
У К Р А I Н А 
13МА1ЛЬСЬКА м ю ь к а  р а д а  
ВИКОНАВЧИЙ КОМ1ТЕТ 

Р I Ш Е Н Н Я

06 ” жовтня 2020 р. м. Тзмаш № 952

Про затвердження Прим1рного договору оренди нерухомого 
або шшого окремого шдивщуально визначеного майна, що належить до комунальноУ 

власносп територ1альноУ громади М1ста 1змаУл

Вщповщно до ст. 29 Закону Украши «Про мюцеве самоврядування в Украпп» 
№280/97-ВР вщ 21.05.97, Закону Украши «Про оренду державного та комунального 
майна» №157-1Х вщ 03.10.2019, постанови Каб1нету М1н1стр1в Украши «Про 
затвердження прим1рних договор1в оренди державного майна» №820 вщ 12.08.2020, 
виконавчий комггет 1змашьсько1 м1сько1 ради

ВИР1ШИВ:

1. Затвердити Прим1рний догов1р оренди нерухомого або 1ншого окремого 
шдивщуально визначеного майна, що належить до комунальноТ власност1 територ1альноТ 
громади м1ста 1змаш (додаеться).

2. Контроль за виконанням даного ршення покласти на заступника м1ського 
голови Павлухша С.О.

А.В. Абрамченко



ПРИМ1РНИЙ ДОГОВ1Р 
оренди нерухомого або шшого окремого шдивщуально визначеного 

майна, що належить до комунальноТ власност1 територ1альноТ громади
М1ста 1змаТл

м1сто ТзмаТл "__ " ______________20__року

(повне найменуеання орендодавця)
1дентиф1кацшний код СДРПОУ: __________________
мюцезнаходження якого:

(адреса)
надал1 - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особ!

(посада, пргзвигце, гм 'я, по батъковг) 
який Д1е на тдстав!

(посилання на документ, який надае повноваження на тдписання Договору) 
з одше'Г стороны, 
та

(повне найменуеання орендаря)
щентифкащйний код СДРПОУ: _______________
мюцезнаходження якого:

(адреса)
надал! - ОРЕНДАР, в особ!

(посада, пргзвище, 1м'я, по батъковг)

ЯКИЙ Д1€ на П1ДСТаВ1

(посилання на документ, який надае повноваження на тдписання Договору) 
з другоГ сторони, та

(повне найменуеання балансоутримувача)
щентифкащйний код СДРПОУ: ________________
мюцезнаходження якого :

(адреса)
надаш - БАЛАНСОУТРИМУВАЧ, в особ!

(посада, пргзвище, 1м'я, по батъковг)

який Д1е на пщстав!

(посилання на документ, який надае повноваження на тдписання Договору)

з третьоТ сторони, що 1менуються разом - Сторони, уклали цей догов1р 
про нижченаведене:
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I. Предмет договору

1.1. Орендодавець та Балансоутримувач передають, а Орендар приймае у 
строкове платне користування майно

(нерухоме майно (будгвлг, споруди, нежитловг примщення); окреме 
тдивгдуалъно визначене майно), що належить до комунально! власност1 

територ1ально1 громади мюта 1зма!л, дал1 - об'ект оренди, який знаходиться за 
адресою:_______________ , буд. , загальною площею________м2,

(посилання на сторшку в ЕТС, на якш розмгщено тформащю про о б ’ект 
оренди вгдповгдно до оголошення про передачу майна в оренду або 
посилання на опублгковане тформацшне повгдомлення про о б ’ект оренди, 
якщо договгр укладено без проведения аукцюну).

Якщо майно належить до пам’ятки культурно!’ спадщини, щойно 
виявлених об'екпв культурно! спадщини -  вказуеться погодження органу 
охорони культурно! спадщини (назва органу, дата погодження) на передачу в 
оренду Майна, що е пам’яткою культурно! спадщини, щойно виявленим 
об'ектом культурно! спадщини чи й (його) частиною (за наявносй), а також 
шформащя про укладання охоронного договору щодо Майна (дата, номер, 
сторони цього Договору).

1.2. Вартють Майна становить (залишити одне з трьох формулювань
пункту):
(1) Ринкова (ощночна) вартють, визначена на шдстав1 зв1ту про незалежну 
ощнку майна (в раз1 передач! майна без проведения аукцюну або 
продовження договору оренди укладеного без проведения аукцюну або 
конкурсу), становить________________ (сума грн., без ПДВ).

Оцшювач:_______ , дата ощнки: «__»____ 20 р.
Дата затвердження висновку про вартють Майна: « »____ 20___р.
Рецензент:____________, дата рецензн «___»____ 20__р.

АБО
(2) Балансова залишкова вартють, визначена на тдстав1 фшансово! зв1тност1

Балансоутримувача -    (сума (грн), без ПДВ) станом на
останню дату мюяця, що передувала дат1 оприлюднення оголошення або 
включения Майна до Перелку другого типу (.зазначити дату)
АБО
(3) Балансова вартють, переоцшена в облку Балансоутримувача
_______________ (сума (грн), без ПДВ), станом на останню дату мюяця, що
передувала даш оприлюднення оголошення або включения Майна до 
Перелку другого типу (зазначити дату).

1.3. Страхова вартють: сума, яка дор1внюе визначенш у пункп 1.2. 
_____________ сума (грн), без ПДВ.

Витрати Орендодавця, пов’язаш 13 проведениям ощнки Майна 
______________ сума (грн)



1.4. Майно передаеться в оренду для використання
3

(за будъ-якгш цтъовим призначенням на розсуд Орендаря (або за винятком 
деяких цглъових призначенъ); для розмгщення вгдповгдного закладу або для 
провадження дгялъностг 1з збереженням вАдповгдного профйгю; з метою 
надання послуг, якл не можуть бути забезпеченш безпосереднъо установами 
або закладами; вгдповгдно до шформаци про цтъове призначення Майна, 
яким було включено до Переллку другого типу або вгдповгдно до 
тформацтного повгдомлення про передачу Майна в оренду без проведения 
аукцюну).

