепь Балансоутримувача або
Орендодавця.

4.7. Орендо,Jіавець перераховує забезпечувальний депозит у повному обсязі до державного
бюджету, якщо:

Орендар  відмовився  від  підписання  акта  ґіовсрнсішя  з  оренди  орендоваіюго  Майна  у
с`грок.  визначений  цим доі`овором`  або  стіюрює  ґіерснікоди  у доступі  до  орендованого  Майна
представників Балансоутримувача або Орендодавця з метою сктіадення такого акта;

Орендар   не   підписав   в   установлені   строки   договір   ореііди   Майна   за   результатами
проведення  аукціону  на  продовження  цього договору  оренди,  в  якому  Орендар  оголошений
переможцем .

4.8. Орен,тіоґіавець не ііізніше ніж ііро'іягом  іі.ятого робочого дня з моменту отримання від
Баjіансо}rтримуваііа нримірника акта ііовернє`ння з оренди орендованого Майна і3 зауваженнями
(або   за   наявносі`і   зауважень   Орендодавця)   зараховує   забезпечувальний   детіозит   в  рахунок
невиконаних   зобов`язань   Орендаря   і   перераховус`   забсзпечувальний  депозит  на  погашення
'юбов.язаш, Орендаря у такій  чергоіюсті:

}    періііу   чергу   пt>гашаіоться   зобов`язашія   Орендаря   із   сплати   пені   (ііункт   3.9   цьоі:.о
договог7у)   (у   такому   разі   відповідна   суму   забезпечуваjіьного  депозиту   розподіляється   між
дер`л\-авним біоджетом і Балапсоутримувачем);

у  ,Tіруг}і  чeргу  погаінаються  зобов.язашія  Ореіідаря  із  сплати  неустойки  (пункт 4.4  цього
договор),):

у' третю `іергу  погашаються зобов`язання  Орендаря  із сплати  частини орендно.і. плати, яка
і3ідповідно до пункту  16 Умов підлягас сшіаті до ґг[ержавного бюджету:



7

у         четверту         чергу         погашаються  зобов.язання     Орсндаря     із    сплати    частини
орсшдноЇ іілати, яка відновідно до пункт}''  16 Умов підлягає сплаті Балаіісоутримувачу;

у  іі.яту  чергу  погашаю'і`ься  ґ3обов'язаішя  Орендаря  із сплати  Балансоутримувачу платежів
за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна
га наданпя комунальних послуг Орендаріо:

у  шосту  чсргу  погашаються  зобов'язання  Орендаря  з  комітенсаціЇ суми  збитків, завданих
орендованому Майну:

у  сьому  чергу  погашаються  зобов'язання  Орендаря  із  сплати  інших  платежів  за  цим
]оговором  або  в  рахунок  погашення  інших  не  виконаних  Орендарем  зобов'язань  за  цим
.іоговором.

Орен,тіодавець   ііовертас   Оренларю   суму   забезпечувcUіьпого   депозиту,   яка   залишилась
іIісjія  '3ґгіійсііешя  вирахуваіп,`  передбачеііих цим  пунктом.

5.  ІТО.ттіі[][]с]іші  і  г)е,\іонT Ог7с[ідованОго  маГіна

5.1. Орендар має право:
гза  згодою  Балансоутримувача  проводити  поточний  та/або  капітальний  ремонт  Майна  і

вистуііаґ[и  замовником  на  виготовлепня  проектпо-копіторисноЇ  документаціЇ  на  проведення
ремонг1 ) :

здійснювати   невід'ємні   полііш]ення   Майна   за   наявності   рішення   Орендодавця   про
наданпя згоди, прийнятого відповідно до Закону та Порядку;

за зі`одою Орендодавця,  наданою відповідію до Закону та Порядку,  і один раз протягом
строку  оренди  зарахувати   частину   витрат  на  тіроведення   капітального   ремонту  в  рахунок
змені_пення орендно.і. плати.

5.2,    Порядок    отримашія    Орсндарсм    згоди    Балансоутримувача    і    Орендодавця    на
прt]ве,Jіення   відповLіііих    ви,тіів   робіт.   ііерє`дбачспих   ііунктом   5.1    цього   договору,   порядок
отримання  Орендарем  'згоди  Орсіідода[щя  на  зарахування  витрат  на  проведення  цих  робіт  в
рахунок  орендно.і.  пjгіати  і  }'мови.  па  яких  з,ііійснюється  таке  зарахування,  а також  сума витрат,
які  можуть бути зарахt]вапі.  визпачаіоться  І1орядком.

