
договір
оренди нерухомого майнаҐ, що належить до державно.і. власності №_2ЇС7 ?t7_

І. Змінювані умови договору (далі - Умови)
1 Найменуваншґнаселеногоцункту м.,луцьк

2 дата jІJлNІщґум:lргJщ

3 СТОРОНИ Наймену-вання

Код згідно зєдин"

Адреса

прізвище,
посада

Посилання надокумєнт,якийнадає

державним ім'я, по повноважен-ня
реєстром батькові (3а на підписання

юридичниосіб,фізичшіхОсіб- місцезнахо- наявності) особи, щопідішсаладоговір договору
джєння особи, щопідішсала (статуг,положення,

П1дПРИЄМЦ1В 1громадськиформувань договір наказ,довіреністьтощо)

3.1. Орендодавець

Регіональне

42899921

79005,
Маслечко

ЗаступшікначаjіьникаРегіональноговідцілєнняФОндудержавного

Положення прорвФдюпоЛьвівській,ЗакарmтськійтаВошшськійобластях,затверджене

відділєння Фонду майнауаі`нипо наказом ФдМУ
державного майна м. львів,

крЛьвівській, вщ 22.04,2021№684

Украіни по вул. Тетяна Закарпатській
-чv `,нака3ФдМУ Зкадрових

Jhвівській, Коперника Богданівна та В олинській

Закарпатській та м,4 областях -начальник
питань

ВОJІИНСЬК1й управJІінш (ОСОбОВОГО
областях забезпеченняреалізаці.і.повноваженьуВолинськійобласті складу)  від24.06.2019№249-р«пропризнаяенняМаслечкоТ,Б.»

3.1.1

Адреса електронно'і. пошти Орендодавця, на яку
гепt_vоlуп@sрm.gоV.uанадсилаються офіційні повідомленням за цим

договором

з.2 орендар

товАриство зоБмЕжноювідповідАJІь-шстю

41602890,

04053, М.КИ.1.ВВУЛ. БуряковЯрослав

директор

Статут ТОВ«рАшдАсукрАїнА»(новаредакція),затвердженийрішенням€диногоучасникаТОВ«рАмЕдАс

«рАшдАсукрАїІm»(тов«рАмЕдАсукрАїІm») Січовихстрільців,12,офіс42 євгєнійович жАІнА»б/нвід26.12.2019,наказТОВ«рАмЕдАс.укрАїнА» `Фвід16.12.2019№144«проперевєденняБуряковая.є.»

3 .2 . 1

Адреса електронноЇ пошти Орендаря, на яку
гаmеdаs.ukгаіпе@gmаіl.соmнадсилаються офіційні повідомленням за цим

договором
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Офіційшй веб-сайт (сторінка чи профіль в

-соціашній мережі) Ореіщаря, на якому ощіблікована
інформація о Орендаря та його діягшність

3.3

^

'Відокремленийскруктурнийпідрозділ«Любешівсьмй

О2540083

44201,ВОЛИНСЬКа обЛ хомич - .
диреіпор

ПОЛОЖеННЯ ПРОВідокремленогоструктурногопідрозділtdІюбешівськийтехнічнийфаховийколеджлущ'когонаціонатіьноготехнічногоівесит"

Балансоутримувач технічний ф аховий
.,смтЛюбешів, АнатолійВасильович ун    р     етвведенийвдію

коледж Луцькогонаціонаjіьноготехнічногоуніверситету» вул. Брестська, 7 наказом ЛНТУвід26.06.2020№237-05-З5,затверджененаказомреіmралнтувід25.06.2020,довіреністьJштувід01.10.2020

з.3.1

Адреса електронно.і. пошти Балансоутріmqівача, на
ltkldtu@gmаіl.соmяку надсилаються офіційні повідомленням за цим

договором
4 Об'єкг оренди та склад майна (далі -Майно)

4.1
Інформація про об'єкт

Частина нежитлового приміщеннЯ ГРОМадсьКО-ПОбутового бJІОку
площею 190,2З кв.м за адресою: 44201, ВОтіинська обл„ смт Любешів,

оренди - нерухоме майно вул. Брестська, 7

4.2

Посилашя на сторінку в електронній торговій системі, на якій розміщено інформацію щ]о об'єкт оренди
відповідно до оголошення іщо передачу майна в оренду (в обсязі, передбаченому пунктом 55 Порядку передачі в
Оренду державного і комунального майна, затвердженого постановою Кабінеку Мініс'ірів УкраЇни від 3 червня

2020 р. № 483 (Офіційііий вісішс УкраЇни, 2020 р., № 51, ст.1585) (далі -Порядок), або посилашя на
опубліковане відповідно до Порядку інформаційне повідомлення/інформацію щ]о об' єкт оренди, якщо договір

уктіадено без проведешія аукціощі (в обсязі, передбаченому щ7нктом 115 або 26 Порядку)

httрS://ргоzогго.Sаlе/геgіStгіеsЛRGL001-UА-20210927-4660З,

аукціон -httрS://ргоZОгго.Sаlе/аuсtіоп/№ LLЕОО1-UА-20211025-56977, ключ об'єіUа -6372

4.3

Інформація щ>о належніс'гьМайнадопам'ятоккультурноЇспадщини,щойновиявлеіпжоб'єктівкультурно.і.сhадщшш

Майно не наІіежигь до пам'яток іg;1іьтурно.і. спадщиш, щойно виявлеішх
об' єктів культурно.і. спадщши

4.4

Погодження оргащr охорошкуJштурно.і.спадщининапередачуворендуМайна,щоєпам'яткоюкультурно.і.спадщини,щойновиявлеш"Об'ЄmОМкуЛЬТУРНО.1.СПадІЦШЧИ.1-1.(йОГО)частшіою(занаявності)

не потребує,t,

4.5
Інформація про укладешяОХОРОІШОГОдОГОВОРУЩОдОмайна

не уюіадався                                                                  • .._ `

4.6

ВитратиБалансоукримувача/колшшо-гоорендаря,пов'язаніізуюіадешіямохорошюгодоговору

