
додаткова угода № З
до договору оренди нерухомого майна, що належить до державно.і. власностi

вiд 30 жовтня 2014 року № 874
(нова редакцiя)

1. Змiнюванi умови договору (далi - Умови)

1
НайменуваннянаселеногоI1ункту м. луцьк

2 дата а31                                   2f j2f э poNy

3 Сторони Найменування

Код згiдно з€динимдержавним

Адреса
Прiзвище, iм'я, посада

ПосиланIш надокумент,який

ре€стром по батькові (за особи, ,цопiдписаладоговiр нада€ повноважен-
юридичних осiб, мiсцезнахо- наявностi) особи, ня на пiдписан"
фiзичних осiб - дження що пiдписала договору (статут,

пiдприемцiв iIромадськ"формувань договiр положення, наказ,довіреністьтощо)

3.1. Орендодавець

РегiонаjlьневiддiленняФонду

42899921

79007,
Маслечко

Заступникначаг[ьникаРВФдмуукра1'нипоЛьвiвськiй,Закарпатськiй

Положення прорвФдмупоЛьвiвськiй,ЗакарпатськiйтаВолинськiйобластж,

державного та Волинськiй затвердщене
майна м. львiв' областях - наказом ФдМУ

Укра.і.ни по вул. Сiчових Тетяна начаTIьник від 14.03.2019

Львiвськiй,Закарпатськiй Стрiльцiв, 3 Богданiвна Управліннязабезпечення № 256,наказФдМУ з

та Волинськiй реалiзацi.,.
кадрови питань(ОСОбОВОГОСКЛаjw)

областях повноважень уВолинськiйобластi вiд 24.06.2019№249_р«пропризначен"МаслечкоТ.Б.»

3.1.1

Адреса електронно.і. пошти Орендодавця, на яку
vоlуп@sры.gоv,uанадсилаються офiцiйнi повiдомтIенн" за цим

договоі)ом

3.2 Орендар

Фiзичнаособа-

2875512910

44215,Волинська обл.,
Фiзична особа-

пiдприсмецьКлямар1горМиколайович Любешiвський р -н, підпри€мець
с. Селiсок, Клямар 1гор

вул. Незалежностi, 5 Миколайович

3.2.1

Адреса електронно.і. пошти Орендаря, на яку
igог23.09@ukг.пеtнадсилаються офiцiйнi повiдомленням за цим

договором

3.3 Балансоутримувач

Вiдокремленийструктурнийпiдроздiл«Любешiвськ

02540083

44200,
хомич

директор

ПотIоження проВiдокремленогоструктурногопiдроздiл«Любешiвськийтехнiчнийфаховийколеджлущ'когонацiональною

ий технiчний Волинська обл., технiчного
фаховий Любешiвський р-н, Анатолiй університету"
коледж смт Любешiв, Васильович введений в дію

Луцькогонацiональноготехнiчногоуніверситету" вул. Брестська, 7 наказом ЛНТУ вiд26.06.2020Ng237-05-35,затвердкененаказомректоралнтувiд25.06.2020,довiренiстьлнтувiд01.10.2020

3 .3 .1

Адреса електронно.і. пошти Балансоутримувача,
ltkldtu@gmаil.соm                                                                                                  !на яку надсилаються офiцiйнi повiдомленням за

цим договором
4 Об'скт оренди та склад майна (далi - Майно)



4.1
Iнформацiя про об' скт Частина нежитлового примiщення гуртожитку площею 22,8 кв.м

оренди - не|эухоме майно за адресою: 44200, Волинська обл., смт Любешiв, вул. Брестська, 5

4.2

Посилання на сторiнку в електроннiй торговiй системi, на якiй розмiщено iнформацiю про об'екг оренди
вiдповiдно до оголошення про передачу майна в оренду (в обсязi, передбаченому пуш1`ом 55 Порядку передачi в
оренду державного і комунаjlьного майна, затвердженого пос'1ановою Кабiне'Iу Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 3 червня

2020 р. № 483 (Офiцiйшй вiсник Укра.і.ни, 2020 р., № 51, ст. 1585) (далi - Порядок), або посилання на
опублiковане вiдповiдно до Порядку iнформацiйне повiдомлення/iнформацiю про об'скг оренди, якщо договiр

укладено без проведешя аукцiону (в обсязi, передбаченому пунюом 1 15 або 26 Порядку)

httрs://ргоzогго.sа|е/аuсtiоп/sеагсh/?quегу=UА-РS-2020-l0-30-000040-2&souгсе=а]]&iпdех=3
httрs://dосs.gооglе.соm/sргеаdshееts/d/1jhzu8ВdВ6LСIZL4d7ВН4SNJЬ6  m iJКапYLРаМJNk6`JY/еdit#gid=7186

65470 (ключ 7460)

4.3

Iнформацiя про належнiстьМайнадопам'ятоккультурно.і.
Об' €кт оренди не належить до пам'яток культурно.і. спадщини, щойно

спадщини, щойно виявленихоб'€ктiвкультурно.і.спадщини виявлениих об'€ктiв культурно.і. спадщини

4.4

Погодження органу охороникультурно.і.спадщининапередачуворендуМайна,що €пам'яткоюкультурно.і.спадщини,щойновиявленимоб'ектомкультурно.і.спадщиничи.і-і.(його)частиною(занаявностi)

не потребу€

4.5
Iнформацiя про укладенняохоронногодоговорущодомайна

не умадався

4.6

Витрати Балансоутримув ача/колишньо-гоорендаря,пов'язанiiзукладеннямохоронногодогово|эу
вiдсутнi

5 Процедура, в результатi яко1. Майно отримано в оренду
5.1. (В) продовження - за результатами проведення аукцiону

6 Вартiсть Майна

6.1

Ринкова (оцiночна) вартiсть,визначенанапiдставiзвiтупрооцiнкуМайна(частиначетвертастаттi8ЗаконуУкра.і.нивiд3жовтш2019р.№157-1Х"ПроОрендудержавногоiкомунальногомайна"(ВiдомостiВерховно.і.РадиУкра.і.ни,2020р.,№4,ст.25)(далi-Закон)

71 480,00 грн, без податку на додану вартiсть

6.1.1 Оцiнювач
Фiзична особа-пiдприсмець

дата оцiнки31серпня2020 рокудатазатвердженнявисновку провартiстьМайна13жовтня2020року

