




















12.1 О. У разi припи11ення договору: 
полiпшення орендованого Майна, здiйсне.нi Орендарем за рахунок власних коштiв за згодою осiб. 

визначсних у пунктi 5.1 uього договору, якi можна вiдокрсмити вiд оре11дов<1ноrо Майна, не завдаючи йому 
шкоди, е в,1аснiстю Орендаря, а полiлшення, якi не можна вiдокрем1пи без шкоди для майна, - власнiстю 
держави: 

полiпшення Майна, зробленi Орендарем без згоди осiб, визначених у пунктi 5.1 цьоrо договору, якi не 
можна вiдокремит11 без шкоди дпя Майна, с власнiстю дсржави та i"x вартiсть комненсацi"i не пiд.1яrас. 

12.11. Майно вважапься повернсним Орендодавцю/ Балансоугримувачу з моменту пiдп11сання 
Балансоутримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого Майна. 

13. lнше

13.1 Орендар пись�юво повiдомля( iншим сторонам договору протягом п 'ят11 робочих днiв з дат11 
внесення змiн у йоrо найменуваннi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i контактних даннх. 
Орендодавець або Ба.1ансоутримувач повiдомляе Орендаревi про вiд11овiднi змiни 11исьмово або на адресу 
е.1ектро1-111о·i пошп,. 

13.2. Якщо цей договiр пiдпягас нотарiа.1ьному посвiдчснню. витрати на таке посвiд•1ення нссе Орендар. 
13.3. Якщо протя,-ом строку дi'i договору вiдбуваеться змiна Орендодавця або Балансоутримувача 

Майна, новий Орендодавець або Балансоутримувач стае стороною такого договору шляхом складення акта про 
замiну сторони у договорi оренди державного майна (да:1i - акт про за�1iну сторони) за формою, що 
розробляпься Фондом державного майна i огrрилюднюпься на його офiцiйному оеб-сайтi. Акт про замiну 
сторони пiдписупься попереднiм i новим Орендодавцем або Балансоутри.\.\увачем та в той же день 
надсилапься iншим сторонам договору листом (uiнним з описо.\1). Акт про за�iну сторонн складасться у трьох 
оригiнальних пр�tмiрниках. Новий Орендодавець або Бн.1ансоутримувач зобов'язаний (nротягом п'яти рабочих 
днiв вiд д.ати йо1·0 надсинання Орендарю) опублiкувати зазначений акт в слектроннiй тор1·овiй систсмi. 
Орендодавеuь або Ба.,1ансоутримувач за цим договором вважаеться замiненю1 з �ю�1енту опублiкування акта 
npo замiну сторiн в електроннiй торговiй системi. У разi коли договiр нотарiально посвiдчено, то пiдnиси 
посадових осiб поnередньо,·о i нового орендодавцiз на актi про замiну сторони пiдляrають нотарiальному 
посвщченню. 

13.4. У разi реорганiзацi'i Орендаря доrовiр оренди зберiгас ч111111iсть для вi,:�,новiд11ого правонаступника 
юридич 11o·i особи - Орендаря. 

У разi видiлу з юридично'i особи - Орендаря окремо·i юридично·i особи перехiд до тако'i особи прав 
обов·язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий л11ше за згодою Uрсн..1:олавця. 

Замiна сторони Орендаря набувас чи1111остi з дня внесення З.\.\iн до uього договору. 
За.\.\iна Орендарн iнша, нiж передбачена щ1м пунктом, не до11ускщ;ться. 
13.5. Цсй Договiр укладсно у трьох примiрниках, кожен з яких мае однакову юр11д11чну силу, по одному 

для Орендаря, Орендодавця i Балансоутримувuча. 

Вiд Орендаря: 
Фiзична о�оба-пiдприон.:uь 
Зубчевський А.В. 

Вiд Орещ1одавця: 
Реh--тор 
НПУ i�tClii м 
В.П. Андру 
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