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неру,хомого майн

futricTo Кпiв, двадцять еьсмог {W,frвi т*сячi дсЬОятнпJlцятого року.
Мц що"щpкче,;tlW. it* lфдУ1ffiiфщ УкЁSпм по 'ш Кпеву,

iлеlrтифiкЦir:r*й iоЯ еДЦТqУ t90фЩ Ы*ффЁ,Ф!032, м, Кlý ф"ц"ь.варлРqфа Шевчепiка" |фl (лапi

- Орндодавець), в особi,',цершого з ш{.цфаJй ка EoBilcoB*,PyMaM hМrМфtЙiЯчh, , Lй де m пiдсгавi. ' Л rеяЙтчц* ноtтlуsФц КнlЬftого Migbiбiý fttарiапшrфо окЁitУ Щсшсовшl Д.М. 24.01.2019 р.ловtреностl, посвцчGн0
за jФ34 та Поло*iццhрв пеfiощ49ц9."ЙЙ*ffi,SффЙяф .!i_i М МФiiф маfiяа УкраТки вiл
02.10.2012 Ns 3б07 в зфесстроl*аlrоlrс lli*rerrrdBcbKoю рdоiноЙ в Mic,гi KiieBi хфжавною адллiнiсграцrею Ns

107410500070й343'в|д '0а;РЗ.l0tЗ'',ii',1зi,ltфЬмlt']йменцмЙ:],qффо ншазу Фоlrду дерцsвъого маЙна УrФаiLш вiд
29.08.20t4 р. Nч 2205), з однопо боlсу та Тоrвiрпgrво з обмеrкенФп вiдповfuiшБнiспо (ýАХУС-ДD, iдЁЕ,гифiкацiйrшй код
еДРПОУ С}rоz+Зr;яii. + ,:t&'к,,fi;фл:,,фф Ёа;,l,,tдыi =lорdф}'в,о9Ьfi па
0BclHKo ОлександВа *йфшфji'@,is r а ащвеоrо: мiсто,Одесq,*,Лнiвrр,отвтроgсьЁдорог8, буд.'l2,
кв. 16, та дiе на пiдgгавi Статугу, зffiфф'FоЁо цроц9кr*оЦ }еО-1 ЗагаrlьfiЁi ЙорЬ учtiiЯlкiв (зФноЁНикiв)'Товариства з

обмеrкеною вiдповiдаlrьн,iспo кЁАХУС-ý ЁiдO?i0,_ýgll8ji i$ggm боку, уклали'чеи [оговiр про H,aBeae*le нLЕкче:

1.1. Ореrцолавеlrь пgрфq а Орщцар: , в mро*ове шrатне корсryваIfi{я дФЖЙНd'нryухоме маЙно -
нежитловi примiIценнх,,,, рЁЕi;iфсi'*t{ff'ii"i{фф зi _ лаЙlлп едifiiгО l_"gеЬегпу" ''ýб'*Ёiв,,,i ЯфrфýнФ].ЁлlаснОстi
22928085.1.ДДДДДJl712; зага.гrьнqо шошlер 419 ,кв.и, :розмiщенi зs qдре.сою: 03040n MicTo Кпi\ вулпця
Васшлькiвська, 1 (о.щн), на t-My поверсt fiiшшдфкоrо буднrry корпус JYэб (шiстЬ} лiт. <Ор (дsJti - Maйro), Враво
дерlкавяоТ власносгi зарооФЬiiйrý'ЁД_фЦýýшi pЪýTpI решвЙ праЁ й, Ёевухоме Mi fiФ,21;l 1.2016 фrry за ,Щсрпсавою
УкpаТнавoсoбiМhdст€Fcfй.Wтov;3т53szo3,нoмep9апt{cyпpo.npalio9;rаcн.oq1:176I8650,
реестрачiйний ноrцер обJФtri:ltiЁ йй*Ii:,';{0ý*кс.1,8000д.Що перебувас на балансi ýёрlrФЁrrотч 

jпiдtрисмства

кНацiонмылий цgirпр олекмrшйДовяЕ ll, кtliiйrиикод€ДftrоУ?292SС8ý,,ъаiфсЁi.fбaпщарýtsкого вцаrrня
(палi - БапаIrсоу.црш*увач),ъартiЫь,riкото,!"Ьпatеsазriдrо з BI|сEOBKoM шр BapTib на <dl> сiчня 2О1,9 року i сгановrгь
за незаJIежною оцiнкою фЗ Зф,РO:гря. (Ф'r,ЦР).

1.2. Майно пердаетьЭl"в oPаlr;y з мстою'фзliлiчеlrrrr бiфсгу; що не здiйснюе про.фж ToBapiB пiдакцизноТ групи.
1.3. Стан Майнd на момеЁt у,кrrа,liеrgtя погоЬчру, визвачаеlься Е акгi прийЙання.передаваЕня за у3годженим

,. 2. Уlrоэr]псрдачi,9реrrдовавого майнп Ореrцарю
2.1 . орендар БсT }rтЕе у фоiэ"е 'r"r"п* liорuстування Майном у TepMiH, 'Указаний у .Щоговорi, але не ранiше даги

нотарiального посвiдчсння цьою,Щоrошру m аlrва rryrйrлаlrшп-пФедавilння Майна.
, 2Э. пфееча }ч&tЙ:;;1Щф.,,,,Ф,iяфЁ за соОою ьшп.rюд*iв в;Орdiи4ря_ прцiа власностi на це Майно.

Власником МайЙа залЙаегьй д€рФвq s Opetiдap корi!ст},еВся Йм'тlро''гягtil{'gгроку орендК.
2.3. псрс)твлаМапйtя,орфl*iffiёЙ'€фЙз* Bapтiиx_ý, Ьиiнаtо},IЬЁу рВiтi:пнi.яёзмакну оцiшку; скIrаденому за

2.4. Обов'язок щодо складашL ff<та"прийrrшrrr-пере,дrваrrня покпад8сгъсr на Ореклодавшя.
3. Ор€ндrr шrrтt ,:

з:t. ор*. _ъ,*щ1ваrgrиqЙа,,зЫ*МУ'.лв на.пр9ро.фtци Мйн4 ст_анов*tЬ Оёз ПДgЗа,ОЪОВЦИ
мiсяць роарахунку_-березень 2019 por<y 12-432;00 грrr , ' : - " , i, :

Розиiр ореttпноI платп за перпrцЙ liiёiЩ офщи ; черень 2019 року всiаювлю€rьq{ ItrJиxoM корllryвання
орендrоТ rшвrги за базовrтй Mioпцъ на:iяreхс iнфпfuii за квiт€tъ; тpnвeнb та череil{ъ 2019 року. ,,' ,,,

3.2. НарlgуваНйГ,ВЩ Мсуму орсццц9Т'rшяrгlr здiiлснiосться у порядку, визмчеfiому закоliодавством.'
3.3. ОренДЙ rrлrtа,,зп кgf,ffцй'ryатуlциД мiсяrр визнач8сrьс, lllляхом кориryца}пrя opetцHoi плати за попередlIiй

мiсяць на iндеiс iнфяriiза насrупшИ мiсяш.,Опортивна iнrфрмачiя пф irцglсси iнrfuичiТроомiфсься на офiшiйному
всб-сай,гi цеЕграJIънопо органу вlлtонавчо? Brrqдrr, що реа.пiзуе державну полiтиьry у сферiст,атистики.

3.4. У разi корнстувшlня Мйном прйlтм непOвнопо калGrrдарного мiсяця (першого тdабо оgтанньою мiсяцiв
орежи) добовв ор€ltцЕа rиша за дпi корцýгуваýш вrrзrrачасЬся згiдно з чинною МсгодикоЬ рооря"хунку ореЦrlоi rulаТИ

за дЙавнэ м*trно'та'прgrrорЩ'l1РtлSаФri qр ,цщ trgilзцqвоlо,Квýii{ёту:}уФi9фiв Укра цц,вЦ Мжовr*rя 1995

ро*у] N, 78б,(зi шtнамЙ}(Йлi . Йqfsдlr,ха ршрфЬФ]на основi.орrlдноТ плати за вiдповiднi йioirri пропоршifiно лням

- - 
3.5.,Рэзшфбфщiлюr,тq{*л цФемяреiй,,iтаЙiпофбДiеl,i:*фiвiпу,Fзi зйiви Методики Iiрофа:ryнку, змiнк

орендlоi ставки, iqrоiпоТ зr.riни ст,ап_у;,Ьеосг9;ryядл з нqlаJIежннх вiл CTopiH Причик та в iнших виЁцдкщ пэредбачеНИХ

чиннимиконод4ш.lвом;..l '', 1::::.]],i,|]:':';], ,,]

3.6. Орндца плагаперераховустьоЛ до'дерцавного бюдкету та Балаксоугримувачу у спiввiдrrошеянi 70 О/о до 30

7о щомiсяця не пiзиiшс 15 чкс,ла мiеям,, паgrупноЙ- за звiтним, Ё,lдповiдно ло пропорuiЙ розподiлу, усrалrОВлених
Мgгодикою роsрахуrтку iч|{нЕшr( lla KiBеr , заяшrй здiфяюстьСя *Ф*.. , 

_ ':" 
:L

ТнмчасоЕо1 до }l фулшя 20l9,рку"tlрц гtflта у l00 % обсязi спрямовуегься Б*гlансоугримраЧу.fiа
B}tKoHaHmI йогс стсrуших, завдднь зl,iд|Фtt, 1,? фtlшrцн розрахунку.

3.7. Оренша rгящ,g,вврероtошlв,-ффечвсво або не в повж}цу обсязi, пiл.пягас iндексацiТ i чгягуеЬСЯ ЛО

бlоджету та БегrЬкоо вачу' у вllзflачёIlgф rrунх;rом: 3:6 спiввiдЙошеrшi вiдповiдно до чинного 3аконодавства

Украihи з рсiзмiiйподЁiЙdtýfiiковоТ.,:тавки НБУ налаry llарахузення пенi'вiд суми заборrованостi
aa

ýýРеРаХУВаНН'Я ОРеНДНОl IUtrаТ, И.

а сума орнлноi п.пати, що надiйшла до бlоджету, пiдлягае в уотаноliпенолiу порялкУ залiк1'

ýI
нн

aa .,] ' :, ,, : , a

)t ;.iласностý

Епr
мýж



11ff 0реулlрlО Для за$rrlЕннrt поверНення заlцаrенi,лх'...,,Фф,_\-i 1 ýýног,!ми Поряlку,'j;fff-ýý КО-tШТiВо 
1lО.lt1l,Ц{}{9,;gft ý{ry;iру зарахованих до державIrоrо та;lgрфр,; фi *о.о 

"ubo""'j**ryT фiнансiв ,Укрэgr 
1i1 03 вересня 2013_ р_оку ЛЬ 787, зареестроЬщwе'в ttfi lnБЙп ЙрrЙ zs

i:j:tdttý 2013 РОКУ За NЧt650/24!,82, та ilостаtlови Кабiнету Мiнiсгрiв УlщirЙ.вi*;I6,жгр-slt рry Ь lоЪ-й""*i
iЁ,iт.,fiя веден}lя облiку подgгкiп i зсорiв {обов'язкових платеiкiв) та iнлдих дохоЛв Й_лrЕ_т_:,r t*,*Ёdxl..3.9.3oбoв'язaН#я.QЁчф.*uлoсIиaтиppеrцнoiйu'"'l'iйЬ.цёiWypoзмipi,не
**?{iiioмy, нiж орендна йаiаза иювил мiсячь, який вноситьjя в ржуцок qр"й*i ц*iа=JЬц** "й* й*"] 

'

3.10. У разi припинення або розiрвання ,Щоговору ореЙи брЙЬ'"*п*,у. фф rф;;;;;";;;."*
::i:::: Т:] з:lута]1:,ryт:,i* вмючно. Закiнчення огроФ дi договору d ; "йь";; ор.йiр, 