Волинцева Ольга Iванiвна

6.1.2 Рецензент Кизицька Наталiя Володимирiвна
дата рецензi.і.09жовтня2020 року

'6.2
Стlіахова ваlітiсть

6.2.1
Сума, яка дорiвню€ визначенiйупунктi6.1Умов 71 480,00 грн, без податку на додану вартість

6.3

Витрати Балансоутримувача,пов'язанiiзпроведеннямоцiнкимайна
3000,00 1рн



7 Цiльове призначення Майна

7.1

Майно може бути використане Орешарем з метою надання послуг, якi не можуть бути забе
установами або 3а1{ладами. визначеними у п}Jш-тi 29 Порядку` i якi с гюв'язаними iз 3аі

Обсjтуговуванням дiяльностi тако.і. }і`станови або закLгIад}J* (вказати конкретну послугу, яку н
метою обсл}.говування або забезпечення дiятIьностi установи або заклац

виставh.а-пDодаж. 3апчастіIн для сільськогосподаDсько.і. технiки

8

Графiк викор[Iстання(заповшосться,якщомайнопереда€тьсявгюгогинн}Оренд)

Не застосов`Jсться

9 Орешна гI.іата та iншi гпатежi

9.1

Мiсячна орендна пjlата,визначеназарезультатамипроведенняаукцiону
I,              дата i рек

СУМа' ГРmвеаЕ:`'jсбтеьЗ_П::3Т2t;9На аОдаНУ                UАе.Лре;.3o?

вiд

9.2

Витрати на утриманняорендованогоМайнатанаданнякомунальнихпослугОрендарю
компенсуються Орешарем в поря]ку` передбаченому пу

10
РОЗмiр авансового внеск.v ОрешноТ плати

(залежно вiд типу договору залишити одне i3 двох форм}Jловань пункту 1

2 (двi) мiсячнi оренднi 1ілати,якщоцейдоговірt`,іоговоромтипу

зпеченi безпосередньо
безпеченням
надаватиме Орендар з

ВiЗИТИ ПРОТОКОЛУ
нного аукцiону

10-ЗО-000040-2
24.11.2020

нктом 6.5 договору

5.1 (А).  5.  l (Б),  5.1 (Г).  а  гакож  5.1 (В).

а.'іе переможцем аукцiону с особа,
Iщо була орендарем Майна станом

на дату огоііошення аукцiону
(пункт 150 Порядку)

сума, гривень, без податку на додану вартiсть - 2365.58

Сума3абезпеч.vвальноI`О
депо.iиту

Банкiвськi
сплати орендно

платежів відп
дог

2 (двi) мiсячнi орендi плати, але в будь-якому разi у розмiрi не меншому, нiж
розмiр мiнiмально.і. заробiі`но.і. пла" с`таном на перше чис,іо мiсяця, в якому
уклада€`ться  цей договiр
сума, гривень, без податку на додану вартiсть -5000.00-д-

2 роки З64 днi з дати набрання чиннос'

суборенду
Орендодавець не надав згоду на
оголошен1іям про передачу майн

у_мови о  енди додатковi   мови не встановленi

реквiзити дjlя

Балансоутримувача д(
Орендна плата:

(л€/5189Отримувач -
Вiдокремлений

структурний пiдроздiл
«Любешiвський

технiчний фаховий
коледж Луцького

э.і. плати та iнших нацiонального
овiдно до цього технiчного
овору унiверситету»

Банк отримувача -
дКСУ  м.  Ки.і.в
МФО - 820 I 72

€дРПОУ ,.  02540083
рахунок -

UА83 8201720313291005
203001З74

Спiввiдношення розподiлу
орендно.1. плати станом на лату

кладенняJкргщ2L____
дата заяви Орендаря про

продовження договору оренди,
подано.і. Орендодавшо :
_~2_2_щ±пня2020_р=_

тi цI" догово
передачу майна в суборенду згiдно 3

жавного бюдже ендодавіи
Орендна гLпата:

Отримувач уку
юбешiвському р-нi
дрпоу ~ 37751907

рахунок-UА
99980313080093 00000

3240

Авансовий внесок
та забезпечуваjlьний

депозит
Отримувач -
рвФдму по
Львiвськiй,

Закарпатськiй та
Волинськiй областях
€дРПОУ 42899921
Банк  отр1"увача:

дКСУ, м. Ки.].в
МФО 820172

рахунок
UА87820] 720355239

00]001157855    .

вачу 50 вiдсоткiв державному бюджету
hlдно.I. плати 50 вiдсоткiв суми орендно.].

1шати

дата i номер рiшення (наказуТи номер довідки
ьача, передбачено.і. Орендодавця про продовження
ю статтi  18 Закону договору оренди
]я 2020 р. 2З жовтня 2020 р. JYg 319

Балансоутримув

дата i вихiдни
Балансоутримув
частиною шосто

24 липн



4
11. Незмiнюванi умови договору

1. Предмет договору
1.1. Орендодавець i Балансоутримувач передають, а Орендар прийма€ у строкове платне

користування майно, зазначене у пунктi 4 Умов, вартiсть якого становить суму, визначену у
пунктi 6 Умов.

1.2. Майно переда€ться в оренду для використання згiдно з пунктом 7 Умов.
2. Умови передачi Орендованого Майна Орендарю

2.1.  Орендар вступае у строкове платне користування Майном у день пiдписання акта
приймання-передачi Майна.

Акт приймання-передачi майна пiдписаний мiж Сторонами 30 жовтня 2014 року.
Акт приймання-передачi Майна в оренду та акт повернення майна з оренди складаються

за формою, що розробля€ться Фондом державного майна i оприлюдню€ться на його офiцiйному
веб-сайтi.

2.2. Передача Майна в оренду здiйснюсться за його страховою вартiстю, визначеною у
пунктi 6.2 Умов.

