
ДОГОВIР ОРЕНДИ
нерухомого майн&l що налеil(ить до державноi власностi

льJ44Ё

,,Ь й?.8t"!-20l&o*yм. Киiв

Ми, що нижче пИписалися, Регiональне вilцiлення Фонду державного майна
Украiнш по м. Киеву, iдентифiкацiйний код е,ЩПОУ 19030825, мiсцезнаходження якого:
01032, м. КиiЪ, бульмр Тараса Шевченка" 50-г (далi - Орендодазець), в особi першого
заступника ЕачаJIьника HoBiKoBa Руслана Миколайовича, який дiе па пiдставi ,Щовiреностi
вiд 0б.12.2017 за J',lb84 та наказу РВ ФДМУ по м.Киеву вiд 28.11.2017 за Ng263-K, з одного
боку та Громадська органiзацiя <<Iнстштут дослiдження театру <<Шостпй поверх>>,
iдентифiкацiйний код еДРПОУ 41372957, мiсцезнаходження якого: 04210, м. Кйiв,
Обопонська площц 8, ш. 165, (да.тli - Орендар) в особi голови правлiння Ананова Олексiя
Валентиповича, який дiе на пiдставi статуry, затвердженого протоколом Nчl установчих
зборiв засновникiв вiд 28.04.2017 р., з iншого боку, укJItши цей.Щоговiр про нzlведене нижче:

1. Предмет,,Щоговору

1.1. Оренлодавець передае, а Орендар приймае в строкове платне користувzlння
державне нерухоме майно - нежитловi примiщення, реестровий номер майна за даними
единого реестру об'ектiв державноi власностi 22928085.1.АААДДЛ712, зжальЕою площею
бЗ4,5 кв. м, розмiщене за адресою: 03040, м.Киiв, вул. Василькiвська, 1, на б поверсi (479,5
кв.м.) та на 7 поверсi (155,0 кв.м.) корпусу Nsб (дапi - Мшlно), що перебувае на балансi
,Щержавного пiдприемства кНацiональний центр Олександра ,Щовженка>, iдентифiкачiйний
код €,ЩРПОУ 22928085 (далi - Балансоутримувач), BapTicTb якого визначена згiдно з
висновком про BapTicTb стuшом па 30 вересня 201^7 р. i становить 8486600 грн. без ПДВ.

1.2. Майно передаеться в оренду з IчIетою розмiщенrrя цромадськоi органiзаrдii на
площi, що не використовуеться дJIя провадженЕя пiдприемницькоi дiяльностi

1.3. Стан Майна на момент укJIаденЕя договору, визначаеться в aKTi приймання-
передzвilння за узгодженим вiлсновком Балансоутримувача i Орендаря.

2. Умовп передачi орендованого майна Оренларю
2.1. Орендар вступае у строкове платне користування Майном у TepMiH, указшrий у

.Щоговорi, але не ранiше дати пiдlисЕlння Стороналли цього ,Щоговору та zжта приймання-
передавzlння Майна.' 2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права
власностi на це Майно. Власником Майна залишаетъся державц а Орендар користуетъся ним
протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здiйснюеться за вартiстю, визначеною у звiтi про
незttJIежну оцiнку, скJIадеЕому за Методикою оцiнки.

2.4. Обов'язок щодо скJIадання акта приймання-передавання покладаеться на
Орендодавця.

3. Орендна плата
3.1. Орендна плата визначена на пiдставi Методики розрiлхунку орендноi плати за

державне майно та пропорцii ii розподiлу, затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вИ 04.10.95 NЬ 786 (зi змiнами) (дапi - Методика розрахунку) i становить без П,ЩВ за
базовий мiсяць розрilхунку - грудень 201.7 р.48756,б грн.

Орендна плата за перший мiсяць оренди сiчень 2018 року встановлюеться шляхом
кориryвання орендноi плати за базовий мiсяць на iндекс iнфлячii за сiчень мiсяць 2018 року.

3.2. Нара<ування ПrЩВ на суму орендноi плати здiйснюеться у порядку, визначеному
законодавством.

3.3. Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначаеться шJIяхом коригувilння
орендноi плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфлячii за Еаступний мiсяць.
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Оперативна iнформацiя про iндекси iнфляцiТ, розрахованi ,,Щерхавною сlryжбою
статистики УкраiЪи, розмiщуеться на веб-саЙтi Фонлу де ржавного майна Украi'ни.

З.4. У разi користування Майном протягом неповного календарного мiсяця (першого
таlабо остчшнього мiсяцiв оренди) добова орендна плата за днi користувЕшtIя визначаеться
згiдно з tмнною Методикою розрахунку на ocHoBi орендноi плати за вiдповiднi мiсяцi
пропорцiйно дЕям користрtlння.

3.5. Розмiр орендноi плати переглядаеться на вимоry однiеi iз CTopiH у разi змiни
Методики ii розрахунку, icToTHoi змiни стану об'екта оренди з незалежних вiд CTopiH приtIин
та в iнших випадках, передбачених tмнним зalконодЕвством.

3.6. Орендна плата перераховуеться до державного бюджету та Балансоутримувачу у
спiввiдношеннi 70 Yо до З0 % щомiсяця не пiзнiше 15 числа мiсяця наступного за звiтним з

УрахУВЕшIIям щомiсячного iндексу iнфляцii вiдповiдно до пропорцiй розподi.тrу, установлених
Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи i чинних на кiнець перiоду, за яwтiт здiйснюеться платiж.
Тимчасово до 31 црудня 2019 року орендна плата у повному обсязi спрямовуеться на
виконання статутних завдань БалансоутриIчryвача.

3.7. Орендна плата, перерtlховiша несвоечасно або не в повному обсязi, пiдлягае
iндексацii i стяryеться до бюджеry та Бапансоутримувачу у визначеному пунктом 3.6
спiввiдношеннi вiдповiдно до tIинного зЕжонодЕlвства УкраiЪи з урахувaнням пенi в розмiрi
подвiйноi облiковоi стчlвки НБУ на дату нарахувIlння пенi вiд суми заборгованостi за кожний
день прострочення, укJIючаючи день оплати.