"иУ.:':r-У:уатяти заб9д,l:ачl.тlзil ореtrдною IUlатою, 
"кщо,а*а "ййй;i,:gо-ййффы,*ýый;"J-[ц о-

5. Обов'язки Оренларя
Оренлар зобов'язу€ться :

|,]. Bик,орнсговраf,н ореllловше Майпо вiдповiдно до йою призначqrтй * y*no. цЙ* Дб_
5,2. Протяmм Micllu пiс.пя.. I,4Iчй}ЕL ,(оговрру r,H."rn заtдч"оi,'п"рдiь*** ,й',,ffi; Завдаток

glу_ч:lfl_|ттljо* божсту i_Мпансоугримувачу, у. спЬв,iдrоrцрнцi; визiаченому у ф,Ы,,'iЬ.ýffilДоБ"ору.Пiсля заdнчеI*J{t осно!Нрю строкУ .ЩоговорУ ор€}цИ здiйснrосьея II9рерахуван"" ор"Цfoiilt чЫ'еа,,йЙfrii-лr;"rч,
(осrаццi-l*igцчi) ,l, ц :ввесзного Ор,rrпарlс за.цдхф, У,рФ, i Й"!йрн" у' О, i.ЙРU,ЙЁ"ЙЙБr Б*,поТплати 3а резульiат_,алlи такою п€рерФrуванпя оренлар.зМоз'язitнйй перерахувати ii ,до д"рщцiц"- бюЙеrу l
Бшlансоугримувачу в iyMi, на пry ioHa псревищу€ рЪзмlрЪаццатlсу. 

', t | ' ' , '-

5.3. Своеч4сшо i у повrrомуэбýФI,gII41чуцати ор€.цдну'-rrу до дФЬrlого,бю,4цц!,,ЬвфЬу,ryrфувачу (у
платiжних дорученняхr,жi оформlпое Ореrцар, вхазусtься l'Прпз"а*i"* пЙЫуч ,ачрйой, "й]йь-Бйй*ч,,листомприукJIаденпiдоговоруорешпп)., .' .,,. a ,,

,5-4. ЗабqrцЧv.пати,зберiкýt$dа,ореццоваlrоЬ МаЕrФ зцrqььйдрlе,ффБйевой:i.пфчй""rйiЬ майно
: пор,цку, перспбrчэному санiтарlu.rми нормаltlи та прgВпв;rи поrцежноi ýез**о, fiiл.р"*уваIfi ореtцовше Майно в
нurле?кношу сганi, вG,гiршаrцi E.i2ý, ila йомФг перлвчi jйrirl,. в, орiф, з.вфхуванням'нормйьною фiзичного зносу,
здiйснюватlл зsходп прmипоrсеIffiоi безпеки.

ý.5. Заб_еШеgцтt.,0Р,Рt*цgдацlrlр i,Бшансоуцришуцg,lу достуtr,, на об:ск_г ор9rrди.е мотою,коrrтро.rпо за йогювикopЙ€{аllнямтa'вихoнанЦямyltoвДortlвopJ.::.,:ll:,...'
л_ __ .:t.lЧ :_:iЧ::НrИ-:1ryШ абО наgгання нацзlш,:аf,нlх си,tуацiй" поqurа"* з прирqшrою mихiею: урагtlн.Зе"ЛgГРУjjТККй СНirОПqД, о2кGяедиця тощо, надавати cBoik rpmriBHиKiB д.ilя;i'х попере,дlкенЙ ia пЙiдчц;т,ч"rirЙr.

5,7. Своечасн9 злiйснювати за шIасний рахуцок ПОКtЧЦий ремонт окндовд*ого мй' йй;;Б;;ъ; ,,.э
розгJlядtl€ться як д9звiл на здi,йсненнл по.пiпшень орандоваfrого Маrна ; 

"е,т".не 
,u "uьй'й;,;fi;-ййJi*u,- ^- 

'- У-;€ ф;-РЙф:;;;т заяву , ," поЬ,r**й , Ор, rио.пrвцепl злiиснс*lr,",. *йr ,] полiпшень
орендованопо майна, BiH зобов'язавий надапr експерпцй висновок rrа"hроекгво.*оrцториiнi,й;;"йа;-;;
Цiйснення невiд'еrrннх попiпшень. , , 

- ":г - '-,- :,-::

5,8. Лротяruм lq робочнс;днiв ,пiiлл умйння цюго !оговору з9 еr "й, Майно на користь
Балансолримувача на qy'yj не мýflIцу н}с на BapTicTb за DпсIrш$рм про "uеrlr""'(фр-iй;Ъ;;йrй:,Йri'i "i,"Jiiir,визна.чеlIомJ. засонодаtс,rвоЬ зокiвцавй !оfl,чжi","**|rцrц, ,цог.рйфЙх,лi*,Йs,riiэф6;Й-iЙiЬ;;;пБiи"о
поновлюв{tти договiр страхування тац щоб пржrом clpolcy л!i.чього.Щоговору Йа.Rно,Ьуло *рriойЙ;,l;й;;;;
ОРеtЦОДаВЦЮ кОпii завiреНих належним чином договору gтрахуванцiG"**й" 

"rp*yr*"ji'i-,;й;; ^"й.;(шrатiжних лорученв} r'ро сллсгу стцqрqrр ,ч*пчlу,tфýэ_ЦiФфr); :' l '' ; ;ý -|':j ' -', , 
; : ; , :, ,

"и"""io*9;}i"blЖ 
ОРеЦДОДаВrД ЦРОВОДrrГи звiряндц 

"заемoрrЬ,фнкiв по ореrцних IIJIатеж{ý( i оформляти

5,10, У РаЗi ПРИПЦН"'* Р ПОЗiПВВ,Цr ДgIчвору,, црвýрнrт}1 Бапансоутримуччу" /орндодавцевi або
пiдприсмсrву/товариству, 11цазаноrrу Ор,ендодавчем, ор,фффнg ййЙ - "Ф;Йч 

'аЙ,';.;Долiу, *iil];u".*.
1епелачi йч j ]оренry;, а i ; яормф;оЬ, ,зшч '3п;;u'j 

-;Й;Ы"#-Д#ir-ЙЫу-r"уl
Ореtцодавцевi збrгкп В рзj поriр:iФння q4By' або rФацr (поilrЫаф.ча{lцgрЬi} орМовавбБ МаПна зЙ;-ы";;ipr,

5.1t, 3ДiйСНЮВатll ви-rратц пов',язанi з,iф_нriмням 
"кЙФ"qф y+r"1 прЙгрм ts. рuйчrод"йi;*"ПiДПИСаНЦЯ ЦЬОlu ДОГОВОРУ, УмЯСrИ-з Бал9t{С.оугрЙмувачем ,,рQflдпйЬЙ:Ма*на дЙirЙ цр. вlдд}код/ваннх,витрат

Бапанеоуфимувач.рч]rг,рцм4нtя q99ядqвшого.Щ!$наМ:цqд4,rЬф,l_uуцqдцнж 
цосдуг Ор"*лчр.,

_ __,^";113;}Жjy;*л,_'*Yr::jДqЕрГмаfiня пр,авЙ.*",lrý,ч@;'БЙЬ"iьrпеци icaHiTapiт
в примlщенuях згИно iз зlлкQr{ода8сf,вом. ..,. 

:.

5.13.. У разi рgорlаliзqцГf Ррel{дарц _rrпЧ ра.хулl;л, ""й.*"у.""пня, 
номера твтфону, мiсцезнаходкення



5.14. У випадках, передбачеfiих зilко нотарiапьнg поовiдчеýня цього,, ýоговор
ШтiБ.

орендодавець зобов'язу€тъся :

7, обов,'язкп орендодавця

7.1. Пее€датIf Оренд3рrо в ощtч lИаSrюi""iцдо.* шr" Д*о"чро" о u,.ro" пР"*,мш.*".п"релаваfiя иаЁlfi" s,кий

До*"опi', 
Не вчшrя,гtl Л*,lJЪ-i"furцl ФеrrлаРо *орпrrу"оо* 

"п"ч*мнм Майном,на умоваt tiього
7,з, У виfiадку р*,ам,lЕчltl', ойф*Р,, .r,gpuy* Ь Доrовiр Huтвквхcaмшxyмoвцзчn"i13ry.'.@й;;,'файiйfrБlйi...:i.:.|:|';..|.:.]:]''.'1llJ.l1..,,.1.':'

-^-л-л--.1_1_--Y 
p*i iкщо 8рщ ,*,'"uжiФ'ъйJ-;Ь;Б' шати. (Ёоi,tliспо,,.або] *Ьrо1, i* oi*""o

:-:ryilY"о"ю До дрржlВно{Ч, *сдry'У;, прЫьм' ryЬ "t"йь йй;l"*Бi#]ri"я"ЪйЫ;;;;о.законодавства щод0 розiрвання,Що,говор5l,tа сtm,ненпr щiiое-вой; ,

орендодавець ма€ право:
8. Пра:вfl 0рýtцодавц;

8,1, Кокгролювати,з мож'явим запученням Баllqrсоrцимувача виконання умов .Щоговору та використаннlIМайНа, ПеРеДаного вlоренд/ за.Щогоз9ром, :i у разi нйй;;;;;;; ;";#;й;й;вачсм вживати вiдповiднихЗаходiв реагування -:, | : ],
8,2, ВиступаТИ з iнiцiативОrо щодО вIIёсеннЯ змiн дО цього Доmвору або його розiрвання у разi погiршення стакуОРеНДОВаНОIý МаfiНа ВНаОД;ДОК *ОiiiЩiЙ 'пеямс:l."ого'.ЙчЙr, умов цього договору. :

8,3, ЗдiйснюВати коmрч1:1*р" мйай""." -ily*ri.o* оо.rrженrп зi скllаданням iBlTiB.

. 9.L За невиконання а5о некUЕжнв виконання йовязань;йБ;;;рБ"'Ьро"" несуть вiдповiдальнiстьзгtдно з чинним законодавgгвом Украirп.
9,2, Орендодаriець нэ вйоцtдар, й ry!цiяццнялtи Ореrцаря. Орсндар rre вiдповiдас за зобов'язаннямиОрендодавця, хКЩо iнше не передбачево ,*" й.йй". бо"*"о "йойЬ ;";;#ЪdJ"'"]JJ"""rr''l ,"зобов'язаннями, за якими вiн a 'пЙй *оц'"'йБi"о *;;;" iпчrirr*"-й.й""-.ч цкмп зобовkзанйми неможе бупr з8ернене на орендовЕlнjд"р**ri. йавно.

,.rroroif n:J"T#."* 
ВИНИКаЮТЬ 

'jЦ"" Д"Б"Р" або в зв'язкlr з ним, не вирiшенi лляхом переговорiв, вирiшуються

9,4, Стягнення 
.зборговано"} ' орндноТ шtати та штрфних санкцiй, передбаченпх цим .Щоговором,проводитьс, на пiдсгавi рiшення сlпr або в Оеj,сЙому rорй*у "йЬ*"i виконавчого напису HoTapiyoa

1л 1 trл_g_ fr__ l0. Строк чишrостir 5пrовн змiнп та пршпинення Договоруl0,1, Щей,ЩоговiР уклад€нО строкоМ на 5 1п'ять1 p"*i", щJдiе з "27" червня-2019 р. до u27'' червня 2024 р.вкпючно.
l0,2, УмовИ ч-,о До,о"Ору зберiгасrЬ_:,:у nry**M усьогО сгроУ цього,Щоговору, у тому числi у випадках,

Ж",ЖХlЁiЖri}:ъЁжffiжу;;ffiil#r#i1";;йй;Ж"";''*еоренrвря,ч",,ч"i#i
l0,3, ЗмiнИ * II:" цього ,ЩогоВор}'*О gо-;оri;;;;;;"ускаЮться за взаемноТ зголи CTopiH, Змiни, щопропонуютьСя внести, розглядаютЬсi прогяБМ оr.n.О ^rЬ"Й.;;;;-;;;;;;;.;йiпrоrо Сторною. Усiзмiни

;:#ililт:i#ffi:""f:##н.""о"*."," такiй самй бормl, йй;r,i;;;;,.;;л;й;;;;Ъ;.;й;;;#;;:
I0.4. У разi якцtо упо"rой*й oprqH у,фаЦЬr" Ма.йном не попередив Оренларя та Ореrцодавчя пр HaMipВикористовУВати Маftпо для йфiФпотрqý-!i япr"йiо;"й 9троку цього.щоговору,,орýЁдар, якfr налёжнимчином виконував своТ обовhшсй.Ч''й" .Щоrtiýором' Мае hравэ орЛ""**" його на новиИ TbpMiH вiдловИно до вимогцього.{оговору.

|;3{ "щс_r"","И 
з*чr-, кнr,цього До.о"ору'йj'зiф иого ь пiсltя закiнчення

€ невiд'смною частнною ц;;.о-дъiо;Б;

lО;'^"'::lЖ*: 9 rrЪ офrиованЁ ма*яо lретi" о;; не е пiдставою

ffi;*ж.:":*:жжз;уоыl uЁопьдм,чgfuli,;й.;й;а;оЁ_:ЙнЙ.i#"iоilНi#:*НЪ;fiЖ;
Майна (його правонаступникiв).

10.6. Чиннiстъ цього ДогOвору припиняmъся внаслИон:
* закiнчення строку, fiil який й*о ur* й;;;;;'--" 

Yrrr'i/JitlЧ\'lr''

- достроково
- банкр

5ýýl s4

- лiквiдацiт

ою CTopiH або за рiтценням суду;
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ynp"""i;; щiпс,нюваги кцliпальний р€мокг,



реziопвtьпоzа siфИемrfl,Фаiф йрp.rcаПнаео. мвilна Уryаtнti Й,'1r.:ýцsсу.з,"ТQВ вБДХУС-Дь mа повноваlсення *
преасца,вн.акtв,, а прq.ýQ:фрщщtоt ввrcнцпtДе,фКМSф..iФ,,gосЙi Мiн[сmврслпва,сульиурч YKpaiHtl mа право

еоспоdарськоео.вiёаptя:lýgщПqlУцрliуЦ; ДП1,НачiафдrаФЙ,gф{к: ф .асуtфrg Довuеенкал, цоdо Майна перевiрено
Вidiаsidна iа sйФпrti 7|4'Iltлвiltъцоао rфексу|,'УвtцiЙ.sЁФфlрвМ*, Майаа вidлпzае dерэrcавнiil рессmрацii' у
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розрахунок орендноi гlлtати;

звiт про одiнку, майна, шо передаеться в ор:yду';',,,,,,' ,

акт п р иймання- первлаз анн я оре}цо ваного Мшtrнас,
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Розрахунок
плати за базовий мiсяць оренди
державного нерухомого майна

Майно перебуъас на балшlсi: fiержавне пiлпри€мство
<<Нацiональний цеIrтр 0лександра fiовженка>

* Оподаткування орендIоi плати здiйснюеться вiдповiдно до вимог Iшнного зtкоподавсlва.
** Орендна плата за базовий MicяIb оренди - березень 2019 року визfiачеЕа за результата}It{
конкурсу,

.м. Ноtэiков

}lъ Назва i адреса
об'екта оренди

IIлоща
об'ек-

та
оренди

м'

BapTicTb об'екта
оренди за

незапежною
оцiнкою на
3 1 .01 .2019

застосованi
Орендна плаlв за

Fv

оазовии мlсяць оренди

Всъого об'екlу,
грн.

iндекс
iнфля-

цiт

оренд_
на

став-

, К8,
%

мlсяцъ
piK

орендна
IIJIата без

ПЛВ, грн.*

Нерухоме майно -
нежитловi

примiщеннJI
за 4дресою:

м. КиiЪ,
вул.

Васнлькiвськао 1

(на l-My поверсi
громадського

булинку
корггус Ng 6
лiт. (О>)

41,9 793 590,00
1,005
l,009

i

6
березень
2aI9 piK

4 02з,68*

ВСЬоГо: 4I19
4 {123,6вЁ

lz 432.00*,i



м. КиiЪ

Ми,
Украihи по
01032, м.

ОРЕНДОЛАВЕЦЪ:
регiоналъне вirutiлення
Фонду лержавного майна Украihи
по м. Кисву

ОРЕНДАР:
Товариство з обмеженою
в цповrдальнiстю <<БАХУС-Д)>
Юр,t дична адреса: 03040, м. КиТв,
вул. Василькiвська, 1

Поштова адреса: 0407а, м. Киiв,
вул. Почайнинськ&, буд, 44, офiс 18

р/р 26001052653551 в ПАТ КБ кПРИВАТБАНК))
мФо 300711

о.М. овсянко

ий центр олександра

Акт
приймання-передпвання орендованого майна

nLt

що нижче пtдписtlлися, реriональне вiддiленпя Фонлу державноrо пrайна
м- Кисву, iдентифiкацiйний код еЩРПоу 19030825, мiiцез"Ъ*од*."rя якого:
КиiЪ, бульваР Тараса Шевченка, 50-г (далi -_ Оренлодавець), в особi,иёсп4} ,пf€"f-lщ л.Ф-п4 -I$/-t-t-/f,:a7 J€ffi tР_-#;tп/ау;а&,rzо,

еý аrЬ l*a

майна Украiни вiд 02.10.2012 Ns 3607 мзаре€строваного Шевченкiвською районною в MicTiКисвi державною алп,riнiстраuiею J\b tOт+tоЪоо07027з4з вiд о+.оз.zdtЗ (зi змiнами
внесеними згiдно наказу Фонду державного майна Украiни вiд 29.08.2014 м 2205), з одного
1чr_:з Товариство з обмеrкеною вiдповiдальнiстю (БАХУС-Д>, iдентифiкацiйний код
еДРПОУ 4210243l, МiСЦеЗНаХОдЖення якою: 03040, м. КиiЪ, вул. Василькiвська, 1 (д*i _
Орендар), в особi директOра Овсянка Олександра Михайловича, який дiс на пiдставi
Статугу, затвердженогО протоколоМ М 0l Загальних зборiв уласникiв (засновникiв)
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кБАХУС-.Ц> вiд oz.tis.zot8, з йшого боку,
укJIали цей Акт приймання-передавання про нllведене нижче;

1. ОрендодЕвець, згiдно_з_,Щоговором оренди нерухомого майна, що Еалежитъ до
лержавноi власностi ла ts1l6В вiд <8.* n ý& - iOý ро"у передае, а Орендар
приймае в стокове ппаБПористування державне нерухоме майно нежитловi
примiщення, реестровий помер за даними единого реестру-об'ектiв державнот власностi
22928085.1.АААддл712, заtмьною площею 41,9 кЬ. м, розмiщене за адресою: 03040,
м. КиiЪ, вул. Василькiвська, l, fiа 1-му поверсi корпусу Ng б (далi - Майно), щЬ перебувае на
балансi .ЩержавногО пiдприемства кНацiопаrlьниЙ центр Олександра ДЪ"*еr*ап,
iлентифiкацiйний кол €.ЩРПоу 22928085 (далi - Бшшrсоутримувач).

2. Технiчний i пожежнобезпечний стан вказаного вище майна задовiльний. Майно у
вiдповiдностi з ргоджеЕим висIIовком Бмансоутримувача i Орендаря потребуе noro.oro.o,u
не потребуе капiта.гlьного ремонту.

3. Сторони зЕвначають, що орендоване майно передЕшо Орендарю в комплектi та у
наJIежному cTaHi, що вiдповiдають iстотним YMOBtlПiI договору оренди та призначенню майна.

4. Орендодавець повiдомляе Оренларя, Що iнформашiею про особливi властивостi та
недолiки майна (в т.ч. прихованi), якi можl"гь бути небезпечними для життя, здоров'яо майна
орендаря та TpeTix осiб або призвести до пошкодження самьго майна пiд час користування
ним, BlH не володlе

пiдприсм

rt
(".

код е

I.B. Козленко

l9?4зl

К-"-'