3. Орендна плата
3.1. Орендна плата становить суму, визначену у пунктi 9 Умов. Нарахування податку на

додану вартiсть на суму орендно.і. плати здiйсню€ться у порядку, визначеному законодавством.
до  скщду  орендно.і.  плати  не  входять  витрати  на  укримання  орендованого  майна

(комунальних  послуг,  послуг  з  управлiння  об'сктом  нерухомостi,  витрат  на  утримання
прибудинково.1.  територi.1.  та  мiсць  загального  користування,  вартiсть  послуг  з  ремонту  i
технiчного обслуговування iнженерного обладнання та внутрiшньобудинкових мереж, ремонту
будiвлi,  у  тому  числi:  покрiв]Ii,  фасаду,  вивiз  смiття  тощо),  а  також  компенсацiя  витрат
Балансоутримувача за користування земельною дiлянкою. Орендар несе цi витрати на основi
Окремих договорiв, укладених iз Балансоутримувачем та/або безпосередньо з постачальниками
комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору.

3.2. Орендна плата за сiчень-грудень року оренди, що наста€ за роком, на який припадас
перший мiсяць оренди, визнача€ться шляхом коригування орендно.і. плати за .перший мiсяць
оренди на рiчний iндекс iнфляцi.і. року, на який припадас перший мiсяць оренди. Орендна плата
за  сiчень-грудень  третього  року  оренди  i  кожного  наступного  календарного  року  оренди
визначасться шляхом коригування мiсячно.і. орендно.і. плати, що сплачувалась у попередньому
роцi, на рiчний iндекс iнфляцi.і. такого року.

3.3.  Орендар  сплачу€  орендну  плату  до  державного  бюджету  та Балансоутримувачу  у
спiввiдношеннi, визначеному у пунктi  16 Умов (або в iншому спiввiдношеннi, визначеному
законодавством), щомiсяця до 15 числа поточного мiсяця оренди;

3.4.    Орендар    сплачу€    орендну    плату    на   пiдставi    рахункiв    Балансоукримувача.
Балансоутримувач виставляс рахунок на загальну суму орендно.і. плати i3 зазначенням частини
орендно.і. плати, яка сплачу€ться на рахунок Балансоутримувача, i частини орендно.і. плати, яка
сплачу€ться до державного бюджету.  Податок на додану вартiсть нарахову€ться на загалы1у
суму  орендно.і. плати.  Орендар  сплачус  Балансоутримувачу  належну  йому частину  орендно.і.
плати разом iз податком на додану вартiсть, нарахованим на загальну суму орендно.і. плати.
Балансоутримувач надсилае Орендарю рахунок не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати
платежу.   Протягом   п'яти   робочих   днiв   пiсля   закiнчення   поточного   мiсяця   оренди
Балансоутримувач переда€ Орендарю акт виконаних робiт на надання орендних послуг разом i.з
податковою накладною за умови ре€страцi.і. Орендаря платником податку на додану вартiсть.

3.5. В день укладення цього договору або до цi€.і. дати Орендар сплачу€ Орендну плату за
кiлькiсть мiсяцiв, зазначену у пунктi 1О Умов (авансовий внесок з орендно.і. плати), на пiдставi
документiв, визначених у пунктi 3.6 цього договору.

3.6. Пiдставою для сплати авансового внеску з орендно.і. плати € протокол про результати
електронного аукцiону.



5

3.7.     Орендна     плата,     перерахована несво€часно    або    не    в    повному    обсязi,
стягу€ться      Орендодавцем      (в      частинi,      належнiй     державному      бюджету)     та/або
Балансоутримувачем      (в     частинi,      належнiй     Балансоутримувачу).      Орендодавець      i
Балансоутримувач  можуть  за  домовленiстю  звернутися  iз  позовом  про  стягнення  орендно.і.
плати та iнших платежiв за цим договором, за якими у Орендаря € заборгованiсть, в iнтересах
вiдповiдно.і.  сторони   цього   договору.   Сторона,   в   iнтересах  яко.і.  подасться   позов,   може
компенсувати iншiй сторонi судовi i iншi витрати, пов'язанi з поданням позову.

3.8.  На  суму  заборгованостi  Орендаря  iз  сплати  орендно.і. плати  нарахову€ться  пеня  в
розмiрi подвiйно.і. облiково.і. ставки Нацiонального банку на дату нарахування пенi вiд суми
заборгованостi за кожний день прострочення перерахування орендно.і. плати.

3.9.   Надмiру   сплачена   сума   орендно.і.   плати,   що   надiйшла   до   бюджету   або
Балансоутримувачу,  пiдляга€  в  установленому  порядку  зарахуванню  в  рахунок  майбутнiх
платежiв, а у разi неможливостi такого зарахування у зв'язку з припиненням орендних вiдносин
-поверненню Орендарю. Сума орендно.і. плати, сплачено.і. авансом вiдповiдно до пункту 3.5
цього договору, пiдляга€ зарахуванню в рахунок сплати орендно.і. плати за першi мiсяцi оренди.

3.10.   Припинення  договору   оренди   не   звiльняе   Орендаря   вiд   обов'язку   сплатити
заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязi, ураховуючи пеню та
неустойку (за наявностi).

3.11.     Орендар     зобов'язаний     на     вимогу     Орендодавця     проводити     звiряння
вза€морозрахункiв за орендними платежами i оформляти акти звiряння.

4. Повернення Майна з оренди i забезпечувальний депозит
4.1. У разi припинены договору Орендар зобов'язаний:
звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд належних Орендарю речей i

повернути його вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому станi, в
якому  Майно  перебувало  на  момент  передачi  його  в  оренду,  з  урахуванням  нормального
фiзичного  зносу,  а  якщо  Орендарем  були  виконанi  невiд'смнi  полiпшення  або  проведено
капiтальний ремонт, -то разом iз такими полiпшеннями/капiтальним ремонтом;

сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передус датi повернення Майна з оренди,
пеню  (за наявностi),  сплатити  Балансоутримувачу  платежi за договором  про  вiдшкодування
витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комУнальних послуг
Орендарю, нараховану до дати, що переду€ датi повернення Майна з оренди;

вiдшкодувати Балансоутримувачу збитки в разi погiршення стану або втрати (повно.і. або
частково.і)  орендованого  Майна  з  вини  Орендаря  (i  в  межах  сум,  що  перевищують  суму
страхового вiдшкодування, якщо воно поширюсться на випадки погiршення стану або втрати
орендованого    Майна),    або    в    разi    демонтажу    чи    iншого    вилучення    невiд'€мних
полiпшень/капiтального ремонту.

4.2.    Протягом    трьох    робочих   днiв    з    моменту    припинення    цього    договору
Балансоутримувач зобов'язаний оглянути Майно i зафiксувати його поточний стан, а також
стан    розрахункiв    за    цим    договором    i    за    договором    про    вiдшкодування    витрат
Балансоутримувача  на  утримання  орендованого  Майна  та  надання  комунальних  послуг
Орендарю в актi повернення з оренди орендованого Майна.

Балансоутримувач  складас  акт  повернення  з  оренди  орендованого  Майна  у  трьох
оригiнальних примiрниках i надас пiдписанi Балансоутримувачем примiрники Орендарю.

Орендар зобов'язаний:
пiдписати три примiрники акта повернення з оренди орендованого Майна не пiзнiше нiж

протягом наступного робочого дня з моменту .і.х отримання вiд Балансоутримувача i одночасно
повернути Балансоутримувачу два примiрники пiдписаних Орендарем актiв разом iз ключами
вiд об'скта оренди (у разi, коли доступ до об'€кта оренди забезпечу€ться ключами);

звiльнити Майно одночасно iз поверненням пiдписаних Орендарем актiв.
Не пiзнiше нiж на четвертий робочий день пiсля припинення договору Балансоутримувач

зобов'язаний   надати   Орендодавцю   примiрник   пiдписаного   акта   повернення   з   оренди
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орендованого Майна або письмово повiдомити Орендодавцю   про   вiдмову   Орендаря   вiд
пiдписання акта та/або створення перешкод Орендарем у доступi до орендованого Майна з
метою його огляду, та/або про неповернення пiдписаних Орендарем примiрникiв акта.

4.3. Майно вважасться повернутим з оренди з моменту пiдписання Балансоутримувачем та
Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.

4.4.   Якщо   Орендар   не   поверта€   Майно   пiсля   отримання   вiд   Балансоутримувача
примiрникiв акта повернення з оренди орендованого Майна, Орендар сплачус до державного
бюджету неустойку у розмiрi подвiйно.і. орендно.і. плати за кожний день користування Майном
пiсля дати припинення цього договору.

4.5. З метою виконання зобов'язань Орендаря за цим договором, а також за договором про
вiдшкодування  витрат  Балансоутримувача  на  утримання  орендованого  Майна  та  надання
комунальних послуг Орендарю до або в день пiдписання цього договору Орендар сплачу€ на
рахунок Орендодавця забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi 1 1 Умов.

Орендар сплачу€ рiзницю мiж сумою забезпечувального депозиту, сплаченого Орендарем
ранiше за договором,  що  продовжусться,  i  сумою,  визначеною у пунктi  11  Умов.  Орендар
сплачу€   повну   суму   забезпечувального  депозиту,   якщо  договiр,   що   продовжу€ться,   не
передбачав обов ' язку Орендаря сплатити забезпечувальний депозит.

4.6. Орендодавець поверта€ забезпечувальний депозит Орендарю протягом п'яти робочих
днiв   пiсля   отримання   вiд   Балансоутримувача   примiрника   акта   повернення   з   оренди
орендованого Майна, пiдписаного бе3 зауважень Балансоутримувача, або здiйсню€ вирахування
сум, визначених у пунктi 4.8 цього договору, у разi наявностi зауважень Балансоутримувача або
Орендодавщ.

4.7. Орендодавець перерахову€ забезпечувальний депозит у повному обсязi до державного
бюджету, якщо :

Орендар  вiдмовився  вiд пiдписання  акта повернення  з  оренди  орендованого  Майна у
строк, визначений цим договором, або створюс перешкоди у доступi до орендованого Майна
представникiв Балансоутримувача або Орендодавця з метою складення такого акта;

Орендар  не  пiдписав  в  установленi  строки  договiр  оренди  Майна  за  результатами
проведення аукцiону на продовження цього договору оренди, в якому Орещар оголошений
переможцем.

4.8. Орендодавець не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з моменту отримання вiд
Балансоутримувача примiрника акта повернення з `оренди орендованого Майна i3 зауваженнями
(або  за  наявностi  зауважень  Орендодавця)  зарахову€  забезпечувальний  депозит  в  рахунок
невиконаних  зобов'язань  Орендаря  i  перераховус  забезпечувальний  депозит  на  погашення
зобов'язань Орендаря у такiй черговостi:

у  першу  чергу  погашаються  зобов'язання  Орендаря  iз  сплати  пенi  (пункт  3.9  цього
договору)  (у  такому  разi  вiдповiдна  суму  забезпечувального  депозиту  розподiля€ться  мiж
державним бюджетом i Балансоутримувачем) ;

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

у третю чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати частини орендно.і. плати, яка
вiдповiдно до пункту 16 Умов пiдлягас сплатi до державного бюджету;

у четверту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати частини орендно.і. плати,
яка вiдповiдно до пункту 16 Умов пiдляга€ сплатi Балансоутримувачу;

у п'яту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати Балансоутримувачу платежiв
за договором про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна
та надання комунальних послуг Орендарю;

у шосту чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсацi.і. суми збиткiв, завданих
орендованому Майну ;
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у сьому чергу погашаються зобов'язання Орендаря  iз  сплати  iнших  платежiв  за  цим
договором  або  в  рахунок  погашення  iнших  не  виконаних  Орендарем  зобов'язань  за  цим
договором.

Орендодавець  повертас  Орендарю  суму  забезпечувального  депозиту,  яка  залишилась
пiсля здiйснення вирахувань, передбачених цим пунктом.

5. Полiпшення i ремонт орендованого майна
5.1. Орендар мас право:
за згодою Балансоутримувача проводити поточний та/або капiтальний ремонт Майна i

виСтупати  замовником  на  вигОтовлення  ПроеКТнонКОшторисно.1.  документаЦi.1.  на  пРОведення
ремонту;

здiйснювати  невiд'емнi  полiпшення  Майна  за  наявностi  рiшення  Орендодавця  про
надання згоди, прийнятого вiдповiдно до Закону та Порядку;

за згодою Орендодавця, наданою вiдповiдно до Закону та Порядку, i один раз протягом
строку  оренди  зарахувати  частину  витрат  на  проведення  капiтального  ремонту  в  рахунок
зменшення орендно.і. плати.

5.2.   Порядок   отримання   Орендарем   згоди   Балансоутримувача   i   Орендодавця   на
проведення  вiдповiдних  видiв  робiт,  передбачених  пунктом  5.1  цього  договору,  порядок
отримання Орендарем згоди Орендодавця на зарахування витрат на проведення цих робiт в
рахунок орендно.і. плати i умови, на яких здiйснюсться таке зарахування, а також сума витрат,
якi можуть бути зарахованi, визначаються Порядком.

5.3. Орендар мас право на компенсацiю вартостi здiйснених ним невiд'смних полiпшень
Майна у порядку та на умовах, встановлених Порядком.

5.4. Орендар мас право на компенсацiю вартостi здiйснених ним невiд'емних полiпшень
Майна вiд переможця аукцiону з приватизацi.і. Майна, а якщо таким переможцем стае Орендар,
-  то  право  на  зарахування  в  рахунок  купiвельно.і.  цiни  суми  вартостi  здiйснених  ним
невiд'смних полiпшень у порядку та на умовах, встановлених Законом Укра.і.ни вiд  18 сiчня
2018  р.  №  2269-VIII  "Про  приватизацiю  державного  i  комунального  майна"  (Вiдомостi
Верховно.і. Ради Укра.і.ни, 2018 р., № 12, ст. 68) (далi -Закон про приватизацiю)..

6. Режим використання орендованого Майна
6.1.    Орендар    зобов'язаний    використовувати    орендоване    Майно    вiдповiдно    до

призначення, визначеного у пунктi 7 Умов.
6.2.  Орендар  зобов'язаний  забезпечувати  збереження  орендованого  Майна,  запобiгати

його  пошкодженню  i  псуванню,  тримати  Майно  в  порядку,  передбаченому  санiтарними
нормами та правилами пожежно.і. безпеки, пiдтримувати орендоване Майно в належному станi,
не гiршому, нiж на момент передачi його в оренду, з урахуванням нормального фiзичного
зносу , здiйснювати заходи протипожежно.і. безпеки.

6.3. Орендар зобов'язаний:

вiдповiдно   до   вимог   нормативно-правових   актiв   з   пожежно.і.   безпеки   розробляти
комплекснi заходи щодо забезпечення пожежно.і. безпеки об'€кта оренди Майна;

забезпечувати  додержання  протипожежних  вимог,  стандартiв,  норм,  правил,  а  також
виконання  вимог  приписiв  i  постанов  органiв  державного  пожежного  нагляду  та  вимог
вiдповiдних служб (пiдроздiлiв) Балансоутримувача;

утримувати  у  справному  станi  засоби  протипожежного  захисту  i  зв'язку,  пожежну
технiку, обладнання та iнвентар, не допускати .і.х використання не за призначенням;

проводити  внутрiшнi  розслiдування  випадкiв  пожеж  та  подавати  Балансоутримувачу
вiдповiднi документи розслiдування.

Орендар  несе  вiдповiдальнiсть  за  дотримання  правил  експлуатаIIi.і.  iнженерних  мереж,
пожежно.і. безпеки i санiтарних норм у примiщеннях згiдно i3 законодавством.



8

6.4.   Орендар  зобов'язаний  забезпечити представникам              Орендодавця              та
Балансоутримувача доступ на об'€кт оренди у робочi днi у робочий час (а у разi Отримання
скарг на порушення правил тишi або провадження Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка
завда€ шкоди або незручностей власникам сумiжних примiщень, - то у будь-який iнший час) з
метою  здiйснення контролю за його  використанням та виконанням  Орендарем умов  цього
договору.  Про  необхiднiсть  окримання  доступу  до  об'екта  оренди  Балансоутримувач  або
Орендодавець повiдомля€ Орендаревi електронною поштою принаймнi за один робочий день,
крiм  випадкiв,  коли  доступ  до  об'€кта  оренди  необхiдно  отримати  з  метою  запобiгання
нанесенню  шкоди  об'€кту  оренди  чи  власностi  третiх  осiб  через  виникнення  загрози  його
пошкодження внаслiдок  аварiйних  ситуацiй  або  внаслiдок настання  надзвичайних  ситуацiй,
техногенного та природного характеру, а також у разi отримання скарг на порушення правил
тишi   або  провадження   Орендарем  дiяльностi  у  неробочий  час,   яка  завда€   шкоди   або
незручностей  власникам  сумiжних  примiщень.  У  разi  виникнення  таких  ситуацiй  Орендар
зобов'язаний вживати невiдкладних заходiв для лiквiдацi.і. .і.х наслiдкiв.

6.5.  Протягом  п'яти робочих днiв  з  дати  укладення  цього договору  Балансоутримувач
зобов'язаний надати Орендарю для пiдписання:

два примiрники договору  про  вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання
орендованого  Майна та надання  комунальних послуг Орендарю  вiдповiдно до  примiрного
договору, затвердженого наказом Фонду державного майна, та/або

проекти договорiв iз постачальниками комунальних послуг, якщо стосовно об'скта оренди
такими постачальниками комунальних послуг вiдкритi окремi особовi рахунки або якщо окремi
особовi рахунки були вiдкритi на попереднього користувача Майном.

Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання примiрникiв
договору про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та
надання комунальних послуг Орендарю :

пiдписати i повернути Балансоутримувачу примiрник договору; або
подати  Балансоутримувачу  обкрунтованi  зауваження  до  сум  витрат,  якi  пiдлягають

вiдшкодуванню Орендарем за договором.
Орендар   зобов'язаний   протягом   десяти   робочих   днiв   з   моменту. отримання   вiд

Балансоутримувача  вiдповiдi  на  сво.і.  зауваження,  яка  мiстить  документальнi  пiдтвердження
витрат, якi пiдлягають вiдшкодуванню Орендарем, пiдписати i повернути Балансоутримувачу
примiрник договору.

Орендар вживас заходiв для укладення iз п-остачальниками комунальних послуг договорiв
на постачання вiдповiдних комунальних послуг протягом мiсяця з моменту отримання проектiв
вiдповiдних      договорiв      вiд      Балансоутримувача.      Орендар      зобов'язаний      надати
Балансоутримувачу копi.і. договорiв, укладених iз постачальниками комунальних послуг.

7. Страхування об'€кта оренди, вiдшкодування витрат на оцiнку Майна та
укладення охоронного договору

7.1. Орендар зобов'язаний:
протягом  10 календарних днiв з дня укладення цього договору застрахувати Майно на

суму  його  страхово.і. вартостi,  визначено.і. у  пунктi  6.2  Умов,  на користь  Балансоутримувача
згiдно з Порядком, зокрема вiд пожежi, затоплення, протиправних дiй третiх осiб, стихiйного
лиха,  та  протягом  10  календарних  днiв  з  дня  укладення  договору  страхування  (договорiв
страхування)  надати  Балансоутримувачу  та  Орендодавцю  завiренi  належним  чином  копi.і.
договору страхування i документiв, якi пiдтверджують сплату страхового платежу (страхЬвих
платежiв);

поновлювати щороку договiр страхування так, щоб протягом строку дi.1. цього договору
Майно  було  застрахованим,  i  надавати  Балансоутримувачу  та  Орендодавцю  копi.і. завiрених
належним  чином  договору  страхування  i  документiв,  якi  пiдтверджують  сплату  страхового
платежу.  Якщо  договiр страхування укладений на строк, що  с iншим, нiж один рiк, такий
договiр повинен бути поновлений пiсля закiнчення скроку, на який вiн укладено.
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Якщо строк дi.і. договору оренди менший, нiж    один    рiк,    то    договiр    страхування
уклада€ться на строк дi.і. договору оренди.

Оплата послуг страховика здiйсню€ться за рахунок Орендаря (страхувальника).
7.2. Протягом  10 робочих днiв з дня укладення цього договору Орендар зобов'язаний

компенсувати Балансоутримувачу витрати, пов'язанi з проведенням незалежно.і. оцiнки Майна,
в  сумi,  зазначенiй у  пунктi  6.3  Умов  (у разi  понесення Балансоутримувачем  таких витрат).
Балансоутримувач ма€ право зарахувати частину орендно.і. плати, що пiдляга€ сплатi на користь
Балансоутримувача,  в  рахунок  його  витрат,  пов'язаних  iз  проведенням  незалежно.і.  оцiнки
майна.

8. Суборенда

8.1. Орендар не мас права передавати Майно в суборенду.
9. Запевнення сторiн

9.1. Балансоутримувач i Орендодавець запевняють Орендаря, що iнформацiя про Майно,
оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду, посилання на яке зазначене у пунктi 4.2
Умов, вiдповiда€ дiйсностi.

9.2. Орендар ма€ можливiсть, забезпечену його власними або залученими фiнансовими
ресурсами, своечасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежi вiдповiдно
дО ЦЬОГО дОГОВОРУ.

9.3.  Одночасно  або  до  дати  укладення  цього  договору  Орендар  повнiстю  сплатив
авансовий внесок з орендно.і. плати в розмiрi, визначеному у пунктi 10 Умов.

9.4.   Одночасно   або   до   укладення   цього   договору   Орендар   повнiстю   сплатив
забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi 11 Умов.

10. додатковi умови оренди
10.1. додатковi умови вiдсутнi.

11. Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за договором
11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони

несуть вiдповiдальнiсть згiдно i3 законом та договором.
11.2. Орендодавець не вiдповiда€ за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вiдповiдас за

зобов'язаннями Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим договором. Орендар вiдповiдае за
сво.і.ми  зобов'язаннями  i  за  зобов'язаннями,  за  якими  вiн  €  правонаступником,  виклюшо
власним майном.  Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване
державне Майно.

11.3. Спори, якi виникають за цим договором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом
переговорiв, вирiшуються в судовому порядку. ,

11.4.  Стягнення  заборгованостi  з  орендно.і.  плати,  пенi  та  неустойки  (за  наявностi),
передбачених  цим  договором,  може  здiйснюватися  на  пiдставi  рiшення  суду.  Стягнення
заборгованостi з оплати орендно.і. плати вiдповiдно до частини шосто.і. статгi  17 Закону може
здiйснюватися в безспiрному порядку на пiдставi виконавчого напису нотарiуса.

12. Строк чинностi, умови змiни та припинення договору
12.1.  Цей  договiр  укладено  на  строк,  визначений  у  пунктi  12  Умов.  Перебiг  строку

договору почина€ться з дня набрання чинностi цим договором. Цей договiр набирас чинноётi.в
день його пiдписання сторонами.

12.2. Умови цього договору зберiгають силу протягом всього строку дi.і. цього договору, в
тому  числi  у  разi,  коли  пiсля  його  укладення  законодавством  встановлено  правила,  що
погiршують становище Орендаря.

12.3. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення строку його дi.і. за вза€мною
згодою сторiн з урахуванням встановлених статтею 16 Закону та Порядком умов та обмежень
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1пляхом  укладення  договорiв  про  внесення   змiн   i  доповнень  у  письмовiй   формi,   якi
пiдписуються сторонами та с невiд'емними частинами цього договору.

12.4.  Продовження  цього  договору  здiйсню€ться  з  урахуванням  вимог,  встановлених
статтею 18 Закону та Порядком.

Орендар, який  бажа€ продовжити цей договiр на новий строк,  повинен звернутись до
Орендодавця за три мiсяцi до закiнчення строку дi.і. договору i3 заявою.

Пропуск строку подання заяви Орендарем с пiдставою для припинення цього договору на
пiдставi закiнчення строку, на який його було укладено, вiдповiдно до пункту 143 Порядку.

Орендар, який ма€  намiр продовжити договiр  оренди нерухомого майна,  що пiдляга€
продовженню  за  результатами  проведення  аукцiону,  зобов'язаний  забезпечити  доступ  до
об' скта оренди потенцiйних орендарiв.

Орендар мас переважне право на продовження цього договору, яке може бути реалiзовано
ним у визначений в Порядку спосiб.

12.5. Якщо iнше не передбачено цим договором, перехiд права власностi на орендоване
Майно третiм особам не с пiдставою для змiни або припинення чинностi цим договором, i вiн
зберiга€ свою чиннiсть для нового власника орендованого Майна (його правонаступника), за
винятком випадку приватизацi.і. орендованого Майна Орендарем.

12.6. договiр припинясться:

12.6.1 з пiдстав, передбачених частиною першою статтi 24 Закону, i при цьому:

12.6.1.1. якщо пiдставою припинення договору € закiнчення строку, на який його укладено
(абзац  другий  частини  першо.і.  статтi  24  Закону),  то  договiр  вважа€ться  припиненим  з  дати
закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Орендодавця про вiдмову у
продовженнi цього договору, прийнятого з пiдстав, передбачених статтею 19 Закону, в межах
строкiв,   визначених  частиною  п'ятою  стапi  `18   Закону;   або  рiшення  орендодавця  про
припинення  цього  договору  з  пiдстав  пропуску  Орендарем  строку  на  подання  заяви  про
продовження цього договору, передбаченого частиною третьою статтi  18  Закону  (пункт  143
порядку);

12.6.1.2. якщо пiдставою припинення договору с обставини, передбаченi абзацами третiм,
четвертим, сьомим, восьмим частини першо.і. статтi 24 Закону, договiр вважасть6я припиненим з
дати  настання  вiдповiдно.і.  обставини  на  пiдставi  рiшення  Орендодавця  або  на  пiдставi
документа, який свiдчить про настання факту припинення юридично.і. особи або смертi фiзично.і.
особи;

12.6.2   якщо   Орендар   надав   недостовiрну   iнформацiю   про   право   бути   орендарем
вiдповiдно до положень частин третьо.і. i четверто.і. статгi 4 Закону, а також якщо Орендар, який
отримав  Майно  в  оренду  без  проведення  аукцiону,  надав  та/або  оприлюднив  на  веб-сайтi
(сторiнцi  чи  профiлi  в  соцiальнiй  мережi)  недостовiрну  iнформацiю  про  себе  та/або  свою
дiяльнiсть.

договiр вважа€ться припиненим з цi€.і. пiдстави в односторонньому порядку на 30 день
пiсля надiслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього договору,
крiм випадку, коли протягом зазначеного строку Орендар звернувся до суду з оскарженням
такого рiшення Орендодавця.

У такому разi договiр вважа€ться припиненим:
пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, якщо

судом не вiдкрито провадження у справi за таким позовом Орендаря протягом зазначеноi`О
двомiсячного строку; або

з дати набрання законно.і. сили рiшенням суду про вiдмову у позовi Орендаря; або
з дати залишення судом позову без розгляду, припинення провадження у справi або з дати

вiдкликання Орендарем позову.
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Лист     про     дострокове     припинення   надсила€ться  на  адресу  електронно.і.  пошти
Орендаря i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення i Описом вкладення за
адресою мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна;

12.6.3. на вимогу Орендодавця з пiдстав, передбачених пунктом 12.7 цього договору, i при
цьому договiр вважа€ться припиненим в день, визначений вiдповiдно до абзацу третього пункту
12.8 цього договору;

12.6.4. на вимогу Орендаря з пiдстав, передбачених пунктом  12.9 цього договору, i при
цьому договiр вважасться припиненим в день, визначений вiдповiдно до абзацу другого пункту
12.10 цього договору;

12.6.5.  за згодою  сторiн  на пiдставi договору  про припинення з дати  пiдписання  акта
повернення Майна з оренди;

12.6.6.  на  вимогу  будь-яко.і.  iз  сторiн  цього  договору  за  рiшенням  суду  з  пiдстав,
передбачених законодавством.

12.7. договiр може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо Орендар:
12.7.1. допустив прострочення сплати орендно.і. плати на строк бiльше крьох мiсяцiв або

сумарна заборгованiсть з орендно.і. плати бiльша, нiж плата за три мiсяцi;
12.7.2.  використову€  Майно  не  за  цiльовим  призначенням,  визначеним  у  11унктах  7.1

умов;
12.7.3. передав Майно, його частину у користування iншiй особi;
12.7.4. уклав договiр суборенди;

12.7.5. перешкоджа€ спiвробiтникам Орендодавця та/або Балансоукримувача здiйснювати
контроль за використанням Майна, виконанням умов цього договору;

12.8. Про наявнiсть однi€.і. з пiдстав для дострокового припинення договору з iнiцiативи
Орендодавщ, передбачених пунктом 12.7 цього договору, Орендодавець або Балансоутримувач
повiдомляс  Орендаревi  та iншiй  сторонi  договору  листом.  У листi  повинен мiститись  опис
порушення i вимогу про його усунення в строк не менш як 15 та не бiльш як 30 робочих днiв з
дати ре€страцi.і. листа ф скрок п'яти робочих днiв, якщо порушення стосу€ться прострочення
сплати     орендно.і.     плати     або     перешкоджання     у     здiйсненнi     Орендодавцем     або
Балансоутримувачем  контролю  за  використанням  Майна).  Лист  пересиласться  на  адресу
елеКтронно.1. пошти  ОрендаРя  i  пОштОвим  вiдпРаВлеННЯМ  iЗ  ПОвiдомЛенням  пРО  вручеНня  i
описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого
майна.

Якщо   протягом   встановленого   у   приписi   часу   Орендар   не   усунув   порушення,
Орендодавець  надсилас  Орендарю  лист,  у  якому  повiдомля€  Орендаревi  про  дострокове
припинення  договору  на  вимогу  Орендодавця.  У  листi  зазначасться  пiдстава  припинення
договору, посилання на вимогу про усунення порушення, а також посилання на обставини, якi
свiдчать про те, що порушення трива€ пiсля закiнчення строку, вiдведеного для його усунення.

договiр вважаеться припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiслання Орендодавцем
або   Балансоутримувачем   Орендарю  листа  про   дострокове   припинення   цього   договору.
Орендодавець   надсилас   Орендарю   лист   про   дострокове   припинення   цього   договору
електронною поштою,  а також поштовим  вiдправленням  iз повiдомленням  про вручення i
описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого
Майна. дата дострокового припинення цього договору на вимогу Орендодавця встановлюеться
на пiдставi штемпеля поштового вiддiлення на поштовому вiдправленнi Орендодавця.

