договIр орЕндиль_&4/

нерухомого майндt що належить до державно[ власностi

-l

м. Киiв

Ми, що нижче

пiдписа.тrися, Регiональне вiддiлення Фонду державного майна
Украihи по м. Киев;, iдентифiкацiйний код еДРПОУ 190З0825, мiсцезнаходження якого:
01032, м. КиiЪ, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (далi - Орендодавець), в особi начzшьника

Кучеренка ОлексаIцра €вгепiйовича, який дiс на пiдставi Положення про регiонапьне
вiддiлення, затвердженого HaKtrtoM Голови Фонду державного майна Украiни вiд

02.10.20|2р. Nэ З607 та зареестрованого Шевченкiвською районною в MicTi Киевi державною
алмiнiстраuiею J,,lЬ1074105000702734з вiд 04.03.20l3p. (зi змiнами внесеними згiдно н:жiву
Ф9rду державЕого майна УкраiЪи вiд 29.08.2014 р. Nо2205), з Qдного боку та Товариство з
обмеженою вЦповiдальнiстю ,r.Щовженко Букс", iдентифiкацiйний кол е.ЩРПОУ 40517401,
мiсцезнаходження якого: 01054, м. Киiв, вул. Бульварно-Кудрявська, 43А (дшi - Оренлар) в
особi Щиректора Красовпцького €вгена олексаlцровича, яке дiе на пiдставi Статуту,
затвердженого Загшtьними зборалли засIIовникiв - Протокол Ns1 вiд 23.05.2016 року, з iншого
боку, уклшlи цей Щоговiр про Еtlведене нижче:
1. Предмет пЩоговору

1.1. орендодilвець передае, а орендар приймае в строкове платне користувilцнrl
нежитловi примiщення на 1-му поверсi булiвлi корпусу Nчб
державне нерухоме,майно
(ресстровий номер майна ]ф22928085.1.АААДДJI712), зtгальною площею 172,00 кв.м.
розмiщене за адресою: м. КиiЪ, вул. Василькiвська, 1 (даrrl - Майно), що перебрае на

-

.

балансi !ержавного пiдприемства ,,Ншliонаьний центр Олександра

,Щовженка",

' iдентифiкацiйний код22928085 (даlri - Ба,тlансоугримувач),
якого визначена згiдно з
"upii.r"
висновком про BapTicTb стuцIом на 30 червня 201б р. i становить
2 38l 190,00 грн.
1.2, Майно передаеться в оренду з метою розмiщення торговельних об'ектiв з
продzDку книг, газет i хqурнапiв видчlних укранською мовою.
1.3. Стан Майна на момент укладення договору, визначаеться в akTi прийманняпередчlвЕtння за узгодженим висновком Балансоугримувача i Орендаря.
2.

Умови передачi орендованого майна Орендарю

2.1. Орендар вступае у строкове платне користування Майно,i у ,.prir, указаний у
,Щоговорi, але не ранiше дати пiдписzжня Сторонами цього .Щоговору та акта прийманняпередавання Майна.
2.2. ПереЛача МайНа в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права
власностi на це Майно. Власником Майна зЕuIишаеться держав4 а Орендар користуеться ним
протягом строку ореЕди.
2.3, Передача Майна в оренду здiйснюеться за вартiстю, визначеною у звiтi про
нез.цежну оцiнку, скJIаденому за Методикою оцiнки.
2.4. обов'язок щодо скJIаданЕя акта приймання-передавання покJIадаеться на
Орендодавця.

,

3.

Ореrцна плата

3.1. Орендна плата визначена на пiдставi Методики розра(унку орендноi плати за
держ{вне майно та пропорцii iT розподiлу, затвердженоТ постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украни ви 04.10.95 Ns 786 (зi змiнап,rи) (далi - Методика розрa>ryнку) i становитьбез ГIР-за
базовий мiсяць розрахунку- червень 20lб р. 9921162 грн.
3.2. НаРаХРаНЕЯ П,ЩВ На СУМУ ореЕдноi плати здiйснюеться
у порядку, визначеному
з€lконодЕвством.

3.3. орендна плата за коlкний насryпний мiсяць визначасться цляхом кориryвання
орендноi плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфлячii за наступний мiсяць, iз врахуванням
пункту 9 роздiлу "Прикiнцевi положецЕя" Закону Украrни "Про ,Щержавний бюджет Украiни
на 2016 piK".

