
ДОДАТКОВА УГОДА № 1
про продовження договору оренди державного нерухомого майна 

від 12.11.2018 №РОФ-1662 без проведення аукціону
(нова редакція)

І. Змінювані умови договору (далі -  Умови)

1 Н ай м ен уван н я н асел ен ого  пун кту м. М иколаїв

2 Д ата 24.11 .2021

3 С торони Н ай м ен уван н я

К од зг ід н о  3 
Є диним  д е р 
ж авн и м  р е 

єстром  ю р и 
д и ч н и х  осіб, 

ф ізи чн и х  осіб  
- п ідп ри єм ц ів  
і гром адськи х  

ф орм уван ь

А д р еса  м ісц е
знаходж ен н я

П різви щ е, ім ’я, 
по  батьков і (за  
н аявн ості) о со 
би, щ о п ід п и са

л а  договір

П осад а  осо 
би, щ о п ід п и 
сал а  договір

П оси лан н я на 
докум ент, який  

надає п овн о
важ ення на п і
дп и сан н я д о го 

вору  (статут, 
п олож ення, н а 
каз, дов ірен ість  

тощ о)

3.1. О рен до
давець

Р егіон альн е 
в ідд іл ен н я  Ф о 
нду держ авн ого  
м ай н а У країн и  
по  О д еськ ій  та 
М и колаївськ ій  
областях

43015722 65048, 
м. О деса, 
вул. В ели ка 
А рнаутська, 
15

С О К О Л
О лег

В аси льови ч

Заступ н и к  
н ачальн и ка 
РВ  Ф Д М У  по 
О деськ ій  та 
М и к ол аїв 
ськ ій  о бл ас
тях  -  н ач ал ь
н ик  У п р ав 
л ін н я  заб ез
печен н я р еа 
л ізац ії п овно
важ ен ь  у М и 
колаївськ ій  
області

П олож енн я про 
Р егіональне 
відд ілен н я Ф о 
нду д ер ж авн о 
го м ай н а У к ра
їни  по О деській  
та М и к ол аївсь 
кій  областях , 
затвердж ене 
наказом  Ф Д М У  
від 22 .05 .2019  
№  484, 
наказ Ф Д М У  
від 19.03.2020 
№  59-р «П ро 
переведен н я 
С окола О .В .», 
наказ РВ  від  
24 .03 .2020  
№ 0 1 -5 3 к  
«Щ одо д ел егу 
вання п овн о
важ ень заступ 
нику н ач ал ьн и 
ка Р егіон ал ьн о
го відд ілен н я 
Ф Д М У  по О де
ській  та  М и к о 
л аївськ ій  о б л а
стях -  н ач ал ь
нику У п р ав 
л ін н я  заб езп е
чення р еал іза 
ц ії п овн ова
ж ень у М и к о 
л аївськ ій  
області
С О К О Л У  О .В »

3.1.1 А дреса  ел ектр о н н о ї п ош ти  О рен додавц я, на яку 
н адси лаю ться  оф іц ій н і п о в ід ом лен н ям  за  цим  договором

m y k o la iv@ spfu .gov .ua

mailto:mykolaiv@spfu.gov.ua


3.2 Орендар ФОП 3025319998 54036, МУРЛЯН Єв- Фізична
Мурлян Є. А. м. Микола- ген Анатолійо- особа-

ЇВ , вич підприємець
вул.. Весе- 
линівська, 6

Виписка з єди
ного державно
го реєстру № 
175412 серія 
ААВ від 
22.03.2012

3.2.1 Адреса електронної пошти Орендаря, 
на яку надсилаються офіційні повідомлен
ням за цим 
договором

prokopenko.serg@rambler.ru

3.2.2 Офіційний веб-сайт (сторінка чи профіль в 
соціальній мережі) Орендаря, на якому опу
блікована інформація про Орендаря та його 
діяльність1

3.3 Балансо- Відокремлений 54001, БОНДАРЕН- Директор Наказ від
утр йму- структурний підрозділ м. Миколаїв, КО Георгій ВСП МБФК 28.09.2018 №
вач Миколаївського вул. 1 Сло- Г ригорович КНУБА 884, наказ про

