






юку Договору

»ахуванням внесеного Орендарем з а в д а т к у . порушення Орендарем зобов'язан 
пати орендної плати він має відшкодувати державному бюджету і Балансоутримува 
збитки в сумі, на яку вони перевищують розмі{Гшвдатку. Якщо в разі.дострокового 
припинення Договору за згодою Сторін сума сплачених орендних платежів і завдатку 

перевищить передбачені Договором платежі за період фактичної оренди, то це 
перевищення розглядається як зайва сума орендної плати.

6. Права Орендаря
Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов 
цього Договору.

6.2. За згодою Орендодавця здавати Майно в суборенду. Суборенду плату в 
розмірі, шо не перевищує розмір орендної плати за об'єкт суборенди, отримує Орендар, а 
решта суборендної плати спрямовується до державного бюджету.

6.3. За згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, 
технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.

6.4. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання 
орендованого Майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально- 
культурних заходів тощо).

7. Обов'язки Орендодавця
Орендодавець зобов'язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом 
приймання-передавання майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі 
оренди нерухомого майна на строк не менше ніж гри роки - після державної реєстрації 
Договору.

7.2. Не вчиняти дій. які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим 
Майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору 
переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо 
останній згоден стати Орендарем.

7.4. У разі здійснення Орендарем невід'ємних поліпшень орендованого Майна 
орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.

8. Права Орендодавця
Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, 
переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його 
розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або 
неналежного виконання умов цього Договору.

8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі 
складанням акта обстеження.

■
іідальність і вирішення спорів за Договором
я або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором 
ьність згідно з чинним законодавством України.

не відповідає за зо б о в )* .^ іір ^ » » А Ш » ^ іШ  Орендар не 
відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо ін ш е ^ т е ^ р ^ Ш Ш Ш щ ш  Договором.

*  і І .  Увага! Б- аНК |м істи,ть багатостУпеневий захист від підробляння
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