5.3.  Орен,тіар  мас  право  па  компенсацію  вартості  здійснених  ним  невід'ємних поліпшень
Майна )' іюрядку та ііа }'мовах` встаііовііепих Порядком.

5.4.  Орендар  має  право  па компенсацію  вартості  здійснених  ним  невід'ємних  поліпшень
Майна від псреможця аукціону з приі3атизаці'і. Майна, а якщо таким переможцем стає Орендар,
-~~   то   право   ііа   зарахування   в   рахупок   купівельноЇ   ціни   суми   вартості   здійснених   ним
невід.смних  ноjііґшень  у  порядку  та  на  умовах,  вста[іовлених  Законом  Укра.і.ни  від  18  січня
2018   р.   №   2269-VНІ   "Про   прива'і`изацію   державного   і   комунальіюго   майна"   (Відомості
Верховно.і. Ради УкраЇпи, 2018 р., №  12, ст. 68) (далі -Закон про приватизацію).

6. Режі" віікористаііші орендованого Майііа

6.L     Орсндар     зобов`язаний     використовувати     орендоваііе     Майно     відповідно     до
призначепня, визначеного у пункті 7 Умов,

6.2.   ОрсіL`іар   зоҐ>ов`язапий   забезпечувати   ґ3бережсння   орендованого   Майна,   запобігати
його   ііошкоґііжeншо   і   пс.\'вашііо,   тримаги   Майно   в   порядку.   передбаченому   санітарними
нормами та правилами  по7і\~ежпоЇ безпеки` нідтрим};вати  ореіідоване Майно в належному стані,
не  гіршом}..  ніж  на  момeпт  переґтіа`іі  його  в  ореіL,rіу.  з  урахуванням  нормального  фізичного
зносу, здійсііювати захо,ііи  протиііожежноЇ безпеки.

6.3. Орендар 'зобов.язаний:

відповідно   до    і3имог   норматив[ю-правових   актів   з    пожежноЇ   безпеки   розробляти
комтілексні захоґіі`и щодо забезпечення пожежно.і. безпеки об'єкта оренди Майна;
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забезпечувати                              додержання  протипожежних     вимог,     стандартів,     норм,
правил. а також  виконаінія  вимог приііисів  і  постапов органів державпого  пожежного нагляду
га вимоі` відповідііих служб (ііідрозділів) Балансоутримувача;

утримувати   у   сп.равному   стані   засоби   протипожежного   захисту   і   зв'язку,   пожежну
техніку, обладнаііня та півентар. не допускати .і.х використання не за призначенням;

проводиги   впутрішні.  розслідувапня   випадків   по>кеж  та   подавати   Балансоутримувачу
відповідні докуме[іти розслідування.

Орендар  ііесе  відповідальність  за  дотримання  правил  експлуатаці.і.  інженерних  мереж,
пожежі-ю.і. безпеки і саііітарних норм у приміщенпях згідно і3 законодавством.

6.4.        Орендар        зобов'язаний        гзабезпечити        представникам        Орендодавця       та
Балансоутримувача  fтіоступ  на  об.єкт  орещи  у  робочі  дні  у  робочий  час  (а  у  разі  отримання
скарг на  поруіпепня  правил тиіііі  або  провад7кення  Орендарем діяльнос'іі  у неробочий час, яка
зав,тіас шкоди або ііезр}'чшісіс`й  власпикам суміжних приміщень, ~ то у будь~який інший час) з
\іетою  здійспешія  кошро.їпо  за  його  викорисіашіям  та  виконанням  Орендарем  умов  цього
]оговору.   Про   необхі,тінісн,   огримаііня  досгупу  до   об'єкта  орснди   Балансоутримувач  або
()рсщо,ііавец.ь  пові,тіомляt`  Ореп,`іарeві  еjіекірошюіо  поіп'і`ою  принаймпі  за одиН  робочий день,
і\.рі\і   випадків.   коjіи   достуіі   ,'[о   об`ск'іа   ореп,тін   необхідно   огримати   з   метою   запобігання
нанесенню  шкоди  об`єкту  ореііди  чи  власності  третіх  осіб  через  виникнення  загрози  його
пошкодження  внаслідок  аварійних  ситуацій  або  внаслідок  настання  надзвичайних  ситуацій,
те.хн.огенного та  природного  характеру,  а також у  разі  отримання  скарг на порушення правил
гиіш   або   проваджсніія   Орепдарем   діяльності   у   неробочий   час,   яка   завдає   шкоди   або
незручностсй   власникам  .суміжних   приміщень.   У   разі   виникпеніія  таких  ситуацій   Орендар
юбов`язаний вживати псвідкладних заходів для ліквідаці.і. .і.х наслідків.