ЇЇе передбачено



5 Процедура, в результаті якоЇ Майно отримано в оренду

5.1. (А) аукціон

б
^           L                                                   Вартість Майна

6.1

Балансова залишкова станом на останню дату місяш,
вартість, визначена напідставіфінансово.і.звітностіБатіансоутримувача(частинапершастатті8Закону) 1083 256,00 грн без податку на додану                     що перєдувала даті

вартість                                      оприJіюднення о голош ення
31,08.2021

6.2 Страхова вартість

6.2.1

Сума, визначена в порядку,передбаченомуабзацомтретімпункту175Порядку(застосовується,якщоринковавартістьМайнаневизначалась)

1 083 256,00 грн без податкрr на додану вартість

7 Цільове призначення Майна

7.1

Майно може бути використане Орендарем з метою надання послуг, які нє мо]ісуть бути забезпечені
безпосередньо установами або закладами, визначеними у пункті 29 Порядку, і які є пов'язаними і3 забезпеченням

або обслуговуванням діяльності тако.і. установи або закладу

Розміщення закладу харчування (Шальні), без продажу товарів підакцизноЇ групи

8

Графік використання(заповнюється,якщомайнопередаєтьсявпогодинщrоренду)
Не застосовується

9 Орендна плата та інші платежі

9.1

Місячна орендна іUіата,визначеназарезультатамипроведенняаукціону
дата і реквізити протоколу

сума, гривень, без податку на додану            єлектронного а,укціону
вартість -5417,00                                                  № LLЕОО1-UА-20211025-56977

від 18.11.2021

9.2

Витрати на утриманняорендованогоМайнатанаданнякомунальнихпослугорендарю

компенсуються Орендарем в порядку, передбаченому пунктом 6.5 договору

10 РОзмір авансового внеску орендноЇ плати

10.1

2 (дві) місячні орендні плати,якщоцейдоговірєдоговоромтипу5.1(А)
сума, гривень, без податку на додану вартість -10 834,00

11
Сума забезпечувальногодепозитУ

2 (дві) мієячні оренді плати, але в будь-якому разі у розмірі не меншому, ніж
розмір р{інімально.і. заробітноЇ плати станом на перше чистіо місяця, в якому

укjіадається цеи договір

сума, гривень, без подащr на додану вартість -10 834,00

12 Строк договору                                                                              `<,

12.1 5 років з дати набрання чинності цим договором

13 Згода на суборенду
Орендодавець не надав згоду на передачу майна в суборенду згідно з

оголошенням про передачу майна в оренду

14 додаткові умови оренди Не визначєні
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^                    ,

Балансоутримувача державного бюджету Орендодавця
Ореццна плата: Орендна плата:Отримувач-УК у Авансовий  внесок  та
Отримувач - забезпєчуваІіьний

Відокремлений депозит:
структурний підроздш м.Лущку/Луцька отг/ Отримувач -

«Любешівський код єдрпоу - РВФд4У по Львівській,

Банківські реквізити длясплатиорендноЇплатитаіішихплатежіввідповіднодоцьогодоговору технічний фаховий 38009628 Закарпатській та
коледж Луцько го Банк отримувач - Волинській областях
національного дКСУ, м. Київ ЄдРПОУ -42899921

технічного університету» рахунок- Банк  одержувача -
Банк отримувача - UА628999980313000093 дКСУ, м. КиЇв

дКСУ м. Київ 000003550 МФО 820172
МФО -820172 рахунок-

ЄдРПОУ -02540083 UА878201720355239001
рахунок-UА838201720313291005203001374 001157855
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Співвідношення розподілуорендноЇплатистаномнадатуукладеннядоговору Балансоутримувачу 50 відсотків суми державному бюджету 50
орендноЇ гшати відсотків суми орендноЇ плати

П. НеЗМіНЮВаНі УМОВИ доГОВОРУ

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

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

1.2. Майно передається в оренду для використання згідно з пунктом 7 Умов.
2. Умови передачі орендованого Майна Орендарю

2.1.  Орендар  вступає у строкове платне користування Майном у день підписання акта
приймання-передачі Майна.

Акт приймання-передачі підписується між Орендарем і Балансоутримувачем одночасно з
підписанням цього договору.

Акт приймання-передачі Майна в оренду та акт повернення майна з оренди складаються
за формою, що розробтіяється Фондом державного майна і оприлюднюється на його офіційному
веб-сайті.

2.2. Передача Майна в оренду здійснюється за його страховою вартістю, визначеною у
пункті 6.2 Умов.

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

додану вартість на суму орендно.і. плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

до  складу  орендноЇ  плати  не  входять  витрати  на  утримання  орендованого  майна
(комунальних  послуг,  послуг  з  упрарління  об'єктом  нерухомості,  витрат  на  утримання
прибудинково.і.  територіЇ  та  місць  загального  користування,  вартість  послуг  з  ремонту  і
технічного обслуговування інженерноіо обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту
будівлі,  у  тому  числі:  покрівлі,  фасаду,  вивіз  сміття  тощо),  а  також  компенсація  витрат
Балансоутримувача за користування земельною ділянкою.  Орендар несе ці витРати на осцо`ві
окремих договорів, укладених із Балансоутримувачем та/або безпосередньо з постачальникам`й-
комунальних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору.

З.2. Орендна плата за січень-крудень року оренди, що настає за роком, на який припадає
перший місяць  оренди, визначається шляхом коригування орендноЇ плати за перший місяць
оренди на річний індекс інфjіяціЇ року, на який припадає перший місяць оренди. Орендна плата
за  січень-грудень  кретього  року  оренди  і  кожного  наступного  календарного  року  оренди
визначається шляхом коригування місячноЇ орендно.і. плати, щQ сплачувалась у попередньому
році, на річний індекс інфляціЇ такого року.
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3.3.  Орендар  сплачує  ореґндну  плату  до  державного  бюджету  та  Балансоутримуващr у
співвідношенні, визначеному у пункті 16 Умов, щомісяця до 15 числа поточного місяця оренди
- для орендарів, які отримали майно в оренду за результатами аукціону.