1.5 Графйс використання (за наявшстю).

2. Умови передач! орендованого Майна Орендарю

2.1. Орендар вступае у строкове платне користування Майном у день 
пщписання Акт приймання-передач1 Майна.

Акт приймання-передач1 тдписуеться м1ж Орендодавцем, Орендаром 1 

Балансоутримувачем одночасно з пщписанням цього договору.
Або*:
Акт приймання-передач1 тдписуеться протягом 10 робочих дшв з дати 

припинення договору з попередшм орендарем вщповщно до Порядку 
передач! в оренду державного та комунального майна.

2.2. Передача Майна в оренду здшснюеться за його страховою вартютю, 
визначеною у пункп 1.3. цього Договору Умов.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата становить сум у_______ грн., у тому числ1 ПДВ___
грн.

До складу орендно! плати не входять витрати на утримання 
орендованого майна (комунальних послуг та шше), а також компенсащя 
витрат Балансоутримувача за користування земельною дшянкою. Орендар 
несе Ц1 витрати на основ1 окремих договор1в, укладених 13 
Балансоутримувачем або безпосереднъо з постачальниками комунальних 
послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору.

3.2. (1) Якщо орендна плата визначена за результатами аукцюну, 
орендна плата за с1чень-грудень року оренди, що настае за роком, на який 
припадае перший мюяць оренди, визначаеться шляхом коригування орендно!' 
плати за перший мюяць оренди на р1чний шдекс шфляцй року, на який 
припадае перший мюяць оренди. Орендна плата за сьчень-грудень третьего 
року оренди 1 кожного наступного календарного року оренди визначаеться

шляхом коригування мюячно! орендно! плати, що сплачувалась 
у попередньому рощ, на р1чний шдекс шфляцп такого року.

Або (залишити одне з двох альтернативних формулювань):
3.2. (2) Якщо орендна плата визначена на п1дстав1 абзацу третього або 

четвертого частини сьомо! статп 18 Закону, то:
орендна плата за перший мюяць оренди визначаеться з урахуванням 

таких особливостей: ЯКТТТО М 1 Ж  датою К И ^ Н Я Ч Р Н Н Я  п п р и т о п "  п п о т п  о о
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мюяць (останне число мкяця, за який пщлягала сплат1 остання мюячна 
орендна плата, встановлена договором, що продовжуеться або дата ощнки 
ринково! вартост1) 1 датою пщписання акта приймання-передащ минуло 
бшын як один повний календарний мюяць, то розмгр орендноТ плати 
за перший мюяць оренди встановлюеться шляхом коригування орендноТ 
плати за базовий мюяць на шдекс шфляцн у мюяцях, що минули з пяти 
визначення орендноТ плати за базовий мюяць;

орендна плата за другий 1 кожний наступний мюящ оренди визначаеться 
шляхом коригування орендноТ плати за попереднш мюяць на 1ндекс шфляий 
за наступний м1сяць.

3.3. Орендар сплачуе орендну плату на рахунок Орендодавця, щомюяця 
до 15 числа, що настае за поточним мюяцем оренди.

3.4. Орендар сплачуе орендну плату на шдстав1 рахунюв Орендодавця. 
Податок на додану вартють нараховуеться на загальну суму орендноТ плати.
3.5. В день укладення цього договору або до ще'Т дати Орендар сплачуе
орендну плату за мюящв (авансовий внесок з орендноТ плати), у сум1

_ _ _ _ _  грн. без ПДВ, на пщстав1 документов, визначених у пункт1 3.6 цього 
договору.

3.6. Якщо цей догов!р укладено за результатами проведения аукцюну, то 
шдставою для оплати авансового внеску з орендноТ плати е протокол 
про результата електронного аукцюну.

Якщо цей договор укладено без проведения аукцюну, то шдставою для 
оплати авансового внеску з орендноТ плати е р1шення ГзмаТльськоТ мюько'Т 
ради про перелш другого типу, прийняте вщповщно до пункту 121 Порядку.

Якщо цей догов1р укладено в результат! продовження попередньогО 
договору оренди без проведения аукцюну, то пщставою для сплати 
авансового платежу з орендноТ плати е рш ення Орендодавця - наказ 
Фонду комунального майна 1змаТльськоТ мюько! ради про продовження 
договору оренди, прийняте вщповщно до пункту 141 Порядку.

3.7. Внесения змш до договору оренди в частиш змши розм1ру орендноТ 
плати протягом його дп в1дбуваеться в1дпов1дно до пункту 127 Порядку.

3.8. Орендна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязц 
стягуеться Орендодавцем.

3.9. На суму заборгованост1 Орендаря 13 сплати орендноТ плати 
нараховуеться пеня в розм1р1 подвшноТ облжово! ставки Нац10нального 
банку на дату нарахування п е т  вщ суми заборгованост! за кожний день 
прострочення перерахування орендноТ плати.

3.10. Надм1ру оплачена сума орендноТ плати, що над1Йшла 
Орендодавцю, пщлягае в установленому порядку зарахуванню в рахунок 
майбутн1х платеж1в, а у раз1 неможливост1 такого зарахування у зв’язку 
з припиненням орендних вщносин — поверненню Орендарю. Сума орендноТ 
плати, сплачено'Т авансом вщповщно до пункту 3.5 цього договору, шдлягае 
зарахуванню в рахунок сплати орендноТ плата за перш! м1сящ оренди теля 
пщписання Акту приймання-передач1 Майна.

3.11. Припинення договору оренди не звшьняе Орендаря вщ обов’язку 
сплатити заборгован1сть за орендною платою, якщо така виникла, у повному 
обсяз1, ураховуючи пеню та неустойку (за наявност1).

3.12. Орендар зобов’язаний на вимогу Орендодавця проводити зв1ряння 
взаеморозрахунк1в за орендними платежами 1 оформляти акти зв1ряння.
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4. Повернення Майна з оренди 1 забезпечувальний депозит

4.1. У раз! припинення договору Орендар зобов’язаний:
4.1.1 звшьнити протягом трьох робочих дшв орендоване Майно 

вщ належних Орендарю речей 1 повернуты його вщповщно 
до Акту повернення з оренди орендованого Майна в тому сташ, в якому 
Майно перебувало на момент передач! його в оренду, з урахуванням 
нормального ф1зичного зносу, а якщо Орендарем були виконаш невщ’емш 
полшшення або проведено капитальный ремонт - то разом !з такими 
полшшеннями/каштальним ремонтом;

4.1.2 сплатити орендну плату Орендодавцю, нараховану до дати, що 
передуе дай повернення Майна з оренди, пеню (за наявност1);

4.1.3 сплатити Балансоутримувачу платеж! за договором 
про вщшкодування витрат 31 сплати податку на землю;

4.1.4 сплатити Балансоутримувачу платеж! за договором 
про вщшкодування витрат на утримання орендованого Майна, комунальних 
послуг або розрахуватись з надавачами комунальних послуг вщповщно 
до укладених договор1в;

4.1.5 вщшкодувати Балансоутримувачу ненесеш Орендарем збитки, 
в раз1 попршення стану або втрати (повно! або частково!) орендованого 
Майна з вини Орендаря ф в межах сум, що перевищують суму страхового 
вщшкодування, якщо воно поширюеться на випадки попршення стану або 
втрати орендованого Майна), або в раз1 демонтажу чи шшого вилучення 
невщ’емних полшшень/каштального ремонту.

4.2. Орендодавець складае Акт повернення з оренди орендованого 
Майна у трьох оригшальних прим1рниках 1 надае пщписаш 
Балансоутримувачем прим1рники Орендарю.

Орендар зобов’язаний:
пщписати три прим1рники Акту повернення з оренди орендованого 

Майна не шзшше шж протягом наступного робочого дня з моменту !х 
отримання, одночасно повернута Орендодавцю два прим1рники пщписаних 
Орендарем акпв разом 13 ключами вщ об’екта оренди;

зв1льнити Майно одночасно !з поверненням пщписаних Орендарем 
акт!в.

Не П1зн!ше н1ж на четвертий робочий день те л я  припинення договору 
Орендодавець зобов’язаний надати Балансоутримувачу прим1рник 
пщписаного Акту повернення з оренди орендованого Майна або письмово 
повщомити про вщмову Орендаря вщ пщписання Акту.

4.3. Майно вважаеться повернутим з оренди з моменту пщписання 
Орендодавцем, Балансоутримувачем та Орендарем Акту повернення 
орендованого Майна.

4.4. Якщо Орендар не повертае Майно шеля отримання вщ Орендодавця 
прим1рншав Акт повернення орендованого Майна, Орендар сплачуе 
Орендодавцю неустойку у розм1р1 подвшно! орендно! плати за кожний день 
користування Майном шеля дати припинення цього договору.

4.5. 3 метою виконання зобов’язань Орендаря за цим договором, а також 
за договорами про вщшкодування витрат Балансоутримувача 31 сплати
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комунальних послуг Орендарю до або в день пщписання цього договору 
Орендар сплачуе на рахунок Орендодавця забезпечувальний депозит
в розмарн 2 (двох) М1сячних орендних плат (сума_______ гривень, без ПДВ).

Якщо цей Догов!р е договором продовження за результатами 
проведения аукцюну/продовження без проведения аукцюну, Орендар 
сплачуе р1зницю М1Ж сумою забезпечувального депозиту, сплаченого 
Орендарем рашше за договором, що продовжуеться, 1 сумою, визначеною 
у пункт1 4.5 цього договору.

Орендар сплачуе повну суму забезпечувального депозиту, якщо: 
догов1р, що продовжуеться, не передбачав обов’язку Орендаря сплатити 

забезпечувальний депозит, або
цей догов1р е договором, що продовжуеться за результатами проведения 

аукцюну, але переможцем аукцюну стала особа шша, шж Орендар Майна, 
станом на дату оголошення аукцюну (пункт 149 Порядку).

4.6. Орендодавець повертае забезпечувальний депозит Орендарю 
протягом 10 робочих дшв шсля отримання вщ Орендаря прим1рника Акту 
повернення з оренди орендованого Майна, пщписаного без зауважень 
Балансоутримувача, або здшснюе вирахування сум, визначених у пункт! 4.8 
цього договору, у раз1 наявност! зауважень Балансоутримувача або 
Орендодавця.

4.7. Орендодавець перераховуе забезпечувальний депозит у повному 
обсяз1 до мюцевого бюджету, якщо:

Орендар не шдписав в установлен! строки догов1р оренди Майна 
за результатами проведения аукцюну на продовження цього договору 
оренди, в якому Орендар оголошений переможцем.

4.8. Орендодавець зараховуе забезпечувальний депозит в рахунок 
невиконаних зобов’язань Орендаря 1 перераховуе забезпечувальний депозит 
на погашения зобов’язань Орендаря у такш черговостп

у першу чергу погашаються зобов’язання Орендаря 31 сплати пеш (пункт
3.9 цього договору);

у другу чергу погашаються зобов’язання Орендаря 13 сплати неустойки 
(пункт 4.4 цього договору);

у третю чергу погашаються зобов’язання Орендаря 13 сплати орендноТ 
плати, яка сплачуеться Орендодавцю;

у четверту чергу погашаються зобов’язання Орендаря з вщшкодування 
витрат Балансоутримувача 31 сплати податку на землю;

у п’яту чергу погашаються зобов’язання Орендаря !з сплати 1нших 
платеж1в за цим договором або в рахунок погашения шших не виконаних 
Орендарем зобов’язань за цим договором.

Залишок суми М1Ж сумою забезпечувального депозиту та сумою 
сплачених заборгованостей Орендаря, перераховуеться до мюцевого 
бюджету, якщо Орендар вщмовився В1Д пщписання Акту повернення 
з оренди орендованого Майна у строк, визначений цим договором, або 
створюе перешкоди у доступ! до орендованого Майна представникТв 
Орендодавця та Балансоутримувача з метою складення такого Акту.

Орендодавець повертае Орендарю суму забезпечувального депозиту, яка 
залишилась шсля здшснення вирахувань, передбачених цими пунктами.
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5. Полшшення 1 ремонт орендованого майна

5.1. Орендар мае право:
за згодою Орендодавця та Балансоутримувача проводити поточний 

та/або капггальний ремонт Майна 1 виступати замовником на виготовлення 
проектно-кошторисно! документацй на проведения ремонту;

здшснювати невщ’емш полшшення Майна за наявнооп р!шення 
1зма!льсько! мюько! ради про надання згоди, прийнятого вщповщно до 
Закону та Порядку;

5.2. Порядок отримання Орендарем згоди на проведения вщповщних 
робгг, передбачених пунктом 5.1. цього договору, визначаеться Порядком.

Орендар мае право на компенсащю вартосю здшснених ним 
невщ’емних полшшень Майна у порядку та на умовах, встановлених 
Порядком.

5.3. Орендар мае право на компенсащю вартосН здшснених ним 
невщ’емних полшшень Майна вщ переможця аукцюну з приватизаци Майна, 
а якщо таким переможцем стае Орендар, —  то право на зарахування в 
рахунок кушвельно! цши суми вартосю здшснених ним невщ’емних 
полшшень у порядку та на умовах, встановлених Законом “Про приватизацпо 
державного 1 комунального майна”.

6. Режим використання орендованого Майна

6.1. Орендар зобов’язаний використовувати орендоване Майно 
вщповщно до призначення, визначеного у пункт1 1.1 .цього Договору.

6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереження орендованого 
Майна, запобшати його пошкодженню 1 псуванню, тримати Майно в порядку 
передбаченому саштарними нормами та правилами пожежно! безпеки, 
пщтримувати орендоване Майно в надежному сташ, не пршому, шж на 
момент передач! його в оренду, з урахуванням нормального ф1зичного зносу, 
здшснювати заходи протипожежно! безпеки.

6.3. Орендар зобов’язаний:
вщповщно до вимог нормативно-правових акпв з пожежно! безпеки 

розробляти комплексы заходи щодо забезпечення пожежно!' безпеки об’екта 
оренди Майна;

забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандарюв, норм, 
правил, а також виконання вимог припишв 1 постанов оргашв державного 
пожежного нагляду та вимог вщповщних служб (пщроздшв) 
Балансоутримувача;

утримувати у справному сташ засоби протипожежного захисту 1 зв’язку, 
пожежну техшку, обладнання та швентар, не допускати !х використання не 
за призначенням;

Орендар несе вщповщальшсть за дотримання правил експлуатацп 
шженерних мереж, пожежно! безпеки 1 санггарних норм у пршуищеннях 
зг1дно 13 законодавством.

6.4. Орендар зобов’язаний забезпечити представникам Орендодавця та 
Балансоутримувача доступ на об’ект оренди у робоч1 дш у робочий час (а у
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дкльносп у неробочий час, яка завдае шкоди або незручностей власникам 
сумЬкних примпцень, — то у будь-який шший час) з метою здшснення 
контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов цього 
договору. Про необхщшсть отримання доступу до об’екта оренди 
Балансоутримувач або Орендодавець повщомляе Орендарев1 електронною 
попггою або телефоном принаймш за один робочий день, кр!м випадюв, коли 
доступ до об’екта оренди необхщно отримати з метою запоб1гання 
нанесению шкоди об’екту оренди чи власност1 трет1х ос!б через виникнення 
загрози його пошкодження внаслщок аваршних ситуацш або внаслщок 
настання надзвичайних ситуацш, техногенного та природного характеру, а 
також у раз1 отримання скарг на порушення правил тинп або провадження 
Орендарем дшльнооп у неробочий час, яка завдае шкоди або незручностей 
власникам сум1жних прим1гцень. У раз1 виникнення таких ситуацш Орендар 
зобов’язаний вживати невщкладних заход1в для лжвщацп Тх наслщюв.

6.5. Протягом 15 робочих дшв з дати укладення цього договору Орендар 
зобов’язаний укласти договори:

- з надавачами комунальних послуг (водопостачання та водовщведення, 
теплопостачання, постачання електрично! еыергп, утримання прибудинковоТ 
територп, вив1з см1ття, тощо) про надання вщповщних послуг або 
на вщшкодування вартост1 цих послуг Балансоутримувачу;
- з балансоутримувачем на вщшкодування витрат 31 сплати податку на землю.

6.6. Якщо Майном е пам’ятка культурно!' спадщини, щойно виявлений 
об’ект культурно! спадщини чи його частина, Орендар зобов’язаний 
виконувати ус1 обов’язки Балансоутримувача за охоронним договором, який 
е додатком до цього договору.

7. Страхування об’екта оренди, 
вщшкодування витрат на оцшку Майна.

7.1. Орендар зобов’язаний:
протягом 30 календарних дшв з дня укладення цього договору 

застрахувати Майно на суму його страхово! вартостц зокрема вщ пожежц 
затопления, протиправних дш трет1х ос1б, стих1йного лиха, та протягом 
10 календарних дшв з дня укладення договору страхування (договоргв 
страхування) надати Балансоутримувачу та Орендодавцю завгреш належним 
чином копи договору страхування 1 докумештв, як1 пщтверджують оплату 
страхового платежу (страхових платеж1в);

поновлювати щороку догов1р страхування так, щоб протягом строку дй 
цього договору Майно було застрахованим, 1 надавати Балансоутримувачу та 
Орендодавцю копи зав1рених належним чином договор1в страхування.

Оплата послуг страховика здшснюеться за рахунок Орендаря 
(страхувал ьника).

7.2. Протягом 10 робочих дшв з дня укладення цього договору Орендар 
зобов’язаний компенсувати Балансоутримувачу витрати, пов’язаш
з проведениям незалежно! ощнки Майна, в сум1 ____  (у раз1 понесення
Балансоутримувачем таких витрат згщно ст. 8 Закону Украши « Про оренду 
державного та комунального майна»).
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8. Суборенда

8.1. (1) Орендар мае право передати Майно в суборенду, якщо Орендар 
отримав Майно за результатами аукцюну (у тому числ1 в результат! 
продовження договору оренди) 1 оголошення про передачу майна в оренду 
м1стило згоду орендодавця на суборенду або за письмовою згодою 
Орендодавця в раз! надходження заяви в!д орендаря.

Цшьове призначення, за яким Майно може бути використано вщповщно 
до договору суборенди, визначаеться з урахуванням обмежень, передбачених 
цим договором (за наявност1).

Або*:
8.1. (2) Орендар не мае права передавати Майно в суборенду.
* якщо орендар отримав Майно в оренду без проведения аукщону 

Або**:
8.1. (3) Орендар мае право здавати Майно в суборенду за письмовою 

згодою Орендодавця.
** якщо одночасно виконуються таю умови:
догов1р, що продовжуеться без проведения аукцюну, передбачав право 

Орендаря на суборенду.
8.2. Орендар може укладати догов1р суборенди лише з особами, як! 

вщповщають вимогам стагп 4 Закону.
8.3. Орендар протягом трьох робочих дшв з дня укладення договору 

суборенди зобов’язаний надати Орендодавцю шформащю про суборендаря 
та один прим!рник договору суборенди для його оприлюднення 
Орендодавцем в електроннш торговш систем!.

9. Запевнення сторш

9.1. Балансоутримувач 1 Орендодавець запевняють Орендаря, що:
9.1.1. кр1м випадюв, коли про шше зазначене в Акт1 приймання- 

передачц об’ект оренди е вшьним вщ трет1х ошб, всередиш об’екта немае 
майна, надежного трет1м особам, повний 1 безперешкодний доступ до об’екта 
може бути наданий Орендарю в день тдписання Акту приймання-передач1 

разом 13 комплектом ключ!в вщ об’екта у юлькостц зазначенш в Акт1 
приймання-передачц

9.1.2. шформащя про Майно, оприлюднена в оголошенш про передачу в 
оренду або шформацшному повщомленнхЛнформацн про об’ект оренди, 
якщо догов1р укладено без проведения аукцюну вщповщае д!йсност1, за 
винятком обставин, вщображених в акт1 приймання-передачп

9.2. Балансоутримувач (власник або уповноважений ним орган (особа) 
уклав охоронний догов1р стосовно Майна, якщо воно е пам’яткою культурно!' 
спадщини, щойно виявленим об’ектом культурно!' спадщини чи його 
частиною, а зав1рена Балансоутримувачем (власником або уповноваженим 
ним органом (особою) к о тя  охоронного договору додасться до цього 
договору як його невщ’емна частина.

9.3. Орендар мае можливють, забезпечену його власними або 
залученими фшансовими ресурсами, своечасно 1 в повному обсяз1 сплачувати
гмл<=»хлтххлг т т т т а ггх г  ' т а  ттггттл  т т тт а 'Г Р 'М П  тэт ттттгм эт т тх д о  т т о  т т и г л т г л
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9.4. Одночасно або до дати укладення цього договору Орендар 
повшстю оплатив авансовий внесок з орендно’Г плати в розм1р1, визначеному 
у пункт1 10 Умов.

9.5. Одночасно або до укладення цього договору Орендар повшстю 
оплатив забезпечувальний депозит в розм1рц визначеному у пунки 11 Умов.

10. Додатков1 умови оренди

10.1. Орендар зобов’язаний виконувати обов’язки, покладеш на нього 
(за умови, що посилання на таю додатков1 умови оренди було включено 
до оголошення про передачу майна в оренду, шформацшного повщомлення 
/шформацп про об’ект оренди), ршенням уповноваженого органу 
(Балансоутримувача) про встановлення додаткових умов оренди.

11. Вщповщальшсть 1 вир1шення спор1в за договором

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим 
Договором Сторони несуть вщповщальшсть зпдно 13 чинним 
законодавством Украши та Договором.

11.2. Орендодавець не вщповщае за зобов’язаннями Орендаря. Орендар 
не вщповщае за зобов’язаннями Орендодавця, якщо шше не передбачено цим 
договором. Орендар вщповщае за своши зобов’язаннями 1 за зобов’язаннями, 
за якими вш е правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за 
цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне 
Майно.

11.3. Спори, яю виникають за цим договором або в зв’язку з ним, не 
виршеш шляхом переговор1в, вир1шуються в судовому порядку.

11.4. Стягнення заборгованост1 з орендно!' плати, пеш та неустойки (за 
наявносп), передбачених цим договором, може здшснюватися на пщстав1 

р1шення суду. Стягнення заборгованооп з оплати орендно '1 плати вщповщно 
до частини шосто!' стагп 17 Закону може здшснюватися в безсшрному 
порядку на пщстав1 виконавчого напису нотар1уса.

12. Строк чинностц умови зм1ни та припинення договору

12.1 Цей догов1р д1е до ________________. Перебш строку Договору
починаеться з дня набрання чинност1 цим договором. Цей Догов1р набирае 
чинност! в день його пщписання Сторонами (нотар1ального посвщчення, 
якщо вщповщно до законодавства догов1р пщлягае нотар1альному 
посвщченню). Строк оренди за цим договором починаеться з дати 
пщписання Акт приймання-передач! 1 заюнчуеться датою припинення цього 
Договору.