6.5.  Протягом  п.яги  робочих  дпів  з  дати  укладення  цього  договору  Балансоутримувач
зобов`язаний надати Орендарю для підписання:

гіва  примірники  договору  про  відпп{о,тіуваінія  витрат  Балансоутримувача  на  утримання
орен,тіоваіюго  Маі`,іна  га  па,цанпя  комунаjіьних  послуг  Орендарю  відповідно  до  примірного
іоі`овор}'. за гвер,тіжeііого  паі{азо\і  Фоцгіу ґ'іег]жавного маҐша` та

ііроекти договорів із носіачаjіьниками комупаjіьних послуг, якщо стосовно об'єкта оренди
гаh-и\,іи. посіаііатіьниі{а\:и  кt".уі]алі,пи,\  ііос.іуг ві,тікриті  окремі  особові рахунки  або якщо окремі
особові рахунки були  відкриті і-іа ііопередньоі`о користувача Майном.

Орсндар  зt>бов`язапий  протягом  десяти  робочих  днів  з  моменту  отримання  примірників
.-юговору про  вілшкодуваіпія  витрат  Баjіансоутримувача  на утримання орендованого Майна та
па]ання комунальних гіослуг Орендарю:

підписати і повернути Балансоутримувачу примірник договору; або

ііодаги   Балаіtсоутримувачу   обґрунтовані   зауваження   до   сум   витрат,   які   підлягають
відшкодуванню Орендарем за договором.

Орендар   зобов`язаний    протягом   десяти    робочих   днів   з   моменту   отримання    від
Балансоутриїt}ґвача   відііовіді   на  сво.і'  '3ауважепня.   яка  містить  документальні   підтвердження
впгра,L  >ікі  ііUL`іягаіоть  віґ'шп\-о,іуваншо  Орс`п,'іарем`  підписати  і  поверпути  Балансоутримувачу
при.\іірник,гіогов()р}.

Орещгіар вжиі3аt` захо,'іів для укjіадення іґ3 постачальниками  комунальних послуг договорів
н.а ііостачання відповідних комунальних послуг протягом місяця з моменту отримання проектів
вцпові,'іних        до]оворів        від        Баjіансоугрим)вача.        Ореіідар        зобов'язаний        надати
Балаіісоутримувачу копі.і. ,тіоговорів, укладсних із ііостачальниками комунальних послуг.

7. Страх}ґвашія об'fкта орсііди, відііікодуваііня витр{іт ііа оцінку Майна та
УКЛа/ІСНІІЯ  ОХОІ)ОІІІІОГО доГОВОРУ

7.1. Орендар зобов`язаний:
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протягом    1О    калсtі;[арни\    ,іпів    з   діія  }Jкладення  цього договору  застрахувати  Майно
на. суму  його  страхово.і. вартості.  визначено.і. }  пункті  6.2  Умов,  на  користь  Балансоутримувача
3гідпо  з  ІІорядком`  зокрема  від  ііож.`-,кі`  '3атоплення,  прогиправних  дій  третіх  осіб,  стихійного
.гіиха,  'іа  ґіроіягом   10   календарних  днів  з  дня  укладення  договору  страхування  (договорів
страхування)   надати   Балансоутримувачу   та   Оре]ідодавцю   завірені   нале7кним   чином   копіЇ
договору  страхування  і  документів,  які  підтверджують  сплату  страхового  платежу  (страхових
платежів):

ноновлюваіи  щороку  договір  страхування  гак,  іцоб  протягом  строку  ді.і.  цього  договору
Майно  було  застрахованим,  і  надавати  Балансоутримувачу  та  Орендодавцю  копі.і.  завірених
належпим  чином  договору  страхування  і  документів,  які  підтверджують  сплату  страхового
платежу.  Якщо  договір  страхування  укладений  на  строк,  що  є  іншим,  ніж  один  рік,  такий
]оговір повинен бути поновлений після закінчення строку, на який він укладено.

Якщо   строк   ді.і.   ,тоговору   оренди   меіIший`   ніж   оііин   рік`   то   договір   страхування
}  h-.іаґгіаt`ті,ся  ііа  с']  рt>к  ,іііЇ  , іот`оізор.\'  оре[іґ,тііі.