З.4.    Орендар    сплачує    орендну    плату    на   підставі    рахунків    Балансоутримувача.
БалансоутримУвач в,иставляє рахунок на загальну суму орендноЇ плати і3 зазначенням частини
орендно.і. плати, яка сплачується на рахунок Балансоутримувача, і частини орендно.і. плати, яка
сплачується до державного  бюджету.  Податок на додану вартість  нараховується на загальну
суму  орендно.і. плати.  Орендар  сплачує  Балансоутримувачу належну йому частину  орендно.і.
плати разом із податком на додану вартість, нарахованим на загальну суму орендноЇ плати.
Балансоутримувач надсилає Орендарю рахунок не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати
платежу.   Протягом   п'яти   робочих   днів   після.   закінчення   потошого   місяця   оренди
Балансоутримувач передає Орендарю акт виконаних робіт на надання орендних послуг разом із
податковою накладною за умови реєстраціЇ Орендаря платником податку на додану вартість.

3.5. В день укладення цього договору або до цієЇ дати Орендар сплачує орендну плату за
кількість місяців, зазначену у пункті  10 Умов (авансовий внесок з орендно.і. плати), на підставі
документів, визначених у пункті 3 .6 цього договору.

З.6. Підставою для сплати авансового внесок з орендноЇ плати є протокол про результати
електронного аукціону.

З.7.  Орендна  плата,  перерахована  несвоєчасно  або  не  в  повному  обсязі,  стягується
Орендодавцем  (в  частині,  належній  державному  бюджету)  та/або  Балансоутримувачем  (в
частині,    належній    Балансоутримувачу).    Орендодавець    і    Баjіансоутримувач   можуть    за
домовленістю звернутися із позовом про стягнення орендно.і. плати та інших платежів за цим
договором,  за  якими  у  Орендаря  є  заборгованість,  в  інтересах  відповідноЇ  сторони  цього
договору. Сторона, в інтересах якоЇ подається позов, може компенсувати іншій стороні судові і
інші витрати, пов'язані з поданням позову.

3.8.  На  суму  заборгованості  Орендаря  із  сплати  орендно.і. пііати  нараховується  пеня  в
розмірі подвійно.і. обліковоЇ ставки Національного  банку на дату нарахування пені від суми
заборгованості за кожний день прострочення перерахування орендно.і. плати.

3.9.   Надміру   сплачена   сума   орендно.і.   плати,    що    надійшла   до    бюджету   або
БалансоутримуЬачу,  підлягає  в  установленому  порядку  зарахуванню  в  рахунок  майбутніх
платежів, а у разі неможливості такого зарахування у зв'язку з припиненням орендних відносин
-поверненню Орендарю. Сума орендно.і. плати, сплачено.і. авансом відповідно до пункту 3.5
цього договору, підтіягає зарахуванню в рахунок сплати орендноЇ плати за перші місяці оренди
після підписання акта приймання-передачі Майна.

3.10.   Припинення  договору   оренди   не   звільняє   Орендаря   від   обов'язку   сплатити
заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи пеню та
неустойку (за наявності).

3.11.     Орендар     зобов'язаний     на     вимогу     Орендодавця     проводити     звіряння
взаєморозрахунків за орендними платежами і оформляти акти звіряння.

4. Повернення Майна з оренди і забезпечувальний депозит
4.1. У разі припинення договору орендар зобов'язаний:
звільнити протягом трьох робочих днів орендоване Майно від належних Орендарю речей

і повернути його відповідно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому стаці, `в
якому  Майно  перебувало  на момент  передачі  його  в  оренду,  з  урахуванням  нормальног6`
фізичного  зносу,  а  якщо  Орендарем  були  виконані  невід'ємні  поліпшення  або  проведено
капітальний ремонт, - то разом із такими поліпшеннями/капітальним ремонтом;

сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передує даті повернення Майна з оренди,
пеню  (за наявності),  сплатити Балансоутримувачу платежі за договором про  відшкодування
витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг
Орендарю, нараховану до дати, що передує даті повернення Майна з оренди;
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відшкодувати Балансоутркрачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повно.і. або
частково.і.)  орендованого  Майна  з  вини  Орендаря  (і  в  межах  сум,  що  перевищують  суму
страхового відщкодування, якщо воно поширюється на випадки погіршення стану або втрати
орендованого    Майна),    або    в    разі    демонтажу    чи    іншого    вилучення    невід'ємних
поліпшень/капітального ремонту.

'
4.2.    Протягом    трьох    робочих    днів    з    моменту   припинення    цього    договору

Балансоутримувач зобов'язашй  оглянути Майно  і зафіксувати його поточний стан,  а також
стан    розрахунків    за   цим    договором    і    за   договором    про    відшсодування    витрат
Балансоутримувача  на  утримання  орендованого  Майна  та  надання  комунашних  послуг
Орендарю в акті повернення з оренди орендованого Майна.

Балансоутримувач  складає  акт  повернення  з   оренди  орендованого  Майна  у  щ]ьох
оригінальних примірниках і надає підписані Балансоутримувачем примірники Орендарю.

Орендар зобов'язаний:
підписати три примірники акта повернення з оренди орендованого Майна не пізніше ніж

протягом наступного робочого дня з моменту 'і.х отримання від Балансоутримувача і одночасно
повернути Балансоутримувачу два примірники підписаних Орендарем актів разом із ктіючами
від об'єкта оренди (у разі, коли доступ до об' єкта оренди забезпечується ключами);

звільнити Майно одночасно із поверненням підписаних Орендарем актів,
Не пізніше ніж на четвертий робочий день після припинення договору Балансоутримувач

зобов'язаний   надати   Орендодавцю   примірник   підписаного   акта   повернення   з   оренди
орендованого  Майна  або  письмово  повідомити  Орендодавщо  про  відмову  Орендаря  від
підписання акта та/або  створення перешкод Орендарем у доступі до  орендованого Майна з
метою його огляду, та/або про неповернення підписаних Орендарем примірників акта.

4.3. Майно вважається повернутим з оренди з моменту підписання Балансоутримувачем та
Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.

4.4.   Якіцо   Орендар   не   повертає   Майно   після   окримання   від   Балансоутримувача
примірників акта повернення з оренди орендованого Майна, Орендар сплачує до державного
бюджету неустойку у розмірі подвійноЇ орендноЇ плати за кожний день користування Майном
після дати припинення цього договору,

4.5. З метою виконання зобов'язань Орендаря за цим договором, а також за договором про
вішкодування  витрат  Балансоутримувача  на  утримання  орендованого  Майна  та  надання
комунальних послуг Орендарю до або в день підписання цього договору Орендар сплачує на
рахунок Орендодавця забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у пункті 11 Умов.

