
[- ДОГОВIР ОРЕНДИЛЪ уз лg
нерухомOго майllа, що напе}кI,Iть /I0 дер}Itавноi BllacнocTi

I\,l. КиТв

Ми, щО нижче пiдписалИся, Регiонаьне вiддiлення (DонлУ дерrIýавного майна Украiни
tlo м. Кисву, iлентифiкацiйний код еДРПоу l9030825, мiсцезнаходження якого: 01032, м.

КиТв, бульвар Тараса Шевченка" 50-r, (дtа.lli - Оренлолацечь), в особi начальника Kylepemcr

олександра €вгенiйовича, який дiс на пiдставi ПолOження про регiонаЛЬНе ВiДДiЛеННЯ,

затвердженого наказом Голови Фонлу державного майна УкраТни вiд 02.10.2012р.Jф З607 та

,ruр...rро"аногО ШевченкiВськоЮ районноЮ в MicTi Кисвi державною адмiнiстраrriекr

ltсtоz+iоS0007027з4з вiД 04.0З.20l3р. (зi змiнамИ внесенимИ згiднО наказу Фонду

державного майна Украiни вiд 29.08.20l4p. Nч2205), з одного боку та товариство з

обмеженоlо вiдповiдаьнiсгlо <<ItalliTo"lriй ЛВк). i;tен,гифiкацiйний код СДРпоу 37l l9569,

мiсце:знах<rдження якого: 03039, м. КиТв. пр-r,40-рiччя ЖOвтня, булинок l5-A, квартира 220

(;rа.гri - Оренлар) в особi J(иректора XoMyтtltlcbKoT Капir-Олiни Щмlrгрiвни, яка дiс на пiдставi

С..га.гут.1,. зtlресс'роВаI{огО ГЬлосiТвсЬкоttl.райоНнOю У Mic.'.i КиеВi ;lержавнОю адмiнiсr'рачiс:ю

вiд 04.08.20l0 р, Nsl06810200000264|2, з iншого боку, уклt}ли чей .Щоговiр про наведене

нижче:

l. Прелмег Щогdвору

1.1 Оренлодавець передас, а Оренлар приймас в строкове гIлатне користування

державне нерухоме майно нежитловi примiщення загЕrльноЮ площеЮ 43,б0 кв. м.

розмiщене за_адресою: м, КиТв, вул. Василькiвська, l,iHa першому поверсi булiв-пi корпусу

:VrО 1реесrровиЙ номеР майна 22928085.1.АААддЛ712) (далi - Майно), що перебувас на

баланЪi державногО пiдприемства кНацiона-пьний центр Олександра .Щовженка>,

iден,l,ифiкацiйний код €дрпоу 22928085 (далi - Балансоутримувач). BapTicTb якого

tsи:]начена зr.i.цltО з висновКом прО BapTicT,b станоМ на 30 вересrrя 20l5 р. iстановить
5З l2З0.00 r,pгl.

1.2, МайнО передасться в оренлУ з метоЮ розмiщення в,горинноТ переробки

ilорогоl-ti нtl и х tvIe],aJI i в.

l .3. Стан IVIайна на
передаI]tl}{ ня :]tl чзгодженим

моменТ укладення договору, визнача€ться в aKTi приймання-

висновком Балансоутримувача i Оренларя.

2. Умови перелачi орендованого майна Оренларю

2.1. Оренлар вступас у строкове платне користування Майном у TepMiH, указаний у

21оговорi, але не ранiше дати пiдПисаннЯ СторсlнамИ цьогО .Щоговору та акта приймання-

2.2. Перелача Майна гi оренлу не тягне за собою виникнення в Оренларя права

власностi на це Майно. Власником Майна залишасться JIержава, а Оренлар користус,гься ним

протяl,ом строку оренди.
2.З. il.р"лu.,u Майна в оренлу злiйснюс,гься зq. вартiстю, визначеною у звiтi про

незалежну оцiнку, складеному за Методtикою оцiнки.
2,4, обов'язок щодо скJIадання ак,га гlриймання-передавання покладасться на

Орендодавця.
3. Оренлна п;Iата

-i.l. ОренЛна lIJIaTtl в}IзнаLIена на lliдcтaBi Меr,одr.tки po:Jpaxyн*y op.",{roi п.цати за державне

майно та пропорцiТ iT розполiлу, затвердженоТ тtостановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiл

04.10.95 Nc 786 (зi змiнами) (далi - Ме,тодика poзpax)rllrtY) i становить без Г[ЩВ за базовий

мiсяць роррахунку - грудень 2015 p.47l2,35 грн.