будівельного фахового о бідська, буд. перейменуван-
' коледжу Київського »ог- 2 ня від

національного сч 04.03.2020 №
університету 366, положення
будівництва і від 26.02.2021
архітектури

3.3.1 Адреса електронної пошти Балансоутримувача, 
на яку надсилаються офіційні повідомленням 
за цим договором

strkolled@gmail.com

Об’єкт оренди та склад майна (далі -  Майно)

4.1 Інформація про об’єкт оренди -  нерухоме 
майно

Нежитлові приміщення 1-9, 1-10, 1-11, 1-12 загальною площею 94,6 
кв.м, першого поверху навчального корпусу № 2, за адресою: м. 
Миколаїв, вул. 1-ша Слобідська, 2

4.2 Посилання на реєстр рішень орендодавця про продовження договору оренди без аукціону, оприлюднений на 
сайті Фонду державного майна України (далі -  Реєстр)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/lbHyJOWebicqUEcOThSpbXTGQS_rJfeGrMs4BOIuYlM/edit#gid=l 58670857 
9
і номер під яким рішення орендодавця занесене до Реєстру - №___________________________________________

4.3 Інформація про належність Майна до пам’яток культу
рної спадщини, щойно виявлених об’єктів культурної 
спадщини

майно не належить до пам яток культурної спадщини 
або щойно виявлених об'єктів культурної спадщини

Процедура, в результаті якої Майно отримано в оренду

5.1. продовження -  без проведення аукціону

5.1.1 договір оренди державного нерухомого майна від 12.11.2018 №РОФ-1662

Вартість Майна

6.1 Ринкова (оціночна) вартість, визначена на підставі звіту про оцінку Майна 
(частина четверта статті 8 Закону України від 3 жовтня 2019 р. № 157-ІХ «Про 
оренду державного і комунального майна»

сума (гривень), без податку на 
додану вартість 
367310 грн.

6.1.1 Оцінювач ТОВ «Приват-Південь» дата оцінки 
«31» жовтня 2021 р.
дата затвердження висновку про вартість Майна 
«19» листопада 2021 р.______________________

6.1.2 Рецензент Черниш Олена Валеріївна дата рецензії
«18» листопада 2021 р.

6.2 Страхова вартість

6.2.1 Сума, яка дорівнює визначеній у пункті 6.1 
Умов

сума (гривень), без податку на додану вартість 
367310 грн.

mailto:prokopenko.serg@rambler.ru
mailto:strkolled@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/lbHyJOWebicqUEcOThSpbXTGQS_rJfeGrMs4BOIuYlM/edit%23gid=l


з
7 Ц ільове призначення М айна

7.1 М айно може бути ви кори стане О рендарем  з м етою  надання п ослуг, які не м ож уть бути  забезп ечені безп осеред
ньо устано вам и  або закладам и, визначеним и у  пункті 2 9  П орядку, і які є п о в ’язаними із забезпеченням  або об

сл уго вуван н ям  діяльності так о ї устан о ви  або закл ад у*
М айно передається в оренду з метою  організування хар чуванн я сту д ен тів  (буф ет)

8
Граф ік ви користання 
(зап овню ється, якщ о майно пере
дається в погодинну о р ен ду)

Не засто совується

9 О рендна плата та  інш і платежі

9.1 М ісячна орендна плата, ви зн а
чена на п ід ставі абзацу 4  части 
ни 7 статті 18 Закону

сум а, гри вень, без податку на 
додану вар тість 3 6 7 3 ,1 0  грн.

дата оцінки р и н кової вар то сті майна 
« 3 1 »  ж овтня 202 1  р., що є датою  
ви значення ор ен дної плати за базовий місяць 
оренди

9 .2 Витрати на утрим ання о р ен дованого  М айна та на
дання ком унальн и х п о сл уг О рендарю

ком п ен сую ться  О рендарем  в порядку, передбаченом у 
пунктом  6 .5  до говор у

10 Розм ір аван со во го  вн еск у  ор ен дно ї плати

10.1 2 (д в і) м ісячні орендні плати сум а, гр и вен ь, з ур ахуван н ям  П Д В  -  8 8 1 5 ,1 4  грн.

11 С ум а забезп ечувально го  депозиту 2 (д в і) м ісячні оренді плати, але в  б удь-яком у разі у  роз
мірі не м енш ом у, ніж розмір м інім альної заробітної пла
ти  станом  на перше число місяця, в яком у укладається 
цей договір
сум а, гривень, без п одатку на додану вар тість 7 3 4 6 ,2 0  
грн.

12 С трок договор у
12.1 2 роки 3 6 4  дн і, з 1 1 .1 1 .2 0 2 1  до 0 9 .1 1 .2 0 2 4  вклю чно

13 Згода на суб ор енд у
14 Д одаткові ум ови  оренди до датко ві ум ови не ви значені

15 Б ан ківськ і р еквізити 
для сплати ор ендної 
плати та інш их пла
теж ів відп о відно  до 
цього до говор у

Б алансоутр и м увача держ авного бю дж ету О рендодавця

О держ увач:
В ідокр ем лени й  структурний 
підрозділ М и ко л аївського  
б у д івел ьн о го  ф ахового  К и 
ївськ о го  нац іонального у н і
вер си тету  будівни ц тва  і ар
хітектур и ; Р ахун о к  
и А  1 2 8 2 0 1 7 2 0 3 1 3 2 3 1 0 0 4 2 0 3  
0 1 4 4 1 6 ; Б анк одерж увача: 
Д ерж авна казначей ська 
служ ба У кр аїни , м. К иїв; 
М Ф О  8 2 0 1 7 2 ; К од за Є Д Р- 
П О У  0 1 2 7 5 9 7 6 .

О держ увач:
М икола
їв .Г У  К /Ц ентрал.р- 
н /2 2 0 8 0 2 0 0 ;
Р ахун ок:
и А 8 8 8 9 9 9 9 8 0 3 1 3 0 3 0 0 9 3  
0 0 0 0 1 4 4 8 3 ;
Банк одерж увача: 
К азначей ство  У кр аї- 
ни(ел. адм . подат.);
К од за Є Д Р П О У  
3 7 9 9 2 0 3 0 .

О держ увач:
Регіон ал ьне відд ілення 
Ф о н д у  держ авного майна 
У кр аїни  по О деській  та 
М и ко л аївській  областях, 
Р ахун ок:
Ц А 16 8 2 0 1 7 2 0 3 5 5 2 9 9 0 0 2 0 0 2  
1 6 3 7 3 5  у  Д К С У , м. К и їв; 
К од за Є Д Р П О У  4 3 0 1 5 7 2 2

16 С п іввіднош ення 
розподілу ор ен дної 
плати станом  на дату  

укладення 
договор у

б алан соутр и м увачу 50 
в ід со тк ів  сум и орендної 
плати

держ авном у бю дж ету 5 0  в ід со тк ів  сум и ор ендної плати

17 Д ата заяви О рендаря про продовж ення д о говор у  оре
нди, п оданої О рендодавцю :

« 2 7 »  вересня 2 0 2 1  р.

Д ата і ви хідни й  номер д о 
відки  Б алансоутр и м увача, 
п ер едбаченої части ною  
ш остою  статті 18 Закону

« 2 1 »  ж овтня 2 0 2 1 р .

Д ата і номер ріш ення (н ака
зу) О рендодавця про продо
вж ення до говор у оренди

« 2 5 »  листопада 2 0 2 1  р.
№  1934



4

II. Незмінювані умови договору 

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

тне користування майно, зазначене у пункті 4 Умов, вартість якого становить суму, визначе
ну у пункті 6 Умов.

1.2. Майно передається в оренду для використання згідно з пунктом 7 Умов.

Умови передачі орендованого Майна Орендарю
2.1. Орендар вступив у строкове платне користування Майном у день підписання акта 

приймання-передачі Майна -  12.11.2018 року.
Акт повернення майна з оренди складається за формою, що розробляється 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.
Орендна плата

3.1. Орендна плата становить суму, визначену у пункті 9 Умов. Нарахування податку 
на додану вартість на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодав
ством.

До складу орендної плати не входять витрати на утримання орендованого майна (ко
мунальних послуг, послуг з управління об’єктом нерухомості, витрат на утримання прибу- 
динкової території та місць загального користування, вартість послуг з ремонту і технічного 
обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, 
у тому числі: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо), а також компенсація витрат Балансоутри- 
мувача за користування земельною ділянкою. Орендар несе ці витрати на основі окремих до
говорів, укладених із Балансоутримувачем та/або безпосередньо з постачальниками комуна
льних послуг в порядку, визначеному пунктом 6.5 цього договору.

3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць оренди визначається шляхом коригу
вання орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.3. Орендар сплачує орендну плату до державного бюджету та Балансоутримувачу у 
співвідношенні, визначеному у пункті 16 Умов щомісяця:

до 15 числа, що настає за поточним місяцем оренди.
3.4. Орендар сплачує орендну плату на підставі рахунків Балансоутримувача. Балан

соутримувач виставляє рахунок на загальну суму орендної плати із зазначенням частини 
орендної плати, яка сплачується на рахунок Балансоутримувача, і частини орендної плати, 
яка сплачується до державного бюджету. Податок на додану вартість нараховується на зага
льну суму орендної плати. Орендар сплачує Балансоутримувачу належну йому частину оре
ндної 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 поточного місяця оренди Ба
лансоутримувач 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 орендної плати), на під
ставі документів, визначених у пункті 3.6 цього договору.

3.6. Підставою для сплати авансового платежу з орендної плати є рішення Орендода
вця, зазначене у пункті 17 Умов.

3.7. Розмір орендної плати підлягає перегляду на вимогу однієї із сторін у разі зміни 
Методики.

Орендодавець зобов’язаний звернутися до Орендаря із вимогою про перегляд оренд
ної плати, якщо зміни до Методики мають наслідком збільшення розміру орендної плати за 
цим договором, протягом ЗО календарних днів з моменту набрання чинності відповідними 
змінами.



Орендар може звернутися до Орендодавця з вимогою про перегляд 
орендної плати, якщо зміни до Методики мають наслідком зміну розміру орендної плати за 
цим договором, протягом будь-якого строку після набрання чинності відповідними змінами.

Новий розмір орендної плати починає застосовуватися з першого числа місяця, що 
настає за датою укладення сторонами додаткової угоди до цього договору щодо приведення 
розміру орендної плати у відповідність із змінами, внесеними до Методики. Відмова Орен
даря укласти додаткову угоду щодо збільшення орендної плати з метою приведення її у від
повідність із змінами, внесеними до Методики, є підставою для дострокового припинення 
цього договору.

3.8. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується 
Орендодавцем (в частині, належній державному бюджету) та/або Балансоутримувачем (в ча
стині, належній Балансоутримувачу). Орендодавець і Балансоутримувач можуть за домовле
ністю звернутися із позовом про стягнення орендної плати та інших платежів за цим догово
ром, 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.

3.9. На суму заборгованості Орендаря із сплати орендної плати нараховується пеня в 
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку на дату нарахування пені від суми 
заборгованості за кожний день прострочення перерахування орендної плати.

3.10. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету або Балансоу
тримувачу, підлягає в установленому порядку зарахуванню в рахунок майбутніх платежів, а 
у разі неможливості такого зарахування у зв’язку з припиненням орендних відносин -  пове
рненню Орендарю. Сума орендної плати, сплаченої авансом відповідно до пункту 3.5 цього 
договору, підлягає зарахуванню в рахунок сплати орендної плати за перші місяці оренди за 
цим Договором.

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

3.12. Орендар зобов’язаний на вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозра- 
хунків за орендними платежами і оформляти акти звіряння.
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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 
стані, в якому Майно перебувало на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормаль
ного фізичного зносу, а якщо Орендарем були виконані невід’ємні поліпшення або проведе
но 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 відшко
дування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комуналь
них послуг Орендарю, нараховану до дати, що передує даті повернення Майна з оренди;

відшкодувати Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної 
або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря (і в межах сум, що перевищують суму 
страхового відшкодування, якщо воно поширюється на випадки погіршення стану або втрати 
орендованого Майна), або в разі демонтажу чи іншого вилучення невід’ємних поліп- 
шень/капітального ремонту.

4.2. Протягом трьох робочих днів з моменту припинення цього договору Балансоут
римувач зобов’язаний оглянути Майно і зафіксувати його поточний стан, а також стан роз
рахунків за цим договором і за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на 
утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю в акті повернення 
з оренди орендованого Майна.



Балансоутримувач складає акт повернення з оренди орендованого Майна у 
трьох оригінальних примірниках і надає підписані Балансоутримувачем примірники Оренда
рю.

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

ніж протягом наступного робочого дня з моменту їх отримання від Балансоутримувача і од
ночасно повернути Балансоутримувачу два примірники підписаних Орендарем актів разом із 
ключами 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 Балансоутри

мувач зобов’язаний надати Орендодавцю примірник підписаного акта повернення з оренди 
орендованого Майна або письмово повідомити Орендодавцю про відмову Орендаря від під
писання акта та/або створення перешкод Орендарем у доступі до орендованого Майна з ме
тою його огляду, та/або про неповернення підписаних Орендарем примірників акта.

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

4.4. Якщо Орендар не повертає Майно після отримання від Балансоутримувача при
мірників акта повернення з оренди орендованого Майна, Орендар сплачує до державного 
бюджету неустойку у розмірі подвійної орендної плати за кожний день користування Май
ном після дати припинення цього договору.

4.5. З метою виконання зобов’язань Орендаря за цим договором, а також за договором 
про відшкодування 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 ро
бочих днів після отримання від Балансоутримувача примірника акта повернення з оренди 
орендованого Майна, підписаного без зауважень Балансоутримувача, або здійснює вираху
вання сум, визначених у пункті 4.8 цього договору, у разі наявності зауважень Балансоутри
мувача або Орендодавця.

4.7. Орендодавець перераховує забезпечувальний депозит у повному обсязі до держа
вного бюджету, якщо:

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

Орендар не підписав в установлені строки договір оренди Майна за результатами 
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 отриман
ня від Балансоутримувача примірника акта повернення з оренди орендованого Майна із за
уваженнями (або за наявності зауважень Орендодавця) зараховує забезпечувальний депозит 
в рахунок невиконаних зобов’язань Орендаря і перераховує забезпечувальний депозит на по
гашення 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 розподіляється між 
державним бюджетом і Балансоутримувачем);

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

у третю чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати частини орендної плати, 
яка відповідно до пункту 16 Умов підлягає сплаті до державного бюджету;

у четверту чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати частини орендної пла
ти, яка відповідно до пункту 16 Умов підлягає сплаті Балансоутримувачу;

у п’яту чергу погашаються зобов’язання Орендаря із сплати Балансоутримувачу пла
тежів за договором про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендовано
го Майна та надання комунальних послуг Орендарю;
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у шосту чергу погашаються зобов’язання Орендаря з компенсації 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 до
говором.

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

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-кошторисної документації на проведення 
ремонту;

здійснювати невід’ємні поліпшення Майна за наявності рішення Орендодавця про на
дання згоди, прийнятого відповідно до Закону та Порядку;

за згодою Орендодавця, наданою відповідно до Закону та Порядку, і один раз протя
гом строку оренди зарахувати частину витрат на проведення капітального ремонту в рахунок 
зменшення орендної плати.

5.2. Порядок отримання Орендарем згоди Балансоутримувача і Орендодавця на про
ведення відповідних видів робіт, передбачених пунктом 5.1 цього договору, порядок отри
мання Орендарем згоди Орендодавця на зарахування витрат на проведення цих робіт в раху
нок 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 поліп
шень Майна у порядку та на умовах, встановлених Порядком.

Режим використання орендованого Майна
6.1. Орендар зобов’язаний використовувати орендоване Майно відповідно до призна

чення, визначеного у пункті 7 Умов.
6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати 

його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нор
мами 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 заходи протипожежної безпеки.

6.3. Орендар зобов’язаний:
відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти ком

плексні заходи щодо забезпечення пожежної 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 від
повідних служб (підрозділів) Балансоутримувача;

утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну те
хніку, 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 експлуатації інженерних мереж, 
пожежної безпеки і санітарних норм у приміщеннях згідно із законодавством.

6.4. Орендар зобов’язаний забезпечити представникам Орендодавця та Балансоутри
мувача доступ на об’єкт оренди у робочі дні у робочий час (а у разі отримання скарг на по
рушення правил тиші або провадження Орендарем діяльності у неробочий час, яка завдає 
шкоди або незручностей власникам суміжних приміщень, -  то у будь-який інший час) з ме
тою здійснення контролю за його використанням та виконанням Орендарем умов цього до
говору. Про необхідність отримання доступу до об’єкта оренди Балансоутримувач або Орен
додавець повідомляє Орендареві електронною поштою принаймні за один робочий день, 
крім випадків, коли доступ до об’єкта оренди необхідно отримати з метою запобігання нане-
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сенню шкоди об’єкту оренди чи власності 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 неробочий час, яка завдає шкоди або незруч- 
ностей власникам суміжних приміщень. У разі виникнення таких ситуацій Орендар зо
бов’язаний вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків.

6.5. Протягом п’яти робочих днів з дати укладення цього договору Балансоутримувач 
зобов’язаний надати Орендарю для підписання:

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

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

Орендар зобов’язаний протягом десяти робочих днів з моменту отримання примірни
ків договору про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого 
Майна та надання комунальних послуг Орендарю:

підписати і повернути Балансоутримувачу примірник договору; або 
подати Балансоутримувачу обґрунтовані зауваження до сум витрат, які підлягають ві

дшкодуванню Орендарем за договором.
Орендар зобов’язаний протягом десяти робочих днів з моменту отримання від Балан

соутримувача відповіді на свої зауваження, яка містить документальні підтвердження витрат, 
які підлягають відшкодуванню Орендарем, підписати і повернути Балансоутримувачу при
мірник договору.

Орендар вживає заходів для укладення із постачальниками комунальних послуг дого
ворів на постачання відповідних комунальних послуг протягом місяця з моменту отримання 
проектів відповідних договорів від Балансоутримувача. Орендар зобов’язаний надати Балан
соутримувачу копії договорів, укладених із постачальниками комунальних послуг.

Страхування об’єкта оренди
7.1. Орендар зобов’язаний:
протягом 10 календарних днів з дня укладення цього договору застрахувати Майно на 

суму його страхової 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 копії до
говору страхування і документів, які підтверджують сплату страхового платежу (страхових 
платежів);

поновлювати щороку договір страхування так, щоб протягом строку дії цього догово
ру Майно було застрахованим, і надавати Балансоутримувачу та Орендодавцю копії завіре
них належним чином договору страхування і документів, які підтверджують сплату страхо
вого платежу. Якщо договір страхування укладений на строк, що є іншим, ніж один рік, та
кий договір повинен бути поновлений після закінчення строку, на який він укладено.

Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок Орендаря (страхувальника).

Суборенда
8.1. Орендар не має права передавати Майно в суборенду.

Запевнення сторін
9.1. Балансоутримувач (власник або уповноважений ним орган (особа) уклав охорон

ний договір стосовно Майна, якщо воно є пам’яткою культурної спадщини, щойно виявле
ним об’єктом культурної спадщини чи його частиною, а завірена Балансоутримувачем (влас
ником або уповноваженим ним органом (особою) копія охоронного договору додається до 
цього договору як його невід’ємна частина.
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9.2. Орендар має можливість, забезпечену його власними або залученими 
фінансовими ресурсами, своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату та інші пла
тежі відповідно до цього договору.

9.3. Одночасно або до дати укладення цього договору Орендар повністю сплатив ава
нсовий внесок з орендної плати в розмірі, визначеному у пункті 10 Умов.

9.4. Одночасно або до укладення цього договору Орендар повністю сплатив забезпе
чувальний депозит в розмірі, визначеному у пункті 11 Умов.

Додаткові умови оренди
10.1. Додаткові умови відсутні.

9

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

несуть відповідальність згідно із 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 відпо
відає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, ви
ключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орен
доване державне Майно.

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

11.4. Стягнення заборгованості з орендної плати, пені та неустойки (за наявності), пе
редбачених цим договором, може здійснюватися на підставі рішення суду. Стягнення забор
гованості з оплати орендної плати відповідно до частини шостої статті 17 Закону може здій
снюватися в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

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

говору починається з дня набрання чинності цим договором. Цей договір набирає чинності в 
день його підписання сторонами. Даний договір є новою редакцією Договору оренди 
від 12.11.2018 №РОФ-1662. Строк оренди за цим договором починається з наступного дня 
після дати закінчення строку оренди за договором, який продовжується.

12.2. Умови цього договору зберігають силу протягом всього строку дії цього догово
ру, в тому числі у разі, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що 
погіршують становище Орендаря, крім випадку, передбаченого пунктом 3.7 цього договору, 
а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати -  до виконання зобов’язань.

12.3. Зміни і доповнення до договору вносяться до закінчення строку його дії за взає
мною згодою сторін з урахуванням встановлених статтею 16 Закону та Порядком умов та 
обмежень шляхом укладення 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 
статтею 18 Закону та Порядком.

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

До заяви додається звіт про оцінку об’єкта оренди -  якщо об’єкт оренди використову
ється на підставі договору оренди, укладеного без проведення аукціону або конкурсу, і орен
дар бажає продовжити договір оренди на новий строк.

Пропуск строку подання заяви Орендарем є підставою для припинення цього догово
ру на підставі закінчення строку, на який його було укладено, відповідно до пункту 143 По
рядку.

12.5. Якщо інше не передбачено цим договором, перехід права власності на орендова
не 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 приватизації 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 ук

ладено (абзац другий частини першої статті 24 Закону), то договір вважається припиненим з:
дати закінчення строку, на який його було укладено, на підставі рішення Орендодавця 

про відмову у продовженні цього договору, прийнятого з підстав, передбачених статтею 19 
Закону, в межах строків, визначених частиною п’ятою статті 18 Закону; або рішення орендо
давця про припинення цього договору з підстав пропуску Орендарем строку на подання за
яви про продовження цього договору, передбаченого частиною третьою статті 18 Закону 
(пункт 143 Порядку);

дати, визначеної в абзаці третьому пункту 151 Порядку, якщо переможцем аукціону 
на продовження цього договору стала особа інша, ніж Орендар, -  на підставі протоколу аук
ціону (рішення Орендодавця не вимагається);

12.6.1.2. якщо підставою припинення договору є обставини, передбачені абзацами тре
тім, четвертим, сьомим, восьмим частини першої статті 24 Закону, договір вважається при
пиненим з дати настання відповідної обставини на підставі рішення Орендодавця або на під
ставі документа, який свідчить про настання факту смерті фізичної особи;

12.6.2 якщо Орендар надав недостовірну інформацію про право бути орендарем від
повідно до положень частин третьої і четвертої статті 4 Закону.

Договір вважається припиненим з цієї підстави в односторонньому порядку на ЗО 
день після надіслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього до
говору, крім випадку, коли протягом зазначеного строку Орендар звернувся до суду з оскар
женням такого рішення Орендодавця.

У такому разі договір вважається припиненим:
після закінчення двох місяців з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, 

якщо судом не відкрито провадження у справі за таким позовом Орендаря протягом зазначе
ного двомісячного строку; або

з дати набрання законної сили рішенням суду про відмову у позові Орендаря; 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 електронної пошти Оренда

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

12.6.3. 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 12.8 цього договору;

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

12.6.5. на вимогу будь-якої із сторін цього договору за рішенням суду з підстав, перед
бачених законодавством.

12.7. Договір може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо Орен
дар:

12.7.1. допустив прострочення сплати орендної плати на строк більше трьох місяців 
або сумарна заборгованість з орендної плати більша, ніж плата за три місяці;

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

12.7.3. передав Майно, його частину у користування іншій особі;
12.7.4. перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або Балансоутримувача здійсню

вати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього договору;
12.7.5. відмовився внести зміни до цього договору у разі виникнення підстав, перед

бачених пунктом 3.7 цього договору.
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12.8. Про наявність однієї з підстав для дострокового припинення договору з 
ініціативи Орендодавця, передбачених пунктом 12.7 цього договору, Орендодавець повідом
ляє Орендареві та іншій стороні договору листом. У листі повинен міститись опис порушен
ня і вимогу про його усунення в строк не менш як 15 та не більш як ЗО робочих днів з дати 
реєстрації листа (у строк п’яти робочих днів, якщо порушення стосується прострочення 
сплати орендної плати або перешкоджання у здійсненні Орендодавцем або Балансоутриму- 
вачем контролю за використанням Майна). Лист пересилається на адресу електронної пошти 
Орендаря і поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за 
адресою місцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.

Якщо протягом встановленого у приписі часу Орендар не усунув порушення, Орен
додавець надсилає Орендарю лист, у якому повідомляє Орендареві про дострокове припи
нення договору на вимогу Орендодавця. У листі зазначається підстава припинення договору, 
посилання на вимогу про усунення порушення, а також посилання на обставини, які свідчать 
про те, що порушення триває після закінчення строку, відведеного для його усунення.

Договір вважається припиненим на п’ятий робочий день після надіслання Орендодав
цем Орендарю листа про дострокове припинення цього договору. Орендодавець надсилає 
Орендарю лист про дострокове припинення цього договору електронною поштою, а також 
поштовим відправленням із повідомленням про вручення і описом вкладення за адресою мі
сцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна. Дата дострокового при
пинення цього договору на вимогу Орендодавця встановлюється на підставі штемпеля по
штового відділення на поштовому відправленні Орендодавця.

12.9. За відсутності зауважень Орендодавця та Балансоутримувача:
Балансоутримувач повертає Орендарю відповідну частину орендної плати, сплаченої

Орендарем, протягом десяти календарних днів з моменту отримання вимоги Орендаря і під
писання Орендарем акта повернення Майна з оренди;

Орендодавець повертає сплачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом де
сяти календарних днів з моменту отримання вимоги Орендаря і підписання Орендарем акта 
повернення Майна з оренди. Повернення орендної плати, що була надміру сплачена Оренда
рем до бюджету, здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

12.10. У разі припинення договору:
поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за 

згодою осіб, визначених у пункті 5.1 цього договору, які можна відокремити від орендовано
го Майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а поліпшення, які не можна відо
кремити без шкоди для майна, — власністю держави;

поліпшення Майна, зроблені Орендарем без згоди осіб, визначених у пункті 5.1 цього 
договору, які не можна відокремити без шкоди для Майна, є власністю держави та їх вартість 
компенсації не підлягає.

12.11. Майно вважається поверненим Орендодавцю/ Балансоутримувачу з моменту підпи
сання Балансоутримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна.

Інше
13.1 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 відпові
дні зміни письмово або на адресу електронної пошти.

13.2. Якщо протягом строку дії договору відбувається зміна Орендодавця або Балансо
утримувача Майна, новий Орендодавець або Балансоутримувач стає стороною такого дого
вору шляхом складення акта про заміну сторони у договорі оренди державного майна (далі 
— акт про заміну сторони) за формою, що розробляється Фондом державного майна і опри
люднюється на його офіційному веб-сайті. Акт про заміну сторони підписується попереднім 
і новим Орендодавцем або Балансоутримувачем та в той же день надсилається іншим сторо
нам договору листом (цінним з описом). Акт про заміну сторони складається у трьох оригі
нальних примірниках. Новий Орендодавець або Балансоутримувач зобов’язаний (протягом 
п’яти робочих днів від дати його надсилання Орендарю) опублікувати зазначений акт в елек-
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тронній торговій системі. Орендодавець або Балансоутримувач за цим договором 
вважається заміненим з моменту опублікування акта про заміну сторін в електронній торго
вій системі.

13.3. Заміна Орендаря, не допускається.
13.4. Цей Договір укладено у трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну 

силу, по одному для Орендаря, Орендодавця і Балансоутримувача.
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