4.6. Орендодавець повертає забезпечувальний депозит Орендарю протягом п'яти робочих
днів   пістія   отримання   від   Балансоутримувача   примірника   акта   повернення   з   оренди
орендованого Майна, підписаного бе3 зауважень Балансоутримувача, або здійснює вирахування
сум, визначених у пункті 4,8 цього договору, у разі наявності зауважень Балансоутримувача або
Орендодавця.

4.7. Орендодавець перераховує забезпечувальний депозит у повному обсязі до державногоt
бюджету, якщо :                                     '

Орендар відмовився від підписання  акта повернення з  оренди  орендованого  Майна у
строк, визначений цим договором, або створює перешкоди у доступі до орендованого Мqйна
представників Балансоутримувача або Орендодавця з метою складення такого акта;                   `ч-

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

4.8. Орендодавець не пізніше ніж протягом п'ятого робочого дня з моменту отримання від
Балансоутримувача примірника акта повернення з оренди орендованого Майна і3 зауваженнями
(або  за  наявності  зауважень  Орендодавця)  зараховує  забезпечувальний  депозит  в  рахунок
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невиконаних  зобов'язань  Орещаря  і  перераховує  забезпечува]іьнй  депозит  на  погашення
зобов'язань Орендаря у такій черговості:

у  першу  чергу  погашаються  зобов'язання  Орендаря  із  сплати  пені  (пункт  3,9  цього
договору)  (у  такому  разі  відповідна  суму  забезпечувального  депозиту  розподітіяється  між
державним бі6джетом і Балансоутримувачем) ;

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

у третю чергу погашаються зобов'язання Орендаря із сплати частини орендно.і. плати, жа
відповідно до пункту 16 Умов підлягає сплаті до державного бюджету;

у четверту чергу погашаються зобов'язання Орендаря із сплати частини орендноЇ плати,
яка відповідно до пункту 16 Умов підляі`ає сплаті Балансоутримувачу;

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

у шосту чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсаці.і. суми збитків, завданих
орендованому Майну;

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

Орендодавець повертає Орендарю суму забезпечувального депозиту, жа залишилась після
здійснення вирахувань, передбачених цим пунктом.

5. ПОліпшення і ремонт орендованого майна
5.1. Орендар має право:

за згодою Балансоутримувача проводити поточний та/або капітальний ремонт Майна і
виступати  замовником  на виготовлення  проектно-кошторисно.і. документаці.і.  на проведення
ремонту;

здійсшовати  невід'ємні  поліпшення  Майна  за  наявності  рішення  Орендодавщ  про
надання згоди, прийнятого відповідно до Закону та Порядку;

за згодою Орендодавця, наданою відповідно до Закону та Порядку, і один раз протягом
строку  оренди  зарахувати  частину  витрат  на  проведення  капітаjіьного  ремонту  в  рахунок
зменшення орендноЇ плати.

5.2.   Порядок   отримання   Орендарем   згоди   Балансоутримувача   і   Орендодавця   на
проведення  відповідних  видів  робіт,  передбачених  пунктом  5.1  цього  договору,  порядок
отримання Орендарем згоди Орендодавця на зарахування витрат на проведення цих робіт в
рахунок орендноЇ плати і умови, на яких здійснюється таке зарахування, а також сума витрат,
які можуть бути зараховані, визначаються Порядком.

5.3. Орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід'ємних поліпшень
Майна у порядку та на умовах, встаноЬлених Порядком.

5.4. Орендар має щ]аво на компенсацію вартості здійснених ним невід'ємних поліпшень
Майна від переможця аукціону з приватизаці.і. Майна, а якщо таким переможцем стає Орет.дqр,
-  то  право  на  зарахування  в  рахунок  купівеjшно.і.  ціни  суми  вартості  здійснених  ним.
невід'ємних поліішень у порядку та на умовах, встановлених Законом УкраЇни від 18 сішя
2018  р.  №  2269-VШ  "Про  приватизацію  державного  і  комунального  майна"  ОЗідомості
ВерховноЇ Ради УкраЇни, 2018 р., № 12, ст. 68) (далі -Закон про приватизацію).

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

призначення, визначеного у пункті 7 Умов.
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6.2.  Орендар  зобов'язаш:[й  забезпечувати  збереження  орендованого  Майна,  запобігати
його  пошкодженню  і  псуваншо,  тримати  Майно  в  порядку,  передбаченому  санітарними
нормами та правилами пожежноЇ безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані,
не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
здійснювати зіаходи протипожежно.і. безпеки.

'
6.3, Орендар зобов'язаний:

відповідно   до   вимог   нормативно-правових   актів   з   пожежноЇ   безпеки   розробляти
комплексні заходи щодо забезпечення пожежно.і. безпеки об' єкта оренди Майна;

забезпечувати  додержання  протипожежних  вимог,  стандартів,  норм,  правил,  а  також
виконання  вимог  приписів  і  постанов  органів  державного  пожежного  нагляду  та  вимог
відповідних служб (підрозділів) Балансоутримувача;

утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку,
обладнання та інвентар, не допускати Їх використання не за призначенням;

проводити  внутрішні  розслідування  випадків  пожеж  та  подавати  Балансоутримувачу
відповідні документи розслідування.

Орендар  несе  відповідальність  за дотримання  правил  експ]іуатаціЇ  інженерних  мереж,
пожежно.і. безпеки і санітарних норм у приміщеннях згідно і3 законодавством.

6.4. Орендар зобов'язаний забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутримувача
доступ на об'єкт оренди у робочі дні у робочий час (а у разі отримання скарг на порушення
правил тиші або провадження Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає шкоди або
незручностей власникам суміжних приміщень, -то у будь-який інший час) з метою здійснення
контрошо  за  його  використанням  та  виконанням  Орендарем  умов  цього  договору.  Про
необхідність  отримання  доступу  до  об'єкта  оренди  Балансоутримувач  або  Орендодавець
повідомтіяє Орендареві електронною поштою принаймні за один робочий день, крім випадків,
коли доступ до об'єкта оренди необхідно  окримати з метою запобігання нанесенню пжоди
об' єкту оренди чи втіасності третіх осіб через виникнення загрози його пошкодження внаслідок
аварійних ситуацій або внаслідок настання надзвичайних ситуацій, техногенного та природного
характеру,  а  також  у  разі  отримання  скарг  на  порушення  правил  тиші  або  провадження
Орендарем діяльності у неробоий час, яка завдає іпкоди або незручностей власникам суміжних
приміщень.  У разі виникнення таких ситуацій  Орендар  зобов'язаний вживати невідкладних
заходів для ліквідаціЇ .і.х наслідків.