Або
12.2 Умови цього договору збершають силу протягом всього строку ди 

цього договору, в тому числ1 у раз1, коли шсля його укладення 
законодавством встановлено правила, що попршують становище Орендаря, 
а в частиш зобов’язань Орендаря щодо орендно!' плати —  до виконання 
зобов’язань.
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12.3 Цей догов1р укладено на строк, визначений у п. 12.1 , але у 
будь-якому раз1 не довше шж до моменту переходу права власносп на Майно 
до переможця аукцюну (тдписання акту приймання-передач1 майна), 
проведеного вщповщно до вимог Закону Украши «Про приватизащю 
державного 1 комунального майна».

12.4 Змши 1 доповнення до Договору вносяться до закшчення строку 
його дп з урахуванням встановлених статтею 16 Закону та Порядком умов та 
обмежень, за взаемною згодою сторш.

12.5 Продовження цього договору здшснюеться з урахуванням вимог, 
встановлених статтею 18 Закону та Порядком.

Орендар, який бажае продовжити цей догов!р на новий строк, повинен 
звернутись до Орендодавця за три мюящ до закшчення строку дп договору 1з 
заявою та документами, передбаченими П орядком  передач! в оренду 
держ авн ого  та ком ун альн ого  м айна 1 частиною 8 стагп 18 Закону. 
Пропуск цього строку Орендарем е пщставою для не продовження цього 
Договору на пщстав1 закшчення строку, на який його було укладено, 
вщповщно до пункту 143 Порядку.

До заяви додаеться звгг про ощнку об’екта оренди та реценз 1я на нього;
якщо об’ект оренди використовуеться на пщстав! договору оренди, 

укладеного без проведения аукцюну або конкурсу, 1 орендар бажае 
продовжити догов1р оренди на новий строк;

якщо догов1р оренди продовжуеться вперше за умови, якщо строк 
оренди за таким договором становить п’ять роюв або менше 1 був укладений 
без проведения конкурсу чи аукцюну, або догов1р оренди, що продовжуеться, 
був укладений без проведения аукцюну з пщприемствами,

Орендар, який мае нам1р продовжити догов1р оренди нерухомого майна, 
що пщлягае продовженню за результатами проведения аукцюну, 
зобов’язаний забезпечити доступ до об’екта оренди потенцшних орендаргв.

Орендар мае переважне право на продовження цього договору, яке може 
бути реал1зовано ним у визначений в Порядку спос1б.

Оприлюднення на веб-сайт1 (сторшщ чи профпп в сощальнш мереж1) 
орендаря, який отримав в оренду Майно без проведения аукцюну, 
недостов1рно1 шформаци, що стала пщставою для укладення договору 
оренди, е пщставою для дострокового припинення договору оренди за 
шщативою Орендодавця, а також не продовження договору оренди на новий 
строк.

12.5. Якщо шше не передбачено цим договором, перехщ права власносп 
на орендоване Майно трет1м особам не е пщставою для змши або 
припинення чинност1 цим договором, 1 В1Н збертае свою чинн1сть для нового 
власника орендованого Майна (його правонаступника), за винятком випадку 
приватизацп орендованого Майна Орендарем.

12.6. Догов1р припиняеться з пщстав:
12.6.1. закшчення строку на який його укладено;
12.6.1.1. якщо пщставою припинення договору с закшчення строку, на 

який його укладено, то догов1р вважаеться припиненим з таких пщстав:
дати закшчення строку, на який його було укладено, на шдстав1 ршення 

1зма!льсько1 мюько'1 ради про вщмову у продовженш цього договору, 
прийнятого з пщстав, передбачених статтею 19 Закону, або р1шення
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Орендодавця про припинення цього договору з пщстав пропуску 
Орендарем строку на подання заяви про продовження цього Договору;

дати, визначно!' в абзац! третьому пункту 151 Порядку, якщо 
переможцем аукцюну на продовження цього договору стала особа шша, шж 
Орендар, —  на пщстав1 протоколу аукцюну;

12.6.2. укладення з орендарем договору концесп такого майна.
12.6.3. приватизащя об’екта оренди орендарем (за участю орендаря).
12.6.4. припинення юридично!' особи -  орендаря або юридичноУ особи -  

орендодавця (за в1дсутност1 правонаступника).
12.6.5. смерт1 ф1зично1 особи -  орендаря.
12.6.6. визнання орендаря банкрутом.
12.6.7. знищення об’екта оренди або значив пошкодження об’екта 

оренди.
Якщо шдставою припинення Договору е обставини, передбачеш 

пунктами 12.6.2.-12.6.7., Догов1р вважаеться припиненим з дати настання 
вщповщно! обставини на пщстав1 ршення Орендодавця або на шдстав1 

документа, який свщчить про настання факту припинення юридично!' особи 
або смерт1 ф1зичноУ особи;

12.6.8. Якщо Орендар надав недостов1рну шформащю про право бути 
орендарем вщповщно до стагп 4 Закону, а також якщо Орендар, який 
отримав Майно в оренду без проведения аукцюну, надав та/або оприлюднив 
на веб-сайп недостов1рну шформащю про себе та/або свою д1яльшсть. 
Догов1р вважаеться припиненим з щеУ пщстави в односторонньому порядку 
на 30 день шсля надюлання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове 
припинення цього договору, кр1м випадку, коли протягом зазначеного строку 
Орендар звернувся до суду з оскарженням такого р1шення Орендодавця.

У такому раз1 догов1р вважаеться припиненим:
шсля закшчення двох мюящв з дня звернення Орендарем за таким 

позовом до суду, якщо судом не вщкрито провадження у справ1 за таким 
позовом Орендаря протягом зазначеного двомюячного строку; або

з дати набуття законно!' сили ршенням суду про вщмову у позов1 

Орендаря чи з дати залишення судом позову без розгляду, припинення 
провадження у справ1 або з дати вщкликання Орендарем позову.