Оштіага  пос`,і} і  с і ра\овика г3ґтіійспіості,ся  '3а рахунок Орсндаря  (страхувальника).

8. суборе]ш,
8.1. Орендар [іе має права передавати Майпо в суборенду.

9. Запевгіен" сторін
9.1.  Орен,тіар  маt`  можливість,  забезпсчепу  його  власними  або  залученими  фінансовими

рес}рсами. своєчасііо  і  в  повному обсязі  сплачувати  орендну плату та інші платежі відповідно
]о цього договору.

9.2.   Одночасно   або   до   даги   укладення   цього  договору   Орендар   повністю   сплатив
авансовий внесок з орендно.і. плати в розмірі, визначеному у пункті  10 Умов.

9.3.    Одночаспо    або    до    укладення    цього    договору    Орендар    повністю    сплатив
забезпеч}Jваш,ний ґіепозит в розмірі. і3иг3наііеіюму у пупкті  11  Умов.

10. до,гіаткові .\'мовіі оРенди

10.1, додаткові  умови пе визпачеііі.

11.  Відгтові,гіаjіьг[ісTі,  і вііріLіJе[]ня  спог)ів  за доГОвОРОМ

11.1.  За  невикопання  або  непалежне  викt>наііня  зобов`язань  за  цим  договором  сторони
несу" вішіові,'іальність згілно і3 законом та договором.

11.2.  Орепдодавець  не  відповідає  за г3обов'яґ3аннями  Орендаря.  Орендар  не  відповідає  за
зобов.язаіінями Орендодавця. якіцо ііішс не ііL`редбаче[ю цим договором. Орендар відповідає за
своЇми   зобов'язаннями   і  за  зобов'язаннями.  за  якими   він  є  правонаступником,  виключно
власним  майном.  Стягііення  за  цими  зобов'язаннями  не  може  бути  звернене  на  орендоване
державпе Майно.

1 L3.  Сіюри.  які  виникають  за  цим  догоіюром  або  в  зв'язку  з  ним,  не  вирішені  шляхом
переговорів, вирішуються в судовому ііорядку.

U.4.   Стягпeшія   заборгова[іості   з   орегідно.і.   плати,   пені   та   ііеустойки   (за   наявності),
передбачспих   цим   ,'іоговорt>.м`   може   здійснюі3атися   на   підставі   рішення   суду.   Стягнення
'3аборгованосіі  з  опїіаги  орспдію.і.  нлаіи  відновішіо  до  частини  шосто.і.  статті  17  Закону  може

здійснюватися в безспірпому порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

12.  СТРОК  ЧШШОСТі, Уі\і{)ВИ  ЗміііИ Та  ПРііііИііеііНЯ дОГОВОРУ

12.1.   Цей   договір   укла,гіетю   на   строк`   визпачений   у   пункті   12   Умов.   Перебіг  строку
ґіоговору починається з дня пабрання чинності цим договором.  Цей договір набирає чиніюсті в
тіепь його підписанпя сторонами (нотаріального посвідчення, якіцо відповідно до законодавства
гіоговір  підляі ає  нотарістіьному  посвідченню).  Строк  оренди  за  цим  договором  починається  з

пастунноі`о дня після дати '3акінчення строку орснди за догоі3ором, який продовжується.
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12.2.   Умови   цього  договор}'   збeрігають    сил}J     протягом     всього     строку     діЇ     цього
договору. в тому числі у разі, коли  піс.ія  ійого укладешія законодавством встановлено правила,
що погіршуіоть становище Орендаря, крім виііадку, передбаченого гіунктом 3.7 цього договору,
а в частині зобов.язагіь Орендаря щодо орсндно.і. плати --до виконання зобов'язань.

12.3. Зміни і лоновнепня до договору вносяться до закінчення строку його діЇ за взаємною
зго;тіоіо сторін  з урахуванням  встановлених  статтею  16 Закону та Порядком умов та обмежень
шляхом   укладення   доі.оворів   про   впесення   змін   і   доповнень   у   письмовій   формі,   які
підписуються сторонами та с невід`ємними частинами цього договору.

12.4.   Продовження  цього  договору  здійснюється  з  урахуванням   вимог,   встановлених
статтею 18 Закону та Порядком,

Орендар`  який  бажає  нродовжити  цей  договір  на  новий  строк,  повинен  звернутись  до
Ореіідо,тіаіщя за три  місяці до закінчешія строку ді.і. ,тіоговору  і3 заявоіо.