6.5.  ПроЇягом  п'яти робочих днів  з  дати укладення цього  договору Балансоутримувач
зобов'язаний надати Орендарю дш підписання:

два примірники договору про  відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання
орендованого  Майна та надання комунальних послуг  Орендарю  відповідно  до  примірного
договору, затвердженого наказом Фонду державного майна, та/або

проекти договорів із постачальниками комунатіьних послуг, якщо стосовно об' єкта оренди
такими постачальниками комунальних послуг відкриті окремі особові рахунки або якіцо окремі
особові рахунки були відкриті на попереднього користувача Майном.

Орендар зобов'язаний протягом' десяти робочих днів з моменту отримання примірників
договору про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та
надання комунаТіьних по слуг Орендарю :

підписати і повернути Балансоутримувачу примірник договору; або                                    `Ф
подати  Балансоутримувачу  обґрунтовані  заувqження  до   сум  витрат,  які  підляі.ають

відшкодуваншо Орендарем за договором.
Орендар   зобов'язаний   протягом   десяти   робочих   днів   з   моменту   отримання   від

Балансоутримувача  відповіді  на  сво.і.  зауваження,  яка  містить  документальні  підтвердження
витрат, які підлягають відшкодуванню Орендарем, підписати і повернути Балансоутримувачу
примірник договору.
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Орендар вживає заходів дщ укладення із постачальниками комунальних послуг договорів
на постачання відповідних комунальних послуг протягом місяця з моменту отримання проектів
відповідних      договорів      від      Балансоутримувача.      Орендар      зобов'язаний      надати
Балансоутримувачу копіЇ договорів, укладених із постачаjіьниками комунальних послуг.

7. Страхування об'єкта оренди, відшкодування витрат на оцінку Майна та
УКЛадеННЯ ОХОРОННОГО дОГОВОРУ

7.1. Орендар зобов'язаний:

протягом  10 календарних днів з дня укладення цього договору застрахувати Майно на
суму його  страхово.і. вартості,  визначеноЇ у пункті  6.2  Умов,  на користь  Балансоутримувача
згідно з Порядком, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного
лиха,  та  протягом  10  календарних  днів  з  дня  укладення  договору  страхування  (договорів
страхування)  надати  Балансоутримувачу  та  Орендодавцю  завірені  належним  чином  копі.і.
договору страхування і документів, які підтверджують сплату страхового платежу (страхових
платежів);

поновтіювати щороку договір страхування так, щоб протягом строку ді.і. цього договору
Майно  було  застрахованим,  і надавати  Балансоутримувачу та Орендодавцю  копі.і. завірених
належним  чином  договору  страхування  і  документів,  які підтверджують  сплату  страхового
платежу.  Якщо  договір  страхування укладений  на строк,  що  є  іншим,  ніж  один рік,  такий
договір повинен бути поновлений пісш закінчення строку, на який він укладено,

Оплата послуг страховика здійсню ється за рахунок Орендаря (страхуватіьника).
8. Суборенда

8.1. Орендар не має права передавати Майно в суборенду.

9. Запевнення сторін

9.1. Балансоутримувач і Орендодавець запевняіоть Орендаря, що:

9.1.1. крім випадків, коли про інше зазначене в акті приймання-передачі, об'єкт оренди є
вільним від третіх осіб,  всередині об'єкта немає майна,  належного третім особам, повний і
безперешкодний  доступ  до  об'єкта може  бути  наданий  Орендарю  в  день  підписання  акта
приймання-передачі  разом  із  комплектом  кjіючів  від  об'єкта у  кількості,  зазначеній  в  акті
приймання-передачі;

9.1.2. інформація про Майно, оприлюднена в оголошенні про передачу в оренду (в обсязі,
передбаченому пунктом 26 Порядку), посилання на яке зазначене у пункті 4.2 Умов, відповідає
дійсності, за винятком обставин, відображених в акті приймання-передачі.

9.2.  Орендар має можтіивість, забезпечену його власними або залученими фінансовими
ресурсами, своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату та інші платежі відповідно
до цього договору.

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

9.4.   Одночасно   або   до   уклщення   цього   договору   Орендар   повністю   сплатив
забезпечувальний депозит в розмірі, визначеному у пункті 11 Умов.

10. додаткові умови оренди
10.1. додаткові умови не визначені.

11. Відповідальність і вирішення спорів за договором
11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони

несуть відповідальність згідно і3 законом та договором.
11.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за

зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим договором. Орендар відповідає за
сво.і.ми  зобов'язанн"и  і  за  зобов'язаннями,  за  якими  він  є. правонаступником,  вик]іючно
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втіасним майном.  Стягнення зґа цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване
державнє Майно.

11.3. Спори, які виникають за цим договором або в зв'язку з ним, не вирішені іптіяхом
переговорів, вирішуються в судовому порядку.

11.4.   Сіягнейня  заборгованості  з  орендноЇ  плати,  пені  та  неустойки  (за  наявності),
передбачених  цим  договором,  може  здійснюватися  на  підставі  рішення  суду.  Стягнення
заборгованості з оплати орендноЇ п]іати відповідно до частини шосто.і. статті  17 Закону може
здійснюватися в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

12. Строк чинності, умови зміни та припинення договору
12.1.  Цей  договір  укладено  на  строк,  визначений  у  пункті  12  Умов.  Перебіг  строку

договору починається з дня набрання чинності цим договором. Цей договір набирає чинності в
день  його  підписання  сторонами,  Строк  оренди  за  цим  договором  починається  з  дати
підписанш акта приймання-передачі і закінчується датою припинення цього договору.