Лист про дострокове припинення надсилаеться на адресу електронно!' 
пошти Орендаря (за наявносп) 1 поштовим вщправленням 13 повщомленням 
про вручения 1 описом вкладення за адресою мюцезнаходження Орендаря, а 
також за адресою орендованого Майна;

12.6.9 (1) якщо цей догов1р пщписаний без одночасного пщписання 
Акту приймання-передач1 Майна. Догов1р вважаеться припиненим з ще!‘ 
пщстави на п’ятий робочий день шсля пщписання цього договору, якщо 
станом на цей день акт приймання-передач1 не пщписаний через вщмову 
Орендаря.

Або*:
12.6.9 (2) якщо цей догов1р пщписаний без одночасного пщписання 

Акту приймання-передач1 Майна. Догов1р вважаеться припиненим з ще!' 
пщстави на 15-й робочий день тел я  припинення договору з попередшм 
орендарем, якщо протягом встановленого цим договором строку акт 
приймання-передач! не пщписаний через вщмову Орендаря.
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12.6.10. на вимогу Орендодавця з пщстав, передбачених пунктом 12.7 
цього договору, 1 при цьому догов1р вважаеться припиненим в день, 
визначений вщповщно до абзацу третього пункту 12.8 цього договору;

12.6.11. на вимогу Орендаря з пщстав, передбачених пунктом 12.9 цього 
договору, 1 при цьому догов1р вважаеться припиненим в день, визначений 
вщповщно до абзацу другого пункту 12.10 цього договору;

12.6.12. за згодою сторш на пщстав1 договору про припинення з дати 
пщписання акта повернення Майна з оренди;

12.6.13. на вимогу будь-яко!’ 13 сторш цього договору за р1шенням суду з 
пщстав, передбачених законодавством.

12.7. Догов1р може бути достроково припинений на вимогу 
Орендодавця, якщо Орендар:

12.7.1. допустив прострочення сплати орендно!’ плати на строк бшыне 
трьох м1сяц1в або сумарна заборговашсть з орендно!' плати бшьша, шж плата 
за три мюяцц

12.7.2. використовуе Майно не за цшьовим призначенням, або 
використовуе Майно за забороненим цшьовим призначенням;

12.7.3. без письмового дозволу Орендодавця передав М айно, його 
частину у користування шшш особц кр1м випадюв, коли Орендар передав 
Майно в суборенду на пщстав1 пункту 8.1 цього договору.

12.7.4. уклав догов1р суборенди з особами, яю не вщповщають вимогам 
стагп 4 Закону;

12.7.5. перешкоджае сшвробщникам Орендодавця та/або 
Балансоутримувача здшснювати контроль за використанням Майна, 
виконанням умов цього договору;

12.7.6. порушуе додатков1 умови оренди, зазначеш у цьому Договорц
12.7.7. вщмовився внести змши до цього договору у раз1 виникнення 

пщстав, передбачених пунктом 3.7 цього договору.
12.8. Про наявшсть одше! з пщстав для дострокового припинення 

договору з шпцативи Орендодавця, передбачених пунктом 12.7 цього 
договору, Орендодавець повщомляе Орендаря листом. У лисп повинен 
мютитись опис порушення 1 вимогу про його усунення в строк не менш як 15 
та не бшын як 30 робочих дшв з дати реестрацп листа (у строк п’яти робочих 
дшв, якщо порушення стосуеться прострочення сплати орендно!’ плати або 
перешкоджання у здшсненш Орендодавцем або Балансоутримувачем 
контролю за використанням Майна). Лист пересилаеться на адресу 
електронно!’ пошти Орендаря 1 поштовим вщправленням 13 повщомленням 
про вручения 1 описом вкладення за адресою м1сцезнаходження Орендаря, а 
також за адресою орендованого Майна.

Якщо протягом встановленого у припиш часу Орендар не усунув 
порушення, Орендодавець надсилае Орендарю лист, у якому повщомляе 
Орендарев1 про дострокове припинення договору на вимогу Орендодавця. У 
лист1 зазначаеться пщстава припинення договору, посилання на вимогу про 
усунення порушення, а також посилання на обставини, яю свщчать про те, 
що порушення тривае тел я  закшчення строку, вщведеного для його 
усунення.

Догов1р вважаеться припиненим на п’ятий робочий день теля  
надюлання Орендодавцем або Балансоутримувачем Орендарю листа про 
дострокове припинення цього договору. Орендодавець надсилае Орендарю
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лист про дострокове припинення цього договору електронною 
поштою, а також поштовим вщправленням 13 повщомленням про вручения 1 

описом вкладення за адресою мюцезнаходження Орендаря, а також за 
адресою орендованого Майна. Дата дострокового припинення цього 
договору на вимогу Орендодавця встановлюеться на шдстав1 штемпеля 
поштового вщдшення на поштовому вщправленш Орендодавця.

12.9. Цей догов1р може бути достроково припинений на вимогу 
Орендаря, якщо:

12.9.1. протягом одного мюяця тел я  пщписання Акту приймання- 
передач1 Орендар отримае докази ютотно! невщповщност1 об’екта оренди 
шформаци про нього, зазначенш в оголошенш або шформацшному 
повщомленш/шформацй про об’ект оренди, якщо догов1р укладено без 
проведения аукцюну, або в Аки приймання-передачц або

12.9.2. протягом двох мюящв шсля пщписання Акту приймання- 
передач1 Орендар не матиме можливосп використовувати об’ект або 
приступити до виконання ремонтних роб1т на об’екн через вщеутшеть на 
об’екп можливост! пщключення до комунальних послуг, або вщмови 
Балансоутримувача укласти 13 Орендарем догов1р про вщшкодування витрат 
Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання 
комунальних послуг Орендарю, або вщмови постачальниюв вщповщних 
комунальних послуг укласти 13 Орендарем договори на постачання таких 
послуг протягом одного мюяця з моменту звернення Орендаря (за умови, що 
Орендар звернувся до таких постачальниюв послуг не шзшше шж протягом 
одного мюяця шсля пщписання акту приймання-передач1 Майна).

12.10. Про виявлення обставин, яю дають право Орендарю на 
припинення договору вщповщно до пункту 12.9 цього договору, Орендар 
повинен повщомити Орендодавця 1 Балансоутримувача 13 наданням 
вщповщних доказ1в протягом трьох робочих дшв шсля заюнчення строюв, 
передбачених пунктом 12.9 договору. Якщо протягом 30 дшв з моменту 
отримання повщомлення Орендаря зауваження Орендаря не будуть усунеш, 
Орендар надсилае Орендодавцю 1 Балансоутримувачу вимогу про дострокове 
припинення цього договору 1 вимогу про повернення забезпечувального 
депозиту 1 сплачених сум орендноТ плати. Вимоги Орендаря, заявлен! тел я  
заюнчення строюв, встановлених цим пунктом договору, задоволенню не 
пщлягають.

Догов1р вважаеться припиненим на десятий робочий день шсля 
надюлання Орендарем Орендодавцю вимоги про дострокове припинення 
цього договору, кр1м випадюв, коли Орендодавець або Балансоутримувач 
надав Орендарю обгрунтован1 зауваження щодо обставин, викладених у 
пов1домленн1 Орендаря. Спори щодо обгрунтованост1 цих зауважень 
вир1шуються судом.

За в1дсутност1 зауважень Орендодавця та Балансоутримувача, 
передбачених абзацом другим цього пункту:

Орендодавець/Балансоутримувач повертае Орендарю в1дповщну 
частину орендноТ плати, оплачено'! Орендарем, протягом десяти календарних 
дшв з моменту отримання вимоги Орендаря 1 пщписання Орендарем Акту 
повернення Майна з оренди;

Орендодавець повертае сплачений Орендарем забезпечувальний депозит 
протягом десяти календарних дшв з моменту отримання вимоги Орендаря 1 

пщписання Орендарем Акту повернення Майна з оренди.
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12.11. У раз1 припинення договору:
полшшення орендованого Майна, здшснеш Орендарем за рахунок 

власних копгпв за згодою ошб, визначених у пункт! 5.1 цього договору, яю 
можна вщокремити вщ орендованого Майна, не завдаючи йому шкоди, е 
власшстю Орендаря, а полшшення, яю не можна вщокремити без шкоди для 
майна, —  власшстю територ1ально1 громади м. 1змаш;

полшшення Майна, зроблеш Орендарем без згоди ос1б, визначених у 
пункт! 5.1 цього договору, яю не можна вщокремити без шкоди для Майна, е 
власшстю держави -  власшстю територ1ально1 громади м. 1зма!'л та !'х 
вартють компенсацп не пщлягае.

12.12. Майно вважаеться поверненим Орендодавцю/ Балансоутримувачу з 
моменту пщписання Балансоутримувачем та Орендарем Акту повернення з 
оренди орендованого Майна.

13 .1нше

13.1 Орендар письмово повщомляе шшим сторонам Договору протягом 
п’яти робочих дшв з дати внесения зм!н у його н ай м ен уван ш , 
мюцезнаходженш, банювських рекв1зитах 1 контактних даних. Орендодавець 
або Балансоутримувач повщомляе Орендарев1 про вщповщш змши письмово 
або на адресу електронно! пошти.

13.2. Якщо цей догов1р пщлягае нотар1альному посвщченню, витрати на 
таке посвщчення несе Орендар.

13.3. Якщо протягом строку дп договору вщбуваеться змша 
Орендодавця або Балансоутримувача Майна, новий Орендодавець або 
Балансоутримувач стае стороною такого договору шляхом складення акту 
про замшу сторони у договор! оренди комунального майна (дал1 — акт про 
замшу сторони). Акт про замшу сторони пщписуеться попередшм 1 новим 
Орендодавцем або Балансоутримувачем та в той же день надсилаеться шшим 
сторонам договору листом (цшним з описом). Акт про замшу сторони 
складаеться у трьох орипнальних прим1рниках. Новий Орендодавець або 
Балансоутримувач зобов’язаний (протягом п’яти робочих дшв вщ дати його 
надсилання Орендарю) опублшувати зазначений Акт в електроннш торговш 
системь Орендодавець або Балансоутримувач за цим Договором вважаеться 
замшеним з моменту опублшування Акту про замшу сторш в електроннш 
торговш системн

13.4. У раз1 реоргашзацп Орендаря догов!р оренди збер1гае чинн1сть для 
вщповщного правонаступника юридичноТ особи —  Орендаря.

У раз1 вид1лу з юридично!" особи — Орендаря окремо!' юридично!’ особи 
перехщ до тако '1 особи прав 1 обов’язюв, яю витшають 13 цього договору, 
можливий лише за згодою Орендодавця.

Замша сторони Орендаря набувае чинност! з дня внесения змш до цього

15



14. ЮРИДИЧН1АДРЕСИ ТА БАНК1ВСЬК1 РЕКВ13ИТИ
СТОР1Н

"ОРЕНДОДАВЕЦЬ” “ОРЕНДАР”
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Адреса електронно! пошти Орендаря, на яку надсилаються оф1ЩЙш 
повщомленням за цим Договором, Офщтаний веб-сайт (сторшка чи 
профшь в сощальнш мерена) Орендаря на якому опублшована шформащя 
про Орендаря та його Д1яльшсть

М.П. М.П.

«БАЛАНСОУТРИМУВАЧ”

М.П.

Додатки:
Додатки до цього Договору додаються 1 е його невщ’емною складовою частиною:
1) протокол про результата електронного аукцюну;
2) акт приймання-передач! майна.