12.9. Цей договiр може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо:
12.9.1.  протягом  одного  мiсяця  пiсля  пiдписання  акта  приймання-передачi  Орендар

отрима€ докази  iстотно.і. невiдповiдностi  об'скта оренди  iнформацi.і. про  нього,  зазначенiй  в
ОГОлошеннi  або  iнфоРмацiйнОму  пОвiдОмлеНнi/iнформацi.1. прО  об'€Кт  ОРеНди,  яКЩО  договiр
укладено без проведення аукцiону, або в актi приймання-передачi; або

12.9.2.  протягом  двох  мiсяцiв  пiсля  пiдIIисання  акта  приймання-передачi  Орендар  не
матиме можливостi використовувати об'ект або приступити до виконання ремонтних робiт на
об'€ктi  через  вiдсутнiсть  на  об'€ктi  можливостi  пiдключення  до  комунальних  послуг,  або



12

вiдмови     Балансоутримувача     укласти     iз   Орендарем договiр про вiдшкодування витрат
Балансоутримувача  на  утримання  орендованого  Майна  та  надання  комунальних  послуг
Орендарю, або вiдмови постачальникiв вiдповiдних комунальних послуг укласти iз Орендарем
договори на постачання таких послуг протягом одного мiсяця з моменту звернення Орендаря
(за умови,  що  Орендар звернувся до  таких постачальникiв послуг не пiзнiше нiж протягом
одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-передачi Майна).

12.10.  Про  виявлення  обставин,  якi  дають  право  Орендарю  на  припинення  договору
вiдповiдно  до  пункту  12.9  цього  договору,  Орендар  повинен  повiдомити  Орендодавцю  i
Балансоутримувачу  iз  наданням  вiдповiдних  доказiв  протягом  трьох  робочих  днiв  пiсля
закiнчення строкiв, передбачених пунктом  12.9 договору. Якщо протягом 30 днiв з момещу
окримання повiдомлення Орендаря зауваження Орендаря не будуть усуненi, Орендар надсилас
Орендодавцю i Балансоутримувачу вимогу про дострокове припинення цього договору i вимогу
про повернення забезпечувального депозиту i сплачених сум орендно.і. плати. Вимоги Орендаря,
заявленi  пiсля  закiнчення  строкiв,  встановлених  цим  пунктом  договору,  задоволенню  не
пiд"гають.

договiр вважа€ться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання Орендарем
Орендодавцю i Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього договору, крiм
випадкiв, коли Орендодавець або Балансоутримувач надав Орендарю обгрунтованi зауваження
щодо  обставин,  викладених  у  повiдомленнi  Орендаря.  Спори  щодо  обгрунтованостi  цих
зауважень вирiшуються судом.

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

БаЛаНСОуТРИМУВач  ПОВеРтаС  ОРеНдарЮ  Вiдповiдну  частину  Орендно.1.  плати,  СПлаченО.1.
Орендарем,  протягом  десяти  календарних  днiв  з  моменту  отримання  вимоги  Орендаря  i
пiдписання Орендарем акта повернення Майна з оренди;

Орендодавець повертае сплачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом десяти
календарних  днiв  з  моменту  отримання  вимоги  Орендаря  i  пiдписання  Орендарем  акта
повернення Майна з оренди. ПОвернення орендно.і. плати, що була надмiру сплачена Орендарем
до бюджету, здiйсню€ться у порядку, визначеному законодавством.

12.11. У разi припинення договору:
полiпшення орендованого  Майна,  здiйсненi  Орендарем  за рахунок власних коштiв  за

згодою осiб, визначених у пунктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiд орендованого
Майна,  не  завдаючи  йому  шкоди,  €  власнiстю  Орендаря,  а  полiпшення,  якi  не  можна
вiдокремити без шкоди для майна, - власнiстю держави;

полiпшення Майна, зробленi  Орендарем бе3 згоди осiб, визначених у пунктi  5.1  цього
договору, якi не можна вiдокремити без шкоди для Майна, с власнiстю держави та .і.х вартiсть
компенсацi.і. не пiдлягас.

12.12.   Майно   вважа€ться   поверненим   Орендодавщо/   Балансоутримувачу   з   моменту
пiдписання Балансоутримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.

13. 1нше

13.1  Орендар письмово повiдомляе iншим сторонам договору протягом п'яти робочих
днiв з дати внесення змiн у  його найменуваннi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i
контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повiдомляс Орендаревi про вiдповiднi
змiни письмово або на адресу електронно.і. пошти.

13.2.   Якщо   протягом   строку   дi.і.   договору   вiдбуваеться   змiна   Орендодавця   або
Балансоутримувача Майна, новий Орендодавець або Балансоутримувач ста€ стороною такого
договору шляхом складення акта про замiну сторони у договорi оренди державного майна (далi
-  акт  про  замiну  сторони)  за  формою,  що  розробляеться  Фондом  державного  майна  i
оприлюдн-юсться   на   й6го   офiцiйнс;-му   веб-сайтi.   Акт   про   замiну   сторони   пiдписусться
попереднiм i новим  Орендодавцем  або  Балансоутримувачем та в  той  же день надсила€ться
iншим сторонам договору листом (цiнним з описом). Акт про замiну сторони склада€ться у
трьох оригiнальних примiрниках.  Новий  Орендодавець  або  Балансоутримувач зобов'язаний
(протягом п'яти робочих днiв вiд дати його надсилання Орендарю) опублiкувати зазначений акт
в  електроннiй  торговiй  системi.  Орендодавець  або  Балансоутримувач  за  цим  договором
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вважа€ться        замiненим        з        моменту   опублiкування   акта   про   замiну   сторiн   в
електроннiй торговiй системi.

13.3.  У  разi  реорганiзацi.і.  Орендаря  договiр  оренди  зберiга€  чиннiсть  для  вiдповiдного
правонаступника юридично.і. особи - Орендаря.

У разi видiлу з юридично.і. особи - Орендаря окремо.і. юридично.і. особи перехiд до тако.і.
особи  прав  i  обов'язкiв,  якi  витiкають  iз  цього  договору,   можливий  лише  за  згодою
Орендодавця.

Замiна сторони Орендаря набувас чинностi з дня внесення змiн до цього договору.
Замiна Орендаря iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допуска€ться.
13.4. Цей договiр укладено у трьох примiрниках, кожен з яких ма€ однакову юридичну

силу, по одному для Орендаря, Орендодавця i Балансоутримувача.

Пiдписи сторiн

Вiд Орендаря:

Вiд Орендодавця:

Вiд Балансоутримувача:


