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Щодаткова угода J{b 1

до договору оренди майна, що Еалежить до майнового комплексу НАН Украiни

J\Ъ 10 вц 01 листопада 2017року

м. Киiв 30.10.2020

Iнститут оргднIчноi хIMII ндцIонАльноi АкддЕмIi ндук
УКРДiНИ, (скорочена Еазва - IOX НАН УкраiЪи) надалi - <<Орендодавець), в особi

директора Iнституту академiка НАН Украiни Кальченка Вiталiя Iвановича, що дiе на

пiдставi Статру, з одного боку, та ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (нАУкоВо-ВИРоБниЧЕ ПIДПРИ€МСТВО
<УКРОРГСИНТЕЗ), (скорочена назва - ТОВ кНВП (УКРОРГСИНТЕЗ)) надалi

<<Орендар>>, в особi директора.Щовгополого Сергiя Iвановича, що дiе на пiдставi Статуту, з

другого боку, керуючись статтями 9, lб Закону УкраiЪи кПро ореЕду державного та

ком}.наJIьного майна> вiд 0З.10.20|9 Jt 157-IX, пунктом 125 Порядку передачi в оренду

державного та комунчlльного майна, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 03.06.2020 Jф 483, постановою Бюро президiТ Нацiональноf академii наук

Украiни Jф 215 вiд 30 жовттuI2020року , укJIали дану додаткову угоду про наступне:

1. Сторони дiйшли згоди внести змiни до договору оренди майна, що належить до

майнового комплексу НАН УкраiЪи Ns 10 вiд 01 листопада 2017 року в частинi

збiльшення строку дii договору оренди з метою гIриведення його у вiдповiднiсть iз

визначеним законодавством мiнiмальним строком, виклавши його у новiй редакцii:

договIр
оренди нерухомого або iншого окремого iндивiдуально визначеного

майна, що належить до майнового комплексу НАН Украiни

I. Змiнюванi }мови договору (далi - Умови)

1 Найменува
ння
населеного
пункту

м. Киiв

2 ffата 01.11.2017року

J Сторони Найменування

Код згiдно з

единим
державним

ресстром
юридичних

осiб,

фiзичних
осiб -

пiдприемцiв
i

громадських

Адреса
п,liсцезнахо-
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Прiзвище,
iм'я, гtо

батьковi (за
наявностi)
особи, що
пiдписала

договiр

Посада
особи, що
пiдписала

договiр

Посиланr
яна

документ
який
надае

повнова)I
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пiдписав
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(статут,



формувань положен

я, наказ,

довiренi
ть тощо

з.1 Орендодаве

ць

Iнститут
оргАнItIноi
жMIi
НАЦIОНАЛЬНОТ
АКАДЕМIi НАУК
укрАтни

054l]з25 02094 м.

Киiв -94,

вул.

M_vpMaHcbK

а,5

кальченко
Вiталiй
Iванович

Щиректор Статут

з.1.1 Цреса електронноi пошти Орендодавця, на
яку надсилttються офiцiйнi повiдомленням за

цим договором

ioclr@ioch.kier,.ua

з.2 Орендар ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIМЛЬНIС
ТЮ (НАУкоВо-
ВИРОБНИЧЕ
пIдприемство
(УКРоРГСИнТЕЗ)

3 1607028 01 11ЗЗ м.

КиIв. вул..

Свгена
Коновапьця

.29

!овгополий
Сергiй
Iванович

Щиректор Статчт

з.2.| Адреса електронноi пошти Орендаря, на яку
надсилаються офiцiйнi повiдомленням за циN{

договором

info@uoslab.com

з.2.2 Офiцiйний веб-сайт (cTopiHKa чи профiль в

соцiальнiй мережi) Орендаря, на якому опублiкована
iнформацiя про Орендаря та його дiяльнiстьl

https ://ua.uo slab. соm/рrо-паs/рrо-
pidpryiemstvo

4 Об'ект оренди та скJIад майна (далi 
- 

Майно)

4.1

4.2

Iнформацiя про об.ект оренди _ | 
В Корпусi ЛЪ 1 за адресою: м. Киiв, вул. Мурманська. 5:

нерухоме майно 
| ;]i:i:::i;;:ЁЁliтх];нi ili:::":::l:i,jijji,,,-
1

] офiсна KiMHaTa NЪ 444 - 22.6 кв.м,

| складське примiщення NЪ 445 - 22,8 кв.м.
I

| 
В Корпусi NЪ 3 за адресою: п,t. КиТв, вул. Мурманська, 5:

| автоклавна Ns З - 15,6 кв.м

Посилання на опублiковане вiдповiдно до Порядку iнформацiйrле повiдоптлення/iнформаuiю про
об'скт оренди, якщо договiр укладено без проведення аукцiону (в обсязi, передбаченому пунктом
1 1 5 або 26 Порядку) -



4.з Iнформацiя про належнiсть Майна

до пам'яток культурноТ спадщини,

щойно виявлених об'ектiв
культурноi спадщини

не належить

4.4 Погодження органу охорони
культурноТ спадщини на передачу в

оренду N4айна, tцо с пам'яткою
культурноi спадrцини. rцойно

виявлен иNt об'сктом K1.1bTr рноТ
спадrцини чи iT (його) частиною (за

наявностi)

орган, що надав погодження -

дата погодження -

4.5 Iнформацiя про укJIадення
охоронного договору щодо Майна

дата та но\{ер договору, -

сторони _]оговор\ -

4.6 Витрати Орендодавця/колишнього
орендаря, пов'язанi iз укладенням
охоронного договору

сума (гривень) -

5 Процедура, в результатi якоТ Майно отримано в оренду

5.1 (Б) без аукцiону

6 BapTicTb Майна

6.1

(1)

Ринкова (оцiночна) BapTicTb,

визначена на пiдставi звiту про

оцiнку Майна (частина четверта

cTaTTi 8 Закону УкраiЪи вiд З

жовтня 2019 р.
Ns 157-IХ "Про оренду державного i
ком},нального майна" (Вiдомостi
ВерховноТ Ради УкраТни,2020 р., Jф

4,

ст.25) (далi - Закон)

сума (гривень), без податку на додану BapTicTb

826021 2.85грн.

6.1.1 Оцiнювач

Незалежний оцiнювач Сергiенко
О.В. Ква-uiфiкацiйне свiдоцтво

оцiнювача ФДМУ, КП
<Iнформацiйно-консультацiйний

центр, УТО МФ Jф181_вiд 05.07.95р.
Свiдоцтво про реестрацiю у

Щержавному peecTpi оцiнювачiв

дата оцiнки

"З1" травня2017р.

дата затвердження
висновку про BapTicTb

Майна



J\Ъ5295 вiд 06.03.2007р "З1" травня201'7р.

6.1.2 Рецензент

Стеценко В.А. СертифiкатNч1 185

вiд З1.05.1998р. вид. ФffМУ, УТО,
Мiжнародним I{eHTpoM Приват i
N,{енедж.. Сертифiкат суб'скта
оцiночноТ дiяльностi N9 З81/17

вiдOЗ.04.20 1 7р. виданий ФЩМУ

дата рецензii

"20" червFtя2017р.

6.2 Страхова BapTicTb

6.2.1

(1)

Сума, яка дорiвню€ визначенiй у
пунктi 6.1 Умов

сума (гривень), без податку I{a додану BapTicTb

826021 2.85грн.

6.з Витрати Орендодавця, пов'язанi iз
проведенням оцiнки Майна

сума (гривень) -

7 I_{iльове призначення Майна

7.|
(4)

В Корпусi Ns 1 за адресою: м. Киiв, вул. Мурмалська, 5:

Лабораторнi примiщення 468,2 кв.м: KiMH. JфJ\lЪ 200,20З-205,2З8-240,242, 4З4,4З5-4ЗJ,4З6,
4З9-44Т,4З8-440,442,44З - iнше використання нер}хомого майна( лабораторii),
офiсна KiMHaTa 22,6 кв.м JЮ 444 - офiс,
складськ9 примiщентrя 22,8 кв.м Jф 445 - скJIад.

В Корпусi J\Ъ 3 за адресою: м. КиiЪ, вул. Мурманська, 5:

автоклавна |5,6 кв.м Jrlb З - iнше використання нер}хомого майна( лабораторii)

8 Графiк використання
(заповнюеться, якщо майно
передаеться в погодинну оренду)

9 Орендна тrлата та iншi платежi

9.1

(2)

Мiсячна орендна плата, визначена
на пiдставi Методики розрах}тIку
орендноi плати за державне майно,
затвердженоi Кабiнетом MiHicTpiB
УкраiЪи (далi - Методика)

с}ма, гривень, без

податку на додану
BapTicTb 1 04209,96грн.

дата визначення ринковоi
BapTocTi майна

"30" жовтЕя2020 р., що е

датою визначення орендноТ

плати за базовий мiсяць оренди

9.2 Витрати на утримання
орендованого Майна та надання
комунальних послуг Орендарю

компенс},ються Орендарем в порядку, передбаченому
пунктом 6.5 договору

4



10 Розмiр авансового внеску орендноi плати

10.1

(1)

2 (двi) мiсячнi оренднi плати, якIцо

цей договiр е договором тиIIу 5.1(Б)

с).ма, гривень, без податку на додану BapTicTb - 0,00 грн

11 Сума забезпечуваJIьного депозиту 2 (двi) мiсячнi орендi плати, аше в буль-якому разi у
розмiрi не ]!Iеншому, нiж розмiр мiнiптальноТ заробiтноi
плати станом на перше число мiсяця, в якому уклада€ться
цей договiр

сума, гривень. без податку на додану BapTicTb -

208419,92грн.

|2 Строк договору

12.1

(1)

5 poKiB з дати набра:lня чинностi цим договором

1з Згода на суборенду Суборенда Майна заборонена Законом.

14 !одатковi умови оренди вiдсутнi

затвердженi рiшенням НАН Украiни як уповноваженого
органу вiдповiдно до рiшення такого органу -

уповноважений орган -

дата i номер рiшення уповноваженого органу

20 р.

15 Банкiвськi реквiзити Орендодавця

дJuI сплати орендноi плати та iнших
платежiв вiдповiдно до цього
договору

IНСТИТУТ ОРГАНIЧНОI XIMII НАЦIОНАЛЬНОI
АкАдЕмIi нАук укрАiни
02094, м. КиiЪ, вул. Мурманська, 5 ; Код еДРПОУ
054l7З25;
UA2 1 820 1 1 20ЗlЗ29 I00 1 203 0003 95 ;

Банк ЩКСУ у м.Киевi, МФО 820172
ШН 05417З2260|4, свiдоцтво платника податку П.ЩВ

1003268з9
Тел. (044) 499-46-З5, факс (044) 57З-26-4З

5



II. Незмiнюванi умови договору

Преdмеm dozoBopy

1.1. Орендодавець передае, а Орендар приймае у строкове платне користування
маЙно, зазначене у пунктi 4 Умов, BapTicTb якого становить с}му, визначену у пунктi 6
Умов.

1.2. Майно передасться в оренду для використання згiдно з пунктом 7 Умов.

Уtповu переlачi opeHdoBaHozo Майна Оренdарю

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

Акт приймання-передачi пiдписуеться мiж Орендарем i Орендодавцем одночасно з
пiдписанням цього договору.

Акти приймання-передачi Майна в оренду та акт rrовернення Майна з оренди
скJIадаються за rrримiрною формою, що затверджена НАН Украiни.

2,2.Передача Майна в оренду здiйснюеться за його страховою вартiстю, визЕаченою
у пунктi 6.2 Умов.

OpeHdHa плаmа

3.1. Орендна плата становить суму, визначену у пунктi 9 YMtiB. Нарахування податку
на додану BapTicTb на ср[у орендноi IIлати здiЙснюеться у IIорядку, визначеному
законодавством.

Що складу орендноi плати не входять витрати на уIримання орендованого майна
(комуна-lrьних послуг, послуг з управлiння об'ектом Hepp(oмocTi, витрат на }тримання
прибудинковоТ територii та мiсць запtльного користування, BapTicTb послуг з ремонту i
технiчного обслуговування iнженерного обладнання та внутрiшньобудинкових мереж,
ремонту булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасаду, вивiз смiття тощо), а також компенсацiя
витрат Орендодавця за користування земельною дiлянкою. Орендар несе цi витрати,на
ocHoBi окремих договорiв, укJIадених iз Орендодавцем та/або безпосередньо з
fIостачальниками комунirльних послуг в порядку, визначеному п}цктом 6,5 цього
договору.

З.2. (2) Якщо орендна гIлата визначена на пiдставi абзацу третього або четвертого
частини сьомоi cTaTTi 18 Закону, то:

орендна плата за другий i кожний настlтrний мiсяцi оренди визначаеться шляхом
коригування орендноi плати за попереднiЙ мiсяць на iндекс iнфляцii за наступний мiсяць.

3.З. Орендар сплачуе орендну плату Орендодавцю щомiсяця:

до 15 числа, що настае за поточним мiсяцем оренди, - для орендарiв, якi отримали
майно в оренду без аукцiону (договори типу 5(Б) i 5(Г).

З.4. Орендар сплачус орендну плату на пiдставi paxyHKiB Орендодавця.
Орендодавець надсилае Орендарю рахунок не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв до дати
ппатежу. Протягом п'яти робочих днiв пiсля закiнчення поточного мiсяця оренди
Орендодавець передае Орендарю акт виконаних робiт на надання орендних послуг разом
iз податковою накладною за умови реестрацii Орендаря платником податку на додану
BapTicTb.

3.5. В день укладення цього договору або до цiсi дати Орендар сплачу€ орендну
плату за кiлькiсть мiсяцiв, зазначену у пунктi 10 Умов (авансовий внесок з орендноi
плати), на пiдставi документiв, визначених у пунктi 3.6 цього договору.



З.6. Якщо цей договiр }кладено без проведення аукцiону (договiр
типу 5.1(Б), то пiдставою дJuI сплати авансового внеску з орендноi плати е рiшення,
прийняте вiдповiдно до п}.нкту 121 Порядку.

3.7. Якщо цей договiр укладено без проведення аукцiону (договори типу 5.1(Б) та
5.1(Г) Умов), розмiр орендноi плати пiдлягае перегляду на вимогу однiеi iз cTopiH у разi
змiни Методики.

Орендодавець зобов'язаниil, звернутися до Орендаря iз вимогою про перегляд
орендноТ плати) якщо змiни до Методики мають наслiдком збiльшення розмiру орендноi
rrлати за цим договором, протягом З0 календарних днiв з моменту набрання чинностi
вiдповiдними змiнами.

Орендар може звернугися до Орендодавця з вимогою про перегJuIд орендноi плати,
якщо змiни до МетоДики мають наслiдком змiну розмiру орендноi плати за цим
договором, протягом будь-якого строку пiсля набрання чинностi вiдповiдними змiнами.

Новий розмiр орендноi плати почина€ застосовуваfися з першого числа мiсяця, що
настае за датою }.кJIадення сторонilN{и додатковоi угоди до цього договору щодо
приведення розмiру орендноТ rrлати у вiдповiднiсть iз змiнапrи, внесеними до Методики.
Вiдмова Орендаря укJIасти додаткову угоду щодо збi.шшення орендноi плати з метою
rrриведення ii у вiдповiднiсть iз змiналrи, внесеними до Методики, е пiдставою для
дострокового припиненшI цього договору.

3.8. Орендна плата, перерахована несвосчасно або не в повному обсязi, стяryеться
Орендодавцем у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.9. На сlму заборгованостi Орендаря iз сплати орендноi плати нараховусться пеня в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонапьного банку на дату нарахування пенi вiд
суми заборгованостi за кожниЙ день прострочення перерахуваЕня орендноТ плати,
включаючи день оплати.

У разi, якщо на дату сплати орендноТ плати заборгованiсть за нею становить загалом
не менше нiж три мiсяцi, Орендар також сппачуе штраф у розмiрi 2Yо (двох) вiдсоткiв вiд
суми заборгованостi.

3.10. Надмiру сплачена сума орендноi плати пiдлягае в установленому порядку
зарахуванню в рах}цок майбутнiх платежiв, а у разi неможливостi такого зарахування у
зв'язку з припиненням орендних вiдносин - поверненню Орендарю. Сума орендноi
плати, сплаченоi авансом вiдповiдно до п}.нкту 3.5 цього договору, пiдлягае зарахуванню
в рахунок сплати орендноТ плати за першi мiсяцi оренди пiсля пiдписання акта
приймання-передачi Майна.

З.11. Припинення договору оренди не звiльняе Орендаря вiд обов'язку сплатити
заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникJIа, у повному обсязi, ураховуючи
пеню та неустойку (за наявностi).

З.l2. Орендар зобов'язаний на вимоry Орендодавця проводити звiряння
взаеморозрахункiв за орендними платежами i оформJuIти акти звiряння.

Повернення Майна з оренdu i забезпечувалtьнuй dепозum

4.1. У разi припинення договору Орендар зобов'язаний:

звiльнити протягом трьох робочих днiв орендоване Майно вiд належних Орендарю
речеЙ i повернути Його вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в
тому cTaнi, в якому Майно перебувало на момент передачi його в оренду, з урахуванням
нормчrльного фiзичного зносу, а якщо Орендарем були виконанi невiд'смнi полiпшення
або проведено капiтальний ремонт, - то разом iз такими полiпшеннями/капiтальним
ремонтом;
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сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передус датi повернення Майна з
оренди, пеню (за наявностi), платежi за договором гrро вiдшкодlъання витрат
Орендодавця на утримання орендованого Майна та надання комунаJIьних послуг
Орендарю, HapaxoBzlнi до дати, що передуе датi повернення Майна з оренди;

вiдшкодувати Орендодавцю збитки в разi погiршення стану або втрати (повноТ або
частковоi) орендованого Майна з вини Орендаря (i в межах сум, що перевищують суму
страхового вiдшкодрання, якщо воно поширюеться на випадки погiршення стану або
втрати орендованого Майна), або в разi демонтая(у чи iншого вил)лIення невiд'емних
полiпшень/капiтального ремонту.

4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припинення цього договору
Орендодавець зобов'язаний оглянути Майно i зафiксувати його поточний стан, а також
стан розрilхункiв за цим договором i за договором про вiдшкодування витрат Орендодавця
на угриманшI орендованого Майна та наданнJ{ ком}нальнIrх посJryг Орендарю в aKTi
повернення з оренди орендов.аного Майна.

Орендодавець скJIадае акт повернення з оренди орендованого Майна у двох
оригiнальних примiрниках i надае пiдписанi ним примiрники Орендарю.

Орендар зобов'язаний:

пiдписати два примiрники акта повернення з оренди орендованого Майна не пiзнiше
нiж протягом наст}.пного робочого дня з моменту iх отримання вiд Орендодавця i
одночасно повернути Орендодавцю примiрник пiдписаного Орендарем акту разом iз
кJIючами вiд об'екта оренди (у разi, коли доступ до об'екта оренди забезпечусться
ключами);

звiльнити Майно одночасно iз поверненням пiдписаного Орендарем акту.

4.З. Майно вважасться повернуIим з оренди з моменту пiдписання Орендарем акта
повернення з оренди орендованого Майна.

4.4. Якщо Орендар не поверта€ Майно пiсля отримання вiд Орендодавця
примiрникiв акта повернення з оренди орендованого Майна, Орендар сплачуе до
державного бюджету неустойку у розмiрi подвiйноi орендноi плати за кожний день
корист}ъання Майном пiсля дати припинення цього договору.

4.5. З метою виконання зобов'язань Орендаря за цим договором, а також за
договором про вiдшкодування витрат Орендодавця на утримання орендованого Майна та
надання ком}ц€rльних послуг Орендарю до або в день пiдписання цього договору Орендар
сппачу€ на рахунок Орендодавця забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у
прктi 11 Умов.

4.6. Орендодавець повертас забезпечувальний депозит Орендарю протягом п'яти
робочих днiв пiсля отримання вiд Орендаря примiрника акта повернення з оренди
орендовчlного Майна за вiдсутностi зауважень, або здiйснюс вирах}ъання сум, визначених
у пунктi 4.8 цього договору, у разi наявностi зауважень.

4.7. Орендодавець залишае собi забезпечувzrльний депозит у повному обсязi, якщо:

Орендар вiдмовився вiд пiдписання акта поверIIення з оренди орендованого Майна у
строк, визначений цим договором, або створюе перешкоди у доступi до орендованого
Майна представникiв Орендодавця з метою скJIадення такого акта.

4.8. За наявностi зауважень до стану повернутого з оренди Майна Орендодавець
протягом п'яти робочих днiв зараховуе забезпечувrrльний депозит в рах}.нок невиконаних
зобов'язань Орендаря i перераховуе забезпечув€rльний депозит на погашення зобов'язань
Орендаря у такiй черговостi:

у першу чергу погашzIються зобов'язання Орендаря iз сплати пенi (пlтткт 3.9 цього
договору);



у другу чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати неустойки (пункт 4.4

цього договору);

у третю чергу погашаються зобов'язання Орендаря зi сплати орендноi плати
Орендодавцевi;

у четверту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати платежiв за

договором про вiдшкодування витрат Орендодавця на утримання орендованого Майна та
надання комунalrчьних послуг Орендарю;

у п'яту чергу погашаються зобов'язання Оренларя з компенсацiТ суми збиткiв,
завданих орендованоп.rу \4айн),:

у шосту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати iнших платежiв за цим
договором або в рахунок погашення iнших невиконаних Орендарем зобов'язань за цим
договором.

Орендодавець повертае Орендарю суму забезпечува-цьного депозиту, яка залишилась
пiсля здiйснення вирахувань. передбачених цим пунктом.

Пo:littшення i ремонm оренdовtlнozo lvtctйна

5.1. Орендар мас право:

за письмовою згодою Орендодавця та дозволопr НАН УкраТни проводити поточний
таlабо капiтальний реп,tонт Майна i вистугlати заN.{овником на виготовлення проектно-
кошторисноТ документацii на проведення ремонту:

здiйснювати невiд'сл,lнi полiпшення Майна за наявностi дозволу НАН Украiни та

рiшення Орендодавця про надання згоди, прийнятого вiдповiдно до Закону та Порядку;

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

5.2. Порядок отримання Орендарем згоди Орендодавця та дозволу НАН Украiни на
проведення вiдповiдних видiв робiт, передбачених пунктом 5.1 цього договору, порядок
отримання Орендарем згоди Орендодавця та дозволу НАН УкраТни на зарахування витрат
на проведення цих робiт в рахунок орендноi плати i умови, на яких здiйснюеться таке
зарахування, а також сума витрат, якi можуть бути зарахованi, визначаються Порядком та
Положенням про передачу в оренду майна Нацiональноi академii наук Украiни,
затвердженим постановою Бюро Президii НАН Украiни вiд 1 1.09.2020 NЪ 150.

5.З. Орендар не мае права на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'емних
полiпшень Майна.

Реlrcuм вuкорuсmоння opeHdoBaHozo Майна

6.1. Орендар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiдповiдно до
призначення, визначеного у пунктi 7 Умов.

6.2. Орендар зобов'язаний забезпечувати збереясенtля орендованого Майна,
запобiгати його пошкодженню i псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому
санiтарними нормами та правилами поже)tноi безпеки, пiдтримувати орендоване Майно в
наJIежному cTaHi, не гiршому, HirK на момент передачi його в оренду, з урахуванням
нормального фiзичного зносу, здiйснювати заходи протипохtежноТ безпеки.

6.З. Орендар зобов'язаний:

вiдповiдно до вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноТ безпеки розробляти
комплекснi заходи щодо забезпечення пожежноi безпеки об'екта оренди Майна;



..'

забезгrечувати додержанЕя протипожежних вимог, стандартiв, норм, правил, а також
виконання вимог приписiв i постанов органiв державного пожежного нагJu{ду та вимог
вiдповiдних служб (пiдроздiлiв) Орендодавця;

утримувати у справному cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну
TexHiKy, обладнання та iHBeHTap, не допускати ix використання не за призначенням,

проводити внррiшнi розслiдlъання випадкiв пожеж та IIодавати Орендодавцю
вiдповiднi документи розслiдування.

Орендар несе вiдповiда;rьнiсть за дотримання правил експлуатацii iнженерних
мереж, пожежноi безпеки i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.

6.4. Орендар зобов'язаний забезпечити представника:rл Орендодавця та НАН Украiни
доступ на об'ект оренди у робочi днi у робочий час (а у разi отримання скарг на
порушення правил тишi або провадження Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка
завдае шкоди або незрушостей власникам сумiжних примiщень, - то у будь-який iнший
час) з метою здiйснення контролю за його використанням та виконаЕням Орендарем }мов
цього договору. Про необхiднiсть отримання достуrrу до об'скта оренди Орендодавець чи
НАН Украiни офiцiйно повiдомляе Орендаревi принаймнi за один робочий день, KpiM
випадкiв, коли доступ до об'екта оренди необхiдно отримати з метою запобiгання
нанесенню шкоди об'екту оренди чи власностi TpeTix осiб через виникнення загрози його
пошкодження внаслiдок аварiйних сиryацiй або внаслiдок настання надзвичайних
ситуацiй, техногенного та природного характеру, а також у разi отримання скарг на
порушення правил тишi або провадження Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка
завдас шкоди або незручностей власник€lм сумiжних примiщень. У разi виникнення таких
ситуацiй Орендар зобов'язаний вживати невiдкладних заходiв для лiквiдацiТ iх наслiдкiв.

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

два примiрники договору про вiдшкод}tsання витрат Орендодавця на }"тримання
орендованого Майна та надання ком}.н{rльних послуг Орендарю вiдповiдно до примiрного
договору, затвердженого НАН УкраiЪи.

проекти договорiв iз постачальниками ком)aнальних посл}т, якщо стосовно об'екта
оренди такими постачаJIьникчlми ком}.нальних послуг вiдкритi oKpeMi особовi рахунки або
якщо oKpeMi особовi рахунки були вiдкритi на попереднього користувача Майном.

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

пiдписати i повернри Орендодавцю примiрник договору; або

подати Орендодавцю обгруптованi зауваження до с}м витрат, якi пiдлягають
вiдшкодуванню Орендарем за договором.

Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вiд
Орендодавця вiдповiдi на своi зауваження, яка мiстить док}ментальнi пiдтвердження
витрат, якi пiдлягають вiдшкодранню Орендарем, пiдписати i повернути Орендодавцю
примiрник договору.

Орендар вживас заходiв для укJIадення iз постачilльниками комунальних послуг
договорiв на гIостачання вiдповiдних комунальних послуг протягом мiсяця з моменту
отримання проектiв вiдповiдних договорiв вiд Орендодавця. Орендар зобов'язаний надати
Орендодавцю копii договорiв, укладених iз постачальниками комунilJIьних посл}т.

6.6. Якщо Майном е пам'ятка культурноi спадщини, щойно виявлений об'ект
культурноi спадщини чи його частина, Орендар зобов'язаний виконувати yci обов'язки
Орендодавця за охоронним договором, якиiт, е додатком до цього договору.
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У разi коли об'скт оренди пiдлягас вiдповiдно до закону екологiчному аудиту i у
звiтi про екологiчниiт аухит вказуеться на певнi невiдповiдностi вимогам законодавства i
висуваються вимоги або надаються рекомендацii, до договору вкJIючасться положення
такого змiсту:

"Протягом мiсяця Орендар зобов'язаний здiйснити заходи щодо усунення
невiдповiдностей вимогам законодавства, виявлених екологiчним аудитом, вiдповiдно до

рекомендацiй (вимог), наданих у звiтi про екологiчний аудит.".

Сmрахування об'екmа оренdu, вidшкоlування вumраm на оцiнку Майна mа
yюt ad ення охор о нно zo d ozo в ору

7. 1. Орендар зобов'язаний:

протягом 10 календарних днiв з дня укладення цього договору застрахувати Майно
на суму його страховоi BapTocTi, визначеноi у пунктi 6.2 Умов, на користь Орендодавця
згiдно з Порядком, зокрема вiд пожежi, затоплення, протиправних дiй TpeTix осiб,
стихiйного лиха, та протягом 10 календарних днiв з дня укладення договору страхування
(договорiв страхування) надати Орендодавцю завiренi належним чином копiТ договору
сц)ахування i документiв, якi пiдтвердж}тоть сплату страхового платежу (страхових
платежiв);

поновлювати щороку договiр страх}ъання так, щоб протягом строку лiТ цього
договору Майно було застрахованим, i 1r*uuзт Орендодавцю копiТ завiрених наJIежним

чином договору страхування 1 док}ментlв, як1 пlдтверджують сплату страхового платежу.
Якщо договiр страхування укладениft на строк, що с iншим, нiж один piK, такий договiр
повинен буги поновлений пiсля закiнчення строку, на який BiH укладено.

Якщо строк дii договору оренди менший, нiж один piK, то договiр страхрання
уклада€ться на строк дii договору оренди.

Оплата послуг страховика здiйснюеться за рахунок Орендаря (страхувальника).

7.2. Протягом 10 робочих днiв з дня укJIадення цього договору Орендар
зобов'язаний компенсувати Орендодавцю витрати, пов'язанi з проведенням незалежноТ

оцiнки Майна, в cyMi, зазначенiй у пунктi 6.З Умов (у разi понесення Орендарем таких
витрат). Орендодавець ма€ право зарахувати частину орендноi плати в рахунок його
витрат, пов'язаних iз проведенням незалежноТ оцiнки Майна.

7.3 Протягом 10 робочих днiв з дня укJIадення цього договору Орендар зобов'язаний
компенсувати Орендодавцю/колишньому орендарю виц)ати, пов'язанi iз 1кладенням
охоронного договору, якщо вони були понесенi протягом календарного року до дати
публiкацii оголошення про проведення аlкчiону rтро передачу майна в оренду у cyмi,
визначенiй в пунктi 4.6 Умов (у разi lrонесення Орендодавцем тЕжих витрат),

Суборенdш

8.1. Орендар не мас права передавати Майно в суборенду.

Запевнення cmopiH

9.1. Орендодавець запевняе Орендаря, що:

9.1.1. KpiM випадкiв, коли про iнше зазначене в aKTi приймання-передачi, об'ект
оренди е вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'скта немае майна, належного TpeTiM особам,
повний i безперешкодний доступ до об'екта може бути наданий Орендарю в день
пiдписання акта приймання-передачi разом iз комплектом ключiв вiд об'екта у кiлькостi,
зазначенiй в aKTi приймання-передачi;

9.|.2. iнформацiя тrро Майно, оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду або

iнформацiйному повiдомленнi/iнформацiТ про об'скт оренди, якщо договiр укладено без

гIроведення аукцiону (в обсязi, передбаченому пунктом 115 або Iryнктом 26 Порядку),
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посилання на яке зазначене у пyHKTi 4.2 Умов, вiдповiдае дiйсностi, за винятком обставин,
вiдображених в aKTi приймання-передачi.

9.2. Орендодавець (власник або уповноважений ним орган (особа) укJIав охоронний
договiр стосовно Майна, якщо воно е гrам'яткою культурноi спадщини, щойно виявленим
об'ектом культурноi спадщини чи його частиною, а завiрена Орендодавцем (власником
або уповноваженим ним органом (особою) копiя охоронного договору додаеться до цього
договору як його невiд'емна частина.

9.З. Орендар мае можливiсть, забезпечену його власними або залrIеЕими

фiнансовими ресурсами, своечасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi
платежi вiдповiдно до цього договору.

9.4. Одночасно або до дати }.кJIадення цього договору Орендар повнiстю сплатив
авансовий внесок з орендноi плати в розмiрi, визначеному у пунктi 10 Умов.

9,5. Одночасно або до укладення цього договору Орендар повнiстю сплатив
забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi 1 1 Умов.

[о d аmко Bi ylпo в а ор eHd u

10.1. Орендар зобов'язаний викон}tsати обов'язки, покладенi на нього рiшенням
НАН УкраiЪи як уIIовноваженого органу про затвердження додаткових умов оренди,
визначених у пунктi 14 Умов, за }мови, що посилання на TaKi додатковi }мови оренди
було включено до оголошенЕя про передачу майна в оренду, iнформацiйного
повiдомлення про об'ект (пункт 4.2 Умов).

Вidповidальнiсmь i варiшення спорiв за lozoBopotп

11.1. За невиконання або ненаJIежне виконання зобов'язань за цим договором
сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом та договором.

||.2, Орендодавець 'не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не
вiдповiдае за зобов'язаннями Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим договором.
Орендар вiдповiдае за своiми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH с
правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не
може бути звернене на орендоване державне Майно.

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

11.4. Стягнення заборгованостi з орендноТ плати, пенi та неустойки (за наявностi),
передбачених цим договором, може здiйснюватися на гriдставi рiшення суду. Стягнення
заборгованостi з оплати орендноi плати вiдповiдно до частини шостоi cTaTTi 17 Закону
може здiйснюватися в безспiрному порядку на пiдставi виконавчого напису HoTapiyca.

Сmрок чuнносmi, умова змiнu mа прuпанення dozoBopy

12.1. (1) Щей договiр 1кладено на строк, визЕачений у пунктi 12 Умов. Перебiг
строку договору починасться з дня набрання .панностi цим договором. Щей договiр
набирае чинностi в день його пiдписання сторона]\dи (нотарiального гIосвiдчення, якщо
вiдповiдно до законодавства договiр пiдлягас нотарiальному посвiдченню). Строк оренди
за цим договором rrочинаеться з дати пiдписання акта прийманrш-передачi i закiнчуеться
датою припинення цього договору.

12.2. Умови цього договору зберiгають силу tIротягом всього строку дiТ цього
договору, в тому числi у разi, коли шiсля його укладення законодавством встановлено
правил4 що погiршують становище Орендаря, KpiM випадку, передбаченого пунктом 3.7

цього договору, а в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноi плати - до виконання
зобов'язань.
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12.3. Змiни i доповнення до договору вносяться до закiнчення строку його дii за
взасмною згодою cTopiH з }рахуванням встановпених статтею 16 Закону та Порядком

умов та обмежень шJUIхом укJIадення договорiв гrро внесення змiн i доповнень у
письмовiй формi, якi пiдписуються сторонil]\{и та е невiд'смними частинами цього

договору.

12.4. Продовження цього договору здiйснюеться з урахуванням вимог, встаIIовлених

статтею 18 Закону та Порядком.

Орендар, який бажае продовжити цей договiр на новий строк, повинен зверIlутись до

Орендодавця за три мiсяцi до закiнчення строку дii договору iз заявою.

.Що зzUIви додаеться звiт про оцiнку об'екта оренди якщо об'скт оренди

використовусться на пiдставi договору оренди, укJIаденого без проведення а}кцiону або

конк}рсу, i орендар бажас продовжити договiр оренди на новий строк.

,Що заяви додаеться звiт про оцiнку об'скта оренди та рецензiя на нього, якщо договiр
оренди продовжуеться вперше за )мови, якщо строк оренди за таким договором становить

11-'ятЬ po*i" або менше i бlъ укладениЙ без провеДення конкурсу чи а}кцiоIry, або договiр
оренди, що продовжу€ться, був укладений без проведення аукцiону з пiдприемств{lý[и,

установами, органiзацiями, передбаченими статтею 1 5 Закону.

Якщо заяваподасться пiдприемством, устitновою, органiзацiсю, що надае соцiа_ltьно

важливi поспуги населенню, орендар подае також док)менти, Що пiдтверджують

вiдповiднiсть критерiям, установленим абзацом другим 1rункту 137.Порядку.

Пропуск строку подання заяви Орендарем е пiдставою для припиненЕя цього

до.о"ору на пiдставi закiнчення строку, на який його було укJIадено, вiдповiдно до п}.нкту

14З Порядку.

Орендар, який мас HaMip продовжити договiр оренди нер}хомого майна, що пiдлягае

продовженню за результатами проведення аукцiону, зобов'язаний забезпечити дост}rп до

об'скта оренди потенцiйнIтх орендарiв.

Орендар мае переважне право на продовження цього договору, яке може бути

реалiзовано ним у визначений в Порядку спосiб.

Оприлюднення на веб-сайтi (сторiнцi чи профiлi в соцiальнiй мережi) орендаря, якиiт,

отримав в оренду Майно без проведення аукцiону, недостовiрноi iнформацii, Що стi}ла

пiдставою дJUI укладення договору оренДИ, е пiдставою дJUI дострокового припинення

договору оренди за iнiцiативою Орендодавця, а також не продовження договору оренди на

новий строк.

|2.5. Якщо iнше не передбачено цим договором, перехiд права власностi на

орендоване Майно TpeTiM особам не е пiдставою для змiни або припинення чинностi цим

дЬ.о"оро*, i BiH зберiгае свою чинНiсть длЯ новогО власника орендованого Майна (його

правонаступника), за винятком випадку приватизацii орендованого Майна Орендарем.

1 2.6. Щоговiр припинясться:

|2.6.| з пiдстав, передбачених частиною першою cTaTTi 24 Закону, i при цьому:

|2.6.Т.1. якщо пiдставою припинення договору с закiнченЕя строку> на якиЙ ЙОГО

укJIадено (абзац лругий частини першоТ cTaTTi 24 Закону), то договiР вважастьсЯ

припиненим з:

дати закiнчення строку, на який його було укладено, на irlдстав1 рlшення
Орендодавця про вiдмову у продовженнi цього договору, прийнятого з пiдстав,

передбачеrr"" arЪrr"ю 19 Закону, в межах cTpoKiB, визначених частиною п'ятою cTaTTi 18

закону; або рiшення Орендодавця про припинення цього договору з пiдстав IIропуску

Орендарем строку на подання заяви про продовження цього договору, передбаченого

частиIIою третьою cTaTTi 18 Закону (пункт 14З Порядку);
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дати, визначеноi в абзацi третьому пункту 151 Порядку, якщо переможцем аукцiону
на продовження цього договору стала особа iнша, нiж Орендzр,- на пiдставi протоколу
аукцiону (рiшення Орендодавця не вимагаеться) ;

|2.6.1,.2. якщо пiдставою припиненIuI договору е обставини, передбаченi абзацами
TpeTiM, четвертим, сьомим, восьмим частини першоi cTaTTi 24 Закону, договiр вважасться
припиненим з дати настання вiдповiдноТ обставини на пiдставi рiшення Орендодавця або
на пiдставi докlмента, який свiдчить про настання факту припинення юридичноi особи
або cMepTi фiзичноi особи;

12.6.2 якщо Орендар надав недоgтовiрну iнформацiю про право бути орендарем
вiдповiдно до положень частин третьоТ i четвертоi cTaTTi 4 Закону, а також якщо Орендар,
який отримав Майно в оренду без проведення аукцiону, надав таlабо оприлюднив на веб-
сайтi (сторiнцi чи профiлi в соцiальнiй мережi) недостовiрну iнформацiю про себе таlабо
свою дiяльнiсть.

.Щоговiр вважаеться припиненим з цiсi пiдстави в односторонньому порядку на 30

день пiсля надiслання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього
договору, KpiM випадку, коли гIротягом зазначеного строку Орендар звернувся до суду з

оскарженням такого рiшення Орендодавця.

У такому разi договiр вважаеться припиIIеним:

пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня зверненнJ{ Орендарем за таким позовом до суду,
якщо судом не вiдкрито провадження у справi за таким позовом Орендаря протягом
зазначеного двомiсячного строку; або

з дати набрання законноi сили рiшенням суду про вiдмову у позовi Орендаря; або

з дати зЕuIишення судом позову без розгляду, припинення провадження у справi або з

дати вiдкликання Орендарем позову.

Лист про дострокове припинення надсипасться на адресу електронноi поrпти
Орендаря i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вр)ru{ення i описом вкладення
за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна;

12.6,З (1) якщо цей договiр пiдписаний без одночасного пiдписання акта приймання-
передачi Майна. Щоговiр вважа€ться припиненим з цiеi пiдстави на п'ятий робочий день
пiсля пiдписання цього договору, якщо станом на цей день акт приймантrя-передачi не
пiдписаний через вiдмову Орендаря, про що Орендодавець повинен скласти акт.

|2.6.4. на вимогу Орендодавця з пiдстав, передбачених пункТом |2.7 цього договору,
i при цьому договiр вважасться притrиненим в день, визначений вiдповiдно до абзацу
третього rrункту 12.8 цього договору;

|2.6.5. на вимогу Орендаря з пiдстав, передбачених п}.нктом 12.9 цього договору, i
при цьому договiр вважаеться rrриrrиненим в день, визначений вiдповiдно до абзацу
другого пункту 12.10 цього договору;

Т2.6.6. за згодою cTopiH на пiдставi договору про припинення з дати пiдписання акта
повернення Майна з оренди;

12.6.7. на вимогу буль-якоi iз cTopiH цього договору за рiшенням суду з пiдстав,
передбачених законодавством.

L2.7. Щоговiр може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо
Орендар:

12.7 .1. допустив прострочення сплати орендноi плати на строк бiльше трьох мiсяцiв
або сумарна заборгованiсть з орендноi плати бiльша, нiж плата за три мiсяцi;

1,4



Т2.7.2. використовус Майно не за цiльовим призначенням, визначеним у пунктах
(3)7.1, (З)7.1.1 або (4)7.Т Умов, або використовус Майно за забороненим цiльовим
призначенням, визначеним у пунктi (2)7 .1 Умов;

|2.7.З. без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у
користування iншiй особi;

I2.7.4. lтерешкоджас спiвробiтникам Орендодавця таlабо НАН УкраiЪи, як

уповноваженого органу управлiння, здiйснювати контроль за використанням Майна,
виконанням умов цього договору;

|2.7.5. гrорушуе додатковi умови оренди, зазначенi у пlтlктi 14 Умов;

|2.7.6. icToTHo порушус умови охоронного договору, укладеного стосовно Майна, i
копiя якого е додатком до цього договору або передана Орендарю вiдповiдно до вимог
частини восьмоi cTaTTi б Закону;

12.7.1. вiдмовився внести змiни до цього договору у разi виникнення пiдстав,
передбачених пунктом З.7 цього договору.

12.8. Про наявнiсть однiсi з пiдстав для дострокового припиненнJI договору з
iнiцiативи Орендодавця, передбачених пунктом |2.7 цього договору, Орендодавець
повiдомляс Орендаревi листом. У листi повинен мiститись опис порушення i вимога про
його усунення в строк не менш як 15 та не бiльш як 30 робочих днiв з дати реестрацii
листа (у строк п'яти робочих днiв, якщо rrорушення стосуеться прострочення сплати
орендноТ плати або перешкоджання у здiйсненнi Орендодазцем або НАН УкраТни
контроJIю за використаЕням Майна). Лист пересила€ться на адресу електронноТ пошти
Орендаря i поштовим вiдправленням iз повiдомленнr{м про вручення i описом вкладення
за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а також за ацресою орендованого Майна.

Якщо протягом встановленого у приписi часу Орендар не усунув порушення,
Орендодавець надсилае Орендарю лист, у якому повiдомляе Орендаревi про дострокове
припинення договору на вимогу Орендодавця. У листi зазначаеться пiдстава rтрипинення
договору) гIосилання на вимогу про усунення порушеннrI, а також посилання на
обставини, якi свiдчать про те, що порушення трива€ пiс.пя закiнчення строку, вiдведеного
для його усунення.

.Щоговiр вважасться припиненим на п'ятий, робочий день пiсля надiслання
Орендодавцем Орендарю листа про дострокове припинення цього договору.
Орендодавець надсилае Орендарю лист про дострокове припинення цього договору
електронною поштою, а також поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вр1,.rення i
описом вкладення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а тЕжож за адресOю
орендованого Майна. Щата дострокового припинення цього договору на вимогу
Орендодавця встановлюеться на пiдставi штемпетrя поштового вiддiлення на поштовому
вiдправленнi Орендодавця.

12.9. I]ей договiр може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо:

|2.9.t. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар
отримае докчви icToTHoi невiдповiдностi об'скта оренди iнформацii про нього, зазначенiй в
оголошеннi або iнформацiйному повiдомленнi/iнформацii про об'ект оренди, якщо
договiр укJIадено без проведення аукцiону, або в aKTi приймання-передачi; або

I2.9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар не
матиме можливостi використовувати об'скт або приступити до виконання ремонтних
робiт на об'сктi через вiдсугнiсть на об'сктi можливостi пiдключення до комунапьних
послуг, або вiдмови Орендодавця укJIасти iз Орендарем договiр про вiдшкодування витрат
Орендодавця на утримання ореЕдованого Майна та надання комунi}льних послуг
Орендарю, або вiдмови постачаJIьникiв вiдповiдних ком}rнirльних послуг укласти iз
Орендарем договори на постачання таких послуг протягом одного мiсяця з моменту
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звернення Орендаря (за умови, що Орендар звернувся до таких постачальникiв послуг не

пiзнiше нiж протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-передачi Майна).

|2.|0. Про виявлення обставин, якi дають право Оренларю на припинення договору
вiдповiдно до шункту 12.9 цього договору, Орендар повинен повiдомити Орендодавцю iз
наданнrIм вiдповiдних доказiв протягом трьох робочих днiв пiсля закiнчення cTpoKiB,

передбачених п}ъктом 12.9 договору. Якщо протягом 30 днiв з моменту отримання
повiдомлення Орендаря зауваження Орендаря не будуть ycyHeHi, Орендар надсилае
Орендодавцю вимогу про дострокове припинення цього договору i вимогу про
повернення забезпечувального депозиту i сплачених сум орендноi плати. Вимоги
Орендаря, заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановJIених цим lr},нктом договору,
задоволенню не пiдлягають.

!оговiр вважаеться припиненим на десятий робочий день пiстlя надiслання
Орендарем Орендодавцю вимоги про дострокове припинення цього договору, KpiM

випадкiв, коли Орендодавець надав Орендарю обгрунтованi зауваження щодо обставин,
викладених у повiдомленнi Орендаря. Спори щодо обrрунтованостi цих зауважень
вирiшуються судом.

За вiдсlтностi зауважень Орендодавця, передбачених абзацом другим цього п},нкту:

Орендодdвець повертае Орендарю орендну плату, сплачену Орендарем, fIротягом

десяти календарнIтх днiв з моменту отриманнJI вимоги Орендаря i пiдписання Орендарем
акта повернення Майна з оренди;

Орендодазець повертае спJIачений Орендарем забезпечувальний депозит протягом
десяти капендарних днiв з моменту отримання вимоги Орендаря i пiдписання Орендарем
акта повернення Майна з оренди.

T2.|l. У разi приlrинення договору:

полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Орендарем за рахунок вJIасних коштiв за
згодою осiб, визначених у пунктi 5.1 цього договору, якi можна вiдокремити вiд
орендованого Майна, не завдчlючи йому шкоди, с власнiстю Орендаря, а полiпшення, якi
не можна вiдокремити без шкоди для майна, - власнiстю держави;

полiпшення Майна, зробленi Орендарем без згоди осiб, визначених у пунктi 5.1

цього договору, якi не можна вiдокремити без шкоди для Майна, е власнiстю держави та
ik BapTicTb компенсацii не пiдлягае.

I2.|2. Майно ввarкаеться поверненим Орендодавцю з моменту пiдписання Орендарем
акта повернення з оренди орендованого Майна.

Iнше

13.1 Орендар fIисьмово повiдомляе Орендодавця протягом п'яти робочих днiв з дати
внесення змiн у його найменуваrrнi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i
контактних даних. Орендодавець повiдомляс Орендаревi про вiдповiднi змiни письмово
або на адресу електронноi пошти.

13.2. Якщо цей договiр пiдлягас нотарiальному посвiдчеЁню, витрати на таке
посвiдчення несе Орендар.

13.3. Якщо протягом строку дii договору вiдбувасться змiна Орендодавця МаЙна,
новий Орендодавець стае стороною такого договору шляхом скJIадення акта про замiну
сторони у логоворi оренди державного майна (далi - акт про заlrлiну сторони) за формою,
що розробJuIеться Фондом державного майна i оприлюднюсться на його офiцiйному веб-
сайтi. Акт про замiну сторони пiдписуеться rrопереднiм i новим Орендодавцем та в той же

день надсилаеться Орендарю листом (цiнним з огrисом). Акт про замiну сторони
складаеться у трьох оригiнальних примiрник;lх. Новий Орендодавець зобов'язаний
(протягом п'яти робочих днiв вiд дати його надсилання Орендарю) опублiкувати
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зазначений акт в електроннiй торговiй систеN,{i. Орендодавець за цим договором
вважасться замiненим з N{oMeHTy опублiкування акта про замiну cTopiH в електроннiй
торговiй системi.

У разi коли договiр нотарiально посвiдчено. то пiдписи посадових осiб попереднього
i нового орендодавцiв на aKTi про замiну сторони пiдлягають нотарiальному посвiдченню.

13.4. У разi реорганiзацii Орендаря договiр оренди зберiгас чиннiсть для
вiдповiдного правонаступника Iоридичноi особи Орендаря.

У разi видiлу з юридичноi особи - Орендаря окремоi юридичноi особи перехiд до
такоi особи прав i обов'язкiв. якi витiкають iз цього договору, можливий лише за згодою
Орендодавця.

Замiна сторони Орендаря набувас чинностi з дня внесенлля змiн до цього договору.

Замiна Орендаря iнша. Hixr передбачена цим п}/нктом, не допускасться.

1З.5. I]ей !оговiр укладено у двох примiрниках. кожен з яких мас однакову
юридичну силу, по одному лля Орендаря та Орендодавця.

Пidпuса сmорiн

Вiд Орендодавця:

Вiд Орендаря: Щиректор ТОВ

ТоВ (НВП (УКРоРГСИН овгополии

2.Ця Щодаткова угода до договору N9 10 вiд 01 листопада2017 року набирас чинностi з

моменту iT пiдписання уповноваженими представниками CTopiH.
3. Ця Щодаткова угода до договору NЬ 10 вiд 01 листопада 2077 року складена у двох
примiрниках украiнською мовою на |7 аркушах, якi мають однакову юридичну силу. по
одному для кожноТ Сторони.
4. Мiсцезнаходження, банкiвськi реквiзити та пiдписи CTopiH:

Щиректор IOX НАН Украiни 
_

академiк НАН Украl'ни t / l(' , -,, в,]. кальченко

).

Орендодавець

IOX НАН УкраiЪи
код СЩРПОУ 05417З25,
мiсцезнаходження 02094 м.Киiв -94,
вул. Мурманська,5

0\7 20З 1з29 |00lr20З 0003 95 :

Киiв МФо 820172

Украiни

ТоВ (НВП (УкРоРГСИНТЕЗ>
код сдрпоу з1607028
мiсцезнаходження: 011133 м. Киiв,
вул. €вгена Конова_llьця, 29
Р lp U А7 432 1 842000002600428662 1 001
в ПАТ КБ <Приват Банк>>

мФо з2т842

t7