до заяви до,іаt`ті,ся звіт про оціш}' об`t`кіа орс`пди.

І Іронуск строку по,:іаі]н>і заяви  Орен,царем є нідставою для припипсшія цього договору на
підставі закінчешія строку. на який його було укладено, віііповідно до пункту  143 Порядку.

12.5.  Якщо  ішLіс  не  нереіібачено  цим  договором,  іісрехід  права  власності  на орендоване
Майно третім особам  пе с  підставою дjія зміни або іірипинення  чинності цим договором, і він
зберігас  свою  чинність  для  ноі3ого  власника  орендованого  Майна  (його  правонаступника),  за
винятком випадку приватизаціЇ орендованого Майна Орендарем.

12.6. договір припиняється:

12.6.1  з підстав, передбачеііих частиною ііершою статті 24 Закону, і при цьому:

12.6.1.1. якщо підставою припинення договору с закінчешія строку, на який його укладено
(аб'зац другий частини пєрпюЇ статті 24 Закоііу)` то договір вважається припиненим з:

дати  закінчення  с'іроку`  на  >ікий  його  було  укладено,  на  підставі  рішення  Орендодавця
(якщо   цей   ґііоговір   використовусться   для   передачі   в   оренду   Майна   комунальноЇ   форми
власності, то рііііення  приймається органом, визпаченим відповідно до абзацу другого частини
четвертоЇ  статті   18  Г3акt>н}ґ)  про  вLт"tів}'  у  ііроііовжснні  цього  договору,  прийнятого  з  підстав,
передбачеііих   с'і`аттeю   19   Закопу.   в   мc`-;ках   строків,   визпаіісних   части[іою   н'ятоіо   статті   18
Закону:   або   рішеппя   орeщіодавця    про   припинешя    цьо1-`о   ,гіоговору   з   ііідстав   пропуску
Орс[L'іарC`м  строку  на ііо,їіання '3аяви  ііро ііродовжеі-шя  цього договору,  передбаченого частиною
третьоіо стаі`ті  18  Закон}  (ііупкт  І43  Порядку);

12.6.1.2. якщо підставою припиненпя договору є обставини, передбачені абзацами третім,
четвертим, сьомим, восьмим час'гини першо'і. статті 24 Закону. договір вважається припиненим з
дати   пастання   відповідпо.і.   обставини   на   підставі   рішення   Орендодавця   або   на   підставі
ґгіокумснта. який свідчить ііро настання факту прининеішя юридично.і. особи або смерті фізично'і.
осюби:

12.6.2   якщо   Орендар   надав   недостовірну   інформацію   про   право   бути   орендарем
відповідно до положсііь частин третьо.і' і чстверто.і. статті 4 Закопу, а також якщо Орендар, який
отримав  Майно  в  орснду  бсз  проведення  аукціону,  надав  та/або  оприлюднив  на  веб-сайті
(e`іоріщі   іш   Нрофілі   в  соціаjіьній   мсрежі)   недоeтовірну   інформацію  про  себе  та/або   свою
гіія,іі>піСТЬ.

доі.овір  вва`;ка€`т"  приііинепим  з  ціс`Ї  пі,тістави  в  односторошьому  порядку  на  30  день
після  ііаґтііслаіпія  ()рсіLіодавцем  листа  ()рендарю  про  ,ііострокове  припинення  цього  договору,
крім   випаді{у.  ко,тіи   ііротяі`ом  за3пачспого  строку  Орепдар  звернувся  ,тіо  суду  з  оскарженням
такого рішення Орен,іодавця.

У  гакому разі договір вважається припинепим:

після закінчення двох місяців 3 дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, якщо
судом  не  ві,іікрито  проваджепня  у  справі  за  таі{им  позовом  Орендаря  протягом  зазначеного
ґгівомісячного строку ; або

з дати ііабрання законноЇ сили рішенням с}.ду про відмову у позові Орендаря; або



ш
з   дати    залиіпсіпія    с}',`"    позову    без    розгл;ід}',   припинення   провадження  у  справі

або з дати відкликанпя Орендарем позову.

JІист  nptt  доeтроковс  нрипи[.іе[шя  надсиj'іається  на адресу  електронно.і. пошти  Орендаря  і
п?шовим  відправлешH"  із  повідомлешіям  про  вручення  і  описом  вкладення  за  адресою
місцезііаходжсння Орец']аря, а також за адресою орендованого Майна;

12.6.3. на вимогу Орендодавця з підстав, пере;ібачених пунктом  12.7 цього договору, і при
цьому договір вважається припиненим в деііь, визначений відповідно до абзацу третього пункту
12.8 цього договору;

12.6.4.  ііа  вимогу  Орендаря  з  підс'гав.  передбачеііих  пунктом  12.9  цього  договору,  і  при
цьому логовір вважається припиненим в дснь. визначений відповідно до абзацу другого пункту
12.1 О цього договору:

12.6.5.  за  зго,гіою  сторіп  на  підставі  договору  про  припинеґшя  з  дати  підписання  акта
поверііепня Майна з орепди:

12.6.6.    на    ви\ют}'   б.\'fіь-яко.і.   із   сіорін    цьоі`о   ,іоговору   за   рішенням   суду   з   підстав,
пере,Jібачених законо,іавством.

12.7. договір мо7ке бути досгіроково припипсний і]а вимогу Орендодавця, якщо Орендар:

] 2.7.1. допустив прос грочення сіілаги ореіідно.і. плаги на строк більше трьох місяців;

12.7.2. використовує Майно не за цільовим призначепням, визначеним у пункті 7.1 Умов,;

12.7.3.

іІ]шій  особі;
без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у користування

12.7.4.  псрешкод7кає співробітникам Орендодавця та/або Балансоутримувача здійснювати
контроль за використанііям Майі-іа, виконанням умов цього договору;

12.7.5.    відмови13ся    внесги    зміпи    до    цього    договору    у    разі    виникнення    підстав,
передбачених пуііктом 3.7 цього договору.

12.8.  Про  па;івність  оґціііс`Ї  з  підстав  для  досгрокового  припинення  договору  з  ініціативи
Оре.щодавщі.  пC`реґібаіі.eнш. п.\ пкі о\і  127 іп,t>го ,'іоговору. Орендодавець або Балансоутримувач
іюві,'іоі\іjіяє`  Орещареві   га  шпіій   сґіороні  ,'іоіовор}'  jіисгом.   У  листі   повинен   міститись  опис
гіоруі[іення  і  вимоі }'  нро його усунеішя  в строк пе меш як  15 та ііе більш як 30 робочих днів з
дати  рессграці.і'  .'іисі`а  (у  сірок  н`я'іи  робочих  днів.  якщо  порушс`ння  стосується  прострочення
спТіати      орендіюЇ      плати      або      перешкоджа[шя      у      здійсненні      Орендодавцем      або
Балансоутр.тмувачем   коптролк?   за   використанням   Майна).   Лист   пересилається   на   адресу
електронноі  поіпти  Орендаря  і   поштовим  відправтіенням  із  повідомленням  про  вручення  і
онисом  вкладення  за  а,тіресою  місце'шаходження  Орендаря,  а  гакож за адресою  орендованого
майна.

Якщо    протяі`ом    встановленого    у    приписі    часу    Орендар    не    усуііув    порушення,
Орендодавсць   надсилас   Орендарю  лист,   у  якому   повідомляє   Орендареві   про  дострокове
припинеііня   договору   на   вимогу   Орсіідодавця,   У   листі   зазначається   підстава  припинсння
до.говору. посилання на вимогу ґіро усунення порушеніія, а також посилання на обставини, які
свLт[ііа і ь  нро і е`  що  ііору інс`іпія  і риваt`  піс."  закінчеішя  с`іроку.  відведеного для  його усуііення.

доіовір  вва7касіься  припипеним  на  п`ятий  робочий день після  надіслання Орендодавцем
або    1;аjіансо.Hриі\і,\вачсм    Орец`іаріо   .іисга    про   дострокове    припинення   цього   договору.
Орсндодавсць    надсилає    Орендарю    лисі    про    дострокове    припинсння    цього    договору
елск'fронноіо  попітоіо.  а  також  ноштовим  відправлепням  із  повідомленням  про  вручення `.і
описом  ізк,тіадеппя  за  адресою  місцезнахо:іженпя  Орепдаря,  а  `і`акож  за  адресою  оре[ідованого
Май.па. да.та дос і`рокового припинення цьоі о договору на вимогу Орендодавця встановлюється
на пії'іставі пітемпеля попітового відділення на поштовому відправленні Орендодавця.

12.9. І Іей договір може бути достроково ґірипинеііий на вимогу Орендаря, якщо:

12.9.L   протягом   ?дноі:о   мі9яця   піс.ія   підписання   акта   приймання-передачі   Орендар
отримає  докази  істот[іоі  невідповідності  об.сі\-та  оренди  інформаціЇ  про  нього,  зазначеній  в
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оголошеііні                 або                 іш|jормаційнt.>му    ііt»3Lтіом,rіснні/інформаці.і.   ііро   об'єкт   оренди,
якіцо договір }'к.`іа,тіеію без прове,тіешія аукціо[і}'` або  в акі`і  приймашя-передачі; або

12Ш   ґіротя["  двох   міс;щhз   пісjія   підписапня  акта  приймання-передачі  Орендар  не
магимс можjіивосіі  віжорисіовувати  об`єіґг або  приступити до викоііання ремонтних робіт на
об'єкті   через   відсутність  на  об'єкті  можливості   підключення  до  комунальних  послуг,  або
відмови    Балансоутримувача    укласти    із    Орепдарем    договір    про    відшкодування    витрат
Балансоутримувача   на   уіриманпя   ?реіідоваі.іого   Майна   та   ііадання   комунальних   послуг
Орендарю. або від\юви  постача.іьників  відповідних комунальних  послуг укласти  із Орендарем
договори  па  пос`гіачаііня  гаких  нослуг  протягом  оґтіного  місяця  з  моменту  звернення  Орендаря
(за  умовт,  іцо  ()ренд.ар  звернувся  до  таких  постачальників  послуг  не  пізніше  ніж  протягом
одного місяця після іпдписання акта приймання-передачі Майна).

12.]0.  Про  виявлсння  обставин`  які  даіоть  право  Орендарю  на  припинення  договору
відпові,тш  до   нупкґі:}    І29   цього  .догов.tіру.   Орен,тіар   повинен   повідомити   Орендодавцю   і
Бал.ансоугримува.чу    н    наґгіаіпія,\і    вL`іповLішіх   ;іоказів   протягом   трьох   робочих   днів   після
закшчeііня  стр{>h-ів.  щ`ре,`іб{іченнх  п}нкго\і   129  ,тіоіовору.  Як[цо  протягом  30  днів  з  моменту
отримаішя  повL`іtt\L`і.`шія  ОрeіLтіаі%і  3ауважепн>і  Ореіцаря  пе  будуть усунені,  Орендар надсилає
ОрєшдодащюіБалансолри,\tі}ваііуви\іог}про,'іосіроковеприііиненняцьогодоговоруівимогу
про пов.ерн.ення  3абезпєч}'вальііог? депозит.\  і с`плачених сум орендноЇ плати. Вимоги Орендаря,
з?явлеш   після   заіtіпчення   сгроків.   встановлепих   цим   пунктом   договору.   задоволенню   не
шдлягають.

договір  вважасі`ьсjі  припиіісним  на  ґіесятий  робочий  день  після  надіслання  Орендарем
Орсндt)давцю  і  Балансоутримувачу  вимоги  про  дострокове  припинення  цього договору,  крім
виHадків`  коли  Орен,їіодавець або Баjіансоутримувач надав Орендарю обґрушовані зауваження
щодо   обeіавин.   викладепих   у   ґювідомjіенні   Орендаря.   Спори   щодо   обґрунтованості   цих
зауважень вирішуються судом.

За   відсутності   зауважень   Орендодавця   та   Балансоутримувача,   передбачених   абзацом
другим цього пункту:

Баjіансt>} гр"}в{іч   повeртаt`   ()рещіаріt>   вішіовідгіу   частину   орендноЇ   плати,   сплачено.і.
ОреіLіарeм`   проіjн`ом   ,їіесяти   ка.тіспдарпих   ,,'інh3   з   момснту   отримання   вимоги   Орендаря   і
підНисаішя Ореіщ€`рем аh.га новерщ`пня  Майш 'з орсш,тіи:

Орeндодав?ць  повсртає сплачений  Ореп,тіарем  забе'3печувальііий депозит протягом десяти
кален,тіаріHк   ґцнів   '3   моменгу   отрима[Iня   вимоги   Орендаря   і   підгіисання   Орендарем   акта
іювернепня Майна з оренди. Новерпеішя орендіюЇ пла'ги, що була надміру сплачена Орендарем
до біодже'іу, здійсшоєгься у порядку` визначепому законодавством.

12.11.  У  ра'3і  припипеііня договору:

поліпшення  орендоваііого  Майпа,  здійснені  Орендарем  за  рахунок  власних  коштів  за
згодою осіб. визначених у пункті  5.1  цього договору. які  можна відокремити від орендованого
Майна,   не   завдаючи   йому   шкоди,   є   власністю   Орендаря,   а   поліпшення,   які   не  можна
відокремити без шкоди для майна, -власііістю держави;

поліпш.ення  Майна`  зроблені  Орендарем  бе3  згоди  осіб,  визначених  у  пункті  5.1  цього
договору. ?кі  не.можна  відокремиіи без  шкоди для  Майна,  с  власністю держави та Їх вартість
компе[іeащ.і. не  підjіягаt`.

12.12.    Мm`hю    вважаt`ться    повернсним    Орспдодавцю/    БtUіансоутримувачу    з    моменту
піднисаппя Балансо}'іримувачс.м та Орeцг[iірем акта повернення з оренди орендованого Майна.

13.   ІІІІІ]с`

1.Н   Орепдар  письтовt>  повіґііом.'[яє  інніи`і  сторо[іам  договору  протягом  н'яти  робочих
днів  '3  даги  впссення  змін  у  його  найменуванпі.  місцезнаходженні,  банківських  реквізитах  і
ко:ітакгних дапих. Орендодавець або Балансоутримувач повідомляє Орендареві  про відповідні
'3міни писі,мово або на а,;іресу електронноЇ поілти.

1 З.2. Якщо цей договір нідлягас нотаріаіьно\у посвідченню, витрати на таке посвідчення
несе Оре[ідар.
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Г3..'..  ЯкщtUіротяіо\цн`рок}'  ,`ііЇшшовt>р}'    відбуває`ться         зміна         Орендодавця         або
Ба.'іансо}'гри\L\ґва"  \1айііа`  ноіші  Орeн,'іо,'іавeць  або  Баjіансоутримувач  стас  стороною  такого
`іоп>віtр}  іп.ія\"  ск.'і:і,ц`іпі>і  {іh-іа  про  за\іін}  сі`орони  }ї' ,тіоLоворі  оренди  державного майна (далі

---~-акт   нро   замін.\'   сFоропи)   за   формоіо.   ш`о   розробляється   Фондом   державного   майна   і
опришо,'Iпіоt`тьс>і    на    його    офітіійн"}    веб-сайті.    Акт    про    заміну    сторони    ґіідгіисується
ііопереґ`іні\і   і   нови\I   Орен,1_іо,`іавц"   або   Ьа.тіансо}7тримувачсм  та  в  той  же  день  надсилається
інLіп"  сторона\,і  ,`іоговор}'  .іистом  (ціпним  з  оііисом).  Акт  про  заміну  сторони  сктіадається  у
гр[,ох   ориі`інаш,них   при\іірпиках.   Новшй   ()рен,'іо,ііавець  або   Балансоутримувач   '_юбов'язаний
(протяFо\і  п.я'і и  робоііих ,ішів від ,цаги його на,тіси,іання Орсндарю) опублікувати '3азначений акт
в   е.іекгронній   торі`овій   системі.   ()рсщодавець   або   Балансоутримувач   за   цим   договором
вважаt`ться  '3аміненим  з  момепт,v  опубjіік}`'вання  акта про заміну сторін  в  електронній  торговій
с и сте\л і .

13.4.  У  разі  реорганізаціЇ  Орендаря  договір  оренди   3берігає  чиннісіь  для   відііовідного
пра[юпаe`і`}гііника  іори,г[ичноЇ особи  ~-~-Орен,тіаря,

У  разі  вщі.і.\  'з  іори,іиіпіоЇ особи  -г-Оретщаря  окре\іоЇ  юридично'і' особи  перехід до такоЇ
\tсоб[і     Нрав    і    обов.язків.    >ікі    в[іг`іh-аіоі`і,    із    цього    ґтіоговору.    можливий    лише    за    згодою
орeп,,lо,.lавщL

Г3аміш с`'іороі"  ОрeтL`іаря  наб}гвас  чишоe гі  '3 ,тіня  внесення '"ін до цього договор}'.

За\ііна  Орeіцаря  ііUш.  ні-,h-ііeре,'ібаііeна  ци\і  н}Tікт`ом,  не ,'іопускається.

L3.5.  ЦсҐі  договір  }к.іа,`іено  }r   Fрьох  примірниі{ах.  кожен  з  яких  має  однакову  юридичну
сп.і\ . по о,'іно\іу ,`іл ()рещаря. Орeщіодавця  і Баjіансоутримувача.

1Іід"їш"сторіґі

від орш,Іаря:

вL,l ()рelш,,,lавця :

Ві;і Баj-іансо}'трі"увача:


