уо еаа
ДОГОВIР

NЬ

про передачу майна територiальноi громади MicTa Киева в оренду
(нова редакцiя договору про передачу майна територiальноi громади MicT,a
Киева в оренду вiд 30.09.2015 Л'Q 502-1)

MicTo КиТв

"

2s2, о9

20Цроку

виконавчого органу КиiвськоТ
!,епартаМент комУнальноi власностi м. Кисва
_
в
MicbKoi Ради(Киiвськоi MicbKoT державнОТ адмiнiстрацii), (да",ri орЕнДОЩДВЕI]Ь),
на
особi першого заступника директора Шмуляра олега Васильовича, який дiс
пiдставi Положення про ,.щепартамент комунальнот власностi м, Кисва виконавчого
органу КиТвськот MiciKoT Ради (КиiвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстраuiТ), яке
(КиТвськоТ
затверджене розпорядженняМ виконавчого органУ КиТвськоТ MicbKoT ради
про
MicbKoT державноi адмiнiстрачiТ) вiл 29 грулня 2012 року J\lЪ 2383, Положення
оренду майна територiальнот громади MicTa Кисва, яке затверджене рiшенням
КиТвськоi MicbKoi Ради вiд21 квiтня 2015 року J\Ib 415/1280 (iз внесеними змiнами
Ns 2114085), та наказу.Щепартаменту
рiшенням КиТвськоТ MicbKoT ради вiд 08.02.2018
no*y"-"HoT власностi м. Кисва виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT Ради (КиiвськоТ
сторони, та
MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) вiд 11 сiчня 2016 року J\ъ 238 з однiеТ
комунальний заклад uт.urр-"но-видовищний заклад культури Китвський
*уrriц"ruльний академiчний театр опери i ба,rету для дiтей та юнацтва> (налалi орвндДР) в особi директора - художнього керiвника Качанова Петра Федорови,lа,
на пiдставi Статуту, з лругоi сторони, а також ffепартамент культури
яка

дiс

виконавчого органу КrлiвськоI MicbKoT Ради (КиТвськоi MicbKoT державrrоТ
адмiнiстРацii), (далi - БАлАНсоутрИмувАч), в особi директора ПоповоТ fliни
олегiвнй, яка дiС на пiдставi ПолоЖення, що iменУютьсЯ разом Сторони, уклали

tцей

Щоговiр про нижче}Iаведене:

1.

1.1.
КиТвськот

прЕдмЕт договору

орЕндоддвЕцъ на пiдставi протоколУ засiдання постiйноТ KoMiciT
MicbKoT Ради з питань власностi вiд 04.09.2018 Jt 39/115 перслае, а

оренДу нежитЛовi примiщення, що належать до комуtлальноТ
власностi територiальноi громади MicTa Кисва (далi - оБ,скТ), яке знаходитI)ся За
адресою: м. КиТв, вул. Межигiрська, 2 лiт. А для розмiщення комунального закладу
nyn"ryp", який частково утримуеться за рахунок бюджету MicTa Кисва,

орЕндДР приймае в

|,2. Цей Щоговiр визначае взаемовiдносини CTOPIH щодО

строкового,

платного користування ОРЕНДАРЕМ ОБ'еКТОМ,
2.

оБ,€кт орЕнди

2.1. оБ,сктоМ оренди с: нежитловi примiщення загальною

,70||,,|кв.

ПЛОIЦеЮ

м (iз них 695,5
у томУ числi: пiдвал 2031,8 кв. м, 1 поверх - 2459,6 кв.
кв. м в погодинну оренду вiдповiдно до графiку, затвердженому Щепартамеllтом
культури), 2 поверх - |9,78,2 кв. м, надбудоВа 542,1 кв. м, згiдно з викопiюванням з
поповерхового плану, що складас невiд'смну частину цього Щоговору.
]vI..

2.2. BapTicTb оБ'СКТА згiдно iз затвердженим актом оцiнки нерухомого майна
станоМ на 31.05.2018 рокУ становить 62 280 994,00 грн. (шiстдесят два мiльйоtrи
двiстi вiсiмдесят тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири грн. 00 коп.) без BpaxyBaHHrI

пдв.

2.з. Стан ОБ'СКТД на дату передачi його ОРЕНДАРЕВI не потребУс
поточного i каt1iтального ремонту i визначаеться в akTi приймання-переда,ti цього
fiоговору.

2.4. Передача оБ,сктА в оренду не тягне за собою виникнення в
орЕнддРЯ права власностi на цей оБ,скт. Власником оБ'СКТА залиtпа€ться
територiальна громада MicTa Киева, а ОРЕН!АР користусться ним протягом строку
оренди.
3.

орЕнднА плАтА

3.1. Орендна гIлата визначена на пiдставi Методики розрах\,нк1, орендноТ
пJIати за майно ,гериторiальноТ громади MicTa Киева, яке передасться в оренду.
за.гвердженоТ рiшенням КиТвськоТ MicbKoi ради вiд 2l квiтня 20l5 рок1 N9 4l5l1280,
i становить без rlДВ: l грн. на piK (l грн 20 коп з ПДВ).

З,2. Орендна плата за кояtний наступний мiсяць визначасl,ьсЯ пIляхоМ

коригування оренднот плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляuii за пото,tгlий
мiiяць. Оперативна iнформачiя про itлдекси iнфляцii, розрахованi .]epritaBгttlKl
слуя<бою статистики УкраТни. розмiщу€ться на веб-сайтi Фонду державного майна
УкраТни.

з.з. у разi користування оБ,сктоМ протягом неповного

ка_lендарногО
мiсяця (першого таlабо останнього мiсяцiв оренди) добова орен.]на п-]ата за днi
користування tsизначасться згiдно з Методикою розрахунку орен:нот п,lати за
,йпо територiальнот громади MicTa Кисва, яке передасться в орен-]\. на ocHoBi

орендноТ пJIати за вiдповiднi мiсячi пропорчiйно дням користування,

3.4. Розмiр ореl{дноТ п"llати пiдлягас перегляду на вимог\, o:HicT iз CTOPIH у

вitння }tAI"{lIoM
разi зл,tiни Методики розрахунку орендноТ плати за KopItcT\
територiальноТ громади MicTa Кисва, яке передаеться в орен-]}. та в iнших
випадках, передбачених законодавством Украiни.

орЕндоддвЕ,цъ зоббв'язаний звернутися до оРЕНдАрЯ iз вltrIогок'

про
перегляд оренлнот плати, якшо змiни до Методики мають Hac--ti:ktlrl збi-rьшення
Ka-reH_]apHIIx днiв з
розмiру оренднот плати за цим !,оговором, протягом 30
моменту набуття чинностi вiдповiдними змiнами.

звернутися до ОРЕндодАВL{Я iз ви}Iогок] про перегляд
орендноi плати, якшО змiнИ до МетоДики мають наслiдком зпliнr- розrriрr, орендноТ
гIлати за цим ffоговором, протягом будь-якого строку пiсля набl ття чиrtност,i
вiдповiдними змiнами.

орЕндДР може

новий розмiр оренднот плати починае застосовуватись з першого числа

мiсяця, наступного за датоIо укладання СТоРонАмИ додатковоТ r го.]и до цього
iз змiнами.
щоговору щодо приведення розмiру оренднот плати у вiдповiднiсть
внесениМи до Методики. Вiдмова орЕндАРЯ укласти додатков} r,гоДу щодо
збiльшення орендноТ плати з метою приведення Ti у вiдповiднiсть iз змiнами,
внесеними до Методики, с пiдставою для дострокового припинення цього
Щоговору.

3.5. Додатково до оренднот плати нараховуеться податок на додану BapTicTb
у розмiрах та порядку, визначених законодавством УкраТни, який сплачуеться
ОРЕНДАРЕМ разом з орендною платою.

з.6. Орендна плата сплачуеться орЕ,ндАрЕМ на рахунок
БАлАнСоутриМувАчА, починаючи з дати пiдписання акта прийманняпередачi.

З.7. Орендна плата сплачуеться орЕндАрЕМ незаJIежно вiд наслiдкiв
господарськоI дiяльностi орЕндАРЯ щомiсячно не пiзнiше 15 числа поточного

мiсяця.

3.8.

У разi якщо орЕндАР не може

використовувати орендоване майно у
необхiднiстЮ проведення ремонтних робiт, за йоru клопотанням,
рiшенням орЕндодАвця на пiдставi рiшення постiйноi koMicii Киiвськот MicbkoT
ради з питань власностi на перiод виконання ремонтних робiт орендна плата може
бути зменшена на 50 вiдсоткiв для об'ектiв площею до 150 кв. м на строк не бiльше
3 мiсяцiв, а для об'сктiв площею бiльше l50 кв. м на строк не бiльше б мiсяцiв.

зв'язкУ

з

IНфОРМаЦiЯ ЩОДО Неможливостi використовування орендованого майна
пiдтверджуеться вiдповiдним актом, складеним орЕндАрЕМ та

БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ.

передбачена цим пунктом зменшена орендна плата може бути встановлена
один раз протягом строку дiТ цього Щоговору.

з.9- оплата комунальних послуг, витрат на утримання прибулинковот
територiI, BapTicTb послуг по ремонту i технiчному обслуговуваннIо iнженерного
обладнаНня та внутрiшньобудинкових мереж, ремонту будiвлi,
у т.ч.: покрiвлi,
фасаду, вивiз смiття тощо, компенсацiю витраТ БдлднСоутриМувдчд за
користування земельною дiлянкою не входить до складу орендноi плати та
сплачусться ОРЕН!АРЕМ окремо.
З.10. Зобов'язання орЕндАРЯ по сплатi орендноТ плати забезпечуються
у
виглядi авансовоi орендноi плати в розмiрi не менше нiж орендна плата за
два
мiсяцi. орЕндАР сплачуе авансовий платiж протягом 10 календарних
днiв з дати
пiдписання !оговору. БАлАнСоутриМувАЧ зараховус авансовий платiж як
оренд,нУ платУ за ocTaHHi два мiсяцi строку дiТ
!оговору оренди. Iндексацiя
оренднот плати в цьому випадку проводиться вiдповiдно до Методики
розрахунку
орендноi плати за майно територiальнот громади MicTa Кисва, яке переда€ться в
оренду.

3.1l. надмiру сплачена сума

оренднот плати пiдлягае в установленому
порядкУ залiкУ в рахуноК майбутнiХ платежiв, а
у разi неможливостi такого залiку у
зв'язку з припиненням орендних вiдносин поверненню оРЕндАрю.

з.|2. У разi припинення (розiрвання) цього !оговору орЕнддР сплачус
орендпу плату до дня tIовернення оБ'СКТА за актом приймання-передачi включно.
Закiнчення строку дiТ цього Щоговору не звiльняе орЕнддрЯ вiд обов'язку
сплатити заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникла,
у повному
обсязi, враховуючи санкцii БАлАнсоутримувАчу.
4.
4.

оБов,язки CTOPIH

l. ОРЕНДОДАВЕI]Ъ зобов'язаний:

4.|.l, Протягом 30 календарних днiв з моменту пiдписання цього
!оговору

додатками передати по акту приймання-передачi

оБ,скт.

з

4.1.2. Не вчиняти дiй, якi б перешкоджали ОРЕНДАРIО користуватися
ОБ'СКТОМ на умовах цього Щоговору.

У

випадку реорганiзацii ОРЕНДАРЯ до припинення чинностi цього
щоговору переукласти цей !оговiр на таких самих умовах з одним iз
правонаступникiв. якшо останнiй згоден стати ОРЕНДАРЕМ.
4.1.3.

У

ОРЕН!АРЕМ невiд'смних полiпшень

орендоваllого
оБ'€КТД ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний здiйснювати контроль за здiйснеtlнrtм
таких полiпшень.
4.1.4.

разi здiйснення

4.1.5. Вiдшкодувати орЕндАрю,

у разi

приватизачiТ орендованого
оБ,сктд, BapTicTb зроблених невiдокремлюваних полiпшень орендованого
оБ'€КТд, за наявностi згоди орЕндодАвцЯ на TaKi полiпшення. в межах
збiльшення BapTocTi орендованого оБ,сктА в результатi таких по-riпшень.
4.2.

ОРВН!АР зобов'язаний:

4.2.|. Прийняти по акту приймання-передачi ОБ'СКТ.
4.2.2. Викорl,tстовувати
Ilього ffогtlвору.

4.2.з. Свосчасно

i в

оБ,скТ вiдповiдно до його

призначення та умов

повному обсязi сплачувати орендн), п-lат}, та irlrпi

платеяti.

4.2,4. Забезпечити належне збереження, експлуатацiю i caHiTapHe утр1,1мання
оБ,сктд оренди, його обладнання, iнвентарю та запобiгати I"{ого пошкодженню i
псуванню.
4.2.5. При орендi пiдвальних примiщень дотримуватись правII.1 експлуатаuiТ
iнженерних комунiкацiй та вимог БнIп-l1-104-76 по зберiганFllо Tal

та ремонту
складуванню матерiальних цiнностей

у пiдвальних

пришtiшеннях.

а

тако}к

забезпе.lити Тх захист вiд аварiй iнх<енерних комунiкацiй.

4.2.6. ГIротягом строку дiт Щоговору до пере:ачi оБ,€ктА

БдлднСоутриМувдчУ

по акту приймання-передачi за cBil"t рах\,нок проl]одиl,и
необхiдний пото.Iний ремонт оБ'СКТА (фасалу булинкr,. покрiв--li. орендоваtt{L{х
примiшдень, мiсць спiльt-lого користування, системи опаJення. во.]опостаtIа[ItIя T,il
всlдовiдведення). L{я умова flоговору не розгляда€ться як дозвi.-l на здiйснеttllя

полiпшень орендованого оБ,сктА i не тягне за собок-l
ОРЕНДОДАВЦЯ щодо компенсацiI BapTocTi полiпшень.

зобов'язанняI

4.2.,7, Забезпечити пiдготовку ОБ'СКТА до експлуатацiТ в осiнньо-зимовий
перiод: провести утеплення BiKoH, дверей, ремонт покрiвлi (у разi необхiдностi).

4.2.8. Вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноТ безпеки
об'скr,а
розробляти комплекснi заходи щодо забезпечення пожежнот безпеки
оренди. ЗабезпечуватИ додержання протипожежних вимог стандартiв, HopN{.
правил, а також виконання вимог приписiв i постанов органiв державного
пожежного нагляду. Утримувати у справному cTaHi засоби протипоя(ежного
захистУ i зв'язку' пожежнУ TexHiKy' обладнання та iHBeHTap, не допускатИ Тх
використання не за призначеFIням. Проводити розслiдування випадкiв пожеж Tzl
подавати БАлднСоутриМувдчУ вiдповiднi документи розслiдування.

т.4.2.9, Забезпечувати безперешкодний доступ до ОБ'СКТА представникiв

ОРЕНДОДАВЦЯ, БАЛАНСОУТРИМУВАЧА та структурного
виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради (КиТвськоi MicbKoT

пiдроздiлу

державноТ

адмiнiстрацii), що здiйснюе управлiння майном, та надавати за першою вимогою
всю необхiдну iнформацiю щодо ОБ'еКТА для перевiрки дотримання
ОРЕНДАРЕМ умов цього Щоговору.

4.2.10.

На

вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ або БАЛАНСОУТРИМУВАЧА

проводити звiряння вза€морозрахункiв по орендних гIлатежах i оформляти
вiдповiднi акти звiрки, щорiчно брати участь в iнвентаризацiТ розрахункiв станом
на 1 сiчня.

4.2.||. Не менш нiж за 2 мiсяцi письмово до припинення використання
ОБ'СКТА повiдомити ОРЕН.ЩОДАВЦЮ та БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ.
4.2.|2. Самостiйно сплачувати BapTicTb фактично спожитих комунальних
послуг постачальникам таких послуг, якi надаються за окремими договорами.
укладеними ОРЕНДАРЕМ з цими органiзацiями (водопостачання, каналiзацiя, газ,
електрична та теплова енергiя, вивiз смiтгя i т. п.), за тарифами, якi у
встановленому законодавством порядку вiдшкодовують повну BapTicTb Тх надання.

У разi вiдсутностi можливостi укладання прямих договорiв

з

4.2.|З. Самостiйно сплачувати на пiдставi договору

з

пiдприемствами-постачаJIьниками послуг (водопостачання, газ, теплова енергiя та
iH.), ОРЕНЩАР вiлшкодовуе витрати БАЛАНСОУТРИМУВАЧА за наданi послуги
вiдповiдностi до окремо укладених договорiв на пiдставi даних облiку
(лiчильникiв).

у

БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ, пропорцiйно орендованiй площi, частку витрат

на
утримання прибулинковоi територiТ, на ремонт покрiвлi, фасаду, вивiз смiття Tolllo,
послуг по технiчному обслуговуванню iнженерного обладнаtтlля

внутрiшньобудинкових мереж та компенсацiю витрат БАЛАНСОУТРИМУВАЧА
за користування земельною дiлянкою.

4,2,|4. У разi, якщо ОБ'еКТ с об'сктом культурноТ спадщини чи його
частиною, дотримуватись умов охоронного договору на пам'ятку культурноТ
спадщини, укладеного мiж БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ або ОРЕНДАРЕ,М та
органом охорони культурноТ спадщини.

4.2.15. Протягом мiсяця пiсля укладення цього !оговору застрахувати
ОБ'СКТ не менше нiж на його BapTicTb за висновком про BapTicTb/aKToM оцiнки на

який несе ризик випадковоТ загибелi LIи
пошкодження ОБ'СКТА, у порядку, визначеному законодавством, i надати
ОРЕНДОДАВЦЮ та БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ копiТ страхового полiсу/договору i
платiжного доручення гrро сплату страхового внеску. Постiйно поновлювати
договiр страхування таким чином, щоб на увесь строк ОБ'СКТ був застрахований.
користь БАЛАНСОУТРИМУВАЧА,

4.2.|6.

У

разi прийняття рiшення щодо нього про припинення шляхоlI

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

сулi

письмово повiдомити про це ОРЕНДОДАВЦЮ та
БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ в 10-денний TepMiH з дати прийнятгя вiдповiдного
господарському

рiшення.

4.2.|'l. У разi приватизацiТ ОБ'СКТА ОРЕНДАРЕМ в 10-денший TepMiH
надати ОРЕНДОДАВЦЮ та БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ копiю нотарiальtlо
посвiдченого договору купiвлi-продажу ОБ'СКТА та акта приймання-передачi.

4,2.|8.

У разi змiни

мiсцезнаходження
строк.

рахунку, назви пiдприемства, телефону,
письмово повiдомляти про це ОРЕНДОДАВЦЮ у тижневий

4.2,|9. Забезпечити нilлежне утримання iнженерних

комунiкашiй
(водопроводу, каналiзацii, електричних та опалювitпьних мереж), якi знаходяться

У

випадку аварiй та проведення планових ремонтних робiт
повiдомляти про це ОРЕНДОДАВЦЮ та БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ.

на ОБ'СКТI.

4.2.20. Пiсля припинення дii цього .Щоговору протягом З календарних днiв
передати майно по акту приймання-передачi БАIIАНСОУТРИМУВАЧУ. Акт

приймання-передачi ОБ'еКТА пiдписуеться вiдповiдним ОРЕНДОДАВЦЕМ,
ОРЕНДАРЕМ та БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ. У разi невиконання цього пункту
ОРЕНДАР сплачуе неустойку у подвiйному розмiрi орендноi плати.
4,2.2|. З метою приведення розмiру орендноТ плати у вiдповiднiсть iз новими

ринковими умовами ОРЕНДАР мае надати ОРЕНДОДАВЦЮ новий звiт
незtLпежноТ оцiнки ОБ'еКТА:

з

за три мiсяцi до дати закiнчення цього !оговору - якщо Щоговiр укладено
менше нiж на три роки i ОРЕНДАР бажас продовжити !оговiр на новий строк, або
через три роки пiсля дати попереднього звiту
три i бiльше poKiB.

-

якщо ,Щоговiр укладено

FIa

Одночасно iз звiтом надасться заява про продовження ffоговору на новий
строк, якщо нова оцiнка здiйснюеться з метою продовження дii flоговору на новий
строк.

Порушення ОРЕНДАРЕМ зазначеного у цьому пунктi строку надання 1BiTy
про незалежну оцiнку бiльше нiж на два мiсяцi е пiдставою для непродовження
!оговору на новий строк або для дострокового розiрвання .Щоговору. Пропущений
строк може бути поновлений на пiдставi рiшення постiйноi KoMiciT КиТвськоТ
MicbKoT ради з питань власностi.

4.2.22, У разi необхiдностi здiйснити заходи з метою пристосування
ОБ'СКТА до потреб людей з обмеженими фiзичними можливостями.
4.2.2З. У разi виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацili,
пов'язаЕих з природною стихiсю: ураган, землетрус, великий снiгопад, ожеледиця
тощо, надавати cBoix працiвникiв для лiквiдацii ix наслiдкiв.
4.2,24. Здiйснити нотарiальне посвiдчення та державну реестрацiю цього
!оговору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своТх коштiв.
4.2,25. Сторони вживають заходи для здiйснеIIнJI державноi ресстрацii права
власностi територiальноi громади MicTa Киева на ОБ'еКТ. З цiею метою
ОРЕНДОМВЕЦЪ вживас заходiв, передбачених рiшенням КиiвськоI MicbKoT ради
вiд 2З жовтня 2013 року Ns270l9"l58 <Про питання, пов'язанi з державною
реестрацiсю речових прав на нерухоме майно, що напежить до комунальноi
власностi територiальноТ громади MicTa Кисва>>, зокрема, забезпечус видачу
протягом шести мiсяцiв з моменту укладання цього Щоговору секретарем КиiвськоТ

мiськоi ради або iншою уповноваженою особою довiреностi ОРЕН!АРЮ для
вчинення вiд iMeHi територiальноi громади MicTa Кисва Bcix дiй, необхiдних для
здiйснення технiчноi iнвентаризацii i ресстрацii права власностi територiальноТ
громади MicTa Киева на ОБ'СКТ. Витрати, пов'язанi з вчиненням цих дiй,
покладаються на ОРЕНДАРЯ, з його згоди/

БАЛАНСоУТРИМУВАЧ

зобов'язаний

:

4.З.|. У непереданих в оренду примiщеннях забезпе.lувати

додер)Itання

вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноТ безпеки.

4.З,2. Здiйснювати контроль за виконанням ОРЕНДАРЕМ умов цього
!оговору i у разi виникнення заборгованостi з орендноТ плати або iнших платежiв
вжити заходiв щодо погашення заборгованостi, в тому числi проводити вiдповiдгlу
претензiйно-позовну роботу.
5.

прАвА CTOPIH

5.1. ОРЕНДОДАВЕ,IfЬ мае право:

5.1.1. Проводити необхiдний огляд та перевiрку виконання OPEHflAPEM
умов цього !оговору. В процесi перевiрки виконання умов цього !,оговору орснди
може бути здiйснена фото-або вiдеофiксацiя cTally та умов використання ОБ'СКl-А.

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

невиконання або неналежного виконання умов цього !оговору.

5.1.3. Вiдмовитися вiд !оговору та в}кити необхiдних захолiв llJlrl
примусового виселення ОРЕНДАРЯ при несплатi ОРЕНДАРЕМ орендноТ Ilла,ги
протягом 3 мiсяцiв пiдряд з дня закiнчення строку платежу.

5.1.4. Контролювати з залученням БАЛАНСОУТРИМУВАЧА виконаIltlrl
умов цього !оговору та використання ОБ'СКТА, переданого в оренду за ttим
.Щоговором, i у разi необхiдностi спiльно з БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ Bxtl.,ttltt,г1.I
вiдповiдних заходiв реагування.
5.2.

БАЛАl]СОУТРИМУВАЧ мас право:

5.2.|. Проводити необхiдний огляд та перевiрку виконання ОРЕFIДАI'I:.М
умов цього flоговору. В процесi перевiрки виконаI{ня умов цього ffоговору ореIIди
може бути здiйснена фото- або вiдеофiксацiя стану та умов використаIIня

оБ,сктА.

5,2.2, Стягнути з

ОРЕН!АРЯ

заборгованiсть з орендноТ плати та iншi збиткll.

заподiянi ним невиконанням своТх зобов'язань за цим !,оговором. шлях()м
звернення

стягнення

на

його

кошти

та

майно

в

порядку,

визI{аLIеIIо\l\/

законодавством УкраТни.
5.3. ОРЕНЩАР мае право:

5.З.1, Використовувати ОБ'СКТ вiдповiдlло до його признzltlення l,а \\IoI]
цього !оговору.

5.З.2. Виступати замовником на виготовлення
документацiТ на проведення ремонту.

проектно-кошторrtсtttlТ

5.3.3. На час проведення ремонту порушувати питання про зменшення
орендноi плати для частковоi компенсацiТ cBoix витрат на ремонт з урахуванням
вимог пiдпункту 3.8 цього .Щоговору.
5.3.4. Сплачувати орендну плату авансом за будь-який перiод у межах строку

Iндексацiя орендноi плати в цьому випадку проводиться у
вiдповiдностi до Методики розрахунку орендноТ плати за майно територiальноТ

дiI ffоговору.

громади MicTa Кисва, яке передаеться в оренду.

5,3.5. Звернутися до ОРЕНДОДАВЦЯ з клопотанням щодо вiдповiдного
зменшення оренднот плати, якщо з незалежних вiд нього обставин змiнилися
умови, передбаченi цим !оговором, або icToTHo погiршився стан ОБ'СКТА не з
вини ОРЕНДАРЯ.
5.3.6. За попередньою згодою ОРЕНДОДДВЦЯ здавати ОБ'€КТ в суборенду.
Суб<эрендну плату в розмiрi, що не перевищуе орендноТ плати за об'ект суборенди,
отримуе ОРЕНДДР, а решта суборендноТ плати спрямовусться до бюджету MicTa
Киева.

За згодою ОРЕНДОДДВLUI

проводити замiну, реконструкцiло,
розширення, технiчне переозброення оБ,сктА, Що зумовлюс пiдвищення йогсl
5.З.'7.

BapTocTi.

6.

ВIДПОВIДАЛЪНIСТЬ CTOPIH

6.1. ОРВНДОДАВЕЦЪ не несе вiдповiдальностi за збитки, HaHeceHi
орЕнддРЮ внаслiдок aBapiT iнженерних комунiкацiй, якi знаходяться на оБ'СК]'l
або за його межами, якщо вину ОРЕНДОДДВЦЯ не встановлено.

6.2,за несвоечасну та не в повному обсязi сплату оренднот плати та iнших
платежiв на користь БАЛАнсоутРимувАЧА орЕнДАР сплачуе на користь

БдлднСоутриМувдчД пенЮ в розмiрi 0,5 О/о вiд розмiРу несплаЧених орендних
та iншиХ платежiВ за кожниЙ денЬ прострочення, zше не бiльше розмiру,
встановленого законодавством

Украiни.

.

у

разi, якщо на дату сплати оренднот плати заборгованiсть за нею становить
загалоМ не менше нiж трИ мiсяцi, ОрендаР такоЖ сплачуе штраф у розмiрi З Yо вiд
суми заборгованостi.

у

випадку примусового стягнення орендноi плати та iнших платежiв у
порядку, встановленому законодавством УкраТни, з ОРЕНДАрЯ також стягуютьсrI

у повному обсязi втрати, пов'язанi з таким стягненням.

6.з. орЕНДДР вiдшкодовус БАлАнСоутриМувАчУ збитки, спричиненi
неналежним ремонтом або експлуатацiсю ОБ'СКТА.

при погiршеннi стану або знищеннi об'екта оренди з вини орЕндАря

вiдшкодовус БДЛДнсоутРимувАЧУ
необхiдна для вiдновлення майна.

BiH
збитки в подвiйному розмiрi BapTocTi, яка

ВiдшкодУвання збиткiв, передбачених циМ пунктом,.Щоговору, здiйснюетьсrl
лише за умови, якщо вищезазначенi ризики не застраховано або розмiр страхового
вiдшкодування менше розмiру завданих збиткiв.
6.4. Ризик випадковоТ загибелi

оБ,сктА

несе

БАлАнсоутримувАч.

6.5.

У разi звiльнення орЕндАрЕМ оБ,сктА

без письмового попередження

орЕндОдАвцЯ та БАЛАнсоутРимувАЧА, а також без складання акта про
передачУ оБ,сктА В наJIежномУ cTaHi орЕндАР несе повну матерiальну

ВiДПОВiДаЛЬНiСТЬ За HaнeceHi

у зв'язку з цим збитки в повному тх

та сплачуЪ
до

БАлАнСоутриМувАчУ оренднУ платУ за весЬ .r.рiоД розмiрi
користування
пiдписання акта приймання-передачi ОБ'СКТА.

6-6. За майно, зzLпишене орЕндАРЕМ

нагляду та

охорони, орЕндодАвЕць

у

вiдповiдальностi не несуть.

орендованому примiщеннi без

та

БАлАнсоутримувАч

При невиконаннi або порушеннi однiею iз CTOPIH умов цього
flоговору
та з iншИх пiдстаВ, передбачениХ законодавчими актами УкраiЪи, цей
Щоговiр
може бути розiрваний достроково на вимогу однiеi iз CTOPIH за
суду.
рiшенням
6,7 .

б,8. Спiрнi питання по цьому !оговору розглядаються

встановленому законодавством УкраiЪи.

у

порядку,

6.9. У разi наявностi у будiвлi або спорулi кiлькох орендарiв орЕнддр несе
солiдарну вiдповiдаrrьнiсть за належний технiчний стан цiеТ будЬлi або споруди. iх
фасаду, iнженерних комунiкацiй, caHiTapHe утримання об'скта оренди та
прибудинковоi територiТ.

6.10. У разi вiдМови оРЕНдАрЯ вiд пiдписання акта приймання-передачi
протягом 20 днiв з дати отримання акта вiд оРЕНдодАвЦЯ
flоговiр припиняс
свою дiю.
7.

вIдновлЕння оБ,€ктА орЕнди тА умови Його повЕрнЕння.
7.1. Амортизацiйнi нарахування на об'ект оренди нарахову€

та залишас

свосмУ розпоряДженнi БАлАнСоутриМувАч/оРЕндАр. Дмортизацiйнiу
нарахування використовуються на вiдновлення оБ,сктд. Право власностi на
майно, придбане або набуте в iнший спосiб за pu*y"on амортизацiйних

вiдрахувань, нчlJIежить териТорiальнiй громадi MicTa

Кисва.

7.2. орЕНЩАР не мас права без письмовоi згоди орЕндОддвцЯ 11роводити
переобладнання, перепланування, ремонт оБ,сктА, вести булiвельнi
рЪботи на
прибулинковiй територii.

7.3. ЗГОДа На Виконання таких робiт надасться листом ОРЕндощдвI]я, в
якому зазначасться про надання згоди, погодження проекту (якщо його наявнiсть
передбачена законодавством Укратни), кошторису витрат та TepMiH виконання
робiт,

7.4. Будiвельнi роботи на оБ'еКТI виконуються тiльки на пiдставi проектнокошториснот документацiт, розробленот та затвердженот В
установленому
законодавством Укратни порядку, та при наявностi дозвiльних документiв на

виконання будiвельних робiт, отриманих в
установленому порядку.
7

,5.

У

разi закiнчення/припинення

дii

цього !оговору або при його

розiрваннi орЕндАР зобов'язаний за актом прийманн"-п.р.дuчi повернути
оБ,скТ БАлАнСоутриМувАчУ у cTaHi, не гiршому, нiж
перебував
оБ,скТ на моменТ передачi його в оренду, з урахуванням" "*оrу
ycix здiйсненlлх

орЕндАрЕМ

полiпшеНь, якi неможливо вiдокремити вiд ОБ'еКТд без заподiяння
йому шкоди, з урахуванням зносу за перiод строку дiт
!оговору оренди.

.

'7.6.

Для отримання згоди орЕндОдАвцЯ на здiйснення

полiпшенЬ
оренду майна

i

матерiали згiдно з Положенням про
територiальноi громади MicTa Киева, затвердженим рiшенням Китвськоi MicbkoT
415/1280,
ради вiд 21 квiтня 2015 року Jt

орЕ,нддр подас заяву

BapTicTb полiпшень

орЕндОддвця, якi

оБ,сктА, проведених орЕндАрЕМ без

не можна вiдокремити без шкоди для

ОБ'ектА,

згоди
компенсацiТ

не пiдлягае.

вправi залишити за собою проведенi ним полiпшення оБ'СКТА,
здiйсненi за рахунОк власниХ коштiв, якщО вони можуть бути вiдокремленi вiд
ОБ'СКТА без заподiяння йому шкоди.

орЕнддР

Полiпшення оБ'еКТД, виконанi оРЕндАрЕМ за власнi кошти згiдно з
вимогами пiдпункту 7.3 цього !оговору, якi неможливо вiдокремити вiд оБ,сктд
без заподiяння йому шкоди, залишаються у комунальнiй власностi територiальноТ
громади MicTa Кисва за винятком приватизацiТ, продажу або iншого вiдчуження

оБ,ектА орЕндАрю.

отримати вiдшкодування витрат, здiйснених на
невiд'емнi полiпшення, виконанi за згодою орЕндодАвця, якщо орЕнддр

орЕнддр мас право

а ОРЕНщоддвЕцъ
не подовжив дiю Щоговору пiсля закiнчення строку оренди, у зв'язку з

нtlJIежно виконував умови.Щоговору протягом строку його дiТ,

необхiднiстю використання об'скта оренди для власних потреб,

розмiр вiдшкодування витрат, здiйснених на невiд'емнi

полiпшення,

визначасться за результатами незалежноТ оцiнки,
8.

осоБливI умови.

орЕнщдр не мас права передавати своi зобов'язання за цим Договором
та передавати оБ'скт повнiстю або частково в користування iншiй особi без
попередньоТ письмовоТ згоди ОРЕНДОДАВЦЯ,
8.1.

орЕнддР

не мас права укладати договори (контракти, угоди), у тому

iислi

про спiльну дiяльнiсть, пов'язанi з буль-яким використанням оБ,сктд iншокl
юридичною чи фiзичною особою без попереднього дозволу

орЕндоддвця,

порушення цiет умови .щоговору с пiдставою для дострокового розiрвання
цього !оговору в установленому порядку,
надаеться
8.2. РiшеНня прО передачУ оБ,сктД (йогО частини) в суборенду
ОРЕНДОДАВЦЕМ в установленому порядку,

8.3. оБ,СКТ повинен використовуватися оРЕНддрЕМ тiльки за цiльовирt
призначенням, обумовленим пiдпунктом 1.1 цього,Щоговору.

утриманнi, peMoHTi i технiчному
обслуговуuur"i булiвлi, у т.ч.: peMoHTi покрiвлi, фасаду будинку, iнженерного
систем i зовнiшнiх iнженерних мереж; вивiз
обладнанп"
""уrрiшньобулинкових
смiття; благоусЪроТ та caHiTapHoMy утриманнi прибудинковоТ територiТ

8.4. порядок участi орЕнддря

в

визначасться окремим договором, який укладаеться з
або iншою експлуатуючою органiзацiею,

8,5.

У

БдЛднсоутримувдчЕм

не за цiльовим
разi виявлення фактУ використання оБ,сктД

призначенням Щоговiр може бути розiрвано,

ОРЕНДДР зобов'язаний додатково сплатити рiзницю мiж орендною платоlо,
розрахованою за фактичний вид використання оБ,сктА, встановлений
перевiркою, та орендноЮ платою, визнаLIеноЮ циМ !оговором за весь перiод
оренди, з початку дiТ цього Щоговору.
9.

,r"

строк дIi договору

_9.1. L{ей Щоговiр с укладеним з моменту пiдписання його СТОРОI-IАМИ i дiС

Q!"

е9

20lфоку до " !е'

og

20/фоку.

9.2.Yci змiни та доповнення до цього Щоговору оформляються в письмОвiЙ

формi i вступають в силу з моменту пiдписання iх Сторонами.

9.З, Одностороння вiдмова вiд Договору не допускасться, KpiM випаrДкУ.
передбаченого пiдпунктом 5,1.3 цього !оговору. Лист з вiдмовою вiд ЩогОвtlРУ
направляеться поштоIо з повiдомленням про вручення за мiсцезнаходженняМ
орЕнддря, вказаниМ У !оговорi. Щоговiр е розiрваним з дати одержzlнLlя
ОРЕНДДРЕМ повiдомлення ОРЕНДОДАВЦЯ про вiдмову вiд Щоговору, або З д(аТI,1
повернеНня ОРЕНЩодАвцIО вiдмови вiд Договору з вiдмiткою вiддiлення зв'rIзку
про вiдсутнiсть ОРЕНДАРЯ за вказаною адресою.
9.4. ffоговiр припинясться в разi:

лiквiдацiТ ОРЕНДОДАВЦЯ або ОРЕНДАРЯ;

невиконання або систематичного неналежного виконання iстотних умов
договору;

закiнчення строку, на який його було укладено;
приватизацiТ об'скта оренди

ОРЕНДАРЕМ

(за участю

ОРЕНДАРЯ);

банкрутства ОРЕНffАРЯ;
загибелi ОБ'€КТА;
cMepTi

ОРЕНДАРЯ (якrцо орендарем с фiзична особа);

в iнших випадках, передбачених законом.

9.5. ffоговiр може бути розiрвано за погодженням CTopiH.

з дати

/[оговiр
повiдомлення ОРЕНДАРЯ/ОРЕНДОДАВЦЯ ПРО

вва}каеться розiрваним
згоду розiрвати !оговiр, але не ранiше дати повернення
ОБ'СКТА за актом приймання-передачi.

БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ

9.6. На вимогу однiсi iз CTOPIH Щоговiр мо}ке бути достроково розiрвано за

невиконання сторонАми своiх зобов'язань та
tliдстав, передбачених законодавчими актами УкраТни.

рiшенням суду

у разi

з

iншltх

. Щля продов}кення дiТ flоговору на новий строк ОРЕНДАР звертасться дО
ОРЕНДОДАВЦЯ за три мiсяцi до закiнчення строку лiТ цього Щоговору iз заявtltt'l
про продовження !оговору на новий строк. flо заяви додасться новий звi'г з
незалежноТ оцiнки ОБ'СКТА, як передбачено пунктом 4.2.2| цього !оговор1'.
9,7

неотримання ОРЕНДОДАВЦЕМ заяви ОРЕНДАРЯ i звi,r 1, ,]
незалеittноТ оцiнки ОБ'еКТА протягом двох мiсяцiв з дати закiн.tення гранLltIIIого
строку для Тх надання ОРЕДОДАВЕЦЬ зобов'язаний направити ОРЕIIДАI'I{)

У разi

повiдомлення про припинення цього flоговору. Зазначене повiдомлення повиttно
бути направлено не пiзнiше одного мiсяця пiсля закiнчення строку дiТ Щоговору.

У разi вiдсутностi

заяви однiеТ iз CTOPIH про припинення цього flоговорч
або змiну його умов пiсля закiнчення строку його дiТ протягом одного мiсяttя
Щоговiр l]вzlжаеться продовженим на той самий строк i lla тих самих умовах, якi
були передбаче1,Ii чим fiсlговором.

Зазначенi дiТ оформляIоться вiдповiдним договором. який
частиною цього fiоговору

е

гlевiд'смноtо

9.8. Ilей !оговiр складений в трьох примiрниках: по одному примiрнику дJIя

орЕндодАвця. орЕIlдлря та БАлАнсоутримувАчА. кожний

з

примiрникiв мас однакову юридичну силу.
10.

додАтки

Акт приймання-передачi,

викопiювання з по поверхового плану.
11.

мIсцЕзндход}кЕння тд плдтI)I{нI рЕквIзити CTOPIH

ОРЕНДОДАВЕЦЬ
Щепартаме

нт комунальноi

власностi м.

Киева

виконавчого

КиiвськоТ мiськоi ради
(КиiвськоТ

державноi адмiнiстрацii)

01001

м.

КиТв,

вул.

Хрещатик, 10
Поточний рахунок
Nьз54140010242,78 гу
ДКСУ у м. Киевi,
код банку 820019
Код еДРПоУ 19020401
тел.( 044)2026\96
факс(044)2026|1'7

Перший

i ЪЧýЦ:|И,fl.+

*-fЖý
I Уrрд\t

орЕндАр

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

Комунальний заклад
кТеатрально-видовищний
заклад культури КиТвський
мунiципальний академiчний
театр опери i балету лля
дiтей та юнацтва>

Щепартамент культури
виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoT
державноi алмiнiстрацiT)

04070, м. КиТв,
вул. Межигiрська,2
Р\р 26000608l95800, ПАТ
"УкрСиббанк" в м. Кисвi
мФо 351005,
едрпоу 054927з4
Iнд.под.номер
054921З26560, номер
свiдоцтва про реестрацiю
платника ПДВ 38309438
044 425З116, факс 4625056
Тел.бухг. 425-45-84

01004, м. КиIв,
бульв. Т. Шевченка,3
р/р J\ч 3155З280327З72 в
ДКСУ у м. Киевi,
код банку
Код СДРПОУ 022Зl9З3,
код доходiв 25010300
Iпн 0223 |9з26590
свiдоцтво платника ПЩВ
N9200093928
тел. (044) 2]9-64-09,
(lакс ( ()-{4) 2] 9 -59-64

.Щиректор-хуложнiй
керiвник

820019. '

ГУ

Лодаток
оЬ До.о"ору N9

вiд

t{, oJ(

€Ц!

201d_

Акт
приймання - передачi
нерухомого майна

J{. о9,

м. КиIв

201d'

першого заступника директора ,Щепартаменту
ОРЕнддр твзк
комунальноi власностi м. Киева Шмуляра олега Васильовича,
та юнацтва)) в особi
<киiвський мунiчипальний акалемiчний театр для дiтей
Петра Федоровича та
директора-художньоого керiвника Качанова
,Щепартамент культури в особi директора

орЕндОддвЕцЬ в особi

БдЛДНСОУТРИМУВДЧ

!,епартаменту ПоповоТ,Щiни Олегiвни

Склали цей акт про наступне:
оРЕНДоДАВЕЦЬПереДае'аоРЕНДАРприймасУоренДнекористУВання
z0l{_ року нежитловi
-,|.
;уГ
згiдно з ,Щоговором оренд " м ьь 7
"\д
2 лiт, д загальною площею
примiщення за Ъдр..Ъо: м. КиТв, ВУЛ. Межигiрська,

р,

78,8 кв. м (пiдвал).

Стан примiщень, що передаються в оренду згiдно даного Щоговору

-

задовiльний.
ОРЕНДОДАВЕЦЬ

Щ,епартамент комунальноi

власностi

м.

Кисва
влiкоIlавrIого органу Киiвськоi
(Киiвськоi
MicbKoi
ради
держtавноi
пriськоi
адмiнiстрачir)
ик директOра

1,д
?-4l_Б

i,_жý
t

у*riЧ}

орвндАр

Комунальний заклад (ТВЗК
<<Киiвський мунiципальни й
академi,lний театр опери i
балету для дiтей i юrlацтва>>

БАЛАНСОУТРИМУВАLI
БАЛАНСОУТРИМУВАLI
Щ,епартамент культури
виконавLIого

органу

Киiвськоi MicbKoi рали

(КиiвськоI MicbKoi державllоi
адмiнiстпацii)
/f'""Т'ъ*

J)-аl-,

Щиректор-хуложнiй керiвник
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