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договIр лъ б2
про передачу майна територiальноi громади MicTa Кисва

MicTo Киiв 26 листопада 20l 5 року

flарницька районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя надалi
ОРЕНДОДАВЕI]Ь, в особi голови Сiнцова Геннадiя Львовича, який дiс на пiдставi
Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстралii> та Регламенту flарничькоi
районноi в MicTi Киевi лержавноi адмiнiстрачii, та у вiдповiдностi до Закону Украiни
<Про оренду державного та комунaulьного майна>>, Положення про оренду майна
територiальноi громади м. Кисва, затвердженого рiшенням Киiвськоi Micbkoi ради вiд
21.04.2015 року Nэ 41511280 з однiеi сторони та Приватне пiдприемство <Тритон>
надалi - орЕндАр, в особi директора Володiна Юрiя Генналiйовича, який дiе на
пiдставi статуту, З другоi сторони, та БАЛАНСОутримувАЧ - Управлiння освiти
!арницькоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii в особi нач.uIьника
списовськоi Свгенii Iванiвни, який дiс на пiдставi Положення, що iменуються разом -
Сторони, уклали цей [оговiр про нижченаведене:

l. прЕдмЕтдоговору
1.1. орЕндОддвЕцЬ за погодженням постiйноТ KoMicii Киiвради з питань

власностi (протокол вiд 25 серпня 2015 року J',lb 43 п. 1.1.2-s) та розпорядженням
.Щарницькоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii вiд 26.11.2015 м 738
передае, а ОРЕН!АР приймае в погодинну оренду нерухоме майно (нежитловi
примiшення), що наJrежить до комунtlльноТ власностi територiальноi громади MicTa
Киева; далi - об'скг оренди, який знаходиться за адресою: вул. {рагоманова, 9-А для
розмiщення фiзкультурно-спортивпого закладу, дiяльнiсть якого спрямована на
органiзацiю та проведеЕня занять рiзними видами спорту.

1.2. L{ей .Щоговiр визначас взасмовiдносини CTopiH щодо сIрокового, платного
користування ОРЕНДАРЕМ об'екгом оренди.

2. оБ,€кт орЕнди
2.1, Об'екгом оренди с:

- нежиле примiщення на першому та другому поверхах, загальною площею
197,б9 кв.М згiдно З викопiюванням з поверхового плану, що скJIадае невiд'емну
частину цього !оговору (Додаток Jф 5);

2.2. BapTicTb об'скга оренди згiдно iз затвердженим актом оцiнки нерухомого та
iншого окремого iндивiдуально визначеного майна станом на кзl> серпня 20l5 року
становитЬ три мiльйонИ чотириста двадцятЬ шiсть тисяЧ п'ятсот тридцять дев'ять
гривень 00 копiйок (без ПДВ).

2.З. Стан об'екry на дату передачi його ОРЕН,ЩАРЕВI не потребуе поточного або
капiтального ремонry, визначасться в akTi приймання-передаваннJI за узгодженим
висновкоМ БАлАнсоуТримувАчА i орЕндАрЯ ({одаток Nч3).

2.4. орЕндАР приймае у строкове платне кориСтування об'скт у TepMiH,
указаниЙ у цьому flоговорi, а+е,ýёчч,l-ц9 дати пiдписання Сторонами цього !оговору
(у разi оренли нерухомого:lrqйна, на строк не менше нiж три роки - не ранiше дати
державноi реестрацiТ цьогр"flогбвору )та акта при й пtання-передачi об'скта.

2.5. Перелача об' скта в оренд}, lle тягllе :ja ltня в ОРF.Н!АРЯ
права в.пасност1 на цей об'екr. Власlшком об'скr.а а(]тLсяз

ТТРб'КУбР-е,iДй.
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3. орЕнднлплАтА
3.1, Орендна плата визначена на пiдставi Методики розрахунку орендноi плати

за майно територiа.llьноi громади MicTa Киева, яке передаеться в оренду, затвердженоi

рiшенням Киiвськоi мiськоiради вiд 21.04.20l5 року ЛЪ 4l5 i зазначена в додатку Ns l.
3.2. Оренлна плата за кожний насryпний мiсяць визначаеться t ляхом

коригування орендноi плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцii за поточний
мiсяць. Оперативна iнформацiя про iндекси iнфлячii, розрахованi flержавною
службою статистики Украiни, розмiщусться на веб-сайтi Фонлу лержавного майна
Украiни.

3.3. У разi користування об'екrом протягом неповного календарного мiсяця
(першого та,/або останнього мiсяцiв оренди) добова оренда плата за днi корисryвання
визначаеться згiдно з Методикою розрахунку орендноi плати за користування майном
територiальнОi громадИ MicTa Кисва. яке передасться в оренду. на ocHoBi орендноi
плати за вiдповiднi мiсяцi пропорцiйно дням корис.гування.

3.4. РозмiР орендноi плати може бути змiнено на вимогу однiеi iз CTopiH у разi
змiни Методики розрахунку та порядку використання оренднот плати за користування
майном територiальноi громади MicTa Кисва, яке передаеться в оренду. та в iнших
випадках, передбачених законодавством УкраiЪи.

3.5. !одатково до орендноi плати нараховусться податок на додану BapTicTb у
розмiрах та порядку, визначених законодавством Украiни, який спltачусться
ОРВНДАРЕМ ршом з орендною платою.

3.6. Орендна плата сплачуеться ОРЕН!АРЕМ на рахунок - Управлiння освiти
!арницькоТ районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii', XapKiBcbKe шосе, l68-K м.
Киiв 02091, р/р 35420202077966, в ГУ ДкСУ м. Киева, МФо 820019, код е!РПоУ
з'74481lз починаючи з дати пiдписання акга приймання-передачi. ocTaHHiM днем
сплати орендноi плати с дата пiдписання Сторонами акта приймання-передачi при
поверненнi об'екга оренди ОРВНДОДАВЦЕВI.

З.7. Орендна плата сплачу€ться орЕндАрЕМ незtшежно вiд наслiдкiв
господарськоi дiяльностi орЕндАрЯ щомiсячно не пiзнiше 15 числа поточного
мiсяця.

3.8. У разi якщо оРЕНДАР не може використовувати орендоване майно у зв'язку
з необхiднiстю проведення ремонтних робiт, за його клопотанням розпорядженням
орЕндодАвщя на пiдставi рiшення постiйноi koMicii Киiъськоi Micbkoi ради з
питань власностi на перiод виконання робiт орендна плата може бути зменшена на 50
вiдсоткiв для об'екгiв до l50 кв.м. на строк не бiльше 3 мiсяцiв, а для об'ектiв площею
бiльше 150 кв.м. на строк не бiльше б мiсяцiв.

Iнформаuiя щодо неможливостi викорис.[овування орендованого майна
пiдтверджусться вiдповiдним актом, складеним орЕндАрЕМ та
БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ.

передбачена цим пунктом зменшена орендна плата може бути встановлена один
раз протягом строку лii цього flолово;эу.

3.9. оплата коrунальни{,Фслуг! ви,Iрат на утримання прибудинковоi територiТ,
вар,гlсть посJlуг по peMoHr.y i техн lчноýtч об9:луговуванню iнженерного обладнання та
внутрiшньобудинкових мереж' lIo lB.1l аду, вивlз смlттяKoi-iir;

вlрнд!
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тощо, компенсацiю витрат БАЛАНСОУТРИМУВАЧА за користування земельною
дiлянкою не входить до скJIаду орендноi плати.

3.10. Зобов'язання ОРЕНДАРЯ по сплатi орендноi плати забезпечуються у
виглядi авансовоi орендноТ плати в розмiрi не менше нiж орендна плата за два мiсяцi.
ОРЕНДАР сплачуе авансовий платiж протягом l0 календарних днiв з дати пiдписання

,Щоговору. БАЛАНСОУТРИМУВАЧ зараховуе авансовий платiж як орендну плату за
ocTaHHi два мiсяцi строку лii договору оренди. Iндексацiя орендноi плати в цьому
випадку проводитися вiдповiдно до Методики розрахунку орендноi плати за
користування майном територiальноi громади MicTa Кисва, яке передаеться в оренду.

3.1l. Надмiру сплачена сума орендноi плати пiдлягае в установленому порядку
залiку в рахунок майбутнiх платежiв, а у разi немолстивостi такого залiку у зв'язку з
припиненнJIм орендних вiдносин поверненню ОРЕНДАРЮ.

3.12. У разi припинення (розiрвання) цього !оговору ОРЕН!АР сплачус с)рендну
плату до дня повернення об'скта за актом приймання-передачi включно, Закiнчення
строку дiТ цього flоговору не звiльняе ОРЕН!АРЯ вiд обов'язку сплатити
заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязi,
враховуючи санкцiТ, БдЛднсоУТРИМУВдЧУ.

4. оБов,язки cToPIH
4. 1. ОРЕНДОДАВЕЩЬ зобов'язаний:
4.1.1. Протягом 30 календарних днiв з моменту пiдписання цього [оговору з

додатками передати по акгу приймання-передачi об'екг.
4.1.2. Не вчиняти дiй, якi б перешкоджали ОРЕНДАРЮ корисryватися

ОБ'СКТОМ на умовах цього !оговору.
4.1.3. У випадку реорганiзаuiТ орЕндАрЯ до припинення чинностi цього

.щоговору переукласти цей ,.щоговiр на таких самих умовах з одним iз
правонаступникiв, якцо останнiй згоден стати ОРЕНДАРЕМ.

4.1,4. У разi здiйснення ОРЕН!ДРЕМ невiд'смних полiпшень орендованого
об'екга оРЕнДоДАВЕI {Ь зобов'язаний здiйснювати конlроль за здiйсненням таких
полiпшень.

4.2. ОРЕНДАР зобов'язаний:
4.2,I. Прийняти по акту приймання-передачi об'скг.
4.2.2. Використовувати об'екг вiдповiдно до його призначення та умов цього

,Щоговору.
4.2.3. Своечасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежi.
4.2.4. Забезпечити належне збереження, експлуатацiю i caHiTapHe утримання

об'скга оренди, його обладнання, iнвентарю та запобiгати його пошкодженню i
псуванню.

4.2,5. При орендi пiдвмьних примiщень дотимуватись правил експлуатацiТ та
ремонту iнженерних комунiкацiй та вимог БнIп_l1_104_76 по зберiганню та
скJIадуванню матерiальних uigцgе-теi.у, пiдвальних примiщеннях, а також забезпечити
iх захист вiл аварiй iнженерryих кофнiкацiй.

4.2.6. Протягом ,.:-фоку. - Дii {оговору до передачi об'екта
БАлАнсоуТРИМУВАчУ тlо акгу приймання-передачi за свiй рахунок проводити
необхiдний поточний РЙоhт б'сrгq tфасалу-буду_кq--. , г;qlрiвлi. орендованих
примlщень, мlсць спlльноtQ,'Rорцqrygання. сист!ЩfЩ!j;ЁнАiводопостачання та

3Головний бухгалтер 2-,.-
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водовiдведення). Ця умова !оговору не розглядасться як дозвiл на здiйснення

полiпшень орендованого об'екта i не тягне за собою зобов'язання ОРЕНДОДАВЦЯ
щодо компенсацii BapTocTi полiпшень.