Оперативна iнформацiя про iндекси iнфлячii, розрtD(ованi .Щержавною службою
статистики Украiни, розмiщуеться на веб-сайтi Фонлу держilвЕого майна УкраiЪи.
3.4. У разi користування Майяом протягом неповного каJIендарного мiсяця (першого
таlабо остЕшнього мiсяцiв оренди) добова орендна плата за днi користування визначаеться
згiдно з чинною Методикою розрФ(унку на ocHoBi орендноi плати за вiдповiднi мiсяцi
пропорuiйно дням користування.
3.5. Розмiр орендноi плати перегJIядаеться на вимогу однiеi iз CTopiH у разi змiни
Методики if розрахунry, icToTHoi змiни cтtlнy об'екта оренди з незаJIежних вiд CTopiH причин
та в iнших випадкilх, передбачених lмнЕим законодавствQм.
3,6. Орендна плата перерФ(овуеться до державного бюджету та Баrrансоутримувачу у
спiввiдношеннi 70 Yо до 30 % щомiсяця не пiзнiше 15 числа мiсяця наступного за звiтним з
}таryванням щомiсячного iндексу iнфпячii вiдповiдно до пропорцiй розподirry, установлених
Кабiпетом MiHicTpiB Украiни i чинних на кiнець перiоду, за який здiйснюеться платiж, iз
вра:rув{lнняr,t пуЕкту 9 розлiлу кПрикiнцевi положення> Закону Украiни кПро .Щержавний
бюдrсет УкраЪи на 2016 piK>. Тимчасово до 31 грудня 20lб року орендIIа плата у повному
бсязi спрямовуеться на виконання статутних завдань БаlrшсоутриIчfувача.
3.7. Орендна плата, перера(оваIIа несвоечасно або не в повIIому обсязi, пiдлягае
iцдексацii стяryеться до бюджеry та Батlансоутримувачу у визначеному пунктом 3.6
свiввiшошеlrнi вi.щlовiдно до ЕIинного законодzвства УкраiЪи з урахуванншл пенi в розмiрi
пошiiвоi облiковот ставки НБу на дату нарФ(ування пенi вiд суми заборгованостi за кожний
дФ проФрочешя, укIIючtlючи день оплати, iз врахуванням пункту 9 розлiпу "Прикiнцевi
rmлохешя" Закону Уr<pаiЪи "Про,Щержавний бюджет Украiни на 2016 piK".
З_8. У разi, лсщо на дату сплати орендноi Iшати заборгованiстъ за нею становить
заDtжrI Ее меЕше нiж три мiсяцi, Орендар також сплачуе штраф у розмiрi 3 % вiд суми

i

збqr!ваЕостi.

3-9. Надмiру сплачеЕа су!(а орендIоi плапа, що надiйшла до бюдкету, пiдtягае в
усffiпепому поряlку запiку в pEDryHoK майбутнiх платежiв, а у разi неможJIивостi такого
заriý у зв'язку з припиненням орендних вiдносин поверненню Орендарю. ДJIя
повернення зЕвначених коштiв сторони керуються вимогаI\,lи Порядку
ё.вrfirзgIсýЕгтtrg
ý шшсршешня кошгiв, помилково або надмiру зарЕrховчlних до державного та мiсцевих
} ftqWIЦ затвердженого н€жазом MiiicTepcтBa фiнансiв Украiни вИ 03 вересня 2013 року
ý] *fr!7 та Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 16.02.2011 року ХЬ 106 к.Щеякi питаЕня
облiку податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших доходiв бюджетр (зi
F.Imrrп}).
Е
3.10. Зобов'язшlня орендаря щодо сплати орендноi Iшати забезпечуються у виглядi
ft.
з*шrку
у розмiрi, Ее меншому , нiж орендна плата за базовий мiсяць, який вноситься в
$
fi ршr5шок оренщоi плати за останнiй мiсяць (ocTaHHi мiсяцi) оренд4.
3.11. У разi розiрвшrня за згодою cTopiH [оговору ореЕди Орендар сплачуе орендну
]
шшу до ,щя повернеIIнJI Мйна за tжтом приймаrrня-передавання вкJIючно. Закiнчення
Glpory дii Договору орешди не звirьняе Орендаря вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за
Ор€цдшою Елаюю) якщо така виникJIа, у повному обсязi, урtD(овуючи санкцii, до державного
fu цrrету та Балавсоутр имувачу.

i *ry
l

4. ВшсорпстаЕня амортизацiйпих

вцрахувань i вiдновлення ореIцованого Майна

4.1. Передбаченi зшсонодавствоI\4 ап,lортизацiйнi вiлра<ування Еа орендов.lпе Мшtно
ЕаРйОВУlШься Його Баrrансоутримувачем i використовуються на повне вiдновлення
ощваю( ocEoBIIID( фондiв.
4.2. ПОлiпшення орендовЕшого Мйнq здiйсненi за pa>(yнoк ап{ортизацiйних
, е власнiстю держztви.
4-3- ВiддоВленЕя орендованого Майна здiйснюеться орендарем вiдповiдно до пунктiв
5.4, 5.7, 6.2 цього,Щоговору.

4.4, Для отримання згоди Орендодазця на здiйснення полiпшень Орендар подае зzuIву
i матерiалrи згiшrо з Порялком надЕlння орендарю згоди орендодавця державного майна на
здiйснення вевiд'емних полiпшень орендовшIого державного майна, затвердженим Hillсtli}oМ
Фовry держ.lвЕого майна Украни вiд 03.10.200б М 1523 та зареестровzlним у MiHicTepcTBi
юстщii Украrни 18.10.2006 за Ns 1 |2Зllz997.
5.

Обов'язкlr Орендаря

Оренлар зобов' язуеться :
5.1. Вшористовувати орендоваJIе Майно вiдповiдно до його призЕаченЕя та умов
шдýо,Щоrовору.
5.2. пtотягом мiсяця пiсля пiJшисання [оговору внести завдаток, передбачений цим

"

еовоеом. Завдаток стягуеться до

i

Бшrансоутримувачу у
державного бюлжету
Пiсля
закiнченrrя
дii ,ЩОГОВОРУ
3.6
пунктi
цього .Щоговору.
Йr*;л"ошеннi, визначеному у
з
мiсяць
gрЕпЕ здiйснюеться перерzD(уваншI орендноi плати за остЕtЕнiй
урахуванням
зi сплати
зобов'язання
Орендарем
порушення
У
зЕtвдатку.
й*."о* Орендарем
разi
! qreаппоi Iшати BiH мае вiдшкодувати державному бюджету i Бшансоутримувачу збитки в
сцrl валсу воЕи перевипIують розмiр завдатку.

Ьлашсоl"гри}ryвачу (у платiжних дорrIеннл(, якi оформrпое Орендар, вк&}уеться
rfforlпxчешя платежу) за зра:}ком, який надае Орендодавець листом при укладеннi

Ь rе

ý
;_
i,
i

*rвryуореЕ,щ).

Майн4 запобiгати його пошкодженню l
цЕмати Мшiно в порядку, передбаченому санiтарними нормами та правилами
_*,-оп йо"*", пiлтримувати орендоване Майно в належному cTaHi, не гiршомУ, нiж на
здiйснювати
, ""ц*-' шередачi його в оренду, з врахуванням нормального фiзичного зносу,
5-4- Ъбезпечувати збереження орендованого

$ шушц

[ý

ý.

} з-rцЕрtrrипожежноi безпеки.
ý.,,, 55- ЗабезпетIити Орендодавцю
$;

_.

w

F,'

i Бшшrсоугримувачу доступ на об'ект оренди з метою

за його використанням та викон.ш{ням уruов ,Щоговору.
5-б. У разi виIIикнення загрози або настанIIJI надзвичайних сиryшIiй, пов'язаних з

grшсiею: уршш' землетрус, великий снiгопад, ожеледиця тоЩо, надавати своiх
ý.
s ,Tт.тцшgEо
для В попередження та лквlдац1l наслlдкlв.
*. r щкr,в
,
здiйснювати за власний parryHoK поточний Фемонт орендовtlного
СвОечаснО
..,,"'
5-7.
{,
полiпшень
ft
Щ умова ,Щоговору не розгJIяда€ться як дозвiл на здiйснення компенсаЦii
го Майна i не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо

iйЁ.
ý:,;1

fi1,'щстl

Iк}JIIпшеЕь

У разi, якцо Орендар подае зzUIву на погодження Орендодавцем здiйснення
},
,,,эц-.r-l
полiпшень ореЕдовiIного Майна, BiH зобов'язаний надати експертний висновок
ff

rrryосrгвФ-кошторисну документацiю на здiйснення невiд'емЕих полiпшень.
5-8. Пртягом мiсяця пiсля укJIадення цього,Щоговору застрахувати орендоване Майно
*it
вiж на його BapTicTb за висновком про BapTicTb (франtпuза безулtовна - 0%о) на
ý;''.- щ'
'чтчь
Бшrансоугриплувача (виголонабувачем е Балансоутримувач), який несе ризик
Ё
f,b,
Ё,пщвоi загпбелi чи пошкодження об'екта оренди, у порядку, визначеному
i протягом 5 днiв пiсля стрt}хувtlння надати орендодавцю копii страхового
Ё'.rrиот*с-"о*
S.]
ý:"",pioy i шmтiхшою дор}цення про сплату стра(ового платежу. Постiйно поновJIювати
$],'

&,Л-Ьfirqrвашя

таким чином, щоб увесь строк оренди Мйно було застрахованим.
5.9. На вЕмоry Орендодавця проводити звiряння взаеморозрахункiв по орендних
'шrп"-"rr
i формrrгги вi,щlовiднi акти звiрянЕя та надавати копii платiжних доручень.
$
5-10.
разi притпrненЕя або розiрвання .Щоговору повернути Орендодавцевi та
$:, фш5трпrувачу ореЕдоване Майно в напежному cTaHi, не гiршому, нiж на момент
йою в оренду, з урахуванням нормrшьного фiзичного зносу, та вiдшкодувати
Е
Оркполавчевi
збrгlсr в разi погiршення стаЕу або втрати (повноi або часжовоi)
$:
.тp.щ,Е".ою
Мяйна з виIIи Орендаря.
&
5-11. Здйсшовати витрати, пов'язанi з утримшrням орендов.}ного Майна. Протягом 15
$ робш.шЬ пiсля пiддисання цього ,,Щоговору укJIасти з Бапансоутримрачем орендованого

Е'

ý.
цф
Е'

У

на утримання орендованого

-,__

t.I

йfrаfrЕа та ЕадаЕня

комунапьних послуг Орендарю,

iнженерних мереж,
шисъмово

об'сктом оренди та iншi права
договору, у тому числi на правD(

що

н€шежним чином копiю
5.15. Щороку до 30 сiчня надавати Орендодавцевi завiрену
не менш як 50 вiдсоткiв
Держкомтелерадiо про пiдготовку та/ або розповсюдження
lT пролукчii державною мовою.
б.

Права Оренларя

призначення та умов
6-1. ВЕкористовувати орендоване Майно вiдповiдно до його
ýоговору.
технiчне
письмовою згодою орендодавця проводити заrrлiну, розширенЕя,
2.
орендовttного Майна, що зумоВлюе пiдвищення його BapTocTi,

h

MarlHa, створювати спецiальнi фонди фозвижу виробництва, соцiшlьноз€lходiв

тоlцо).
7.
lщь

Обов'язки Орендодавця

зобов'язуеться:

актом прийманнядати ОрендаРю в оренду Майно згiдно з цим,Щоговором за
майна, який пiдпису€ться одночасно з цим .щоговором.
, Не вчrняти дiй, якi б перешкоджали Оренларю користуватися орендов,lним
.Щоговору,

-"r".."""

одним iз
вiдповiдних змiн до цього .Щоговору
;rtIIЕикЬ, якщо останнiй згоден стам Оренларем,
Майна
разi здiйснення Орендарем невiд'смних полiпшень орендованого
договiр ,rро

з

зобов'язаний здiйснювати контроль за здiйсненням таких полiпшень.
8. Права Оренлодавця

мае право:

lокгрlповати з можJIивим з:rлученням Бшlансоутримувача виконанЕя р{ов
,*,iр""ru"ня Майнq передЕlIIого в оренду за,Щоговором, i у p*i необхiдностi

со}тримувачем вживати вiдповiдних заходiв реагування.
В"сЙа* Ъ i*iцiчr"вою щодо внесенЕя змiн до цього .Щоговору або його
о
Майна внаспiдок IIевиконilння або
орендов€шого Майна
стану опенповчшого
погiршення e,Taнv
у l*,li
рчзi rrпгiптпеннс
умов цього ,,Щоговору.
Здйснювати контроль за станом Мшlна шJIяхом вiзуагlьного обстеження зi
акта обстеження.
9.

l

Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за,Щоговором

За певшсоншrня або ненzшежне виконання зобов'язань за цим .Щоговором Сторони
HicTb згiдно з чинним законодавством Украiни.
Е. Орнлодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вiдtовtдае
'8алшя\dп Оренлолавчя. Орендар вiдповiдас за своiми зобов'язаннями i за

'язанцяuи, за якими BiH е правонаступником, викJIюIшо власним майном. Стягнення за
цЕ}rх юбов'язаннями не може бути звернене на орендоване державне Майно.

9З, Сhог1, якi виникщоть за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирiшенi

ш-тlяхом

вцрlшуються в судовому шорядку.

]

10.
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ч-чV

Строк чинностi, умови змiни та припинення.Щоговору

v,

.

-f

-v

ч

у1

уLчц

tra2. Умови щого,Щоговору зберiгають сиJry протягом усього строку цього.Щоговору,
пспi у випашах, коли пiсля його укл4дення зtlконодавством установлено прtlвила, що
стаЕовище Орендаря, а в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноi плати ]аЕнt зобов'язань.
Змiни до р(ов цього ,Щоговору або його розiрвання допускаються за взаемноt
ЗмiЕи, що пропонуються внести, розгJlядtlються протягом одного мiсяця з дати
ffirFдо розгJuIду iНШОЮ СТОРОНОЮ.
l0_4- У разi вiдсутностi заяви однiеi iз cTopiH про припинення або змiну цього
рупiспя засiнчення строку його чинностi протягом одного мiсяця,,Щоговiр вважаеться
на той самий строк i на тих сzlп,lих yMoBtD(, якi були передбаченi цим
з }тЕlхувllнням змiн у законодtlвствi на дату продовження цього,Щоговору,
Роргавiзацiя Орендодавця або перехiд права власностi на орендоване Майно
fl Ее е пiдставою для змiни або припиненIul чинностi цього .Щоговору, i BiH
mщiсть дJIя нового власника орендов.lного Майна (його правонаступникiв).
r IIштнiсть цього .Щоговору припиняеться внаслiдок:
строку, н€l який його було укладено;
ореЕдованого Майна;
за взаемною згодою cTopiH або за рiшенням суду;
Оренларя;
qflцii ореr.даря-юридичноi особи.
, Сrорови погоджуються, що цей,Щоговiр буде достроково розiрваний на вимоry
якгцо Орендар:

/бiльше трьох раз/ порушуе термiни здiйснення буль-яких ппатежiв за
м та не надав платiжнi доручення до регiоналlьного вiддiлення;
згiшо з умовaми Щоговору ремонт орендованого МаЙна;
оI}€Едоване нерухоме Майно /його частину/ у суборенду, укJIадае договори
дlя-тьнiсть, де внеском сторони е прzlво на оренду орендованого за цим
Майна;
спiвробiтникаtr,t Орендодавця та Бапшtсоугримувача здiйснювати
с-таЕу орендованого Майна;
орендну плату, в разi внесення змiн до Методики, яка передбачае
орепдtоi плати;
зобов'язанняп.5.2 mа/або п. 5.8, mа/або п. 5.15 та цього.Щоговору.
, В рзi црип}lнення або розiрвання .Щоговору:
орендовilного Майнц здiйсненi Орендарем за рахунок власних коштiв, якi
вцоrсремити вiд орендованого Майна не завдilючи йому шкоди, визнalються
Орендаря;
полiпшень орендованого Майна, зробпених Орендарем як за згодою так i без
0репдодавця, якi не можна вiдокремити без шкоди для Майна, компенсацii не
цi полiпшення визнчlються власнiстю держави.
У разi припинення або розiрвшlня цього Щоговору Майно протягом трьох
ПОВеРТаеться Орендар ем Ор ендодавцю / Б агlан соутриIпtувачу .
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1ю оlщому для орендодавця
11. Особливi

кожен з яких мае однакову

умови

приватизацii орендарем та третlми
погод}tлись, що орендоване майно
12.

Додатки

ЩоговорУ е йогО невiд'емнОю

i

склаДовоЮ частиною, До цього

орендноТ плати;
iшtу майн&, що передасться в орендУ;
.

-передавання орендованого Майна;
13.

платiжнi та поштовi реквiзити CTopiH

щЕФ:

Орендар:

жffiffiвiддiлення
tЕIry"ýого майна Украiни

_Красовицъкий €,О,

Розрахунок
плати за базовпй мiсяць орендi
дерrкавпого нерухомого майна

ltfilfuo перебувае на балансi .щержавного пiдпри€мства
Олексапдра,Щовrкенка''

rrнацiональний центр

Вартiстъ об'екта оренди

i цryеса
qреЕди

Г[поща

об'екта
оренди,
кв. м

згiдно з висновком про
BapTicTb на 3 0.06. 20|6р.
цiна

м2

Всього
об'екту, грн.

застосованi
iнде

кс
iнфл

яцii

172,Q0

14007,00

ставка,
%
5

2з81 190,00

172,00

орендна

Оренлна плата за
базовий мiсяцъ оренди

мiсяць
piK

Червень
20Iбр.

орендна
плата без
ПДВ, грн.*

992l ,62

992l162*

орендrоi плати здiйснюеться вiдповiдно до вимог чинного зitконодавства.

ФДlVtУ по м. Кисву

О.€. Кучеренко

(
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