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договrр орЕнди

,ч6,$_

лъ d
нерухомого майна, що IIаJIеЖитЬ до дер)ItаRноi власностi
lrdiспло Kutci, Укрcli'Hcl, п,яп,ll,tatdцяmе

ми,

ч

е|)вtt

st dвi п1Ltся|ti вiсiMHаdЦЯmО?.О РОКУ.

мдйна
Iцо нижче пiдписаliиоя, Регiоrrпльне вiддiленпя Фонду державного

якого: 01032,
У-драlни по м. Киеву, iдЬ*т"фiпацiйний код 19030825, мiсцезнil(одженвя
першого
O:n*"up Tbpu.u Шi"ое"ка, 50-г (дацi _- Орsндодавець), в особi
Миколайовича, зареестроваЕого за
эаsтутrвfoа' начальнйrса HoBiIcoBa Руслаr1а
i"ъ, вул. гайдар а, 27 , кв. l7, який дiе на пiдставi .ЩовiвешоСТiп ПОСВiДЧеПОi
окруry Щешковип,r Д,М,
цриватнчМ ,rorupryoo* КиТвськогО мiськогО нотарiальНого
заNs 2з6-К, з
28.11.20|1
вiд
м.
Ки_еву
по
ФдмУ
рв
riot.zoiB за р, Nэ 28 та наказу

;:,Бi;;

ffi;;Й ;

;;;;- йй, ,; товдриство З оБмЕжЕною вIдповIддлънIстю
ЯКОГО: 03148, М, КИiВ,
оfiilдIrr;-iriЬЙi*цiйний

код 40201349, мiсцезнаходженнЯ

в особi директора Жупiкова
й-КЫi"ара Гико"а,2Ь, офiс 10 (да"rri - Орендар)
Буча,
ilопод"*"рu Воrrод"мировича, зареестрОваного за адресою: Киiвська обл., м,

:Ооrровського, бул. Зб, KiM. 726, який дiе на пiдставi Статуту, затвердж9ного
зборЙИ засновникiв(учасникiв) ГIротокол NgI вiд 01 липня 2016 року з
iншого боку, укла-пи цей,щоговiр про наведене нижче:

uyn.

а;ь;;й;

1.1, Орендодавець переда€,

1. Прелмет.Щ,оговору
а Орендар приймае в строкове платне користуваяня

примlщення на 1-му поверсi корпусу ýэ 6
майно КиЪ,
".u,""nbBi
загальною пJrощеIо 76,00 кв.м, розмiщене ,за адресою: 0З040, м,
peecTpi
об'екгiв
державноi
майнау еликому
;;;;;"rrоiйоu, 1, peecTpoB:r1 1омiг
Майно), IЦо перебувае Еа бмавсi
(дшri
влаоноотi zэgiево}s,i.дддfoдлzrZ
(Да"'li *
,Щовженка), коД СДРПОУ 22928085
дп <начiональний центр Ошександра
ма*на
ЪЫч".оу"р"мураф, вартiс,гь якого uйзпачеrа згiдно з висновком про BapTicTb

o.prr.qun.

Йу*о*.

-

станоМ нч28.,02.2О18 i становить 1055700,00 грн, без

П[В,

неiкитповi примiщення що передаються в оренду знаходяться у громадському
будиккУ noprry" б лiт. о, площеЮ i4зr8,9 кв,м. за адр€сою: 1r. KlriB, "I1BT*bKiBcbKa,
t, та пrалеiкаiь .Щерхtавi (MiHicTepcTBo культури Украiни) згiдно запису про право
в Держайоrу рЪ..rрi рЪчових прав на нерухоме майно Ns 17618650 вiд 21
"ласпостi
пiд.rаui pi.e""" пр0 державну ресстрацiю прав та iх обтяжень
листопада ZbiO ро*у,
"u
HoTapiyca
Ns з25з6900 вiд)4 оr.rопйu 201Ъ року, дер}кавного ресстратора, приватного
Киiвського мiськсrго нотарiального округу, СмолянiновоТ О.Я., реестраuiйний номер
об'екта нерухомого майна: 10947661 80000,
1.2. Майно передаеться в оренду з метою: розмiщення офiсних примitцень.
1.3. Стан Майна на момеЕт укладеЕня договору, визgача€ться в акт1 приимвнняпередава}IЕя за узгодженим висновком Бмансоутримувача i Орендаря.

Умовн передачi орендованого майна Орендарlо
2.|. Орендар вступае у строкове платне користувмня МайнОм
2.

у

TepMiH,

посвiдченIш та реестраuii
указаний у Договорi, але не ранiше дати його нотарiального
peccTpi
речових прав на нерухоме
lншого р"чового права - права оренди в [оржавному
майно та пiдписання акта приймання-передавання Майна,

жIf,

rI-

пlt

* l

2в2291

Увага

| tr;zаrцr; ь,4tститЬ

*агат*ступенеВийl захиlст вiл пiдроблення

2.2. Передача Майна в оренду не
тягне за собою виникнення в Орендаря
права
на це Майно. Власнrпо* Майна зzLпишаетъся
дерх(аво,
а
Орендар
користуеться ним протягом строку
оренди.

власностi

3. ОрендIIrr плirтll
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Кабiнету

"Iчх"рril",] "
станов итьобез ПДВ
U
ку - *й rЁ,i
о r в' ffi 1 б Ё;:##;
ry:|ах ун
;:" : " "_::.у.::t
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мi"я цi op"no" ;Б;,-;
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Р:::::.:л::::" :i, 1:|у"й
плати за базЬвий мiсяць на iндекс i"b""uii
t за травенъ,
LIýрвенъ
У#::y мiсяцi
Jlr"::тiff:юрендноТ
201 8 року.
,

1

ur."u"J"lrЛlхж#Ж"#'

}Ia cyN{y орендлrоi пла'и здiйслtюсться

у

порядку,

3.З. орендна плата за кожниЙ настУtтни,I1
мiсяць визначаеться шляхом
коригування орендноi платрI за попереднiй
мiсяцъ на iндекс iнфляцii за наступний
мiсяць.
ОперативНа iнформацiя прО iндекси iнфляцii,
розраховаfii !ерхсавною службою
статистики Украiни, розмiщУеться на веб-сайтiФо;й;;ржавного
майна украiни.
з,4, У разi користування Майном .rporu.o'
i"rro""o.o
кмендарного
мiсяця
(першого та/або останнього мiсяцiв
орепди) добова op.no"u плата За
днi користуваЕЕя
визЕачаеться зilдно з чинною Методикоlо
роýрахунку на ocHoBi орендноi плати за
вiдповiднi мiсяцi пропорцiй"о
оr", пористування.
з,5, Розмiр орендноi плати переглядасться
на вимогу однiет iз cTopiH
у разi змiни
МетодикИ ii розрахуНку, icToTHoT змiнИ
станУ об'екта оренди з незалежних вiд
CTopiH
причиц та в iнших випадках, передба.rених
чинним законодавством.

з,6. Орендна
Iлта пере!Еlховусться до
спiввiдно*""Ъi-то

дерх(авного бюджету

та
у
Й до з0 Йо щомiсяця не пiзнiше 15 чисда
ЗУ::::lУуувачу
мlсяця
наступного
з Урахуванням Щомiсяrlного iндексу iнфляцii
вiдповiдно
'_1j:i:y"
ДО ПРОПОРЦiЙ РОЗПОДiЛУ,
УСТаНоВлених Кабiнеr"" мЙrрiв украйи;i;;;;rla кiнець
перiоду, за

який здiйснюеться платiж.

Тимчасов";;i;;уо

ня2019 року орендна плата
у повIIому обсязi спрямову€ться на виконання статутних
завдань Балансоутримувача.
3.7. Орендна плата, перераховаЕа.несвоечасно
або не в повному обсязi, пiдлягае
iндексацii i стягустьс".до

оюд*"rу;й;ъ;;;;;;;,
у визпачеfiому пупктом 3.6
оо
законодавсfва
УкраiЪи
з урахраЕням пенi в
-;;й
облiковоi. """*оrо
.ruun, нБУ ;
нарахуваяня пенi вiд суми

СДiВВiДНОШеНнi Вiдповiдно

розмiрi подвiйноi

заборговаНостi за кожний
л.r" про.r|очення, уклIочаючи день оплати,
3,8, У разi, якщо на Дату сппuiи
орендноi плат4 заборговаt-liстъ за нфо
становить
ТРИ МiСЯЦi, Орендар TaKo>It .nn*u!.
.rраф
pi
з
у
%вц
розмi
срrи
;ililf,ir#'vеНШеНiХС

3.9. Надмiру сплачена сума орендноТ
плати, Що надiйшла до бюджеry,
пiд.гtягае в
УСТаНОВЛеНОМУ ПОРЯДКУ ЗаЛiКУ
Pu"Y"on Майбутнiх платежiв, а у разi неможливостi
такогО залiкУ у зв'язкУ з припрlнеНн"м
"

оренд"их вiдпосин

- поверненню

Орендарю. Для

--

L,

э,

керуються вимогаrrли Пор
ьабеýпечення повернення зазначепйi@ъiорони
lag
fiаhýrоDuлпА
т'
та мrсцевих
пQвврнонtпя коштiв, помилково або надЙру зарахованих до державного
201з
вересня
вiд
0з
УкраiЪи
бюдlкетiв, затверд)iеного наказом MiпicTepc1Ba фiнансiв
к,Щоякi
l06
Ns
1
Украiни вiд |6.О2.201 року
року Nч787 та Пъстанови Кабiнету MirricTpiB
плаТеЖiВ) Та iНrТЦrХ, ДОХОДiВ
(обов'язкових
i
зборiв
п,итЬня вед9ння облiку податltiв
бюдхсец> (зi, змiнами).

*еrшому, нiж орендна плата за базовий мiсяць, який
виглядi завдатку у розмiрi,
"е
вЕоситьсЯ в рахУноК орендноi платИ за останнiй мiсяць ореЕди.
сплачуе
3.11,
разi припинення (розiрвання) [оговору оренди Оренлар
включно,
орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передаваЕflя
Зiкiпчеlrня строку дii Договору оренди не звiльняс Оренларя вiд обов'язку сплатити
заборговаЕi.стi за-орендкоЮ платоIо, якщо така виникла, у повному обсязi, ураховуючи
санкцiт, до дер}кавно го бtодхсету та Балаtrсоугримувачу,

-У

Використання амортизацiйних вiпрахувапь i вiдновлення орендоваIIого Майна
4.i. llерелбаченi законодавством амортизацiйнi вiлра<уванЕя на ореýдоваýе
Майно нараховуються його Баrrансоутримувачем i використовуються на повне
4.

вiдновпsння ореЕдованих основних фондiв.
4,2. Полiпшення орендованого Майнq здiйсненi за рахунок аIчrортизацiйних
вiдрахувань, е впаснlстIо дерх(ави.
4,3. Вiдновлення орендованого Майша здiйонIосться орендарем вiдповiдно до
пунктiв 5.4, 5.'7, 6.2 цього .Щоrовору.
a

л-

'

-л

заяву i матерiали згiдно з Порялком надання орендарю згоди орендодавця державного

маийа на Ъдiйснення невiд'смних полiпшень орендованого дер}Itaвного мйна,

1523 та
затверджоЕим наказом ФошдУ державного майна УкраiЪи вiд 03.10.2006 М
за
Nb
1L23/l2991.
3uр...фо"аýим у MiHicTepcTBi rостицii Украihи 18.10.2006
5. обов'язlс1,1 Орешдаря
Орендар зобов' язустъся :

5.1. Використовуваrи орендоване Майно вiдповiдно до Його призначення та
умов цього Договору.
5.2. Протягом мiсяця пiсля пiдписання ýоговору внести ЗВВ.Щ&ТОК; передбачениЙ
цим ,Щоговором. Завдаток стяryеться до доржавного бюдхсету i Балансоутримувачу у
йiuЫд"о*еlrнi, визначеному у пунктi 3.6 цього ,Щоговору. Пiспя закiнченяя дii
плати за останнiй мiояць з
.щоговору оренди здiйснюеться перерахування орендноi

урахуванкям внесеного Орендарем завдатку. У разi порушення Орендарем
.Ьооu'".*ня зi сплат, ор"*лпо1 плати вiп мае вiдшкодувати державrrому бюджету i

БалансорРимувачУ збиткИ в cyMi, на яку вони перевищують розмiр завдатку.
5.3, Своечасно Й у повному обсязi сплачувати орендну плату до державного
бюдirсету та Бмапсоутримувачу (у платiхсних дорученнях, якi оформлtое Оренлар,
вказуеться <Призначення платежуD за зразком, який надае Орендодавець листом при
укпапеннi договору оренди).
5.4. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати його
пошкод}кенню i псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарними
нормами та правилаý{и пожежноi безпеки, пiдтримувати орендоване Iуlайно в

ннс 2в2292

Увага! Бланк мiстить багатосryпеневий захист вiд пiдроблення

I

I

ндIежýому cTaili, не гiршому, нiж на момент передачi його в оренду, з врахуванням
нормшьн;го фiзичного зносу, здiйснювати заходи протипожежноi безпеки,
5.5. Забезпечити Орендодавцю i Балансоутримувачу доступ Еа об'€кт оренди з
метою контролю за його використанЕям та виконаЕням умов .Щоговору.
5,6. i/ разi виникнення загрози або настанI"Iя падзви.Iайних ситуацiй, ýов'я3аЕих
ЕаДаВаТИ
з природною стихi€ю: ураган, землетрус, великий, скiгоПВД, ОЖеЛеДИЦЯ ТОЩО,
Еаслiдкiв.
лiквiдацiТ
cBolx працiвЕикiв для ik попередження та
5.7. СвоечасЕо здiйснювати за власЕиЙ рахунок поточниЙ ремонт орецдованого
майна, Щя умова ,щоговору не розглядае1ься як дозвiл на здiйснення полiпшень
орендоваЕо.о Мчй"* i пе тяiне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компеЕсацii
BapTocTi полiпшень.
У pa:}i, якщо Орендар подае заяву на погодження Ор9ндодавцем здiйснення
невiд'ем,ЕЕх полiпшень орендОваного Мsйна, BiH зобов'язаний надати експертний
висновок на проектýо-кошторисну документацiю Еа здiЙснення невiд'емних
полiпшень.
5.8. Гtротягом мiсяця пiс.ля укладення цього .Щоговору застрахувати ореЕдоваЕе
Майно ке менше, нiяс на його]вартiсть за висЕовком про Bapтicтb (франu,luза безумовна
який несе
- 0У") па користь Балансоутримувача (виголонабрачем е Балансоутримувач),
визначеному
об'екта оренди, у порядку,
ризик випадковоi. загибелi чи пошкодження

заководавством 1 протягом 5 днiв пiсля страхуваIrня надати орендодавцю копii
страхового полiсу i платiжцого доручення про сплату с.tрахового платех(у. Постiйно
поновлювати договiр стрzD(уваяня таким чи}Iом, щоб увесь строк оренди Майно було
застрахованим.

5.9. На вимогу Орендодавця проводити звiряння взаеморо3рахункiв по орендних
платежах i оформляти вiдповiднi акти звiряння та надавати копii платiжних доручень.

5.10. У разi припинен}Iя або розiрвання .Щотовору повернути Орендодавцевi /
Балансоутримувачу орендоване Майно в належЕому cTaHi, не гiршомУ, Hixc на момент
,r.р.да"i його в ореЕду, з урахуванням нормального фiзичного зносу, та вiдшкодувати
Оренлолавцевi збитки в разi погiршення стану або втрати (повllоi або частковоt)
орендованого Майна з виI,tи Оренпаря.
5.11, Здiйснювати витрати, пов'язанi з утриманням орендованого Майна.

15 робочих днiв пiсля

пiдписапня цього ,щоговору укласти з
Балансоугримувачем орендованого Майна договiр про вiдшкодування витрат

протягом

БалаrrсоутримуватIа на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг
Орендарlо.

-

s,tz. Нести вiдповiдапьнiсть за дотримання правил експлуатацii iнженерних

мерех, пожежпоi безпеки i caHiTapiI в примiщеннях згiдно iз законодавством,
5.13. У разi змiни рахунку, назви пiдприемства, телефону, юридичноi адреси
письмово повiдомяки про це Орендодавця у тижневий cTlroK.
5.14. Не надsвsти rpeTiM особам право користування об'ектом оренди та iншi
права (повнiстю чи в певшiй частинi), що випливаIоть з цього договору, у тому числi на
правах суборенли"
5,1 5. Здiйснитн нозврiальне посвiдчення та державну реестрацiю цъого ,Щоговору
за рахунок cBoiт KOmTiB.
6. П.рава Орендаря

Оренлар мас

Ереý<э:

6.1. Використовувати орендо

но вiдповiдно до його

призначенн

умов цього Щоговору.

6,2,Заfiисьмовою згодою Орепдодавця проIJодити замiну, розширення, технiчне
переозброення орендоваЕого Майна, що зумовлюс пiдвищення його BapTocTi.
6.3. Самостiйно розподiляти доходи, отриманi в результатi використашня
ореядованого Майна, створювати спецiальнi фонди фозвитку виробrrицтва, соцiальнокулътурних заходiв тощо).
7.

Обов'язки Оренлодавця

Орендодавець зобов'язуеться

:

7.1. Передати Оретrларю в оренду Майно згiдно з цим ,Щоговором за актом
приймання-передазання майша, який пiдписуеться одночасно з цим,Щоговором.
7,2,Нв вчиняти дiй, якi б перешкоджали Ореяларю користуватися орендованим
Майном на умовах цього,Щоговору.
7.3. У випадку реорганiзачii Орендаря до припиЕення чинностi цього,Щоговору,
укласти договiр про внесення вiдповiдrих змiн до цього ,Щоговору з одним iз
правонаступникiв, якщо останнiй згоден стати Оренларем.
7.4. У разi здiйснення Орендарем невiд'емних полiпшень орендованого Майна
орендодавець зобов'язаний здiйснювати контроль за здiйсненням таких полiпшень,
8. Права Орендодавця

Орендодавець ма€ право:

8.1 Контролювати з можливим залr{енням Балансоутимувача виконання умов
.Щоговору та використання Майна, uереданогО в ореýду за [оговором,
у разi
необхiдностi спiльно з Ба.rrансоутрЕмувачем вживати вiдповiдних змодiв реагування.
8.2. Виступати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього ,Щоговору або його
ро9iра_н,т,я у разi поriршсння стаЕу орендованого Мйна внаслiдок невикоrт&Iня або
нýЕмежабго виконання умов цього,Щоговору.
8.3" ЗдiйснIовати контроль за станом Майна шлю(ом вiзуагrьного обстетсення зi
складанням акта обстех(ення.
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9. Вiдповiдальнiсть i вирiшешrrя спорiв за.щоговором
За
ýевиконанrrя
або неналежнý виконанЕя зобов'язань за цим,Щоговором
"9.1.

Сторони несуть вiдповiдальrriсть згiдно з чинним законодавством УкраiЪи.
9.2, Оревдодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Оренларя. Орендар не
вiдповiдас за зобов'язаншями Орендодавця. Орендар вiдповiдае за своiми
зобов'язшtнями i за зобов'язаннями, за якими BiH е правонасryпником, викJIючно
власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями пе може бути звернене на
орендова}Iе державце Майно.
9.3. Спори, якi виникають за шим ,Щоговором або в зв'язку з ним, не вирiшенi
шляхом переговорiв, вирiшуtоться в судовому порядку.
10. Строк чинtлостi, умовя змiлrн та приппкеппя.Щоговору
10.1, Щей,Щоговiр укл*деfiо строком на 5 (п'ять) poKiB, що дiе з <15> червня

20l8

червня2023 року включЕо.
10.2. Умови цього .Щоговору зберiгають силу протягом усього строку цього
,Щоговору, у тому числi у випадках, коли пiсля його укладеЕня законодавством

року до <15>
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Увага! Бланк мiстить багатоступеневий захист вiд пiдроблення

I

устаЕовлено правила, що погiршують становище Орендаря, а
Орендаря щодо орендноi плати-- до викоЕаIlня зобов'язань.

в частинi зобов'язань

l0.3. Змiни до умов цього !оговору або його
взаемноi згодИ С,горiН та пiдлягаютЬ потарiмьномУрозiрвання допускаютъся за
посвiдченню. Змiни, що
uропонуються внести, розглядаiоться протягом одного мiсяця
з дати ik пода*rня до

розгляду iншою Стороною.

l0,4, У разi вiдсутностi заяви.однiеТ зi CTopiH про припиЕенFIя
або змiну цього
.ЩоговорУ пiсrИ закiнченrrЯ стрскУ його. чинНо.ri про."гом одного
мiсяця, .Щоговiр
ввФкаетьсЯ продовженим на той самий строк i нЪ тих
самих умовах, якi були
передбаченi цим .щоговором, з
урахуванr"м зйi" у законодавствi на дчrу орооовження
цього [оговору.

10,5, Реорганiзацiя Орендодавця або перехiд права
.
-припинеýпя власностi fiа орендоване Майно
TpeTiM особам не е пiдставою для змiни аОо
чинностi цього [оговору, i BiH

зберiгае свою чиннiсть

для нового власника орендованого Майна (його
правонаступникiв).
1 0.6, Чиянiсть
цього,Щоговору припиняеться внаслiдок;
10.б,l. закiнчення строку, на який його було
укладено;
10,6,2. загибелi ореЕдованого Майна;
10.6.3 достроково за вза€мною згодою CTopiH або за
рiшенням суду;
l 0.6.4. бшrкрутства Орендаря;
l 0. 6. 5. лiквiдацiТ Орендаря-юрйдичноi особи
;
10,7, Сторони шогодхqуються, що цей
flоговiр буде достроково розiрваний на
вимогу Орендодавця, якщо Орендар:
l0.7. l. користуеться Майном це вiдповiДно
до умов .Щоговору;
|0,7,2, навМисно абО з необережностi пофшус стан'МайнаЪЫi"*о"о
обл4днання;
10,7,3, систематично /бiльше трьох
раз/Ъоiушуе термiни здiйснення будь-яких
платежiв за цим договором та не надав платЬlснi
доручення до регiонального
вiддiлення;
4. не робить згiдно з умовами
flоговору ремонт орендованого Майна;
|0.7
10,7,5, передае орендоване Майпо, його йстину
у суборенду, укладае договори
про сумiспу дiяльнiсть, де вЕеском сторони е право на
оренду орендованого за цим
[оговором Мйна;
10.7.6. перешкоджае спiвробiтникам Орендодавця

та

Ба-rrансоутримувача

здiйснювати перевiрку стану орендованого Майна;
19,7,7, flе переГляда€ ореЕднУ плату, в
разi внесення змiн до Методики, яка
передбачае збiльшення орендноi плати;
10.7.8. не виконаВ зобов'язаНня п. 5.2 mа/або п.
5.8 та цього [оговору.
10,8. В разi припинення або
розiрвання.Щоговору:
о полiпшення орендованого Майна;',здiйснй
Орендарем за рФ(унок власпих
коштiв, якi можна вiдокремити Еiд iJр'ендованого
Майна не завдаючи йому шкоди,
визнfiотьоя власнiстю Орекдаря j"
о BapTicTb полiпшень орендовsногомайна,
зроблених Ореrrдарем як за згодою так
i без згоди Орендодавця, якi не можIла вiлокфмит" С..
Ьоои для Майна, компенсацiТ
не пiдлягае, цi полiпшення визнаються unuar.iarto
д"рu,*r,
I0,9, У разi припинення або
розiрв*п" u"o.o До.Ьrору Майно протягом трьох
робочих днiв повертаеться Орендарьм Ор.rдодаuцю чтйuпсоутримувачу.
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разi, якщо Оренлар

ернення Майна, BiH несе

затр

виIIадкового зниц{ення або випадкового пЬшкод}кення,

ризрIк

10.10. Майно вважаеться поверненим Орендодавцю / Балансоутримувачу з
моменту пiдписання Сторонами акта приймання-передавання. обовkзок щодо
скпаданшI акта приймання-передавання про повернення Майна покпадаеться на

Орендаря.

1,0.11. За вiдмовУ орендарЯ на вимоry орендодавця повернути орендоване майно,

разi припиненНяlрозiрваннЯ за рiшенняМ судУ договору, орендар

у

вiлшкодовуе
орендодавщо неустойку в розмiрi подвiйноi щомiсячнот орендноi плати за весь час,
що
вiдраховуеться вiд дати припинення або розiрв*r" дЬ.овору до пiдписання акга
приймання-передачi (повернення), який пiлтверд>lсуе фактичне повернення
орендованого майна.
,Щоговором, регулюються
10.13. Щей !оговiр укладепо в 3 (трьох) примiрниках, кожен з яких мас однакову
IоридичнУ силу, одИн зберiгаеться У справаХ TTopiHoi В.Б, приватного HoTapiyca
Киiвського мiського нотарiального округу та ilо одному для ОрендЬдавця й Орендаря,
11. Особливi умови
11.1. Сторони погодились, що орепдоване майно приватизаuii орендарем та
третiми особами не пiдлягас.
12.

Додатки

додатки до цього.щоговору е його невiд'сlчtноло i окладовою частиною.
До цього Щоговору додаються:
розрахунок орендноI плати;
звiт про оцiнку майна, що передаеться в оренду;
акт прийманЕя-передаваЕня орендованого Майна.
13. Гfлатiэltнi T,it поIIJI,овi реI(вiзлrтлt

Оренлодавець:

CTopill

Орендар:

РегiоншIьне вiлдiлення Фонду
державного майна Украiъи шо м. Кисву

ТоВ ((ГIТАн))
юридиЕIнgt адреса: 03 148, м. Киiв,
вуJI, ItoMicapa Риков а, буд.2А, офiс 10

поштова адреса: 03 148, м. КиiЪ,
вул. KoMicapa Рикова, буд ,2А, офiс 10
р/р 260092|2004789, в АБ кУкргазбанк>
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fuIiсmо Кutв, YKpaiHa, П'яmнаОцяmе червня OBi

muiячi вiсiмнаdцяmоzо року.
Цей договiр посвiдчено мною, 1Ърiною В.Б., приватним HoTapiycoM Киiвського

мiського нотарiалъного округу.
,Щоговiр пiдписано сторонами у моiй присугностi.
особи громадян, якi пiдписали договiр, встановлено,

iх

дiездатнiсть, а також

tа дiездатнiсть РЕГIОнАлъногО вIддIлЕн}UI Фонду
дЕржАвного, мАЙнА укрАIни по м. киеву та товАриствА з
правоздатнiсть

оБмЕжЕною вIдПовIдАльнIстЮ (ГIТАн),

належнiстъ ýерухомого майна, що переда€ться
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IIлати за базовий мiспць 0ренди
лер}кавксго шgрухоиt}го майна
МайнО перебувас па балансi ДП <Нацiональний
центр Олександра пЩовrкенко>
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оренднот п;lати здiйснюсться вiдповiдно до вимог чинного
законодавства.

IТерший засцупник
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Ми, ш,кl lIи)к[Iе гl iдписа.ltися. Peгiollallblte вi/"lлi.ленrlll tDоllду дер)кавноl,о майllп
УкраТпн по м. KllcBy, iлеltтифiкаLtiйлrий Ko/l l90j0825, мiсцезнахоllх(ення якого: 0l032,
м. КиТв, бульвар I'alraca LlIевчепка, 50-г (дruri - OpcшlioltaBcltb), в особi пepl:Jo1,o заступt{ика
наLIаJIыlика }IoBiKoBa Рус.шана Мико"rlаl:iоп}lча, зареес,l,роl]анtl1,сl ,.за адресою: м. КиТв,
вул. Гайдара, 27, кв. l7, який дiс на пiдставi l\oBipeHocTi, гtосвiдченоТ приватним tloTapiycoM
Киiвсьtсого MicbKo1,o нотарizurьного скругу Щелковим Д,М. l7.01.20l8 за р. Nl 28,га наказу
РВФДМУ по м. Кисву вiл 28.11.2017 за Ns 236-К, з одного боку, та ТОВ <<Гiт,ан>>,

iдештиthiкацiйний код 4020l349, мiсшезпаходх(ення якого: 03l48, м. Киiв, вул. KoMicapa Рикова,
2А, ocPic 10 (лалi - Ореrrrrар) в особi директора )Itупiкова I]олодимира Вололимировича,
заресстрованого за ад.ресоltl: КиТвська <lб.lt.. м. Буча, Byll. Острсlвського, бул. 36, KiM. 726, уtкий
ltic lla шi.цсr,авi С'-га-r,у,rу. за,l,всрJl)ксltого 3аl,шtrl,,lими зборами засlловllикiв(учасниr<iв) I-IpoToKtl:"r
Nsl вiд 0l липпя 20lб p<lKy з ittttlclгtl боку ittl,t,tot,o боку, yKJlaJlи ltей Акr,приймалtня-пере/_lавання
про }lаведене ни)I(чс:

l.
!

l. Орснлодареtlь. зt,ittнtl :з f]оговt_lрOм trреlUtи |,lсрухомого майt,tа. ltlo лIале)ки,гь ло /teplKaBttoi'
власlrос,гi Nr**/6* ni:r u/5,, _ Qб
iOll рок1,-,,.,,,.r,аt:. а ()pctlltap tlрийпла(,в cl,p()Kol]e
плат}{е nopuoi*"iii,r, :t"pn.o,]ltc 1,Iepyxob.tc майtttl Ilc)ltи,|,jlof]i rtримilltеllllя l.,|a l-Mv lloBepci
Koprlтcт Nt б заг,tt.tьtttlltl lljltl1,1telo 76.00 KB.Ivr. розмit.ttсttс la altpecolo: 03040. м. КиТв.
l}},jl. [}acн;lbKitlcbl<at. l, ресс,грtlвиii rroMep маtйttа у Слилtому pecc,гpi об'ск,гiв лержавtlоI

в,,llхс}lt)с,гi 22928085, l .АААД/U I7 l 2 (да.lri
N'lай l ltl ),
lIl() IIеребува(:. tIa бzurаI Ic i
..},litlliоltалt,lttlй
():lексаtt;tlэа
l(o/rl
СлРПOУ 2292808_5 (,,ta.lli
;1Ii
цеlI1,р
f[овжсttltа>.
Iiill зl; crrr r,l;и lr увач ).
]. 1-схгti,лttий i Ltожеlt<l.tобезItечний cTatt l}l(азаl|ого виtl{е п.лайлlа заJtоtliльший. Майt.tt-l у
Bi_ttl*BijlHt,lc-гi з узгод)кеl{иiчI висllовI(ом Ба;tаtlсоуr,римуtjача i Оренларя 1;от,ребуr: проl]елеllнrl
по],0ц li{rr"o pe}toHl-y.

3, Сr'орони
llil.,ltiýiý1_1\?\

зазllа1.1аlо,1,1,,

llю tlрсliловаt-tе п,tайtttо llередаl|о Ореtrларlо в коlчIгlлекr,i r"a у

с,гаtti. ttto tзij,llltrBillal()1.1, ic,1.o1.1IиM YMOt}aM Jlo1.0BOPY ореl.|rtИ 1.а l|р1.1ЗНаЧеt-tнt0 tvtaйtta.

-i. ()рсrlло,rlа|}еl,t.l, ttоtli,l.ttlпl;tяс: ()реtlларя, rlto ilr(top;чat.tic:ltl ltpcl tlctlбltltBi

tl.;tac,t"l.ttltlc,t,i -га
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