3.j, Нарахування ПДВ на суму орендноТ плати здiйснюсться у порядку, врIзначеному

1] акон о]lавс,г t] 0 l\,I .



j.j. Оренднzl IIJIдта за
,",l]j]-l. lHOj' п--Iаt-ги Jtl IIогIерелнiй
, . ij " i } t) ptl,];li- t\"'I IptaKiHцeBi
il.i ]tiiб piк".

Операгивна iнформаuiя про iндекси iнфлячiТ, розрахованi .I[ержавною
статис1ики УкраТни, розмiщуеться на веб-сайтi Фонду державного майна УкраТни.

службою

/ 3.4. У разi користування МайНом протяГом неповного календарflого мiсяця (першого
, 

"rа'або останнього мiсяцiв оренли) добова орендна плата за днi користування визначасться

згi-rно з чинною Методикою розрахунку на ocHoBi орендноТ плати за вiдповiднi мiсяцi

11 роп орцiг.tно дням користування.
3.5. Розшriр оренлноТ плати перегдядасться на вимогу

\,1етодики iT розрахунКУ, icToTHoT змiни стану об'скта оренди з

та в iнших випалках, передбачених .IинFIим законодавством.

з.6. Оренлна плата перераховусться до державного бюджету та Балансоутримувачу у
спiввiдношеннi 70 yо до зо Й щомiсяця не пiзнiше l5 числа мiсяця наступного за звiтним з

},рахуванням щомiсячного iнлексу iнфлячiт вiдповiдно До пропорчiй розполiлу, установлених
Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни i чинних ла кiнець перiолу. :за який здiйснюсться платiж, iз

врахчванням пункту 9 розлiлу "Прикiнцевi положення" Закону УкраТни "Про .Щержавний

бюджет Укратни на 20lб pik". Тимчасово до 3l грудня 20lб року орендна плата у повному

обсязi СПРЯI,1ОВУсться на виконання статутних завдань Балансоутримувача,
3.7. Оренлна плата, перерахоВана несвос.lасно'або не в пЬвному обсязi, пiдлягае

iн:ексацiт i Ьтягуеться до бюлжету та Балансоутримувачу у визначеному пунктом 3.6

сttiввiдношеннi вiдповiдно до чилного законодавства УкраТни з урахуванням пенi в розмiрi
подвiйнот облiковот ставки НБу на дату нарахування пенi вiд суми заборгованостi за кожний

день прострочення, уключаючи день оплати, iз врахуванням пункry 9 розлiлу "Прикiнцевi
положення" Закону УкраТни "Про.Щержавний бюджет УкраТни на 2016 piK"-

з,8. У разi, якщо на Дsту сплати оренлнот плати заборгованiсть за нею становить

загалом не менше нiж три мiсяцi, Оренлар також сплачус штраф у розмiрi З % вiл суми

заборгованостi.
З.9. Налмiру спJIачена сума орендноТ плати, що надiйшла до бюджету, пiдлягае в

чстановленому порядку залiку в рахунок майбутнiх плАтежiв, а у разi неможливостi такого

залiку у зв'язку з припинеhням орендних вiдносйн поверненнЮ ОрендарЮ. ДлЯ
забезпечення повернення зазначених коштiв сторони керуються вимогами Порялку

IIовернення кошrтiв. помилково або налмiру зарахованих до державного та мiсцевих

бкlджеr,iв. затверлженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 03 вересня 20lЗ року
N9787 га Ilостанови Кабiнету MiHic,TpiB УкраТни вiд 16.02.20ll року Ns 106 кflеякi питаннЯ

ве1еннЯ облiкУ пода,гкiВ i зборiВ (обов'язкОвих платежiв) та iнших доходiв бюджету> (зi

змiнами).
3.t0. ЗобОв'язаннЯ ОренларЯ цодО.сплатИ оренлноТ плати забезпечуються у виглядi

завдатку у розмiрi, не меншому , нiж оренлна гiлата за базовий мiсяць, який вноситься в

рахунок оренлноТ плати за останнiй мiсяць (ocTaHHi мiсяui) оренди.
j.l l. У разi розiрвання за згодою cTopiH /]оговору оренди Оренлар сплачус оренлнУ

П.lа.Г)'.f,одняttоВерненняМайна:]аакТоМприймання-переДаВанняВклюЧно.Закiнчення
строку лiт ,щоговору оренди не звiльняс Оренларя вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за

орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязi, ураховуючи санкцiт, до державного
бюлжету та Балансоутримувачу. 

:,

4. Використання ч*оjr".чuйних вiлрахуваь i вiдшошIення орендованоГо МайНа

{

4,l. ГIерелбаченi законодавством аморт,изацiйнi вiлрахування на орендоване Майно
нараховуються його Балансоутримувачем i використовуються на повне вiдновлення
орендованих основних фонлiв^. 

4,2t Полiпшення оренДоВаноГо Майна. здiйоненi за рахУнок аМортизацiйних
вцрахувань, е власнlстю держави.

кожний наступний ,iaou" визначасться шляхом коригування
мiсяць на iндекс iнфлячiт за наступний мiсяць, iз врахуванням
положення" Закону УкраТни "Про ,Щержавний бюджет УкраiЪи

олнiсТ iз CTopiH у разi змiни
незаJIежних вiд CTopiH причин



4.3. Вiдновлення орендованого Майна здiйснюеться орендарем вiдповiдно до пунктiв

5.4. 5.7. б.2 цього.Щоговору.
4.4. ДлЯ отриманнЯ згодИ орендодаВця на здiйсненнЯ полiпшенЬ ОренлаР подае зtUIву

i rrаr"ерiапи зr,iдно з Порялком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на

з:iйснення невiд'смних полiпшень орендованого державного майнао затвердженим накдlом

Фонлу- державноГо майна УкраТнИ вiд 03.10.200б N9 1523 та заре€строваним у MiHicTepcTBi

5. Обов'язшл Оренларя

оренлар зобов' язусться :

5.1. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначення та умов
цьоГо .цоговору.

5.2. Протягом мiсяця пiсля пiдписання flоговоfiу внести завдаток, передбачений цим

.dоговором. Завдаток стягу€ться до державного бюлжету i Балансоутримувачу у
спiввiдношtеннi, визначеному у пунктi 3.6 цього [оговору. Пiсля закiнчення лiт ,щоговору
rrpcgJи з.:,it-.tснюсться перерахування оренднот плати за останнiй мiсяць з урахуванням
**.с."оrо Оренларем завдатку. У разi порушення Оренларем зобов'язання зi сплаги

opH:Hof плати BiH мас вiлшколувати державному бюлжету i Балансоутримувачу збитки в

cvlli. на яку вони перевищують розмiр завдатку.
5.j. Свосчасно й у повному обсязi спJIачува,]-и Орендну плату до державного бюджету

та Бапансоl,тримуваr{у (у пла,гiжних дорученнях, якi оформлюе Орендар, вкrвусться
,.11;rliзначсння пла"гежу) за зра:]ком, який tIадас Оренлодавечь листом при УКЛаДеННl
_1оговор\ оренли).

5,4. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати його пошкодженню i

пс\ъ€lнню, тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарними нормами та праВиЛаМИ

поже;кноТ безпеки, пiдтримувати орендоване Майно в належному cTaHi, не гiршому, нiж на

\lo\reнT перелачi його в оренду, з врахуванням нормального фiзи,чного зносу, здiйснюваТИ
]а\с).].и протипо)t(ежноТ безпеки.

5.5, Забезпечити Оренлолавцю i Балансоутримувачу доступ на об'скт оренди з меТою
кон-гролю за його використанням та виконанням умов.Щоговору.

5.6. У разi виникнення загрози або настання надIзвичайних ситуачiй, повОязаних з

прирдною стихiею: ураган, землетрус, великий снiгопад, ожеледиця тоlцо, надавати cBoix
праuiвникiв для ix поперелження та лiквiдацiТ наслiдкiв.

5,7 . CBoc.tacHo здiйснювати за власниЙ рахунок поточниЙ ремонт оренДоВанОГО

\lailHa, Liя },мова l[оговорУ не розглядасться як дозвiл на здiйснення полiпшень
tTр€нJL,lI}&ного Майна iне тягI{е за собою зобов'язання Оренлодавця щодо компенсацiТ
вартосгi полiпшень

У разi, якщо Орендар подас заяву I,Ia погодження Оренлодавцем здiйснення
невi.l'слtних полiпшень орендованого Майна, BiH зобов'язаний надати експертний висновок
на проектно-кошторисну документацiю на здiйснення невiд'смних полiпшень.

5.8. Протягом мiсяця пiсля укладення цього.Щоговору застрахувати орендоване Майно
HL, \Iенше. нiж на його BapTicTb за висновком про BapTicTb (франuluза безулtовна - 0%ф на
корнсгь Бмансоутримувача (вигодонабувачем с Б4гrансоутримувач), який несе ризик
випа,tковот загибелi чи пошкодження об'екта оренди, у порядку, визначеному
зiжонодавством i протягом 5 днiв пiсля страхування надати орендодавцю копiТ страхового
полiсу i платiжного доручення про сплату страхового платежу. Постiйно поновлювати
:оговiр страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5,9. На вимогу Оренлолавця прово,цити звiряння взасморозрахункiв по орендних
п.li.l]-ел(ах i офорпл;lяти вiдповiднi акти ,r*iprtr"o ,га надавати копiТ ппаfrжп"х доручень,

5.10. У разi припинення або розiрвання ffоговору повернути Орендодавцевi l
Бапансоу.тримувачу орендоване Майгrо в нiшежному cтaHi, не гiршому,..нiж на момент
пере_rач! його в оренду, з урахуванням нормального фiзиуного зносу, та вiдшкодувати
OpeH_lo;iaBueBi збитки в разi погiршення стану дбо втрати (повноТ або частковоТ)



..
5.il. Здiйснювати витрати, пов'язанi з утримfiIням орендовапого Мйна. Протягом 15

рý6о-ш(.щЬ пiсля пiдписання цього,ЩоговорУ укпасти з БапансоУтримувачем орендованого

},"{з*ка аоговiр про вiдшrкодувапЕя вIIтртг Бшrапсоутримрача Еа утршмавня ореЕдоваIIого

}* { a*Tt а 

; ННЖ-;illЪЖЖ"ilrТll ?#Ж;я правил експlгу атшtii iнженерних мереж,

m<rrежоi безпеки i caHiTapii в примiщепнях згiдно iз заtонодzlвством.
5.r3. У разi змiнИ рD(унку' нil}вИ пiдприемСтва, телефону, юриДичноi адреси письмово

повi:ом;tяги про це Орендодавця у тижневий строк.
5.14. Не 

"ад*ur" 
TpeTiM особаrrл правО користування об'ектом оренд,I та iншi права

i,trФвЕiстЮ чи в певнiй часiинi), щО випливаюТь з цьогО договору, у тому числi на правах

*1,б*ра.ли
5.15. Орендар щоквартально протягом 15 днiв пiсля подzlння квартального звlту до

ryгаsiв статистики пiдтверлжуе перед Орендодавцем свою належнiсть до суб'ектiв малого

пi;цrрисмшчтва. Якщо орендар втратив ознаки суб'екта малого бiзнесу, дiя пiльги по

*рекзвiй ставцi припиняеТься, прО що вносяТься вiдr,гоВlднr змlнИ до договору ореЕди та

Ё. Права Орендаря
Ореклар мае право:
6-1- Вш(ористовувати орендоване

ФЁ,,ж}Д'*поюру.
Майно вiдповiдно до його призначення та ylv[oB

б.2. Ъ п11сьмовоЮ згодоЮ ОрендодаВця проводити заruiпу, розширення, технi,пrе

переозброСЕIrя оренДовzlногО Майна, що зумовлюе пiдвищепня його BapTocTi.

6.3. СамостiйнО розподiлятИ доходи, отриманi в результатi використанЕя

ФреЕjlованого Майна, створювати спецiальнi фондл фозвижу виробництва, соцiальuо-

ý,лътурilD( заходiв тощо).

7. Обов'язки Орендодавця

Орендолавець зобов'язу€ться :

7.1. Передати Орендарю в орsнду Майно згiдно з цим.Щоговором за ulKToM приЙмаННЯ-

l:фехавання майна, який пiдпи9уеться одночасно з ци_м,[оговором.
7.2. Не вчиняти дiй, iki б персшкоджали Орендарю користуватися орендовzшим

}fafuoM rra умовах цього.Щоговору.
7_3. У випадку реорганiзшlii Орендаря до припинснЕя чинностi цього .ЩОгОВОРУ,

!жЕтg логовiр про внесеншI вiдповiдlих змiн до цього ,Щоговору з одIим iз
ЕраюЕасýтникiв, якщо останнiй згоден стати Ореtцарем

'?.4. У разi здiйснення Орендарем невiд'емних полiпшень орендованого Мшlна
фFЕшо:irвець зобов'язаний здiйснювати конlроль за здiйсненням таких полiпшень.

8. Права ОЬеlцодавця
Оренлолавець мае право:
8.1. Контролповати з можпивим зtшуIеЕням Балансоутимувача виконаЕIIя УмОВ

Доюворч та використання Майпа, переданого в оренду за,Щоговором, i у разi необхiДнОСТi

сжьъно з Бапансоутримувачем вживати вiдповiдних заходiв речгування.
8.2. Висryпати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього ,Щоговору або ЙОГО

у разi погiршення cт.lнy орендованого }r{айна внаслiдок нсвиконання абО

асЕJýжок) викоЕtlння р!ов Ilъого,Щоговору. :

8.3. Здiйснювати контоль за ставом Мйна шляхом вiзуального обстеження зi
{хзiцýrýЕям акга обстеження. i

9. Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за,Щоговором

9.1. За IIевиконzшня або неIIалежне виконання зобов'язань за цим,Щоговором Сторони
-I

_trь вi;tповiдаьнlсть згlдно з чинним з.жонодЕtвством Украни.
9.2. Оренлодавець не вiдповiдае за зобов'яз.lннями Орендаря. Орендар не вiдповiДае

зЕ зOбов'язаннями Орендодавчя. Орендар вiдповiдае за своiми зобов'язаннями i за



ýfu;'rtжпlЕtЕ, за якими BiH е правоIIаступЕиком, викIIюIIно власЕим майном, Стягневня за

зпбов'*r"r" не може бути звернеЕе на орендоване державIIе Майно,

9_З, Спори, якi виtlикtlють за ;;; Д;r""орЪ^n uOo в зв'яiку з ним, не вирiшенi шляхом

;*р*rэверiв- вярiшуються в судовому порядку,

!0. Строк чинносгi, умови змiни та припинення,Щоговору

еееL}"Ёdт"" ;,Ёж;Ё;Ы;;Ё;
_, Ti&{. :ýIcjri 1.внпалiах,*оп" пiй його укладеЕн_я закоЕодЕlвством установлено правила, що

;*:lIJ:}€ý}ir_l'b становище оренлар", u u-rЙИНi ЗОбОВ'ЯЗаНЬ ОРеНЛаРЯ ЩОДО ОРеНДНОi ПЛаТИ -

-is:шlшЕя зобов'язшrь' 
юзiрвання допускаються за взаемноi

tý.З_ Змiни до умов цього Щоговору або ЙОГО 1

е:Е CTBpiB. Змiни, що пропоНуютьсЯ внести, розглядаЮться протЯгом одного мiсяця з дати

*r ш*кжя .f,o рзгляду iншою Стороною,

1Ф"4. у разi вiдсутностi .*"i--ооriеi iз cTopiH про _1рзlту" або змiну цього

З;г*жр1 аiс-rя закiнчення строкУ його чинностi протягом одIого мiсяця,.Щоговiр вважаеться

gеr&J$э*жýtrк на той самий. строк , :1лтI-_:тr умовil(, якi були передбаченi цим

есшорон. з }?ахуванням змiн у закоЕодавствi на дату продовжеЕIIя цього Щоговору,

I$5. реорганiзацiя ор""лол*о"Ъоо перехiд ,rрйч :У::::: ::. "p'y:li:_yli:
?ФЕгiП шобаЛ ве с пiдсТавоЮ дпя змiнИ або припИЕеннЯ чинностi цього Щоговору, t BtH

йея*gвr €аOю.шннiсть дJIя IIового власника орендованого Майна (його правонаступникiв),
* 

] ;; ч;;i;r; r,ього щоговору припиняеться внhслiдок:

i* *.;" заýilrчеЕня строку, на який його було укJIадено;

Е*,йд заrтбс-тri орендовztЕого Мйна;
Е&бý- ФсrроюВо за взаемною згодою CTopiH або за рiшенням суду;

&*ý*, бшпryугства Орендаря;

Е&Я5- аЬiицii Оренпаря-юридичноi особи/

trfl-?. СтоРони погоджуrо"".", rо цей ,Щоговiр буде достроково розiрваний на вимоry

,r,ъсýд"rJд8ця. якщо Орендар :

]"ii-].i. ýФрнст},сться Майном не вiдповiдно до умов,Щоговору;

Еф,7:_ &ýaм}tclro або з необережностi погiршуе стан майна та iншого обладншrня;

ýф.тJ- ýЕстýiапгчно /бiльше трьох раз/ порушуе термiни здiйснення будь-яких платежiв за