12.2, Умови цього договору зберігають силу протягом всього строку діЇ цього договору, в
тому  числі  у  разі,  коли  після  його  укладення  законодавством  встановлено  правила,  що
погірhують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендно.і. плати -до
виконання зобов'язань.

12.3, Зміни і доповнення до договору вносяться до закінчення строку його ді.і. за взаємною
згодою сторін з урахуванням встановлених статтею 16 Закону та Порядком умов та обмежень
ш]іяхом  уктіадення  договорів  про   внесення  змін   і  доповнень  у  письмовій   формі,  які
підписуються сторонами та є невід'ємними частинами цього договору.

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

Орендар, який  бажає продовжити цей договір на новий  строк,  повинен звернутись до
Орендодавця за три місяці до закінчення строку ді.і. договору і3 заявою.

Пропуск строку подання заяви Орендарем є підставою дтія припинення цього договору на
підставі закінчення строку, на який його було укладено, відповідно до пункту 13 5 Порядку.

Орендар, який має намір продовжити договір  оренди нерухомого  майна,  що  підлягає
продовженню  за  результатами  проведення  аукціону,  зобов'язаний  забезпечити  доступ  до
об' єкта оренди потенційних орендарів.

Орендар має переважне право на продовження цього договору, яке може бути реалізовано
ним у визначений в Порядку спосіб.

12.5. Якщо інше не передбачено цим договором, перехід права власності на орендоване
Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цим договором, і він
зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступника), за
винятком випадку приватизаці.і. орендованого Майна Орендарем.

12.6. договір припиняється:

12.6.1 з підстав, передбачених частиною першою статті 24 Закону, і при цьому:

12.6.1.1. якщо підставою припинення договору є закінчення строку, на який його укладено
(абзац другий частини першоЇ статті 24 Закону), то договір вважається припиненим з:

дати закінчення строку, на який його було укладено, на підставі рішення Орендодавця`. прфо.
відмову у продовженні цього договору, прийнятого з підстав, передбачених стапею 19 Закону,
в межах строків, визначених частиною п'ятою статгі 18 Закону; або рішення орендодавця про
припинення  цього  договору  з  підстав  пропуску  Орендарем  строку  на  подання  заяви  про
продовження цього  договору,  передбаченого  частиною  третьою  статті  18  Закону (пункт  135
порядку);

12.6.1.2. якщо підставою припинення договору є обставини, передбачені абзацами третім,
четвертим, сьомим, восьмим частини першо.і. статті 24 Закону, договір вважається припиненим з



ш
дати  настання  відіювідноЇ  Qбставини  на  підставі  рішення  Орендодавця  або  на  підставі
документа, який свідчить про настання факту припинення юридично.і. особи;

12.6.2  якщо   Орендар   надав   недостовірну  інформацію   про   право   бути   орендарем
відповідно до положень частин третьо.і. і четверто.і. статті 4 Закону.

договір вваЖається припиненим з ціє.і. підстави в односторонньому порядку на 30 день
після надіслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього договору,
крім випадку, ко]іи протягом зазначеного  строку Орендар звернувся до  суду з  оскарженням
такого рішення Орендодавця.

У такому разі договір вважається припиненим:
після закінчення №ох місяців з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, якщо

судом не відкрито провадження у справі за таким позовом Орендаря протягом зазначеного
двомісячного строку; або

з дати набрання законно'і. сили рішенням суду про відмову у позові Оренда,ря; або
з дати залишення судом позову без розгляду, припинення провадження у справі або з дати

відкликання Орендарем позову.
Лист про дострокове припинення надсилається на адресу електронно.і. пошти Орендаря і

поштовим  відправленням  із  повідомленням  про  вручення  і  описом  вкладення  за  адресою
місцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна;

12.6.3 якщо цей договір підписаний без одночасного підписання акта приймання-передачі
Майна.  договір  вважається  припиненим  з  ціє.і.  підстави  на  п'ятий  робочий  день  після
підписання цього договору, якщо станом на цей день акт приймання-передачі не підписаний
через  відмову  Орендаря,  про  що  Балансоутримувач  повинен  скласти  акт  та  цовідомити
Орендодавцю,

12.6.4. на вимогу Орендодавця з підстав, передбачених пунктом 12.7 цього договору, і при
цьому договір вважається припиненим в день, визначений відповідно до абзацу третього пункту
11 t8 цього договору;

12.6.5. на вимогу Орендаря з підста]з, передбачених пунктом  12.9 цього договору, і при
цьому договір вважається припиненим в день, визначений відповідно до абзацу другого пункту
12.10 цього договору;

12.6.6.  за згодою  сторін на підставі договору про припинення з дати підписання акта
повернення Майна з оренди;

12.6.7.  на  вимогу  будь-яко.і.  із   сторін  цього  договору  за  рішенням  суду  з  підстав,
передбачених законодавством.

12.7. договір може бути достроково припинений на вимогу Орендода]3ця, якщо Орендар:
12.7.1. допустив прострочення сплати орендно.і. плати на строк бі]п,ше трьох місяців або

сумарна заборгованість з орендно'і. плати більша, ніж плата за три місяці;

12.7.2. використовує Майно не за цільовим призначенням, визначеним у пункті 7.1 Умов;
1

12.7.З. передав Майно, його ча6тину у користування іншій особі;

12.7.4. уклав договір суборенди;

12.7.5. перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або Балансоутримувача здійснюв.а`Тй
контроль за використанням Майна, виконанням умов цього договору.

12.8. Про наявність однієЇ з підстав для дострокового припинення договору з ініціативи
Орендодавця,   передбачених   пунктом    12.7   цього   договору,    Орендодавець   повідомляє
Орендареві та іншій стороні договору листом. У ]іисті повинен міститись опис порушення і
вимогу про  його  усунення в  строк не  менш як  15  та не  більш як  30 робочих днів з дати
реєстраці.і. листа (у строк п'яT`и робочих днів, якщо порушення стосується прострочення сплати



12

орендноЇ  плати  або  перешкоджання  у  здійсненні  Орендодавцем  або  Балансоукримувачем
контролю  за  використанн"  М-айна):   Лист  пересилається  на  адрес.у  електронно.і'  пошти
Орендаря і поштовим відправлеш" із повідомленням про вручення і описом вкладення за
адресоюмісцезнаходженняОрендаря,атакожзаадресоюорендованогоМайна.

Якщо   протягом   встановленого   у   приписі   часу   Орендар   не   усунув   порушеніш,
Орендодавець  надси']іає  Орендарю  ]іист,  у  якому  повідомтіяє  Орендареві  про  дострокове
припинення  договору  на  вимогу  Орендодавця.  У  листі  зазначається  підстава  припиненні
договору,посиїіаннянавимогупроусуненняпорушення,атакожпоситіаннянаобставини,які
свідчатьпроте,щопорушеннятриваєпіслязакінченнястроку,відведеногодшйогоусунення,

договірвважаєтьсяіщипиненимнап'ятийробочийденьпісшнадісланняОрендодавцем
Орендарю   їіиста   про   дострокове   припинення   цього   договору.   Орендодавець   надсилає
Орендарю  лист про дострокове припиненш цього договору е]іектронною поштою,  а також
поштовим  відправленням  із  повідомленням  про  вручення  і  описом  вкладення  за  адресою
місцезнаходження  Орендаря,  а також  за  адресою  орендованого  Майна.  дата  дострокового
припинення  цього  договору  на вимогу  Орендода]зця  встановтіюється  на підставі  іптемпеjи
поштовоговішіленнянапоштовомувідправленніОрендода]зщ.

12JLЦейдоговірможебутидостроковоприпиненийнавимоіуОрендаря,якщо:
12.9.1.  щ]отягом  одного  місяця  після  підписання  акта  приймання-передачі  Орендар

отримає докази  істотно.і. невідііовідності  об'єкта оренди інформаці.і. про  нього,  зазначеній .в
оголошенні  або  інформаційному повідомл.еннVінформаціЇ про  об'єкт  оренди,  якщо  договір
укладенобезпроведеніиаукціону,абовактіприймання-передачі;або

12.9.2.  протягом  двох  місяців  пістія  підішсання  акта приймання-передачі  Орендар  не
матимеможливостівикористовуватиоб'єктабощ]иступитидовжонанняремонтнихробітна
об'єкті  через  відсутність  на  об'єкh  можjіивосН  підішочентя  до  комунаjіьнж  послуг,  або
відмови   Балансоутримувача   ук1іас"   із   Орендарем   договір   про   ві;цпкодування   витрат
Балансоукримувача  на  утримання  орендованого  Майна  та  надання  комунальних  послуг
Орендарю,абовідмовипостачатіьниківвідіювідішккоhОшальнихпослугукластиізОрендарем
договоринапостачаннятакихіюслугпротяі`омодногомісящзмоментузверненняОрендаря
(за умови, що  Орендар звернувся до тамх постачальників послуг не пізніше ніж протягом
одногомісящпіс]іяпідписанняактаприймання-передачіМайна).

12.10.  Про  виявлення  обставин,  які  дають  право  Орендарю  на припинення  договору
відповідно  до  пункту  12.9  цього  договору,  Орендар  повинен  повідомити  Орендодавцю  і
Балансоутримувачу  із  наданням  відповідних  доказів  протягом  трьох  робочих  днів  пісш
закінчення строків, передбачених ііунктом  12.9 договору. Якщо протягом 30 днів з моменту
отриманняповідомленняОрендарязауваженняОрендарянебудутьусщені,Орендарі3адсИлає
ОрендодавцюіБалансоукримувачувимогущ]одостроковеприпиненшцьогодоговоруівимогу
проповерненшзабезпечувальног9депозитуісплаченихсуморендно.і.плати.ВимогиОрендаря,
заявлені  після  закінчення  строків,  встанов]іених  цим  пунктом  договору,  задоволенню  не
підjшають,

договір вважається припиненим на десятий робочий день пісти надіслання Орендар?м
Орендодавцю і Балансоутримувачу вимоги про дострокове припинення цього договору крім
випадків, коли Орендодавець або Балансоутримувач надав Орендарю обґрунтовані зауватенш
щодо  обставин,  викладених  у  повідомленні  Орендаря.  Спори  щодо  обґрунтованості  цих
зауважень вирішуються судом.

За  відсутності  зауважень
другим цього цункту:

Балансоукримувач  повертає   орендарю   відповідну   llaULmlly   uгUILI.н,.+u+   .+..__~_,
Орендарем,  протягом  десяти  календарни  днів  з  моменту  окриманш  вимо"  Орендаря  і
підписаншОрендаремактаповерненняМайназоренди;

ОрендодавецьповертаєсплаченийОрендаремзабезпечувальнийдепозитпротягомдесяти
календарних  днів  з  моменту  отримання  вимоги  Орендаря  і  підписання  Орендарем  акта
поверненняМайназорещщ.ПоверненняорендноЇплати,щобуланадмірусплаченаОрендарем
добюджету,здійсіпоєтьсяупорядку,визначеномузаконодавством,

Орендодавця  та  Балансоутримкрача  передбачених  абзацом

г  Оіієнпаою  відповідну  частину  орендноЇ  плати,  сплачєн`8і`
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m.І].Ї-.=z±-=ГЕ1=ІjЕЄШЯдОГОВОРУ:

по.::Е±[]=є=Е срєшованого  Майна,  здійснені  Орендарем  за рахунок  власних  коштів  за
згодою єLгі:5: вЕзЕачєшс у пункті 5.1 цього договору, які можна відокремити від орендованого
Майна,  Еіе  зав=аюш  йому  шкоди,  є  власністю  Орендаря,  а  поліпшення,  які  не  можна
відокрєїш± бєз іпЕющ для майна, -власністю держави;

полішенш Майна, зроблені Орендарем бе3 згоди осіб, визначених у пункті 5.1  цього
договору, яRі не можна відокремити без шкоди для Майна, є власністю держави та Їх вартість
кошенсаці1-непідлягає.

12.12+    Майію    вважається    поверненим    Балансоутримувачу   з    моменту    підписання
Баjіансоутримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.

13. Інше

1З.1  Орендар письмово повідомляє іншим  сторонам договору протягом п'яти робочих
днів з дати внесення змін у його найменуванні, місцезнаходженні,  банківських реквізитах і
контактних даних. Орендодавець або Балансоутримувач повідомляє Орендареві про відповідні
зміни письмово або на адресу електронноЇ попгги.

1З.2.   Якщо   протшом   строку   діі.   договору   відбувається   зміна   Орендодавця   або
Балансоутримувача Майна, новий Орендодавещ або Балансоуіримувач стає стороною такого
договору шляхом складешя акга про заміну сторош у договорі оренди державного майна (далі
-  акт  про  заміну  стороіш).  Аш  щ]О  заміну  сторош  підішсується  попереднім  і  новим
Орендодавцем  або  Балансоутриьіувачен  та  в  той  же  деш  надсішається  інішм  сторонам
договору тіистом (ціншм з оішсом). Аіп про заміну сторони складається у трьох оригінальних
примірниках.   Новий   Орендодавець  або  Балансоутримувач  зобов'язаний   (протягом  п'яти
робочих днів від дати його надсилашя Орендарю) опублікувати зазначений акт в електронній
торговій системі. Орендодавець або Балансоуіріщrвач за іщd договором вважається заміненим
з моменту опублікування акта про заміну сторін в електронній торговій системі.

1З.З.  У  разі  реорганізаціЇ  Орендаря договір  оренди  зберігає чинність  д]ія  відповідного
правонаступника юридично.і. особи - Ореіідаря.

У разі виділу з юридично.і. особи - Орендаря окремоі. юридишо.і. особи перехід до тако.і.
особи  прав  і   обов'язків,  які  витікають  із  цього  договору,  можливий  лише  за  згодою
Орендодавця.

Заміна сторони Орендаря набуває т-ості з шія внесення змін до цього договору,
Заміна Орендаря інша, ніж передбачена іщd ііунктом, не допускається,
13.4. Цей договір укладено у трьох примірішках, кожен з яких має однакову юридичну

силу, по ошому для Ореіідаря, Орендодавця і Балансоутримувача.

Від Орендаря:

Від Орендодавця:

В ід Б алансоутримувача:



Акт
приймання-передачі в оренду нерухомого майна,

що належить до державно.і. власності
^

смтЛюбешів   ' Zf грудня 2021 року

Орендар,  ТОВАРИСТВО З  ОБМЕЖЕНОЮ ВІдПОВІдАЛЬНІСТЮ
«РАМЕдАС  УКРАЇНА»,   код  за  ЄдРПОУ  41602890,   що   знаходиться  за
адресою:  04053, м. КиЇі3 вул.  Січових Стрільців,  12,  офіс 42, в особі директора
Бурякова Ярослава Євгенійовича, який діє на підставі статуту ТОВ «РАМЕдАС
УКРАЇНА»  (нова редакція),  затвердженого  рішенням  єдиного  учасника ТОВ
«РАМЕдАС   УКРАЇНА»   б/н   від   26.12.2019   та   наказу   ТОВ   «РАМЕдАС
УКРАЇНА»  від  16.12.2019  №  144  «Про  переведення  Бурякова Я.Є.»,  з  одніє.і.
сторони,   та   балансоутримувач,   Відокремлений   структурний   підрозділ
«Любешівський   технічний   фаховий   коледж   Луцького   національного
технічного  університету»,  код  за  ЄдРПОУ  О2540083,  що  знаходиться  за
адресою:   44201,  Волинська  обл.,   смт  Любешів,   вул.   Брестська,   7,   в   особі
директора Хомича Анатолія Васильовича, який діє на підставі Положення про
Відокремлений   структурний   підрозділ   «Любешівський   технічний   фаховий
коледж  Луцького  національного  технічного  університету"   введений  в  дію
наказом  JШТУ  від  26.06.2020  №  237-05-35,  затверджений  наказом  ректора
JШТУ  від  25.06.2020  та  довіреності  JШТУ  від  о1.10.2020,  з  другоЇ  сторони,
склали цей Акт, про наведене нижче:

1.На виконання договору  оренди  нерухомого  майна,  що  належить  до
державно.і.  Власності     від  jzЇЄ.12.2021   №  zt7Ґ€7    (далі  -  договір  оренди)
Балансоутримувач передає, а Орендар приймає в строкове платне користування
нерухоме майно, що належить до державно.і. власності, -

Характеристика нерухомого майна Частина будівлі
Ключ об'єкта, під яким об'єкт

6372включений до Переліку
відповіднdго типу
поверх 1

Загальна площа об'єкта (кв. м) 190,23

Корисна площа об'єкта (кв. м) 190,23

Назва об'єкта                                , Частина нежитлового приміщення
громадсько-побутового блоку

Місцезнаходження об'єкта 44201, Волинська обл., смт Любешів,
вул. Брестська, 7

(далі   -   Об'єкт   оренди),   що   перебуває   на   балансі   Балансоутримувача  т-а`
належить до сфери управління Міністерства освіти і науки УкраЇни.

2. Балансюутримувач і Орендар засвідчують, що, за винятком тих випадків
і обставин, про які зазначено у пункті 3 нижче:

2.1.  Об'єкт  оренди  є  вільним  від  третіх  осіб,  всередині  Об'єкта  оренди
немає майна, належного третім особам,  повний і безперешкодний доступ до
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Об'єкта оренди надаєтьсяґ Орендарю в день        підписання        цього        акта
приймання-передачі;

2.2. полвністю відповідає дійсності інформація про Об'єкт оренди:
оприлюднена в оголошенні про передачу в оренду (інформаціЇ про об'єкт

оренди),   а  також  розкрита  на  сайті  Фонду  державного  майна  Укра.і'ни  у
Переліку відповідного типу.

3.   Запевнення   Балансоутримувача,   зазначені   у   пунктах   9.1.1    і   9.1.2
договору оренди, повністю відповідають дійсності, а випадки і обставини, на
які є посилання у цих пунктах договору оренди, відсутні.

4.  Цим  Актом  орендар  засвідчує,  що  отримав  від  Балансоутримувача
необхідний комплект ключів від Об'єкта у кількості 1  штук.

Балансоутримувач

відокрЕмлЕшй структуршй
шдрозділ «люБЕшв ський
тЕхшчшй ФАховій колЕдж
луцького нАщонАлі,ного

орендар

товАриство з оБмЕ)кЕною
відповідАІіьшстю
«рА-дА с укрАїнА»