4,2,'l . Забезпечити пiдготовку об'екга до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод:

провести утеплення BiKoH, дверей, ремонт покрiвлi (у разi необхiлностi),
4.2.8. Провести ремонт покрiвлi душових кабiн та замiни BiKoH об'сюа оренди

протягом 12 мiсяцiв з дати пiдписання цього договору.
4.2.9. Вiдповiдно до вимог нормативно-правових акгiв з пожежноi безпеки

розробляти комплекснi заходи щодо забезпечення пожежноi безпеки об'екта оренди.
Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартiв. норм. правил, а також
виконання вимог приписiв i постанов органiв державного пожежного нагляду.
Утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну
TexHiKy, обладнання та iHBeHTap, не допускати iх використання не за призначенням.
Проводити розслiдування випадкiв пожеж та подавати БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ
вiдповiднi документи розслiдування.

4,2.|0. Забезпечувати безперешкодний доступ до об'екта представникiв
ОРЕНДОДАВЦЯ, БАЛАНСОУТРИМУВАЧА та структурного пiдроздiлу виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi рали (КиiЪськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii), що
здiйснюс управлiння майном, та надавати за першою вимогою всю необхiдну
iнформачiю щодо об'екта для перевiрки дотримання ОРЕНДАРЕМ умов цього
,.Щоговору.

4,2.||. На вимоry ОРЕНДОДАВЦЯ або БАЛАНСОУТРИМУВАЧА проводити
звiряння взаеморозрахункiв по орендних платежах i оформляти вiдповiднi акти звiрки,
щорiчно брати участь в iнвентаризацii розрахункiв станом на 1 сiчня.

4.2,12. Не менш нiж за 2 мiсяцi письмово до припинення використання об'екта
повiдомити оРЕНДоДАВI {Ю та БАЛАНсоУТРИМУВАЧУ.

4.2.13. Самостiйно сплачувати BapTicTb фактично спожитих комунальних послуг
постачальникам таких послуг. якi надаються за окремими договорами, укладеними
ОРЕНДАРЕМ з цими органiзацiями (водопостачання. каналiзацiя, газ, електрична та
теплова енергiя, вивiз смiття i т. п.), за тарифами, якi у встановленому законодавством
порядку вiдшкодовують повну BapTicTb ix надання.

У разi вiдсутностi можливостi укладання прямих договорiв з пiдприсмствами-
постачальниками послуг (водопостачання, гaв, теплова енергiя та iH.), ОРЕНДАР
вiдшкодовуе витрати БАЛАНСОУТРИМУВАЧА за наданi послуги у вiдповiдностi до
окремо укJIадених договорiв на пiдставi даних облiку (лiчильникiв) чи додатку Nч 2.

4.2.14. Самостiйно сплачувати на пiдставi договору з
БАЛДНСОУТРИМУВДЧЕМ, пропорuiйно орендованiй площi, частку витрат на

утримання прибудинковоТ територii', на ремонт покрiвлi, фасалу, вивiз смiття тощо,
послуг по технiчному обслуговуванню iнженерного обладнання
внутрiшньобудинкових мереж та компенсацiю витрат БАЛАНСОУТРИМУВАЧА за
користування земельною дiлянкою (лолаток М l ).

4.2.15. Протягом мiсяця -п"iои укJiадення цього !оговору застрахувати об'скг не
менше нiж на його BapTi,cT1 за висновком про BapTicTb/aюoM оцiнки на користь
БдJIднСоУТРИМУВдЧд,- який несе ризик випадковоТ загибелi чи пошкоджсння
об'скга, у llорядку, визначеному законодавство
БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ копii страхового полiс

ýРЕндодАвцю
дфтiжного доручен

нада,ги
1,o l
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про сплату страхового внеску. Постiйно поновлювати договiр страхування таким
чином, щоб на увесь строк об'скг був застрахований.

4,2,|6. У разi прийнят-гя рiшення щодо нього про припинення шляхом

реорганiзацii чи лiквiдацii, або порушеннi щодо нього справи про банкрутство в

господарському судi письмово повiдомити про це ОРЕНДОДАВЦЮ та
БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ в 10-денний TepMiH з дати прийняття вiдповiдного рiшення.

4.2.17. У разi змiни рахунку, назви пiдприемства, телефону, мiсчезнаходження
письмово повiдомити про це ОРЕНДОДАВI]Ю та БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ у
тижневий с,грок.

4.2.18. Забезпечити н.uIежне утримання iнженерних комунiкацiй (водопроволу,
каналiзацii, електричних та опaulювtulьних мереж), якi знаходяться на об'сктi. У
випадку аварiй та проведення планових ремонтних робiт повiломляти про це
ОРЕНДОДАВЦЮ та БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ.

4.2.19. Пiсля припинення дii цього !оговору протягом 3 календарних днiв
передати майно по аюу приймання-передачi БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ. Акт
приймання-передачi об'еюа пiдписусться вiдповiдним ОРЕНДОДАВЦЕМ,
ОРЕНДДРЕМ та БДJIДНСОУТРИМУВДЧЕМ. У разi невиконання цього пункту
ОРЕНДАР сплачуе неустойку у подвiйному розмiрi орендноi плати.

4.2.20. Щля продовження дii цього flоговору оренди орЕндАР за три мiсяцi до
дати закiнчення цього ,Щоговору ма€ надати орЕндодАВL{Ю новий звiт з незалежноi
оцiнки об'сюа.

4,2.2l. У разi необхiдностi здiйснити заходи з метою пристосування об'еюа до
потреб людей з обмеженими фiзичними можливостями.

4.2.22.У разi виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацiй, пов'язаних
з природною стихiею: ураган, землетрус, великий снiгопад, ожеледиця тощо. надавати
cBoiх працiвникiв для лiквiдацiт iх наслiдкiв.

4.2,2З, Здiйснити нотарiальне посвiдчення та державну ресстрацiю цього
,,щоговору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок свотх коштiв.

4.3. БАлАНсоУТРИМУВАЧ зобов'язаний:
4.3.1. У непереданих в оренду примiщеннях забезпечувати додержання вимог

нормативно-правових акгiв з пожежноi безпеки.
4.3.2. Здiйснювати конlроль за виконанням орЕндАрЕМ умов цього flоговору i

у разi виникнення заборгованостi з орендноТ плати або iнших платежiв вжити заходiв
щодо погашення заборгованостi, в тому числi проводити вiдповiдну претензiйно-
позовну роботу.

5. прАвА cToPIH
5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ мас право:
5.1.1. Проволити необхiдний огляд та перевiрку виконання ОРЕНflДРtJМ умов

цього !оговору. В прочесi перевiрки виконання умов цього flоговору оренди може
бути здiйснена фото- або вiдеофiксацiя стану та умов використання об'скта.

5.1.2. Виступати з iнiцiативоо щодо внесення змiн до цього !оговору або його
розiрвання у разi погiршення стану ореrцованого майна внаслiдок невиконання або
ненi}лежного виконання умов цього !оговору, о t-l t
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5.1.3. Вiдмовитися вiд договору та вжити необхiдних заходiв для примусового
виселення ОРЕНДАРЯ при несплатi ОРЕН[ДРgЦ4 орендноi плати протягом 3 мiсяцiв
пiдряд з дня закiнчення строку платежу.

5.1.4. Контролювати з залученням БАЛАНСОУТРИМУВАЧА виконання умов
цього flоговору та використання об'скта переданого в оренду за цим Договором, iy
разi необхiдностi спiльно з БДJIАНСОУТРИМУВДЧЕМ вживати вiдповiдних заходiв
реаryвання.

5.2. БАЛАНСОУТРИМУВАЧ мае право:
5.2.1. Проводити необхiдний огляд та перевiрку виконання ОРЕН!АРЕМ умов

цього.Щоговору. В прочесi перевiрки виконання умов цього fоговору оренди може
бути здiйснена фото- або вiдеофiксацiя стану та умов використання об'сюа.

5.2.2. Стягнути з ОРЕН!АРЯ заборгованiсть з орендноТ плати та iншi збитки,
заподiянi ним невиконанням cBoix зобов'язань за цим !оговором, шляхом звернення
стягнення на його кошти та майно в порядку, визначеному законодавством УкраIни.

5.3. ОРЕНДАР мас право:
5.з.l. Використовувати об'екг вiдповiдно до його призначення та умов цього

.Щоговору.
5.з.2. ВисryпатИ замовникоМ на виготовлення лроектно-кошторисноi

документацiТ на проведення ремонту.
5.З.З. На час проведення ремонту порушувати питаннJI про зменшення орендноi

плати для частковоi компенсацii cBoix витрат на ремонт з урахуванням вимог
пiдпункгу 3.8 цього .Щоговору.

5.3.4. Сплачувати орендну плату авансом за будь-який перiол у межах строку лiТ
flоговору. Iндексацiя орендноi плати в цьому випадку проводиться у вiдповiдностi до
Методики розрахунку орендноi плати за майно територiальноi громади MicTa Киева,
яке передаеться в оренду.

5.3,5. Звернутися до ОРЕНДОДДВЩЯ з клопотанням щодо вiдповiдного
зменшення орендноi плати, якщо з незаJIежних вiд нього обставин змiнилися умови,
передбаченi цим ,щоговором, або icToTHo погiршився стан об'сюа не з вини
орЕндАря.

5.З.6. За попередньою згодою орЕндодАвI]Я здавати об'екг в суборенлу.
Суборендну плаIу в розмiрi, що не перевищу€ орендноi плати за об'сю суборенди,
отимуе орЕндАр, а решта суборендноТ плати спрямовуеться до бюджету MicTa
Киева.

5.3.7. За згодою орЕндодАВЩЯ проводити замiну, реконс.трукцiю, розширення,
технiчне переозброеннЯ об'екга, що зумовлюс пiдвищення його вартосгi.

6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH
6.1. орЕндоддвЕць не несе вiдповiда.п bHocTi за збитки. HaHeceHi орЕнддрю

внаслiдок aBapii iнженерних комунiкацiй, якi знаходяться на об'скгi або за його
межами, якщо вину орЕндодАВLЦ не встановлено.

6.2. За несвосчасну та не в повному обсязi сплату орендноi плати та iнших
платежiв на користь БАЛАНСОУТРИМУВАЧА
БАЛАНСОУТРИМУВАЧА пеню в розмiрi 0.5 О'о Bi
lнших платежiв за кожний день прос.lрочення, але
законодавством УкраiЪи.

ОРЕНДАР сплачуе на користь
чених орендних та
ipy, встановленого

6головнийбухrалтер a2)* Осилчук Т.В

в



У разi, якщо на дату сплати орендноi плати заборгованiсть за нею становить
загалом 1{е менше нiж три мiсяцi, ОРЕНДАР також сплачу€ штаф у розмiрi 3 % вiд
суми заборгованостi.

У випадку примусового стягненЕя орендноi плати та iнших платежiв у порялку,
встановленому законодавством УкраiЪи, з ОРЕН{АРЯ також стяryються у повному
обсязi втрати, пов'язанi з таким стягненням.

6.3. ОРЕНДАР вiдшкодовуе БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ збитки, спричиненi
неналежним ремонтом або експлуатацiею об' екга.

При погiршеннi стану або знищеннi об'скга оренди з вини ОРЕН!АРЯ BiH
вiдшкодовуе БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ збитки в подвiйному розмiрi BapTocTi, яка
необхiдна для вiдновлення майна.

Вiдшкодування збиткiв, передбачених цим пункtом ,Ц,оговору, здiйснюсться лише
за умови, якцо вищезазначенi ризики не застраховано або розмiр страхового
вiдшкодування менше розмiру завданих збиткiв.

6.4. Ризик випадковоi загибелi об'еrга несе БАЛАНСоУТРИМУВАЧ.
6.5. У разi звiльнення ОРЕНДАРЕМ об'екта без письмового попередження

ОРЕНДОДДВЦЯ та БДЛДНСОУТРИМУВДЧД, а також без складання акта про
передачу об'екга в нilлежному cTaнi ОРЕНДАР несе повну матерiальну
вiдповiдальнiсть за Haнeceнi у зв'язку з цим збитки в повному ix розмiрi та сплачуе
БАЛАнСоУТРИМУВАЧУ орендну плату за весь перiод користування до пiдписання
акга приймання-передачi об'скта .

б.6. За майно, зilлишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому примiщеннi без нагляду та
охорони, ОРЕНДОДАВЕЩЬ та БАЛАНСОУТРИМУВАЧ вiдповiдмьностi не несуть.

6.7. При невиконаннi або порушеннi однiсю iз CTOPIH умов цього !оговору та з
iнших пiдстав, передбачених законодавчими акгами Украiни, цеЙ Договiр може бути
розiрваний достроково на вимоry однiсi iз cTopIH або за рiшенням суду.

б.8, Спiрнi питання по цьому ,щоговору розглядаються у порядку, встановленому
законодавством Украiни.

6.9. У разi наявностi у булiвлi або спорудi кiлькох орендарiв ОРЕН{АР несе
солiдарну вiдповiдшrьнiсть за н.шежний технiчний стан цiсi булiвлi або спорули, ix
фасаду, iнженерних комунiкацiй, caHiTapHe уцимання об'екга оренди та
прибудинковоi територii,

6.10. У разi вiдмови орЕнддрЯ вiд пiдписання акга приймання-передачi
протягом 20 днiв з дати оlримання акта вiд оРЕНДоДАВЩЯ !оговiр припиняе свою
дiю.

7. ВIДНОВЛЕННЯ ОБ,€КТА ОРЕНДИ ТА УМОВИ ЙОГО ПОВВРНЕННЯ
7.1. Амортизачiйнi нарахування на об'екг оренди нараховус та запишае у свосму

розпорядженнi БАлАнсОутримувАЧ/орЕндАр. Амортизачiйнi нарахування
використовуються на вiдновлення об'скга. Право власностi на майно, придбане або
набуте в iнший спосiб за рахунок амортизацiйних вiдрахувань, належить
територiальнiй громадi мiстаJtиева.

7.2. орЕндАР не мае,.лрава 69з 
, 
письмовоТ згоди орЕндодАВI_{Я rrроводити

переобладнання, перепланування, ремонт
прибулин ковiй територiТ.'

об'скта, вести булiвельнi роботи IIа
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7.3. Згода на виконаннJl таких робiт надасться листом ОРЕНДОДАВЩЯ, в якому
зазначасться про надання згоди, погодження проекry (якщо його наявнiсть
передбачена законодавством Украiни), кошторису витрат та TepMiH виконання робiт.

7.4. Булiвельнi роботи на об'екгi виконуються тiльки на пiдставi проектно-
кошторисноi докумеrrтацiТ, розробленоi та затвердженоi в установленому
законодавством Украiни порядку, та при HMBHocTi дозвiльних документiв на
виконання будiвельних робiт, отриманих в установленому порядку.

7.5. У разi закiнчення/припинення дii цього !оговору або при його розiрваннi
орЕндАр зобов'язаний за акгом приймання-передачi повернути об'екг
БАлАнсоуТримувАчУ у cTaHi, не гiршому, нiж в якому перебував об'скт на
момент передачi його в оренду, з урахуванням ycix здiйснених орЕндАрЕм
полiпшень, якi неможливо вiдокремити вiд об'скга без заподiяння йому шкоди, з
урахуванням зносу за перiод строку дii лоlо"оо, оренди.

7.6, !ля отриманшI згоди оРЕНдоддвtи на здiйснення полiпшень орЕнддр
подас заяву i матерiали згiдно З Положенням про оренду майна територiмьнот громади
MicTa Киева, затвердженим рiшенням КиiЪськоi MicbKoi рали вiд 21.04.2015 року
Ns4l5/1280.

BapTicTb полiпшенЬ об'екта, проведениХ орЕндАрЕМ без згоди
орЕндодАвця, якi не можна вiдокремити без шкоди для об'скта, компенсацii не
пiдлягае.

орЕндАР вправi залиШити за собою проведенi ниМ полiпшення об'екга,
здiйсненi за рахунок власних коштiв, якщо вони можуть бути вiдокремленi вiд об'екта
без заподiяння йому шкоди,

Полiпшення об'скга. виконанi оРЕнДАРЕМ за власнi кошти згiдно з вимогами
пiдпунrry 7.3 цьогО flоговору, якi неможливо вiдокремити вiл об'екта без заподiяння
йому шкоди, залишаються у комуншrьнiй власностi територiальноi громади MicTa
Кисва за винятком приватизацiТ, продажу або iншого вiдчуження об'скта орЕндАрю.

орЕндАР мае право отримати вiдшкодування витрат, здiйснених на невiд'смнi
полiпшення, виконанi за згодою орЕндодАВЦЯ, якщо орЕндАР ншIежно
виконував умови договору протягом строку його дii, а ОРЕН!ОдАвЕцЬ не подовжив
дiю договору пiсля закiнчення строку оренди, у зв'язку з необхiднiстю використання
об'сюа оренди для власних потреб.

розмiр вiдшкодування витрат, здiйснених на невiд'смнi полiпшення, визначаеться
за результатами незалежноi оцiнки.

8. осоБливI умови
8,1. орЕндАР не мае права перелавати своi зобов'язання за цим ,{оговором та

передавати об'ект повнiстю або частково в користування iншiй особi без попередньот
письмовоi згоди ОРЕНДОДАВЦЯ.

орЕндАР не мае права уюIадати договори (контракги, уголи), у тому числi про
спiльну дiяльнiсть, пов'язанi з будь-яким використанням об'екта iншою юридичною чи
фiзичною особою без попереднього дозволу орЕндодАвtи.

ПорушеннЯ цiеТ умовИ !оговорУ 9 пiдставоЮ для досIрокового розiрвання цього
.Щоговору в установленому порядкУ. . .

8.2. Рiшення про передачу об'скга (його частини) в суборенду надасться
ОРВНДОДАВЩЕМ в установленому порядку. ко
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8.3. Об'скг повинен використовуватися ОРЕН.ЩАРЕМ тiльки за цiльовим
призначенtulм, обумовленим пiдпункгом 1. 1 цього !оговору.

8.4. Порялок участi ОРЕНДАРЯ в утриманнi, peMoHTi i технiчному
обслуговуваннi булiвлi, у т. ч.: peMoHTi покрiвлi, фасаду булинку, iнженерного
обладнання внутрiшньобудинкових систем i зовнiшнiх iнженерних мереж; вивiз
смiття; благоустроi та caHiTapHoMy утриманнi прибудинковоТ територiТ визначаеться
окремим договором, який укладаеться з БАЛАНСоУТРИМУВАЧЕМ або iншою
експлуатуючою органiзашiсю.

8.5. У разi виявлення факгу використання об'екта не за цiльовим призначенням

.Щоговiр може бути розiрвано.
ОРЕНДАР зобов'язаний додатково сплатити рiзницю мiж орендною платою,

розрахованою за фактичний вид використання об'екта, встановлений перевiркою, та
орендною платою, визначеною цим {оговором за весь перiод оренди, з початку дii
цього flоговору.

9. строкдIiдоговору
9.1. Щей,Щоговiр е укJIаденим з моменту пiдписання його СТОРОНАМИ i дiе з

к26> листопада 20l5 року до <<24>> листопада 20l8 року.
9,2.Yci змiни та доповненIIJI до цього.Щоговору оформляються в письмовiй формi

i всryпають в силу з моменту пiдписання ix СТОРОНАМИ.
9.3. Одностороння вiдмова вiд !оговору не допускасться, KpiM випадку,

передбаченого пiдпункгом 5.1.3 цього !оговору. Лист з вiдмовою вiд {оговору
направляеться поштою з повiдомленням про вручення за мiсцезнаходженням
ОРЕНДАРЯ, вкzваним у !оговорi. Щоговiр е розiрваним з дати одержання
ОРЕНДАРЕМ повiдомлення ОРЕНДОДАВL{Я про вiдмову вiл !оговору, або з дати
повернення орЕндоддВЦЮ вiдмови вiд .Щоговору з вiдмiткою вiддiлення зв'язку про
вiдсутнiсть ОРЕНДАРЯ за вказаною адресою.

9.4. !оговiр припиняеться в разi:
у разi лiквiдацii оРЕнДоДдВЦЯ або оРЕН[дРЯ;
невиконаннЯ абО систематичногО нен:UIежногО виконанtfi iстотних умов

договору;
закiнчення строку, на який його було укладено;
банкрутства ОРЕН!АРЯ;
загибелi об'скга;

у разi cMepTi ОРЕНДАРЯ (якщо орендарем е фiзична особа);
в iнших випадках, передбачених законом.
9.5. !оговiр може бути розiрвано за погодженням CTopiH. flоговiр вважасться

розiрваним з дати повiдомлення орЕндАря/ОрЕндодАвЦЯ про згоду розiрвати
.Щоговiр, але не ранiше дати повернення БАЛАНСоутримувАЧУ об'екга за актом
приймання-передачi.

9.6. На вимогУ однiсi iз cToPIH !оговiр може бути достроково розiрвано за
рiшенням сулу у разi невиконання сторонАмИ cBoix зобов'язань та з iнших пiдстав,
передбачених законодавчими_актами Украiни.

9.7. У разi вiдсутностi змви однiеi iз СТоРН про припинення цього Щоговору
або змiнУ його умоВ пiсля 1акijРgЦIrя 9фоку йоГо дii протягом одного мiсяця ,Щоговiр
вважаеться продовженим Ца',ф('члдий строк i ftЕFйrl-Еlмовах. якi булиl". , ,i,, ,-,-," tВ !-Ё-ё-& glr

ОЛовний бухгалтер / а?_"-- . ./ Осипчук Т,в.

г



B)teНевиконання орЕндАрЕМ пiдпункrу 8.5 е пiдставою для вiдмови в продо

TepMiHy дii цього ,Щоговору.
9.8. цей .ЩоговiР ск.ltадений в трьоХ примiрниках: по одному примlрнику

орЕндодАВця, орЕндАРЯ та БАJlАНсоутримуВАЧА, Кожний з примiрн

ма€ однакову юридиtIЕу силу.

l0. додАтки
додатки до цього ,щоговору е його невiд'емною i складовою частиною,

До цього .Щоговору дод.tються:
- розрахунок орендноi плати та вiдшкодування земельного податку (додаток

- розрахунок оплати комунальних послуг (додаток Ns 2);

- акг приймання-передачi орендованого майна (додаток Ns 3);

- розрtlхуЕок компенсацiйних витрат на утриманшI пiдприемств (експлуа

витрати (додаток Ng 4 );
- викопiюванням з поверхового плану (додаток Ns 5);

11. мIсцЕзнАходжЕнIIя ТА ПЛАТIЖНI РЕКВIЗИТИ CTOPIH
БАЛАНСОУТРИМУВАорЕндАрОРЕНДОДАВЕЦЬ

Управлiпrrя освiтп
.Щарнпцькоi районноТ
MicTi Кисвi державноi

алмiнiстрачii
02091, м. Киiв,
XapKiBcbKe rпосе, l68-K

р/р З5420202017966,
в ГУ !КСУ м. Киева,
MPQ ý200l9,
код €ДРПоУ 37448l lЗ

64-54, 562-8з-,7,7

Приватне
пiдприемство

<<Тритон>

м. КиiЪ,
пр-т Возз'еднання
Бул. 7, кв.83
мФо 380537
код еДПОУ 24З'l'7726
plp 26004262900015

.Щарнпцька районпа в
MicTi Кисвi державна

адмiнiстрацiя
02068 м. КиiЪ,
вул. О. Кошиuя, 11

р/р 35410001005439
в ГУ ,ЩКСУ в м. Киевi,
мФо 820019
кол С.Ц,РПоУ з'7388222

-92_01тел.5

lt к

списовська

г а

.л ф в"лодiнЮ.Г.

flирекгор
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:t+

(
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я
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Головн и й бухгалтер ;/-- Осипчук Т.В.
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Додаток N9 1

до договору Ne 62 вiд 26,11,2015 року

Базовий розрахунок на оплаry оренди примiщення, витрачених орендарем

Приватне пiдприомство "Тритон"

з 01,12.2015

2,Вidчrко енн,я плаmч за землю

. виповино до пункry 11 Рiще8ня Киiвсько-l Micbкoi рiци (Про затвердх(ення ПОЛохеННя ПРО

Й"ду лrrЛ*" Й"rорiальноI громади Mic,a Киова)) вiд 21,О4,2015 N9 415/1280 орендна плата

;;;;;;r;" ;Ъ"з;iрI 5ОО/о вiд орендноi плати, розрахованоi згiдно з умовами уклад€ноrо

к3- ент

до{оsору оренди до 14,0,',2016 року,

БАrlАНсоУтРИМУВАЧ :

Управл i н ня ocBi m u lapHu цькоТ

реOонноТ в Micmi KucBi 0ержавноi
аdмiнiсmрацГi

02091, м, киiв,

Разом
пдв 2о%

всього до сплдти

ОРЕНДАР:
Прчваmне пidпрчемсmво

"Трumон"

xаpKiBcbKe

фр3М2O2О2q
в ГУ ДКСУ м
llФо 820019,, ,,

цд еДРПОУ З7

мФо 380537
код'оДРпоУ 24377726

1к1i])i

р/р 2600

одiн Ю.Г.
начальник

'с,ф,/

Всьоrо з ПДВ
BapTicTb

орендованого
примiщення на
31.08.2015 piк

кiлькiсть пюдейорендована площаорёндований час в
мiсяць

Вп.=1 7332,89-1 05,89'1 02,3%-98,7%=1 8531 84,74 грн

iйзii+Эаз"z"лi=а632,96=а632,96+926,59=5559,55 rpH/Mic

вп.=1 7332,s9"91,8' 1О2,3%'98,7%=1600595,14 rрн

Ъпп.",".=i бо65gs,1 4,зоkl 12lзо, 1,25124' 1,2" 1 12=

=937,1 8+1 87,1и=1 1 24,62 грн/мiс

кв,м
112

Вп-ва 3%

а

1

ео

6 684,17 г н

орендноi:овору

о н доен0 кспе цl куртнуна я зз и ку роблеп iза од датI ерцllндекс нфляп.р тиаплепаи бо курре ахунонн я ндрдомо адеуклменry

Опл.мiс.= [( Вп - Сор) / 12- iп.р.'iM] + ПДв, Ае

ваного п имiщення
а ставка в

dна плаmа

аного майна

опл.мiс

91.8 кв.м,-погодинна
оренда;

1о5,89 кв.м, - постiйна

3426539
(в т.ч. 17332,89 грн/1

031114lM.-i
п

lсяинипоточзан ялкс цi1

ва lcTbок на

мапзагальна
-LtK1 ,ю де

сз7 н4 2 7 rр2lзоl2,2
уо 5l249-72 65 571 36 7з2 58/ 2654(9

н lc558 922 5 29- Чо1 5 ,л-723 67-235 67261 5405 89/

v - загальна орендована площа, що знаходиться у розпорядженв

будинки
23517 bJ

i oкpeмoi

ня кин lоземх ел дlлвих жамеовш нао азтlBкнопл рьна ща дигал буазW
зз онгкл якокн и с lдон I л адез мел удiлот Iвожи Topllн па ол териаз ал щаIт лхит воIяитоте пlдвхю ррle одимеел юно нтацр кудоiiстобнв о диат унорм

12654 1

юридичноi особи 197,69

ь вiд розтаtчування вiдносно eKoHoMl

урахуванням нецiпьового
L - ставка земельного податку, що з

планувального зонування територii
алежит
мiста, з

викор истання земельноi дiлянки

иильнлокантекок 2

727 65

К 1 - коефiцiент iндексацii за 2014 piк 1,249

2,5
1,5

7 318 46г

Головний бухгалтер

ка c,l. [ирекrо

си пчук Т.В

lпд

a
}

ffi

-::-:-2

м,



ДОДАТОКN92
до договору Ns б2 вiд 26. 1 1 .201 5 року

РОЗ Р А Х У Н О К
оплати комунальних послуг орендарями

тSуэлраu постачальникiв, розрахунок помiсячний , по формулi:

олl за Ml в г/кал.

iB (якщо ik декiлька) в табуляграмi постачальника окремим

теплоенергii
* Орендована(197,69 м2) * тариф

площа (rрн.)

постачальника по фактично виставленому споживанню гарячоi води
Ераяlв орендаря

црачiвника 0.015 куб. м. /добу * кiлькiсть роб. днiв в Mic. * кiлькiсть
(грн. за

(2З511,63 м

освlти
i в MicTi Кисвi

аллriнiстрапii

орЕндАр
Приватне пiдприсмство

<Тритон>

куб.м.)
0.005 куб. м. на l м2 * кiлькigгь роб. днiв в Mic. * S оренди

(грн. за куб. м.)

:-IlЧl1_1ЬНИКё

розрахунках

пIKo.1l за мlсяць * орендована (197,69) * тариф
(2з517,6з м2) площа (грн)

СОУТРИМУВАЧ

пр-т Возз'еднання
Бул. 7, кв.83

,* _ мФо 380537
код СДРПОУ 24З77726
р/р 260042629000'75

м. КиiЪ,

вська е.I. ю.г

лте р 2-'-=,

.Щиректор

Оси пчук Т,В,
с,.h4

* Орендована (lg7,69 м2) * тариф
площа (грн.)

. , ,,-- ]:",__-_]:--, :.ljl.лб_]

!l

- . a,

ъ]

i

-
Голов

)

i



ДодатокNs 3

, до.Щоговору:VsЬZ вiд<26>листопада2015року

Акт
приймання - передачi

нер}хомого маина

м. киiв <26> листопада 2015 рОКУ

,щарничька районна в MicTi Киевi д.р}u:* ___У':::УУ]_ _11T:l
ОРЕНДОДАВЕLФ), в о"оЪi ,ono"" Сiнцова Геннадiя Львовича, який дiс на пlдставl

Регламенту Дuрr"ч"*оiluй;;;;1 в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, з однtеi

Grcрони та Приватне n,o,ip","""o <<Тритон> 1алалi 
- орЕндАр, в особi директора

Володiна Юрiя Геннал,}о"""u, який дiе на пiдставi статуту, та упра_влiння освiти

.Е[аршичькоi районноТ в MicTi Киевi державноi iдмiнiстрацiТ (надалi

БА'IАнСоУТРИМУВАЧ),вособiначаJIЬникаСписовськоiСвгенiilванiвни.який
Ё;"i;;;i попо*Ъ"""'керуючись законом украiни (про ореяду.державного та

поцrЕального майно>, положення про ореЕду маЙна ТеРИТОРiаЛЬНОi ГРОМаДИ

л. Кисва, затвердженого pi*"r"r, Киiвсiкоi MicbKoi ради вiд 21.04,2015 року

JФ4l5/1280

Склали цей акт про паступне;
оРЕНДоДАВЕЩЬ.перелас,аоРЕНДАРприймасворенднекористУВання

Ti*o з .Ц,оговором ор""Й "й-iоl"Ьrо"ада 
20l5 року Nэ 62 нежитлове примiщення,

lýo перебува. "u 
о-uii lipu"ni"* освiти ДарницькоТ районноi в MicTi Киевi

;;;йiHicTpauii, .ur*йоrо площею 197,69 кв,м' яке розташоваI]е за адресою:

1уя. .Пра гом анова, 9-А,
СтанпримtЩення'щопередаетьсяворенДУзгiдноданого'.ЩоговорУ-

задовlл ьнии.

орЕ о Еtъ
.]арнпчька районна в MicTi

Киевi дерясавяа
адмiнiстрацiя

020б8. лt. Киiв.
вчл. о, Кошиця. l 

'l

рр 35аl0001005аЗО
в ГУ ДКСУ в м. Кисвi.

, моо Bzootq
, КодеДРПоУ з7з88222

_01,5 10

орЕ
Приватпе пiдприсмство

<<Тритон>>

м. Киiв,
пр-т Возз'сднання
Бул. 7, кв.83
N4Фо з80537
код СДРПОУ 24З'17'126

р/р 26004262900075

к
в

оеФ4
лоу }1 I

-/'//

СОУТРИМУВАЧБАлАн
Управлiняя освiтп

!арничькоi районноi в

MicTi Киевi дерясавшоi
адмiнiстрачii

0209l, м. Киiв,
XapKiBcbKe шосе, l68-K

рlрЗ5420202011966,
Киевав ГУ ДКСY

мФо 82001
код еДРГIб

.ц.{i

9l
у 3

олодiн Ю.Г.

Щиректор

|уtрдlв
Головний бухгалтер .._aГ

Осипчук Т.В.
))

с,



Додаток J\Ъ 4

до договору Ns 62 вiд 26 листопада 2015 року

РОЗРАХУНОК КОМПЕНСАIД й{ю( витрАт нА утримАннJl
шдприемствА (ЕксплуАт АшЙfl,гхвитрАт)

l. Обсrryговування сантехнiчних мереж : BapTicTb обсlryговування

l 12Mic. / плошry школи * плопцr орендаря

2. Обсrryговування тепломереж (тепло лiчильникiв) : BapTicTb

обслryговування l 12 Mic. / площу школи * площу орендаря

3. Обслуговування електричних мереж, електрощитових

BapTicTb обсrryговування l 12 Mic. / площу школи t плошlу орендаря

4. Витрати на обчислювально - iнформаuiйнi посrryги = BapTicTb

обсrryговування l 12 Mic. / плопry школи * плопlу орендаря

5. Вивiз смiття : BapTicTb обсrryговувылr,я l 12 Mic. / плошry школи

* площу орендаря

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ орЕндАр

Управлiння освiти
Щарницькоi районноi в MicTi

Киевi державноi адмiнiстраuii

0209l, м. КиiЪ,
XapKiBcbKe шосе, 168-к

р/р 35420202077966,
в ГУ ДtСУ м. Киева
мФо 820019,
код еДПОУ 3744811'З

Приватне пiдприемство
<<Тритон>>

м. Киiв,
пр-т Возз'еднаяня
Буд. 7, кв.83
мФо 380537
код еЩРПОУ 24З77726
plp 26004262900075

сriиоdвська С
,,]

.Щиректор

.I. .z#=*?-s Володiн Ю.Г.

r*T t яjrflAl
к
в

о
I l-,

Начал

Головн ий бухгалтер o,"*ný;/ro/



договIр лъ бз
про передачу майна територiальноi громади MicTa Кисва

мiс,го Киiв 26 листопада 20 l 5 року

,.Щарницька районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя нада,ri
ОРЕНДОДАВЕIФ, в особi голови Сiнцова Геннадiя Львовича, який дiс на пiдставi
Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрачii> та Регламенry |арницькоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстраuii, та у вiдповiдностi до Закону Украiни
кПро оренду державного та комунального майно>, Положення про оренду майна
територiальнот громади м. Киева, затвердженого рiшенням Киiвськоi Micbkoi ради вiд
2|.04.2015 року Nэ 4l511280 з однiеi сторони та Приватне пiдприемство <Тритон>l
нада.гli - орЕндАр, в особi директора Володiна Юрiя Генналiйовича, який дiе на
пiдставi статуту, з другоi сторони, та БАЛАНСОутримувАЧ - Управлiння освiти
.щарницькоi районноi в MicTi Киевi державнот адмiнiстрацii в особi начiшьника
списовськот Свгенii Iванiвни, який дiе на пiдставi Положення, що iменуються разом -
Сторони. уклали цей .Щоговiр про нижченаведене:

2. оБ,€кт орЕнди
2.|. Об'ектом оренди е:

- неr{иле примiщення, загальною площею 888,88 кв. м, в т.ч. на l поверсi -
248,57 кв.м, на 2 поверсi - б4Or31 згiдно з викопiюванням з поверхового пJlану, що
скJIадаС невiд'емнУ частинУ цього !оговору (Додаток Ns 5);

2.2. BapTicTb об'екга оренди згiдно iз затвердженим актом оцiнки нерухомого та
iншого окремого iндивiдуа.,rьно визначеного майна станом на к3 l> серпня 2015 року
становитЬ п'ятнадцятЬ мiльйонiВ чотириста шiсть тисяч BiciMcoT п'ятдесят дев'ять
гривень 00 копiйок (без П!В),

2.3. Стан об'скry на дату передачi його OPEHIAPEBI не потребуе поточного або
капiтального ремонту, визначасться в akTi приймання-передавання за узгодженим
висновкоМ БАлАнсоуТримувАчА i орЕндАрЯ (Додаток Ns3).

2.4. орЕндАР приймас у строкове платне користування об'скг у TepMiH,
указаниЙ у цьомУ !оговорi. але не ранiше дати пiдписання Сторонами шього flогово р]"
(у разi оренди нерухомого MaftH а на строк не менше нiж три роки не ранlше дати
державноi ресстрацiТ цього Договору )та акта приймання-пер едачi об'скта.

2.5. Передача об'екта в оренду не тягне за
права власностi на цей об'екг. Власн.иком об'еп,а з
MicTa Кисва. а ОРЕН!АР користусться ним протяго

IoB инIiкIIен я в ОРЕН!АРЯ
а

м строку оренди.

Головний бухгалтер
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plaJIbнa громада

1. прЕдмЕтдоговору
1. l . орЕндОдАвЕцЬ за погодженням постiйноi комiсii Киiвради з питань

власностi (протокол вiд 25 серпня 2015 року J',lb 43 п. 1.1.2_8) та розпорядженням
Щарницькоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 26.1|.2015 Ns 738
передае, а ОРЕН{АР приймае в погодинну оренду нерухоме майно (нежитловi
примiщення). що належить до комунarльноТ власностi територiальноi громали MicTa
Киева; далi - об'екг оренди, який знаходиться за адресою: вул. ,,Щрагоманова, 9-А для
розмiщення фiзкульryрно-спортивного закладу, дiяльнiсть якого спрямована на
органiзацiю та проведення занять рiзними впдами спорту.

1.2. I_(ей !оговiр визначае взаемовiдносини CTopiH щодо строкового, платного
користування ОРЕНДАРЕМ об'скгом оренди.



3. орЕнднАплАтА
3.1. Орендна плата визначена на пiдставi Методики розрахунку орендноi плати

за майно територiальноi громади MicTa Кисва, яке переда€ться в оренду, затвердженоТ

рiшенням Киiвськоi MicbKoi ради вiд 21.04.20l 5 року Nч 4 l5 i зазначена в додатку М l .

3.2. Оренлна плата за кожний насryпний мiсяць визначасться шляхом
кориryвання орендноi плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфлячii за поточний
мiсяць. Оперативна iнформацiя про iндекси iнфляцii, розрахованi Щержавною
службою статистики УкраiЪи, розмiщуеться на веб-сайтi Фонлу державного майна
Украiни.

3.3. У разi користування об'скгом протягом неповного календарного мiсяця
(першого та./або останнього мiсяцiв оренди) добова оренда плата за днi користування
визначаеться згiдно з Методикою розрахунку орендноТ плати за користування майном
територiальноi громади MicTa Кисва, яке передаеться в оренду, на ocHoBi орендноТ
плати за вiдповiднi мiсяцi пропорцiйно дням корисryвання.

3.4. Розмiр орендноТ плати може бути змiнено на вимогу однiсi iз CTopiH у разi
змiни Методики розрахунку та порядку використання орендноi плати за користування
майном територiальноi громади MicTa Киева, яке передаеться в оренду, та в iнших
випадках, передбачених законодавством УкраiЪи.

3.5. Додатково до орендноi плати нараховусться податок на додану BapTicTb у
розмiрах та порядку, визначених законодавством УкраiЪи, який сплачусться
ОРЕНДАРЕМ р:вом з орендною IuIатою.

З.6. Оренлна плата сплачуеться ОРЕНДАРЕМ на рахунок - Управлiння освiти
,Щарницькоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii, XapKiBcbKe шосе, 168-К м.
КиiЪ 02091, plp З5420202077966, в ГУ ДКСУ м. Киева, МФО 820019, код еДРПОУ
з7448|13 починаючи з дати пiдписання акта приймання-передачi. ocTaHHiM днем
сплати орендноТ плати е дата пiдписання Сторонами акта приймання-передачi при
поверненнi об'екга оренди ОРЕНДОДАВЦЕВI.

3.'7 . Орендна плата сплачусться ОРЕНДАРЕМ незfuцежно вiд наслiдкiв
господарськоi дiяльностi орЕндАрЯ щомiсячно не пiзнiше 15 числа поточного
мiсяця,

3.8. У разi якщо ОРЕН[АР не може використовувати орендоване майно у зв'язку
з необхiднiстю проведення ремонтних робiт, за його юrопотанням розпорядженням
орЕндоддвця на пiдставi рiшення постiйноi koMicii Киiвськоi Micbkoi ради з
питань власностi на перiод виконання робiт орендна плата може бути зменшена на 50
вiдсоткiв для об'ектiв до l50 кв.м. на строк не бiльше 3 мiсяцiв, а д.гlя об'ектiв площсю
бiльше 150 кв.м. на строк не бiльше б мiсяцiв.

Iнформачiя щодо неможливостi використовування орендованого майна
пiдтверджусться вiдповiдним акгом, сюIаденим орЕндАрЕМ та
БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ.

передбачена цим пунlсгом зменшена орендна плата може бути встановлена один
раз протягом строку дii цього !оговору.

3.9. Оплата комунальни на утримання прибудинковоI територi
BapTlcTb послуг по ремонту уговуваннIо lнжен ного обладнання та
внутрiшньобудинкових мере}к, саду, вивlз смlття
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тощо, компенсацiю виlрат БАЛАНСОУТРИМУВАЧА за корисryвання земельною

дiлянкою не входить до складу орендноi плати.

3.10. Зобов'язання ОРЕНДАРЯ по сплатi орендноi плати забезпечуються у
виглядi aBaHcoBoi орендноi плати в розмiрi не менше нiж орендна плата за лва мiсяцi.
ОРЕНДАР сплачус авансовий платiж протягом l0 календарних днiв з дати пiдписання

.Щоговору. БАЛАНСОУТРИМУВАЧ зараховус авансовий платiж як орендну плаry за
ocTaHHi два мiсяцi строку лii договору оренди. Iндексацiя орендноi плати в цьому
випадку проводитися вiдповiдно до Методики розрахунку оренлноi плати за
користування майном територiальноТ громади MicTa Кисва, яке передаеться в оренду.

3,1l. Надмiру сплачена сума орендноi плати пiдлягае в установленому порядку
залiку в рахунок майбlтнiх платежiв, а у разi неможливостi такого залiку у зв'язку з
припиненням орендних вiдносин поверненню ОРЕНДАРЮ.

3.12, У разi припинення (розiрвання) цього !,оговору ОРЕН{ДР сплачус орендну
плату до дня повернення об'екта за акгом приймання-передачi включно. Закiнчення
строку лiТ цього .Щоговору не звiльняс ОРЕН.ЩАРЯ вiд обов'язку сплатити
заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязi,
враховуючи санкцiТ, БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ.

4. оБов,язки cToPIH
4. l. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний:
4.1.1. Протягом 30 календарних днiв з MoMe}ITy пiдписання цього !оговору з

додатками передати по акry приймання-передачi об'ект.
4.1.2. Не вчиняти дiй, якi б перешкоджали ОРЕН!АРЮ кориотуватися

ОБ'СКТОМ на умовах цього !оговору.
4.1.3. У випадку реорганiзачii орЕндАрЯ до припинення чинностi цього

flоговорУ переукJIасти цей .Щоговiр на таких самих умовах з одним iз
правонаступникiв, якщо останнiй згоден стати ОРЕНДАРЕМ.

4.1.4. У разi здiйснення ОРЕН!АРЕМ невiд'смних полiпшень орендованого
об'скта оРЕНДоДАВЕI-{Ь зобов'язаний здiйснювати контроль за здiйсненням таких
полiпшень.

4.2. ОРЕНДАР зобов'язаний:
4.2.1 . Прийняти по акту приймання-передачi об'ект.
4,2,2. Використовувати об'ект вiдповiдно до його призначення та умов цього

flоговору.
4.2,3. Своечасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежi.
4.2.4. Забезпечити HtUIeжHe збереження, експлуатацiю i caHiTapHe утримання

об'екга оренди, його обладнання, iнвентарю та запобiгати його пошкодженню i
псуванню.

4.2,5. При орендi пiдва.lIьних примiщень дотримуватись правил експлуатацii та
ремонтУ iнженерниХ комунiкацiй та вимог БнIп_l |-104-,76 по зберiганню та
скJIадуванню матерiальних цiнностей у пiдвальних примiщеннях, а також забезпечити
iх захист вiл аварiй iнженерних дgцунiкацiй.

4.2.6. Протягом lfo"yi oii !оговору до передачi об'скта
БАлАнсоуТримувАчУ .п_о, ацлу приИма,ння-передачi за свiй рахунок проводити
необхiдний поточний реtиоrf об'екга (фасаду булинку, покрiвлi, орендованих
примlщеньл мlсць спlльного кориflування, системи I{ня. опостачання та
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водовiдведення), Ця умова !оговору не розглядасться як дозвiл на здiйснення

полiпшень орендованого об'екга i не тягне за собою зобов'язання ОРЕНДОДАВЦЯ
щодо компенсачii BapTocTi полiпшень.

4.2.7. Забезпечити пiдготовку об'екта до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод:

провести утеплення BiKoH, дверей, ремонт покрiвлi (у разi необхiлностi).
4.2.8. Вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноi безпеки

розробляти комплекснi заходи щодо забезпечення поrкежноТ безпеки об'скта оренди.
Забезпечувати додержання протипожежних вимог станлартiв. норм, правил, а також
виконання вимог приписiв i постанов органiв державного пожежного нагляду.
Утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну
TexHiKy, обладнання та iHBeHTap, не допускати ix використання не за призначенням.
Проводити розслiдування випадкiв пожеж та подавати БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ
вiдповiднi документи розслiлування.

4.2.9. Забезпечувати безперешкодний доступ до об'екта представникiв
ОРЕНДОДАВЦЯ, БАЛАНСОУТРИМУВАЧА та структурного пiдрозлiлу виконавчого
органу КиiвськоТ MicbKoT рали (КиiвськоТ мiськоi державноТ адмiнiстрацii), що
здiйснюс управлiння майном, та надавати за першою вимогою всю необхiдну
iнформаuiю щодо об'екга для перевiрки дотримання ОРЕНДАРЕМ умов цього

!оговору.
4.2.10. На вимоry ОРЕНДОДАВЦЯ або БАЛАНСОУТРИМУВАЧА проводити

звiряння взасморозрахункiв по орендних платежах iоформляти вiдповiднi акти звiрки.
щорiчно брати участь в iнвентаризацii розрахункiв станом на 1 сiчня.

4,2.11. Не менш нiж за 2 мiсяцi письмово до припинення використання об'скта
повiдомити оРЕНДоДАВL{Ю та БАЛАНСоУТРИМУВАЧУ.

4.2.12. Самостiйно сплачувати BapTicTb факгично спожитих комунtulьних послуг
постача!,Iьникам таких послуг, якi надаються за окремими договорами, укладеними
ОРЕНДАРЕМ з цими органiзацiями (водопостачання. каналiзацiя, газ, електрична та
теплова енергiя, вивiз смiтгя i т, п.), за тарифами. якi у встановленому законодавством
порядку вiдшкодовують повну BapTicTb iх надання.

У разi вiлсутностi можливостi 1клалання прямих договорiв з пiдприсмствами-
постачальниками послуг (водопостачання, газ, теплова енергiя та iH.), ОРЕНДАР
вiдшкодовус витрати БАЛАНСОУТРИМУВАЧА за наданi послуги у вiдповiдностi до
окремо укладених договорiв на пiдставi даних облiку (лiчильникiв) чи додатку Nэ 2.

4,2.1,З . Самостiйно сплачувати на пiдставi договору з

БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ, пропорчiйно орендованiй площi, частку витрат на

утримання прибудинковоi територii, на ремонт покрiвлi, фасаду, вивiз смiття тощо,
послуг по технiчному обслуговуванню iнженерного обладнання
внутрiшньобудинкових мереж та компенсацiю витрат БАЛАНСОУТРИМУВАЧА за
користування земельною дiлянкою (додаток Ns 1).

4.2.14. Протягом мiсяця пiсля укладення цього !оговору застрахувати об'ект не
менше нiж на його BapTicTb за висновком про BapTicTb/aKToM оцiнки на користь
БАЛАНСОУТРИМУВАЧА, _ялqй 1еа9 ризик випадковоТ загибелi чи поlхкодження
об'скга, у порядку, визначе!ому. ' законодавством. i надати ОРЕНДОДАВI{Ю та
БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ tопif страхового полiсу/договору i платiжного доручення
про сплату страхового внеску. Постiйно поно оговl страхування таким
чином, щоб на увесь строк об'ект був застраховани опlяlPHA
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4.2.15. У разi прийняття рiшення щодо нього про припинення шляхом

реорганiзачiТ чи лiквiдацii, або порушеннi щодо нього справи про банкрутство в

господарському сулi письмово повiдомити про це ОРЕНДОДАВЦЮ та
БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ в 10-денний TepMiH з дати прийняття вiдповiдного рiшення.

4.2.|6. У разi змiни рахунку, назви пiдприсмства, телефону, мiсцезнаходження
письмово повiдомити про це ОРЕНДОДАВЦЮ та БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ у
тижневий строк,

4.2.17, Забезпечити н.шежне утримання iнженерних комунiкаuiй (водопроводу,

каналiзацiТ, електричних та опалювttльних мереж), якi знаходяться на об'ектi. У
випадку аварiй та проведення планових ремонтних робiт повiдомляти про це
ОРЕНДОДАВЩЮ та БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ.

4.2.18. Пiсля припинення дii цього [оговору протягом 3 календарних днiв
передати майно по акту приймання-передачi БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ. Акт
приймання-передачi об'екта пiдписусться вiдповiдним ОРЕНДОДАВЦЕМ,
ОРЕНДАРЕМ та БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ. У разi невиконання цього пункту
ОРЕНДАР сплачус неустойку у полвiйному розмiрi орендноТ плати.

4,2.19. Щля продовження дii цього flоговору оренди ОРЕНДАР за три мiсяцi до
дати закiнчення цього ,Щоговору мас надати ОРЕНДОДАВI]Ю новий звiт з незалежноi
оцiнки об'сюа.

4.2.20, У разi необхiдностi здiйснити заходи з метою пристосування об'екта до
потреб людей з обмеженими фiзичними можливостями.

4.2.21.У разi виникнення загрози або настання надзвичайних сиryачiй, пов'язаних
з природною стихiею: ураган, землетрус, великий снiгопад, ожеледиtц тощо, надавати
cBoix працiвникiв для лiквiдацii iх наслiдкiв.

4,2,22. Здlйсн.ити нотарiальне посвiдчення та державну ресстрацiю цього
!оговору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своiх коштiв.

4.3. БАЛАНСоУТРИМУВАЧ зобов'язаний:
4.3.1. У непереданих в оренду примiщеннях забезпечувати додержання вимог

нормативно-правових aKTiB з пожежноi безпеки.
4.3.2. Здiйснювати контроль за виконанням ОРЕНДАРЕМ умов цього.Щоговору i

у разi виникнення заборгованостi з орендноi плати або iнших платежiв вжити заходiв
щодо погашення заборгованостi, в тому числi проводити вiдповiдну претензiйно-
позовну роботу.

5. прАвА cToPIH
5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ма€ право:
5.1.1. Проводити необхiдний огляд та перевiрку виконання ОРЕНЩАРЕМ умов

цього Щоговору. В прочесi перевiрки виконання умов цього flоговору оренди може
бути здiйснена фото- або вiдеофiксаuiя стану та умов використання об'скта.

5.1.2. Виступати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього flоговору або його
розiрвання у разi погiршення стану орендованого майна внаслiдок невиконання або

обхiдних заходiв для примусового
орендноi плати протягом З мiсяцiв

копlя
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б. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH
6.1. ОРЕНДОДДВЕЦЬ не несе вiдповiдальностi за збитки. Haнeceнi ОРЕНДАРЮ

внаслiдок aBapii iнженерних комунiкацiй. якi знаходяться на об'сктi або за його
межами, якщо вину ОРЕНДОДАВЦЯ не встановлено.

6.2. За несвосчасну та не в повному обсязi сплату орен.lноi плати та iнших
платежiв на користь БАЛАНСОУТРИМУВАЧА ОРЕНДАР сплачус на користь
БАЛАНСОУТРИМУВАЧА пеню в розмiрi 0,5 % вiд розмiру несплачених орендних та
iнших платежiв за кожний д_е_цъ,прострочення, але не бiльше розмiру, встаIIовленого
законодавством Украiни. , .

у разi, якщо на датy сfiлати орендноi плати заборгованiсть за нею 0тановить
загалом не менше нiж три мiсячi, ОРЕНЩАР тако
суми заборгованостi.

у розмiрi З Yо вiд
о I

-I
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5.1.4. Контролювати з з,Iлученням БАЛАНСОУТРИМУВАЧА виконання умов
цього .Щоговору та використання об!екта переданого в оренду за цим Договором, i у
разi необхiдностi спiльно з БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ вживати вiдповiдних з.lходiв

реаryвання.
5,2. БАЛАНСОУТРИМУВАЧ мае право:
5,2.1. Проводити необхiдний огляд та перевiрку виконання оРЕН.ЩдРЕМ умов

цього Договору. В процесi перевiрки виконанtul умов цього !оговору оренди може
бути здiйснена фото- або вiдеофiксацiя стану та умов використання об'сюа.

5.2.2. Стягнуги з ОРЕН!АРЯ заборгованiсть з орендноi плати та iншi збитки,
заподiянi ним невиконанням своТх зобов'язань за цим !оговором, шляхом звернення
стягнення на його кошти та майно в порядку, визначеному законодавством Украiни.

5.3. ОРЕНДАР мае право:

5,3.1. Використовувати об'екг вiдповiдно до його лризначення та умов цього
flоговору,

5.З.2, Висryпати замовником на виготовлення проектно-кошторисноТ
документацiТ на проведення ремонту.

5.3.3. На час проведення ремонту порушувати питання про зменшення орендноi
плати дIя частковоi компенсацii cBoix витрат на ремонт з урахуванням вимог
пiдпункry 3.8 цього .Щоговору.

5.3,4. Сплачувати орендну плату авансом за будь-який перiод у межах строку дii
.Щоговору. Iндексацiя орендноi плати в цьому випадку проводиться у вiлповiдностi ло
Методики розрахунку орендноi плати за майно територiальноi громади Micтa Ки€ва,
яке передасться в оренду.

5.З.5. Звернутися до ОРЕНДОДАВLЦ з клопотанням щодо вiдповiдного
зменшення орендноi плати, якщо з незалежних вiд нього обставин змiнилися умови,
передбаченi цим ,Щоговором, або icToTHo погiршився стан об'скта не з вини
орЕндАря.

5.3.6. За попередньою згодою ОРЕНДОДАВЦЯ здавати об'екг в суборенлу.
Суборендну плату в розмiрi, що не перевищуе орендноi плати за об'скт суборенди,
оlримуе ОРЕНДАР, а решта суборендноi плати спрямовусться до бюджету MicTa
Киева.

5.З.'7. За згодою ОРЕНДОДАВЩЯ проводити замiну, реконструкцiю, розширення,
технiчне переозброення об'скта, що зумовлюе пiдвищення його BapTocTi,

f



У випадку примусового стягнення орендноi плати та iнших платежiв у порядку,
встановленому законодавством Украiни, з ОРЕНДАРЯ також стяryються у повному
обсязi втрати, пов'язанi з таким стягненшIм.

6.3. ОРЕНДАР вiдшкодовуе БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ збитки, спричиненi
ненztлежним ремонтом або експлуатацiсю об'екга.

При погiршеннi стану або знищеннi об'екга оренди з вини ОРЕН!АРЯ BiH
вiдшкодовуе БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ збитки в подвiйному розмiрi BapTocTi, яка
необхiдна для вiдновлення майна.

Вiдшкодування збиткiв, передбачених цим пунктом [оговору, здiйснюеться лише
за умови, якщо вищезазначенi ризики не застраховано або розмiр страхового
вiдшкодування менше розмiру завданих збиткiв.

6.4. Ризик випадковоТ загибелi об'екта несе БДЛАНСОУТРИМУВАЧ.
6.5. У разi звiльнення ОРЕНДАРЕМ об'екта без письмового попередження

ОРЕНДОДАВI_!Я та БАЛАНСОУТРИМУВАЧА, а також без складання акта про
передачу об'скга в належному cTaHi ОРЕНДАР несе повну матерiальну
вiдповiдальнiсть за Haнeceнi у зв'язку з цим збитки в повному ik розмiрi та сплачуе
БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ орендну плату за весь перiод користування до пiдписання
акга приймання-передачi об'скта .

6.6. За майно, залишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому примiщеннi без нагляду та
охорони, ОРЕНДОДАВЕI]Ь та БАЛАНСОУТРИМУВАЧ вiдповiда.rьностi не несуть.

6.7. При невиконаннi або порушеннi однiсю iз CTOPIH умов цього !оговору та з
iнших пiдстав, передбачених законодавчими актами Украiни, чей !оговiр може бути
розiрваний достроково на вимогу однiеi iз CTOPIH або за рiшенням суду.

6.8. Спiрнi питання по цьому !оговору розглядаються у порядку, встановленому
законодавством Украiни.

6.9. У разi наявностi у будiвлi або спорудi кiлькох оренларiв ОРЕН!АР несе
солiдарну вiдповiдальнiсть за належний технiчний стан цiсi булiвлi або спорули, iх
фасаду, iнженерних комунiкацiй, caHiTapHe утримання об'скга оренди та
прибудинковоТ територii.

6.10. У разi вiдмови ОРЕНДАРЯ вiд пiдписання акtа приймання-передачi
протягом 20 днiв з дати отримання акта вiд ОРЕНДОДАВL{Я .Щоговiр припиняс свою
дiю.

7. ВIДНОВЛЕННЯ ОБ,€КТА ОРЕНДИ ТА УМОВИ ИОГО ПОВЕРНЕННЯ
7.1. Амортизачiйнi нарахування на об'скг оренди нараховус та зzшишае у свосму

розпорядженнi БАЛАНСОУТРИМУВАЧ/ОРЕНДАР. Амортизачiйнi нарахування
використовуються на вiдновлення об'скга. Право власностi на майно. при;Iбане або
набуте в iнulий спосiб за рахунок амортизацiйних вiдрахувань. належить
територiальнiй громадi MicTa Кисва.

7.2. ОРЕНДАР не мае права без письмовоi згоди ОРЕНДОДАВЦЯ IIроводити
переобладнаttня, перепланувirння, ремонт об'еrсга, вести будiвельнi роботи на
прибулинковiй територii.

7.3. Згода на виконання-таких робiт надаеться листом ОРЕНДОДАВI {Я, в якому
зазначаеться про надання згоди? Погодження проекту (якщо його наявнiсть
передбачена законодавством УкраТни), кошторису

BlF} А
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7.4. Булiвельнi роботи на об'скгi виконуються тiльки на пiдставi проектно-
кошторисноi документацii, розробленоi та затвердженоi в установленому
законодавством УкраiЪи порядку, та при наявностi дозвiльних документiв на
виконання будiвельних робiт, отриманих в установленому порядку.

7.5. У разi закiнчення/припинення дiТ цього ,Щоговору або при його розiрваннi
ОРЕНДАР зобов'язаний за актом приймання-передачi повернути об'еrг
БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ у cTaHi, не гiршому, нiж в якому перебував об'скт на
момент передачi його в оренду, з урахуванням ycix здiйснених ОРЕНДАРЕМ
полiпшень, якi неможливо вiдокремити вiд об'скга без заподiяння йому шкоди, з

урахуванням зносу за перiол строку лii логовору оренди.
7.6. !ля отримання згоди ОРЕНДОДАВЦЯ на здiйснення полiпшень ОРЕНДАР

пода€ заяву i матерiа,rи згiдно з Положенням про оренду майна територiальноi громади
MicTa Киева, затвердженим рiшенням КиiЪськоТ MicbKoi рали вiд 21.04,2015 року
M4l5i 1280.

BapTicTb полiпшень об'екга, проведених ОРЕНДАРЕМ без згоди
ОРЕНДОДАВI]Я, якi не можна вiдокремити без шкоди для об'екта, компенсацii не
пiдлягае.

ОРЕНДАР вправi залишити за собою проведенi ним полiпшення об'екга,
здiйсненi за рахунок власних коштiв, якщо вони можуть бути вiдокремленi вiд об'екга
без заподiяння йому шкоди.

Полiпшення об'екта, виконанi ОРЕНДАРЕМ за власнi кошти згiдно з вимогами
пiлпункгу 7.3 цього.Щоговору, якi неможливо вiдокремити вiд об'еrга без заподiяння
йому шкоди, зatлишtlються у комунальнiй власностi територiальноi громади MicTa
Киева за винятком приватизацii, продажу або iншого вiдчуження об'скга ОРЕНДАРЮ.

ОРЕНДЦ' мас право отримати вiдшкодування витрат, здiйснених на невiд'емнi
полiпшення, виконанi за згодою ОРВНДОДАВЦЯ, якщо ОРЕНДАР належно
виконував умови договору протягом строку його дii', а ОРЕНДОДАВЕЦЬ не подовжив
дiю договору пiсля закiнчення строку оренди, у зв'язку з необхiднiстю використання
об'екга оренди для власних потреб.

Розмiр вiдшкодування виlрат, здiйснених на невiд'смнi полiпшення, визначаеться
за результатами незалежноi оцiнки.

8. осоБливI умови
8.1. ОРЕНДАР не мас права передавати cBoi зобов'язаllня за tlим !оговором та

передавати об'сrг повнiстю або частково в користувагIня iншiй особi без попередньоТ
письмовоi згоди ОРЕНДОДАВtЦ.

ОРЕНДАР не мас права укладати договори (контракги. уголи), у тому числi про
спiльну дiяльнiсть, пов'язанi з будь-яким використанням об'скта iншою юридичною чи
фiзичною особою без попереднього дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ.

Порушення цiеi умови .Щоговору € пiдставою для дострокового розiрвання цього
!оговору в установленому порядку.

8.2. Рiшення про пер€.дачу об'екга (його частини) в суборенду надаеться
ОРЕНДОДАВ I {ЕМ в ycTaHoerTeнoмy порядку.

8.3. Об'екг повинеЕ використовуватися ОРЕН!АРЕМ тiльки за цiльовим
призначенням. обумовленим пiдпункгом 1.1 цього.Щ oEoBoDv_................-.-
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8.4. Порядок участi орЕндАрЯ в утриманнi, peMoHTi i технiчному

обслуговуваннi булiвлi, у т. ч.: peMoHTi покрiвлi, фасаду булинку, iнженерного

обладнання внутрiшньобудинкових систем i зовнiшнiх iнженерних мережi вивiз

смiття; благоустроi та caнiTapgoMy утриманнi прибудинковот територii визначаеться

окремим договором, який укладаеться з БдЛднсоутримУвдчЕМ або iншою

експлуатуючою орган iзацiсю.

8.5. У разi виявлення факry використання об'скта не за цiльовим призначенням

.Щоговiр може бути розiрвано.
орЕндАр зобов'язаний додатково сплатити рiзницю мiж орендною платою,

розрахованою за фактичний вид використання об'скта, встановлений перевiркою, та

орендною платою, визначеною цим flоговором за весь перiод оренди, з початку дii
цього Договору.

договором, який
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9. строкдI[договору
9.1. I]ей.Щоговiр е укладеним з моменту пiдписання його СТОРОНАМИ i дiс з

<26>l листопада 2015 року до <24> листопада 2018 року.
9.2.Yci змiни та доповнення до цього !оговору оформляються в письмовiй формi

i всryпають в силу з моменту пiдписанrrя iх СТОРОНАМИ.
9,3, Одностороння вiдмова вiд !оговору не допускаеться, KpiM випадку,

передбаченого пiдпунктом 5.1.3 цього ,Щоговору. Лист з вiдмовою вiд Договору
направлясться поштою з повiдомленням про вручення за мiсцезнаходженням

ОРЕНДАРЯ, вказаним у /|оговорi. ,.Щоговiр с розiрваltим з дати одержання

ОРВНДАРЕМ повiдомлення ОРЕНДОДАВt{Я про вiдмову вiд !,оговору, або з дати

повернення ОРЕНДОДАВI-{Ю вiдмови вiд Договору з вiдмiткою вiддiлення зв'язку про

вiдсутнiсть ОРЕНДАРЯ за вказаною адресою.
9.4. Щоговiр припинясться в разi:

у разi лiквiдацii ОРЕНДОДАВI]Я або ОРЕНДАРЯ;
невиконання або систематичного ненаJIежного виконання iстотних умов

договору;
закiнчення строку, на якиЙ Його було укладено;
банкрутства ОРЕНflАРЯ;
загибелi об'екта;

у разi cмepTi ОРЕНДАРЯ (якщо оренларем с фiзична особа);

в iнших випадках, передбачених законом,

9.5, ,Щоговiр може бути розiрвано за погодженням CTopiH. {оговiр вважасться

розiрваним з дати повiдомлення ОРЕНДАРЯ/ОРЕНДОДАВЦЯ про згоду розiрвати

.Щоговiр, але не ранiше дати повернення БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ об'екта за актом

приймання-передачi.
9,6. На вимоry однiеi iз CTOPIH !оговiр може б}"rи достроково розiрвано за

рiшенням суду у разi невиконання СТОРОНАМИ cвoix зобов'язань та з iнших лiдстав,
передбачених законодавчими актами Украiни.

9.7. У разi вiдсутностi заяви однiсi iз CTOPIH про припинення цього.Щоговору
або змiну його умов пiсля:giЕ::|ц! стр_оку його.дii протягом одного мiсяця Логовiр
вважасться продовжениtt.{.':на ., тQй самий строк i на тих самих умовах, яю оули
передбаченi цим .Щоговором. 5азначенi дii
с невiд'смною частиною rдього .Щоговору.

Головний бухгалтер
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НевиконаннЯ орЕнддрЕМ пiдrryнктУ 8.5 с пiдставою для вiдмови в продовженнi
TepMiHy дii цього .Щоговору.

9.8. Щей ,Щоговiр сюrадений в трьох примiрниках: по одному примiрнику л.пяоРЕнДоДАI}цЯ, оРЕнДАРЯ та БАJIАНСОУтРИМУВАЧА. Кожний з пjимiрникiв
мае однакову юридичЕу силу,

10.додАтки
додатки до цього,щоговору е його невiд'емною i складовою частиною,
!о цього !оговору додаються:
- розрахунок Орендноi плати та вiдшкодуванrrя земельного податку (додаток Ns l);
- розрахунок оплати комунальних послуг (додаток М 2);
- акг приймання-передачi орендованого майна (додаток Nэ 3);
- розрахунок компенсацiйних витат на утиманшI пiдприемств (експлуатацiйнi
вIrграти(додатЬкМ4);
- викопiюванцям з поверхового плану (додаток Ns 5);

r1. мIсцЕзнАх ОДЖЕННЯ ТА ПЛАТ IЖНI РЕКВIЗИТИ CTOPIH \/
БАЛАНСОУТРИМУВАЧОРЕНДОДАЕ}ЕЦЪ орЕндАр

Дарппцька райопrrа в
MicTi Кисвi деря(авна

адмiнiстрацiя
02068 м. КиiЪ,
вул. О. Кошиця, 11

р/р 3541000l0054З9
в ГУ !КСУ в м. Киевi,
мФо 820019
код сДРпоУ з7з88222
тел. 564-90- 10 , 564-92-01

Голо
ý

1 о
с\

м. КиiЪ,
пр-т Возз'еднання
БУд. 7, кв.83
мФо зý,0537
код сдпоу 24з77726
plp 26004262900075

.Щирекгор

о 1н ю гд

Управлiння освiти
ДарпицькоI районноt в
MicTi Киевi державпоi

адмiнiстрацii
02091, м. КиiЪ,
XapKiBcbKe шосе, 168-к
plp З5420202017966,
в ГУ [КСУ м, Киева,
мФо 820019,
код еДРПоУ з744811з
тел. 5б2-б'4'.54, 562-8з -7 7

icbKa e.I.

\.] ll ]l 1l' ,

тяt\
Е}l{" lA

Головний бухrалтер
Оси пчук Т.В

?,./ _-

Прпватне
пiдприсмство

<<Тритон>>



Додаток N9 1

до доrовору Ne 63 вiд 26.11.20l5 року
Базовий розраryнок на оплаry оренди примiщання, витрачених орендарем

Приватне пИприемfiво'Тритон''

' ВИповiдно до пункry 11 РiчJення Киiв
оренду майна територiальноi громади
застосовуеться в розмiрi 50% вiд оренд
доrовору оренди до 14.07.2016 року,

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ :

Управлi ння осв im u Дарнu цькоi
районноТ в Micmi Кuсвi dержавноТ

з 01.12.2015

2.ВiOщко ання плаmч за землю
- L- к1 - к2,2 5 е

Разом
пдв 20%

всього до спллти
ськоI мiськоi ради (Про затвердження Полохення про
MicTa Киева> вiл 21.04,2015 N9 415/1280 орендна плата
но'' плати, розраховано1 згино з умоsами умаденого

3агальна

OPEHflAP:
Прчваmне пidпрчемсmво

"Трumон"

м. Киiв,
пр-т Возз'еднання

,ffiЖ,ffi.,
в

орендований час в
мiсяць орендована плоша кiлькiсть людей

Вартiсгь
орендованого
примiщення на
31.08.2015 piK

Всього з ПДВ

7в
120
100

17332,89
грнl1 кв.м 10798,82

1, енdна плаmа
опл.мiс,= [( Вп t Сор) / 12" i п,р, - i м] + Г1Д3, ou

вп,='l7зЗ2,89-72,84
опл. Mic,. 1 274775.49-3%l 1 2 lЗо. 1

- 
1 02,зо/о- 98,7 0/о= 

1 27 4775,49 грн
,25124-1 ,2'7 6=504,6о+ 1 00,92:6о5,52 rрн/мiс

Вп.= 1 73з2,89-579,33-1 02,3olJ98, 7оlо=1 01 38875,4о грн
опл, Mic.=10138875,5о.3о/оl12lзо.1 ,25124.1,2120=63з6,8о+1267,3d=7604,16 rрн/мiс

Вп.=1 7з32,892з6,708'1 о2,
опл.мiс..41 42635,32'3o/ol 1uЗо. 1,25124. 1

зо/о's8,7оЬ=4

,2'100=2157
142635,З2 грн
,62+4з1,52.2589,1 5 грн/мiс

вп_ва сть о ного п
со -о ендна ставка в до ва TocTl ваного майна
lп.р, _ iндекс iнфляцiТ за перi од з дати, на яку зроблено експертну оцiнкудо
мOменry укладення договору оренди або перераryнку орендно'i плати
l кс н я за поточний ся

аток на сть 1799,80

888,88

_ загальна орендована площа, що знаходитьсrl у розпорядженнi окремоi
ридичноТ особи

W - загальнаплоща будинкiв, розтаLllованих в межах земельноi дiлянки

,65.1
651,
,65-1

ю

5-1
Чо 5/,249,1 2lз0l24 0 85 icгрн/

5 9-24 % 5l,2 2lэо12 4 20 65509 lcгр
5 249" уо 5/-2 42lз012 00 7з lc

(72,ul12654
(579,3зл2654,
2з6,708л2654

,1-2з517,6з).727
1t23517,6з).727 ,

,1,2э517,6з).727

12654,1
Т - загальна площа житловоI
нормативно-мiстобудiвельно
будинки

територiТ земельно'i дiлянки, у складi якоТ згiдно з
ю документацiею входить територiя пiд житловi

23517 ,6з
ьного податку, шо залежить вИ розтаUJування вiдносно eKoHoMi

планувального зонування територiI Micтa, з урахуванням нецiльового
використання земельноI дiлянки

L - ставка земел

727 ,65

1 ,249
К 'l - коефiцiент iндексацiТ за 2014 piк

к 2-ко iцiент локалl,ний 1,5

11 522,59 грн

исовська €.l. flирекго
си к

олодiн Ю.Г.

888,88 кв.м.
(в т.ч. 72.84 кв.м.

579,33 кв.м.
236,708 кв.м.)

02091,

голоЛfl}tli,ДЯТер



ДОДАТОКNs2
до договору ЛЪ 63 вiд 2б.11.2015 року

РОЗ Р А Х У Н О К
оплати комун€lльних послуг орендарями

ення,
Згiдно табуляграм постачальникiв, розрахунок помiсячний , по формулi:

загальне споживаннJt
т ен г1l по школi за мiся в г/км.
Площа примiщення (2З5|7,,6З м

1

)

в разi видiлення орендарiв (якщо ix декiлька) в табуляграмi постачальника окремим

шифром:
Загальне споживаннJI теплоенергii
по ях за мlся в г/кал. * орендована (888,88 м2) * тариф

Площа примiщення (235 17,63 площа (грн,)
ь

(Водоп остачанIUI хоJIодна во

БАЛАНСОУТРИVtУВАЧ
Управлiяня освiти

flарниuькоi районвоi в мiсгi Киевi
державноi адмiяiстрацii

02091, м. КиiЪ,
XapKiBcbKo шосе, 168-ц ,,

рlрЗ54202020

орЕIцАр
Приватпе пiдприсмство

<<Тритоп>>

м. Киiв,
пр-т Возз'еднання
Бул, 7. кв,83
мФо 380537 l

код еДРПОУ 24З'11726

р/р 26004
кг 1я

А

ла')

,ry

3 Електроенергiя
загальне споживанЕя
а) по показниках лiчильника
б) по iндивiлуаJIьних розрахунках
в) по формулi
загальне споживанюI
Елекгроенергii по школi за мiсяць * орендована (888,88) * тариф

Площа примiщення (23517,63 м2) площа (грн)

в ГУ.ЩКСУ м.
мФо 820019,
код СДРПоУ

начальник Володiн Ю.Г

Головн ий бухrалтер

}l

C.I. .Щиректор

Оси пчук Т.В
/2-) ,/., ,/

* орендована (SS8,8S м2) * тариф
площа (грн.)



,.э

a)

Додаток ЛЬ 3
до,Щоговору Ns 63 вiд <26> листопада 2015 року

Акт
прииманЕя - передачl

нерухомого майна

м. Киiв <<26>> листопада 2015 рок1

,Щарницька районна в MicTi ,Киевi державна адмiпiстрацiя (надал:
ОРЕFЦОДДВЕLФ), в особi голови Сiнцова Геннадiя Львовича, якийдiе на пiдставj
Регламенту Щарницькоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, з однiеi
сторони та Приватне пiдприемство <Тритон> надалi - орЕндАр, в особi директора
володiна Юрiя Геннадiйовича, який дiс: на пiдставi статуту, та управлiння освiти
.Щарницькоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (надалi
БАлАнсоУтримувАЧ), в особi начапьника Списовськоi евгенii Iванiвни, який
дiе на пiдставi Полохення керуючись Законом Украiъи <про оренду державного та
комун€rльного майна>>, Положення про оренду майна територiа-,rьноi громади
м. Киева, затверджеЕОго рiшенням КиiЪськоi MicbKoi ради Bij 21.04.201Ъ року
лlь415/1280

Склали цей акr про паступне:
орЕндодАВЕlф передае, а ОРЕНДАР приймае в орендне користуванн,

згiдно з.Щоговором оренди вiд 26 листопада 2015 року Nэ 63 нежитлове примiщення
tцо перебувае на балансi управлiння освiти ,щарницькоi районноi в MicTi Киев,
державноi адмiнiстрацii, заг€UIьною площею 888,88 кв.м, яке розташоване за адресою
вул. Щрагомановаr 9-А.

Стан примiщення, що передаеться в оренду згiдно даного fоговору -
задовiльний.

кG,-lя
педj.д

d1 ,//, --

ErIЬор орЕндАр БАJIАНСОУТРИМУВАЧ

.564-

.Щарпицька районпа в MicTi
Киевi дерrкавна
алмiнiстрацiя

02068, м. КиiЪ,
вул. О. Кошиця, 11

р/р 35410001005439
в ГУ.ЩКСУ в м. Кисвi,
мФо 820019

з7з88222
б4-90- l 0

Приватне пiдприсмство
<<Тритонrr

м. I&iЪ,
пр-т Возз'сднання
Буд. 7, кв,83
мФо 380537
код еДРПОУ 24З7'7'126
plp 26004262900075

Управлiння освiти
!арницькоi районноI в
MicTi Кисвi державноi

адмiнiстрацii
0209l , м. КиiЪ,
XapKiBcbKe шосе, 168-к
plp З5420202071966,
в ГУ ДКСУ м. Киева,
мФо 820019,
код СДРП,ОУ 37448llЗ

Володiн Ю.Г.

екторý

поу
ьр ill

Головн ий бухrалтер
Оси пчук Т.В

г.л. c.I.
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Додаток ЛЬ 4
до договору Nч 63 вiд 26 листопада 2015 року

РОЗРАХУНОК KOMIIEHCAIЦIa{O( ВИТРАТ НА УТРИМАННJI
шдtrIрисмствА (ЕксплуАтдцIп{I,D( витрАт)

1. ОбсrryгоВуваннЯ сантехнiчних мереж : BapTicTb обсrryговування

l |2 Mic. / плопry школи * площу орендаря

2. ОбсlryгОвуван}Ш тепломереж (тепло лiчильникiв) : BapTicTb

обслryговуВання / 12 Mic. / плошry школи * ппощу орендаря

з. Обсrryговування електричних мереж, електрощитових. :

BapTicTb обслryговування l 12 Mic. / площу школи * площу орендаря

4. ВитратИ на обчислЮв.UIьнО - iнформачiйнi посrryги : BapTicTb

обсrryговування / 12 Mic. / плоrrry школи * площу орендаря

5. Вивiз смiття = BapTicTb обсlryговування l 12 Mic, / площу школи

* площу орендаря

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

02091, м. КиТв,
XapKiBcbKe шосе, 168-к
plp З542020207'j966,
в ГУ.Щ(СУ м. Киева
мФо 820019,
код С.ЩПО

орЕндАр

Приватпе пiдприсмство
<<Тритон>>

i,
\ l. i i',i
iii,,;il )

м. Киiв,
пр-т Возз'еднання
Бул. 7, кв.83
мФо 380537
код е,ЩПОУ 2437'7726
plp 26004262900075

.Щиректор

Володiн Ю.Г.

,: .'/начальник

ксBl

С 1:lГоловtl и й бухrалтер
р) Оси пчук Т.В

Управлiння освiти

!арницькоI районноi в MicTi
Кпевi дерrкавноi адмiнiстрацii