3.8. У разi, якщо на дату сплати орендноi плати заборговшriсть за нею отановить
загалом не менше нiж три мiсяцi, Орендар також сплачуе штраф у розмiрi 3 ОЙ вiд сулли
заборгованостi.

3.9. Надд.tiру сплачеЕа сума орендноi плати, що надiйшла до бюджеry, пiдлягае в
устtlновленому порядку заlriку в pllxyнok майбутнiх платежiв, а у разi Ееможпивостi такого

забезпечення повернення зzвначених коштiв сторони lкеруються вимогrлп,rи Порядку
поверненЕя коштiв, помилково або надд,riру зараховаIIих до державного та мiсцевих
бюджетiв, затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 03 вересня 2013 року
ль787 та Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 1б.02.20l l року Ns 106 к,Щеякi питаЕнrI
веденнЯ облiкУ податкiВ i зборiВ (обов'язкОвих платежiв) та iнших доходiв бюджеry> (зi
змiнами).

3.10. ЗобОв'язаннЯ Орендаря щодО сплатИ орендноi Iшати забезпечуються у виг.гtядi
завдатку у розмiрi, не меншому , нiж орендна плата за базовий мiсяць, який вноситься в
p€lxyнoк орендноi плати за остшrнiй мiсяць (ocTaHHi мiсяцi) оренди.

з.11. У разi (приПинення) розiрваннЯ .ЩоговорУ орендИ Орендар сплачуе орендну
плату до дня повернення Мш:iна за актом приймання-передаваIIня вкJIютIно. Закiйення
строку дii,щоговору оренди не звьняе Орендаря вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за
орендною платою, якщо така виникJIа, у повному обсязi, урa>(овуючи санкцii, до державного
бюджеry та Бапансоутримувачу.

4. Використання амортизацiйних вiдрахувань i вiдновлення ореIцованого Майна

4.1. Передбаченi зtжонодавством ап,rортизацiйнi вiдраlувЕlння на орендоваrrе Майно
- нараховуються його Ба.тrансоутримувачем i використовуються на повне вiдновлення

орендованих основних фондiв.
4.2. Полiпшення орендованого Майна, здiЙсненi за рахунок амортизацiйних

вiдршсувЕlнь, с власнiстю держави.
4.з. Вiдновлення орендованого Майна здiйсню€ться

5.4, 5.7 , 6.2 цього .Щоговору.
орендарем вiдповiдно до пунктiв

4.4..щля отрим:шня згоди Орендодавця на здiйснення полiпшень Орендар подае зilяву
i матерiшlи згiдно з Порядком наданнrI орендарю згоди орендодzlвця держtlвного майна на
здiйснення невiд'емних полiпшень орендовalного державного MariHa, затвердженим наказом
Фонду державного майна УrgаЪи вiд 03.10.2006 М l52З тазареестроваrrйм у MiHicTepcTBi
юстицii Украiни 18.10.2006 за Ns 1 t2Зlt2997.



5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язуеться :

5.1. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначення та р{ов
цього,Щоговору.

5.2. Протягом мiсяця пiсля пiдlисання,Щоговору внести завдаток, передбачений цим

,щоговором. Завдаток стяryеться до державного бюджеry i Бшrансоуrримувачу у
спiввiдношеннi, визначеному у пунктi 3.6 цього ,Щоговору. Пiсля закiнчення дii ,Щоговору

оренди здiйснюетъся перерахування орендноi плати за остЕlннiй мiсяць з урахувtlнням

"ra.."о"о 
Орендарем завдатку. У разi порушенЕrI Орендарем зобов'язання зi сплати

орендноi плати BiH мае вiдшкодувати державному бюджеry i Балансоутримувачу збитки в

cyMi, на яку вони перевищують розмiр завдатку.

5.з. Своечасно й у повному обсязi сплачрати ореЕдry плату до державного бюджету

та Балансоутримувачу (у платiжних дорrIеннях, якi оформ.тпое Орендар, вказу€ться

<<Призначення платех(у)) за зрЕlзком, який надае Орендодавець JIистом при укладеннi

договору оренди).
j.4. Заб"зПечуватИ збереженНя орендоВаногО MarlHa, запобiгати його пошкодженню i

псуваIIню, тримати Майно в порядц, передбаченому саrriтарними НормаIчlи та правилами

пожежноi безпеки, пiдтримувати орендоваrrе Майно в належному cTarri, не гiршому, нiж на

момент передачi його в оренду, з врЕDryванням нормzлльного фiзи,пrого зносу, здiйснювати

заходи протипожежноi безпеки.
5.5. Забезпечим Оренлолавцю i Балшrсоутримувачу доступ на об'ект оренди з метою

коЕтроJIю за його використаЕням та виконанЕям ptoB ,Щоговору,

5.б. У разi виникненЕrI загрози або настапЕя надзвичйних ситуацiй, пов'язаншх з

природIою стихiсю: уршш, землетрус, великий снiгопад, ожеледиця тощо, Еадавати cBoii
працiвникiв для iх попередження та лiквiдацii наслiдкiв.

5.7. Своечасно Ъдiйснювати за впасний рахунок ilоточний ремонт оренДОВtШОГО

Майн1 Ця yl[oBa .Щоговору не розглядаеться як дозвiл на здiйснення полiпшень

орендовtШого МайНа i не тягне за собоЮ зобов'язаНня Орендодавця щодо компенсацiТ

BapTocTi полiпшень.
У разi, якщо Орендар подае заrву на погодження Орендодавцем здiйсненНЯ

невiд'емних полiпшень ореIIдовtlного Майна, BiH зобов'язаний надати експертний висновок

на проектно-кошторисну докуlrентацiю на здiйснення невiд' емних полiпшень.
5.8. Протягом мiсяця пiсля укJIадення цього,Щоговору застрtlхувати орендоване Майно

не менше, нiж на його вартiстъ за висновком про вартiстъ (франtпuза безумовна - 0%о) на
користь Балансоутри}ryвача (вигодонабувачем е Балансоутримувач), який несе ризик
випадковоi загибелi чи пошкодженЕя об'екта оренд{, у порядку, визначеному
законодЕшством i протягом 5 днiв пiсля стрil(ування Еадати орендодавlцо копii стрЕlхового

полiсу i платiжного доручення про сплату стрtlхового платежу. Постiйно,поновJIювати

договiр страхувztння таким чином, щоб увесь строк оренди Мшlно було застрzlховаIIим.

5.9. На вимогу Орендодавця проводити звiряння взаеморозрФ(ункiв по ореЕдIIж
платеж.lх i оформляти вiдповiднi акти звiряння та надавати копii платiжниХ дорrIень.

5.10. У разi припиЕенЕя або розiрвання .Щоговору повернути Орендодавцевi l
Балансоутримрачу орендовЕlне Майно в належному стшri, не гiршому, нiж на момент

-передачi його в оренду, з урttхувiшням нормrlпьного фiзичного зносу, та вiдшкодувати
Орендодавцевi збитки в разi погiршення стану або втрати (повноi або частковоt)
орендовчtного Майна з вини Орендаря.

5.11. Здiйснювати витрати, пов'язанi з утримаIIням орендованого Мйна. Протягом l5
робошлх днiв пiсля пiдlисання цього rЩоговору укJIасти з Балшrсоутримувачем орендовttного
Майна договiр про вi,щrrкодувЕlllня витрат Балансоутримувача на утримання орендованого
Майна та II4даIIЕя комунальних послуг Орендарю.

5.12. Нести вiдповiдаrrьнiсть за дотримtшня правип експлуатацii iнженерних мерож,
пожежноi безпеки i caHiTapii в примiщеннях згiдно iз законодавством.

5.13. У разi змiни ржунц, назви пiдприемства, телефону, юридичноi адреси письмово
повiдомляти про це Орендодавця у тижневий строк.
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5.14. Не надавати третLv особам прtлво користувalЕня об'ектом оренд{ та iншi прЕlва

(повнiстю чи в певЕiй часткнi), що випливають з цього договору, у тому числi на прЕlвtlх

суборенди.

б. Права Ореrцаря
Орендар мае право:
6.1. Використовувати орендовчlне Майно вiдповiдно до його призначення та yмoB

цього,Щоговору.
6.2. За письмовою згодою Орендодавця проводити замiну, розширення, технiчне

переозброення орендоваIIого Майна, що зумовJIюе пiдвищення його BapTocTi.
6.З. Самостiйно розподiляти доходи, отриманi в результатi використаЕIIя

орендованого Майна, створювати спецiальнi фондл (розвитку виробництва, соцiаrrьно-
культурЕих заходiв тощо).

7. Обов'язки 0рендодавця
Орендодавець зобов' язуетъся :

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згiдно з цим,Щоговором за актом приймання-
передав.шня майнц який пiдгlисуеться одночасно з цим,Щоговором.

7.2. Не вЕIиЕяти дiй, якi б перешкоджали орендарю користуватися орендовzшим
Майном на yN[oBrlx цього .Щоговору.

7.З. У випадку реорганiзацii Орендаря до припинення чинностi цього ,Щоговору,

укJIасти договiр про внесення вiдповiдних змiн до цього .Щоговору з одЕим iз
прЕ!вонаступникiв, якщо останнiй згоден стати ОРендарем.

7.4. У разi здiйсненlrя Орендарем невiд'€мних полiпшень орендовЕlного Майна
орендодавець зобов'язаний здiйснювам коfiцоль за здiйсненням тtжих полiпшень.

8. Права Ореlцодав{я
Орендодавець мае право:
8.1. КонтроJIювати з можJIивим зffýпIенням Баrrансоутримувача виконання умов

,Щоговору та використання Майна" переданого в оренду за,Щоговором, i у разi необхiдностi
спiльно з Балансоутримувачем вживати вiдповiдних заходiв реагувzшня.

8.2. Висryпати з iнiцiативою щодо вfiесення змiн до цього .Щоговору або його
розiрвання у разi погiршення cTElHy орендованого Мшiна внаслiдок невиконання або
неналежного виконанЕя умов цього rЩоговору.

8.3. Здiйснювати контроль за станом Майна шJIяхом вiзуалъного обстеження зi
скJIаданням акта обстеження.

9. Вiдповiдальнigгь i вирiшення спорiв за.Щоговором
9.1. За невиконЕlння або неналежне виконilIIuI зобов'язань за цим.Щоговором Сторони

несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним зЕжонодавством Украihи.
9.2. Орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаншIми Орендаря. Орендар не вiдповiдае

за зобов'язаннями Орендодавця. Орендар вiдповiдае за своiми зобов'язаннями i за
зобов'язаннями, за якими BiH е правонаступником, викJIючно власним майном. Стягнення за
цими зобов'язаrrнями не може буги звернене на орендовzlне державIIе Майно.
- 9.З. Спори, якi виrrикають за цим.Щоговором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом
переговорiв, вирirrтуrоться в судовому порядку.

10. Строк чинностi, умови змiпп та прппинення rЩоговору
10.1_.Щей,,Щоцо_вiр укJIядено строком н_а 2_роки l1 мiсяцiв, що дiе з
о_!ý> а'Ul,Я, -2018р. 

ло ulЩо 4АДЦ'' l О 2020 р."*Ь*rо.
tOZ У*Ови цього Доrо"оiу зб.рЬrьЪflrrротягом усього строку цього,Щоговору,

у тому числi у випадках, коли пiсля його укл4дення зzжонодalвством устtlновлено правилп, Що
погiршують ст.lновище Орендаря, а в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноi ппати -
до викон€lння зобов'язань.



5.14. Не надавати третiv особам прчtво користувzшrrя об'ектом оренд{ та iншi права
(повнiстю tIи в певнiй частинi), що виIIJшвають з цього договору, у тому числi на правах
суборенди.

6. Права Орендаря
Орендар мае прzлво:

б.1. Використовувати орендовtlне Майно вiдповiдно до його призначення та умов
цього.Щоговору.

6.2. За письмовою згодою Оренлодавця проводити замiну, розширення, технiчне
переозброення орендоваIIого MarlHa, що зумовJIюе пiдвищення його BapTocTi.

6.3. Саrиостiйно розподiляти доходи, отриманi в результатi використання
орендованого Майна, створювати спецiальнi фондr фозвитку виробництва, соцiапьно-
культурних заходiв тощо).

7. Обов'язки Орендодавця
Орендодzлвець зобов'язуеться:
7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згiдно з цим,Щоговором за актом приймання-

передавання майна, який пiддисуеться одЕочасно з цим,Щоговором.
7.2. Не вIIиняти дiй, якi б перешкоджми Орендарю користратися орендовaним

Майном на yl[oвzrx цього.Щоговору.
7.З. У випадку реорганiзацii Орендаря до припинення чинностi цього .Щоговору,

укпасти договiр про внесення вiдповiдних змiн до цього .Щоговору з одним iз
правонаступникiв, якщо останнiй згоден стати ОРендарем.

7.4. У разi здiйснення Орендарем невiд'емних полiпшень орендовtlного Майна
орендодавець зобов'язаний здiйснювати контроль за здiйсненням таких полiпшень,

8. Права ОреlцодавЦя
Орендодавець мае право:
8.1. КонтроJIювати з можJIивим заJIученням Балаrrсоутримувача виконання умов

,Щоговору та використання Майна, переданого в оренду за,Щоговором, i у разi необхiдностi
спiльно з Балансоутримувачем вживати вiдповiдних заrодiв реаryвzшня.

8.2. Висryпати з iнiцiативою щодо внесенЕя змiн до цього .Щоговору або його
розiрвання у разi погiршення cтzlнy орендованого Майна внаслiдок невиконанЕя або
неналежного виконЕlнЕя умов цього .Щоговору.

8.3. Здiйснювати коIIтроль за станом Майна шJIяхом вiзуалъного обстеження зi
скJI4дtlнням акта обстеження.

9. Вiдповiдальнigгь i вирiшення спорiв за.Щоговором
9.1. За невикончlЕня або ненlшежЕе виконанЕя зобов'язань за цим rЩоговором Сторони

несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодzlвством Украihи.
9.2. Орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаншIми Орендаря. Орендар не вiдповiдае

за зобов'язанЕями Орендодавця. Орендар вiдповiдае за своiми зобов'язаннями i за
зобов'язаннями, за якими BiH е правонастулником, викJIюIIно власним майном. Стягнення за
цими зобов'язаннями не може буги звернене на орендоване державIIе Майно.
_ 9.з. Спори, якi виникаrоть за цим,Щоговором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом
переговорiв, вирirrrуrоться в судовому порядку.

10. Строк чинностi, умови змiнш та прппинення rЩоговору
10.1.Щей,.Щ9цо_вiр укпадеЕо строком н_а 2_роки ll мiсяцiв, що дiе з
utý, a'Ulg, 2018р. доrrlQ, фhД''lo 202Ор."*Ьоо.
l0.2. УмоВи цьогО,ЩоговорУ зберiiають биfiу'протягом усього строку цього,Щоговору,

у томУ числi у випадкil(, коли пiсля його уклqдення зtжонодЕлвством устtlновлено правило, Що
погiршують становище Орендаря, а в частинi зобов'язаlrь Орендаря щодо орендноi ппати -
до виконання зобов'язань.



r
10.3. Змiни до умов цього ,Щоговору або його розiрвання допускаються за взаемноi

згоди CTopiH. Змiни, що пропонуються внести, розглядЕlються протягом одного мiсяця з дати
ix подання до розгляду iншою Стороною.

10.4. У разi вiдсутностi зtlяви однiеi iз cTopiH про припинення або змiну цього
.Щоговору пiсля закiнчення строку його чинностi протягом одного мiсяця,,Щоговiр вважаеться
продовженим Еа той самий строк i на тих сапdих yl!{oвax, якi були передбаченi цим
.Щоговором, з урахуваIIням змiн у зЕlконодавствi па дату продовження цього.Щоговору.

10.5. Реорганiзацiя Орендодавця або перехiд права власностi на орендовшrе Майно
TpeTiM особам не е пiдставою для змiни або припиЕення чинностi цього .Щоговору, i BiH
зберiгае свою чиннiсть дJIя нового власника орендованого Майна (його прtlвонаступникiв).

1 0.6. Чиннiсть цього .Щоговору припиняеться внаслiдок:
10.6.1. закiнчення строку, на який його було укладено;
1 0.6.2. загибелi орендованого Майна;
10.6.3. достроково за взаемною згодою CTopiH або за рiшенням суду;
1 0.6.4. банкрутства Орендаря;
1 0.6.5. лiквiдацii Орендаря-юридичноi особи;

10.7. Сторони погодж)rються, що цей,Щоговiр буде достроково розiрваний на вимогу
Орендодавця, якщо Орендар:
10.7.1. користуеться Мйном не вiдповiдно до умов Щоговору;
l0.7.2. навмисно або з необережностi погiршуе стан Майна та iншого обладнання;
10.7.3. систематично /бiльше трьох раз/ порушуе термiни здiйснення будь-яких платежiв за

цим договором та не надав платiжнi доручення ло регiонального вiддiленнi;
|0.7.4. не робить згiдно з умовапdи ,Щоговору ремонт орендованого Майна;
10.7.5. передае орендовilне Майно, його частину у суборёнду, укJIадае договори про cyMicHy

дiяльнiсть, де внеском сторони е право на оренду орендованого за цим,Щоговором
Майна;

10.7.6. перешкоджае спiвробiтникам Орендодавця та_ Балансоутримувача здiйснювати
перевiрку cTulнy орендованого Майна ;

|0.7.7.не переглядае орендну плату, в разi внесецня змiн до Методики, яка передбачае
збiльшення орендЕоi плати;

10.7.8. не виконав зобов'язання п. 5.2 mа/або п. 5.8 та цього ,Щоговору.
10.8. В разi припинення розiрвання.Щоговору:о полiпШення ореНдовilногО Майна, здiйсненi ОрендареМ за рахунок власЕих коштiв, якi

можна вiдокремити вiд орендованого Майна не завдчlючи йому шкоди, визн.lються
власнiстю Орендаря;

о BapTicTb полiпшень орендованого Майна, зроблених Орендарем як за згодою так i без
згоди Орендодавця, якi Ее можна вiдокремити без шкоди для Майна, компенсацii не
пiдлягае, цi полiпшення визIIаються власнiстю держtlви.
l0.9. У разi припиненЕя або розiрванЕя цього ,Щоговору Майно протягом .трьох

робочих днiв повертаеться Орендарем Орендодавцю / Балансоутримувачу.
у разi, якщо Орендар затримав повернення Майна, BiH несе ризйк його випадкового

знищення або випадкового пошкодження.
10.10. МайнО вважаетьСя поверненим ОреНдодавцЮ / Балансоутримувачу з моменту

пiдписання Сторонами zжта приймання-передавання. обов'язок *ооо складЕrЕня iжта
приймання-передавання про повернення Майна покладаеться на Орендаря.

10.11. За вiдмову орендаря на вимогу орендодЕlвця повернути орендоване майно, у
разi припиненняфозiрвtlнЕя за рiшенням су.ry договору, ореrдчр вiдшкйовуе орендодавцю
неустойкУ в розмiрi подвiйноi щомiсячнОi орендноi плати за весь час, що вijрахЬвуеться вiд
дати припинення або розiрвання договору до пiдписання акта приймання-передачi
(повернення), який пiдтверджуе фактичне повернення орендованого майна.

10.12. Взаемовiдtlосини CTopiH, не врегульованi чим.Щоговором, регулюються чинIlим
законодавством Украiни.

10.13. Щей .Щоговiр укл4дено в 2 (двох) примiрниках, кожен з яких ма€
Iоридичну силу, по одпому для Орендодавця й Орендаря.

однакову



/

11. Особливi умовп
l1.1. Сторони погодились, що орендоване майно приватизацii орендарем та третiми

особами не пiдлягае.

12..Щодатки

,Щодатки до цього ,Щоговору е його невiд'емною i складовою частиною. Що цього

,Щоговору додаються:
розра(унок орендноi плати;
звiт про оцiнку майнq що передаеться в оренду;
акт приймання-передаванIш орендованого Майна;

13. Платiжнi та поштовi реквiзити CTopiH

Орендодавець:

Регiоналъне вiдлiлення
Фонду лержавного майна Украiни
по м. Кисву

Орендар:

Громадська Органiзацiя (dнстllтут
дослiдження театру ((ШостиIi поверх)>
0421 0, м.Киiв, Оболонська плоIца, 8, кв.165;
Код СЛРПОУ 4|З72957
р/р 26007а52639502 в ПАТ кПриватБанк))
мФо 300711

Ананов

Телефон (

;шOй;il'ffiТН,,

|лентифiкацiiниЛ 
код

\ 4!372957 ,/



/,t
Розрахунок

плати за базовий мiсяць оренди
державного нерухомого майн& що перебувас на балансi

,Щержавного пИприемства <<Нацiональний центр Олександра .Щовженка>>

* ОподаткувЕlнIlя орендноi плати здiйснюеться вiдповiдно до вимог чинного зчlконодilвства.

Перший заступник начальника
РВ ФДМУ по м. Киеву oBiKoB

J\b
Назва i адреса
об'скта оренди

fuоща
об'скта
оренди,

кв. м

Вартiстъ згiдно з
висновком про

вартiстъ станом на
30 вересня 201.7 р.

застосованi
Орендна плата за
базовий мiсяць

оренди

цiна м2

всього
об'ект,

грн.

iндекс
iнфля

цiI

орен_

дна
ставка,

%

мiсяць,
piK

орендна
плата
без

пдF,
грн.*

1 Нерухоме
майно -

нежитловi
примiщення,

якi
знЕlходяться
за адресою:

м.Киiв,
вул.Василь-
KiBcbKa, 1

50

584,5
133 7 5,26 8486600,0

I,0|2
1,009
1,01

3

7

грудень
20|7 р.

|724,27

4т032,33

Всьоzо: 487 56,6



Акт
приймання-передавання 0рендованого майна

за адресою: м. КиiЪ, вул. Василькiвсцка, 1. ,

м. киiв -- Пr -..';Ф;;'BzЩg_20ll 
р,

Ми, що нижче пiдписалися, Регiональне вiддiлення Фонду державного майна
Украihи по м. Кисву, iдентифiкацiйний код еДРПОУ 19030825, мiсцезнаходження якого:
01032, м. КиiЪ, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (далi - Орендодавець), в особi першого
заступника начальника HoBiKoBa ýслана МиколайОвича, який дiе на пiдставi .Щовiреностi вiд
06.122017 за J\Ъ84 та наказУ рв ФдмУ по м.КиевУ вiд 28.1|.2017 за Ns263-K, з одного боку та
ГропrадсьКа оргаНiзацiЯ <<IнстптуГ дослiдженнЯ театрУ <<Шостпй поверхD,
iдентифiкацiйний код еДРПОУ 4lЗ72957, мiсцезнаходження якого: 04210, м. Киiъ,
оболонська площa 8, кв. 165, (лалi - Орендар) в особi голови правлiння днанова Олексiя
ВалентиновIIча, який дiе на пiдставi статуту, затвердженого протоколом Nэl установчих
зборiв засновникiв вiд 28.04.201'7 р., з iншого боку, укпали цей Акт приймання-передавання
про наведене нижче:

1. Орендодавецьh згiдно з .щоqовороч 9релнди нерухомого майнq що належить до
державноi власностi NnJ!4lL-_ вiд < /6 > 0r LN,!- zбifр. передае, а Орендар приймас в
строкове платне користування майно нежитловi примiщення, реестровий номер майна за
даними единого реестру об'ектiв державноi власностi 22928085.1.АддддЛ7|2, загмьною
площею 634,5 кв. м, розмiщене за а,цресою: 03040, м.Киiв, вул. Василькiвська, 1, на'6 поверсi
(479,5 кв.м.) тана7 поверсi (155,0 кв.м.) корпусу Nб (да_rri - Майно), що перебувае на балансi
ЩержавrrоГо пiдприсМства <НаЦiональниЙ центР Олександра .Щовженка>, iдентифiкацiйний
код €ДРПОУ 22928085.

2. Технiчний i пожежнобезпечний стан вкtваilого вище майна задовiльний. Майно у
вiдгtовiдностi з узгодженим висновком Балансоутримувача i Орендаря потребу..rро".д"r""
поточного ремонту.

3. Сторони зzвначаютЬ, Що орендоване майно передано Орендарю в комплектi та у
нaшежномУ cTaHi, що вiдповiдають iстотним умоваМ договорУ оренди та призначенню майна.

4. Орендодttвець повiдомляе Орендаря, Що iнформацiею про особъивi властивостi та
недолiки майна (в т.ч. прихованi), якi можУть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна
орендаря та TpeTix осiб або призвести до пошкодження самого майна пiд час користування
ним, BiH не волlодiе.

ОРЕНДОДАВЕЩЬ: ОРЕIIЩДР:

Регiон аJIьне вцдiленнrr
Фонду дер}кавного майна Украiни
по м. Кисву

Ананов

(Нацiоналъний центр
поу 22928085

Гропrадсъка Органiзацiя ((IHcTIIryT
дослiдження театру (ШостиI-1 поRерх))
а421 0, пr.Киiв, оболонська площа. 8, кв.lб5:
Код еДРПОУ 41372957
р/р 260070526З 95а2 в ПАТ кПрLIватБанк)

{KpliHl
рfrfi8-i,##у-fiк
:е пkъ[r,ршслt

а29280в5W

у{Ё{;:у

Олексанлра

Козленко



NЬ8007 вiд 1б.01.20 18р.

N{ . К prTB 20l8p.

М", що ншкче пiдписалися, Регiональне вiддiлення Фонду держаВного
майна УкраiЪи по м. Киеву, iдентифiкацiйний код СДРПОУ 19030825,

мiсцезнаходження якого: 01032, м. Киiв, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (далi -

Орендодавець), в особi першого заступника начальника HoBiKoBa Руслана
Миколайовича, який дiс на пiдставi .Щовiреностi вiд 06.|2.20|7 за М84 та накшу

регiонального вiддiлення ФД{У по м. Киеву вiд 29.12.2017 заNs 269-р, з одного
боку та Громадська органiзачiя <<Iнститут дослiдження театру <Шостий
поверх), iдентифiкацiйний код сДРПоУ 4|3'12957, мiсцезнаходження якого:

042|0, м. КиТв, Оболонська площа, 8, кв. 165, (далi - Оренлар) в особi голови
правлiння Днанова Олексiя Валентино.Еича, який дiс на пiдставi Статуту,
затвердженого протоколом J\bl установчих зборiв засновникiв вiд 28.04.20l7 р., з
iншого боку, уIшttли цей Договiр про наведене нижче:

l. Пункт 1.1 розлiлу l логовору оренди Ng8007 вiд l6.01.20l8p. викласти в

наступнiй релакчiТ:

1.1 <Орендодавець передас, а орендар приймас в строкове платне

#i
Олександра [овженка>>, iдентифiкацiйний код еДРПОУ 22928085 (далi
кБалансоутримувач>), BapTicтb якого визначена згiдно з висновком про BapTicTb
станом на 30.09.2017р. становить 20lЦS02,22 грн. без ПДВ;

2. Пункт 3.1 розлiлу 3 логовору оренди Ns8007 вiд 16,01.20l8p. викласти в

наступнiй релакчiТ:

кОрендна плата визначасться на пiдставi Методики розрахунку орендноТ плати
за державне майно та пропорцiТ iT розполiлу, затвердженоТ постановою Кабiнету
MirricTpiB УкраТни вiд 04.10.95 М 786 (зi змiнами) (далi - Методика розрахунку) i
становить без ПДВ за базовий мiсяць оренди - KBiTeHb 20l8p. l0500,0 грн.

Оренлна плата за перший мiсяць оренди травень 2018 року встановлюеться
шляхом коригування оренлноТ плати за базовий мiсяць на iндекс iнфлячii за
травень 20l8 року>.

3. Сторони домовил1.1, rо"._O ic протягом
всього строку дii Договору оренди.

4. Bci iншi умови договору оренди Ns8007 вiд 16.01.2018p. з€}лишаються
незмiнними,

5. Цей договiр с невiд'смною частиною договору оренди Ns8007 вiд l6.01.20l8p.,
складений у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для
кожноТ iз cTopiH.

,Щ_,



Орендодавець:

Регiональне вiддiлен ня
Фонду державного майrlа УкраТrlи
по м. Кисву

6. Невiд'емною i складовою частиною цьOго договору е

оренднот плати та акт приймання -передачi орендованого

П.гlатirкIri та поштовi реI(вiзити cTopill:

змiни до розрахунку
IVlайна.

Орендар:

Громадська Органiзацiя <<Iнститут

дослiдження театру ((Шостий поверх))
0421 0, ги.К и\'в, оболонсъка плоша, 8,

кв.165
Код СДРПОУ 4|372957

р/р 260070 52639502 в ПАТ ,,ПриватБанк))

мФо 3007 ||

.В. AHatIoB

Телефо

lден,i,иф i ка цi й rl l* ti Kori

+7з,i29S7 ./.-

,"1.

ft}-*;,"Jr;



Змiни до розрахунку
орендlrоТ плати за базовий мiсяць оренди

державного нерухомого йайна,
що перебува€ на балансi

.Щержавного пiдпри€мства <<Нацiональний центр Олександра Щовженка>.

ПоГо.I/кЕНо:

Перший заступник наччrпика
ного вlддlлення

по м. Кисву

HoBiKoB

20 l 8р.

плати здiйснtOстъся вiдповiдно до вимог tlинного* Оподаткування
законодавства.

орендноТ

Щиректор

j\г9
Назва i алреса
об'с кта оре нди

Площа
об'скта
оренди,

кв. м

BapTicTb згiдно з

висновl(ом про
BapTicTb станом на

30.09.20 l7 р.

застосован i

Оренлна плата за
базовий мiсяць

оренди

цiнu м'
всього

об'ек,гу,
грн.

i ндекс
iнфл я цiТ

орен-
дна

ставка,
%

- м iсяt ць,
piK

орендно
пл ата
без

плв,
грн.*

l Нерухоме
майно -

нежитловi
примiщеtlня,

якi
знаходяться
за адресою:

м.КиТв,
вул. Василь-

KiBcbкa, l

5 0,0

l05,1

668 7 62,8

l4057з9,4

З жовтня
2017

по KBiTeHb
20l8

.}
J

1

Кв iTe нь
20l 8

|,7,7 8,4

872l.,6

Bcbozo: I55,10 2074 502,2 l0500,0

#Ё
,$f
,i: i ilr

Iý

,:1."Lчt

;.|''.+"Г,;

fi*ýЩ
i;-*,l*,,Ч$

Головний бухгалтер



лкт
приймаtlня-перела.li (повернення) нерухомого майна

за алресою: м. КиТв, RуJI. RасиJIькiвська, l

шд.ItиТв (( l4)) травня 2018 року

м", що них(че пiдписалися, Регiональне вiддiлення <[rонлу державного
майна Украiни по м. Itиеву, iдентифiкацiйний код еДРПоУ l9030825,
мiсцезнаходження якого: 0l032, м. КиТв, бульвар Тараса Шевченка,50-г (далi -
орендодавець), в особi першого заступника начаJIьника HoBiKoBa Руслана
Миколайовича, який дiе на пiдставi loBipeHocTi вiд 06.|2.201'l за J'ф84 та наказу
РВ ФДМУ по м. Киеву вiд29.12.20|] за Nэ 269-р, з одного боку та Громадська
органiзацiя <<Iнститут дослiдження театру <<Шостий поверх)), iлентифiкацiйний
код СДРПОУ 4|3'7295'|, мiсцезнаходження якого: 042l0, м. Киiв, Оболонська
площа, 8, кв. 165, (далi - Орендар) в особi голови правлiння Ананова Олексiя
Валентиновича, який дiс на пiдставi Статуту, затвердженого протоколом J\bl

установчих зборiв засновникiв вiд 28.04.20lJ р,, з iншого боку, уклали цей Акт
приймання-передачi про наведене нижче:

l. Оренлар, зг,iднtl з flоговором оренди нерухомого майна вiд l6.01.20l8p.
J\lЪ8007 повертас, а оренлодавець приймас iз корисl,ування нерухоме майно
загапьною площею 479r40 кв.м., яке знаходI,Iться за адресою: м. КиТв,
вулиLlя Васильlсiвська, l .

2. 'гехнiчний i поrкеяtнобезпечний стан вказаного вище майrtа задовiльний.

ОРЕНДОДАВtrЩЬ:
Регiо}IаJI btIe вiддiлен ня
(rошду лерн(авIlого майна Укратrlи
по м. Ки€ву

ПОГОД}КЕНО:
Бала tIcoyTp и мува ч

иректор
иЙ цеIlтр Олександра fiоR}кеIlка)).

од сдрпоу 22928085

ОРЕНДАР:
Громадська Органiзацiя ((Iнститут
дослiдження театру ((ШостиЙ поверх))
0421 0, м.КиТв, оболонська плош0, 8.

кв. l б5;
Код СДРПОУ 4l372951
р/р 260070 52639502 в ПАТ ((ПриватБанк))
мФ() 3007l l

дllаtIOв

Геr

l. В. КозJIеtI ко



договIр ль ýýf}il_b д.-
IIро вЕесення змiп до договору оре,{lди hерухомого майна

.]\ь8{ш7 вIд 16.01,2018р.

м. КиiЪ
2а20 р.

Ми, lцо нижче пiдписа-пися: Регiональне вiддiлення Фонду державIIо1о майнаУКРаrНИ пО М. Кис_ву, iдентифiкацiйrшй код СДРПОУ 19030825, мiсцезнаходжеЕня якого:01аЗ2, М, КИiВ, бУЛЬВаР ТаРаСа Шевченка" 50-г (надалi - оор.rдодавець>) в особiв. о. начальника регiонального вiддLтення MaTieBoi Яни Сергiiiвни, яка дiе на пiдставifiаказу Фонду державного майна УlсpаiЪи вiд 24.02,2020 р. j\чЗ9-р та ПоложенЕя про
регiональНе вiддiлеНня, затвеРджеЕогО EaKaj}oM Голови Фонду державного майна Украihивiд- 02,10,20l2p. м3607 та 3ареестров:lного Шевченкiвською рйонною вм. Киевi державною адмiнiстрацiею JtslO74lOS0007027343 вiд 04.03.201зр. (зi змiнамивнесеними згiдно наказу Фонду державного майна УкраiЪи вiд 29.08.ztit+p. j\b2205),
з одного боку та

Громадська органiзацiя <Iнститут ДОслiддqgцня театру <<Шостий поверxy>,iдентифiкацiйний коД српоУ 4lз72gi7, *l.цJ"*оджеЕня якоi: 04210, м. КиiЪ,оболонсъка площа, 8, кв. 165, (далi - Орендар) в особi голови гпавлiнняКравченко Ярослави ЮрiiЪни, яка дiс на пiдстйi CTaiyry, .*".po*.rlio ,;";;;;;;NэI установчих зборiв засновникiв вiд 28.04.20[7 р., з iHbo.o Оо*у, у*"*" цей !оговiрпро наведене нижче:

1. Пункт 1.1 роздiлу 1 договору оренди Ns8007 вiд 1б.01,2018р. викласти в наступнiй
редакirii:

1,1 <Орендодавець передае, а срендар приймае в строкове платне корист.\лва}iiui
держаанir Еерухоме майно - ножит.псве примiщення (далi - Маtно) загапьною :тпощею89,8 кв,м, розмiщене за адресою: с3040,'м.КиiЪ, В}Ц.Василькiвська" 1, на б поверсi(39,90 кв,м,) та на 7 поверсi (4?,90 кв.м.) корпусу JФ6, що перебувае на ба-тlапсi!ержавногО пiдприемства <Fiацiсlнальний ' u."rp Олександра Щовженка)),iдентифiкацiйний кол е,ЩРПоу 22928085 (далi - кБалансоутрим}ъач>), BapTicTb якоговизначена згiдно з висновком fiро BapTicTb станом на 30.09.2017р. становить1201098,00 грн.

Jф8007 вiд 16.01.2018р. викласти в наступнiй

<орендна плата визначаеться Еа пiдставi Методики розрахунку орендноi п.пати задержавне майно та пропорцii iT розподiлу, затвердженоi постановою Кабiнетi, MiHicTpiBУкраiЪи вiд 04,10,95 ]ф 786 (зi Ъмiнамиj (далi j й.rоо"*а розрахунку) i становить бе:iГI[В за базовий мiсяць розрахуЕку - KBtTbHi 2020 р. 57|2,цъ;.
Орендна плата за перший мiсяць оренди травень 2020 р, встаЕовлюсться шляхомкориryвання орендноi плати за базовий мiсяць на iцдекс iнфляuii за травеЕь 20i8 р.>.

3. Сторони домовились, що цей Щоговiр вступае в силу
всього строку дii !оговору оренди.

з 18.05.2020 р. i дiс протягом

оренди Ne8007 вiд 16.01.2018;;,,
юридичну силу, по одном)i j_1,:т

4, Bci iншi умоВи договору оренди м8007 вiд 16,01.2018р. затишаються незмiнними.

5. Idей !оговiр е невiд'емною частчj,ною договору
складений у 2-х примiрниках, що iy{ають сднаковy
кожноi iз cTopiH.



емною i сюrадовою частиною договору ореЕди J\b8007 вiд 16.01.2018р. е змiни

!о.р*у"*у орендноi плати та акт приймання -передачi орендованого Майна.

Платiжпi та поштовi реквiзити cTopiH:

Оренлолавець:

Регiональне вiмiлення
Фонлу державного майна Украiни
по м. Киеву
01032, м. КиiЪ,
бульвар Тараса Шевченка, 50г

Н9*
x9,s

$-ф
F#ý

Оренлар:

Громадська Органiзацiя <dнституг
дослИження театру <<ШостиЙ поверх))
042Т0, м.Киiв, Оболонська площq 8,

кв.165;
Код еДРПОУ 4|З72957
р/р 260070526З9502 в ПАТ <ПриватБанк>

1Я.Ю. Кравченко

мФо 300711



ПОГОЩЖЕНО:

В. о. начальника

регiонапьного вiддiлення
ФДМУ по м. Киеву

MaTicBa

.2020 р.

Змiви до розрахунку
орендноi плати за базовий мiсяць

державного нерухомого майна,
що перебува€ на балансi

ffержавного пiдпри€мства <<Нацiональний центр Олександра fiовженка>>.

KBiTeHb
2020

орендноi плати здiЙснюеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Я.Ю. Кравчепко

1999,21

з7l3,20

l

5712,41*

бухгалтер
пIБ

Щрекгор

Еfuзва i адреса
об'gсга ореrци

Площа
об'екта
оренди,

кв. м

BapTicTb згiдно з
висновком про

BapTicTb cTilHoM на
З0.09.20l7 р.

застосованi
Орендна плата за
базовий мiсяць

оренди

цiна м2

всього
об'екry,

грн.

1ндекс
iнфлячii

орен_
дна

ставка,
%

| ореIцна
. l IuIaTaмlсяць, | -| оезPtK i пдЕ,

l гон.*
ttсрроме
rraiiнo -

неrкггловi
4жriщенвч,

frd
зпulходrпься
Зl а4)есою:

tl КиЪ,
вуп Васлшlь-
riвськ4 1

rTF*nФE

50,0

з9,8

89,8

668762,8

ý????ý ?

j201098,00

з
Жовтlл
2011р.

по
KBiTeHb

2020

з

,|



м. КиiЪ

Акт
приймання-передачi (повернення) нерухомого майна

за адресою: м. Киiв, вул. Василькiвська, 1

<18> травня2020 року
ми, що нижче пiдписалися: Регiональне вiддiлення Фонду державного майна

Украiни по м. Кисву, iдентифiкацiйний кол С!РПоу 19030825, мiсцезнаходження
якого: 01032, м. КиIв, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (надалi - <Орендодавець>) в
особi в. о. начzLпьника регiонального вiддiлення MaTieBoi Яни СергiiЪни, яка дiе на
пiдставi наказу Фонду державного майна Украiни вiд 24.02.2020 р. Nч39-р та
ПОЛОЖеННЯ Про регiональне вiддiлення, затвердженого HaKitзoM Голови Фонду
державного майна УкраiЪи вiд 02.I0.20I2p. ль3607 та зареестрованого
Шевченкiвською районною в м. Киевi державною
аДМiНiСТРацiею J\Ъ10741050007027З4З вiд 04.03.20l3p. (зi змiнами внесеними згiдно
наказУ ФондУ державного майна УкраТни вiд 29.08.20|4р. J\ъ2205), з одного боку та
ГРОМаДСЬКа органiзацiя <<Iнститут дослiджепня театру <<Шостий повер11>,
iдентифiКацiйний код едрПоу 4lз72957, мiсцезнаходження якого: 04210, м. КиiЪ,
оболонська площа, 8, кв. 165, (да-гli - Орендар) в особi голови правлiння Кравчепко
Ярослави Юрiiвни, яка дiс на пiдставi Статуту, затвердженого протоколом J\Гsl

установчИх зборiВ засновниКiв вiД 28.04.20|'7 р,, з iншого боку, укл€ци цей Дкт
приймання-передачi про наведене нижче :

1. Орендар, згiдно з Щоговором оренди нерухомого майна вiд 16.01.2018р.
J\b8007 повертас, а Орендодавець приймае iз користування нерухоме майно
загil'lьноЮ площею б5130 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Киiв
вул. Василькiвська, 1.

2. Технiчний i пожежнобезпечний стан вказаного вище майна задовiльний.

/

ОРЕНДОДАВЕЦЪ:
Регiональне вiддiлення
Фонду державного майна УкраiЪи
по м. Кисву

ПОГОДЖЕНО:
Балансоутримувач

й директор
ий центр Олександра !овженка)),

код еДРПоУ 22928085

ОРЕНЩАР:

Громадська Органiзацiя <Iнстиryт
дослiдження театру <Шостий поверх>
04210, м.КиiЪ, Оболонська площа, 8,
кв. l 65;
Кол С!РПОУ 41372957
plp 260070526З9502 в ПАТ <ПриватБанк>
мФо 30071l

Я.Ю. Кравченко

iffi2928085

.В. Козленко