ýЕ{ 5оговором та Ее надав платiжнi дорученЕя до регiонал""9|9 вiддiлення;

i,,ll"]"ý_ вс робIrь;Б;; у"ой",щоговору ремою ореIIдованого майна;

;* 7_З i:epe.Iae орендоваНе Майно, йо,о "Ъ""ну у субоРендУ, укJIадае договори про cyмlcнy

эiятьнiстЬ, де вIIесКом стороНи е правО 
"u 

ор"*дУ орендованого за цим ,Щоговором
i

}tзйна;
Е&Зý, щешкодкае спiвробiтникаlrЛ ОрендодавцЯ та Бапшrсоутримувача здiйснювати

ф*iр"у стану орендовtlного Майна]

Ё-&?-?. ýЁ ilерегЛядае ореЕдну ,rnurY, в разi внесенЕя змiн до Методlки, яка передбачае

€Lтьшення орендноi плати ;

j,i, -.ý Е€ вЕконав йоuj"r*ня п. 5.2 таlабо п. 5.8 та цього Щоговору,

с аодiпшеЕня орендо"йо.о Мйн4 здiйсненi Орендарем за рахунок власЕих коштlв, як1

}.0жва ,iлофм"ти вiд орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються

птасвiстю Орендаря;
. *cp'icTb полiпшень орендованого Майна, зроблених ОренЛаР;М }*_'u'::i::_Т,i.'б,::

?гý.fк Орнлолавця, якi не можна вiдокремити без шкоди длft Майна, компенсац11 не

n*rr*.. цi полiпшення визнаються власнiстю держави,

iФ.9_ у р*;-;р;;"*""*" або розiрвання цього щоговору майно.протягом трьох

FOбOщ .шЬ поЪерrчй." Орендарем Орендодавцю_ / БшаНсоутримувачу,

у рзi, якщо орендар затримав ,iо".р".r*я мйна, BiH кесе ризик його випадкового

;iМaвml або випадкового пошкодження,



законодавством УкраТни. r.л/! лпOqилQv

10,13. Ifей щоговiр уклалено в 2 (лвох) примiрниках, кожен з яких мас однакову

r,)ри.циLIн} сиJIу. lro олl{ому для Оренлоjlilвr-lя й ОреttЛаРЯ,

l l. Особ;lивi yMoBll

l l .1 . Сторони погодились, що орендоване майно приватизачiт орендарем та тре1,1ми

Lrсобами не пiдлягас.

12. l[одатклt

ДодаткИ до цьогО ,ЩоговорУ с йогО невiд'ёмнОю i склаДовоЮ частиною, До цього

fоговору додаються:
розрахунок орендноТ плати;
звiт про оцiнку майна, що передасться в орен,цч;

акт приймання-передавання орендова}{оt,о Майна;

13. f[.гlа-l,iясtli Tit lIоllfговi рсквi:]ити С,горirr

Оренлодавець:

РегiонаJIъне вiддiлення
Фсrнду державнt)I,о майна,У краТни

по м. Ки€]ву

Орендар:

Товариство з обмеженою
вi;rrlЬвiдалън iстю ((Каrriтолiй ЛВК))

К)ридиLтна адреса: 03039, м, КиТв,

rrp- ,, 40-рiчLIя Жов,I,ня- 15_А, кв, 220

Поштова адреса: 03040, м. КиТв,

вул. Василъкiвсъкао l

р7р 2600з 0527 4з2|0 в печерсъкiй фiлiт

ПАТ КБ ,,ПриватБанк))

К.Л.Хом}"говсъка

;.Фс

сдIрдФфт-э-7 l 195б9



Розрtrхунок
пла]аl за ба:lовl,tрf iчtiсяць оренди

дер)IiавIrого нерухоNlого майна
;

МайнО тlеребуваС на бал:rнсi: lЩ <НаЧiональнрrй центр Олеlссандра,Щ,овrкенка>

застосо ван i
BapTicTb об'екта о.р,l{ли

за незаJIе}I(ною оцl HKolo

на 30.09.20 l 5Ilлоща
об'скта
оре1,1ди,

кв. м

I-Iазва i адреса
сlб'скта оре1-1ди

орендна
ставка.'

о/о

i нлекс
irrсРля цii

I3 с ьо гtl

об' €:кl,у,

гр1-1.

Груленъ
2015 р.

l5*0.,7Жовтенъ
20l5 р.
0,987

JIистопад
2015 р.

1,02

Груленъ
20l5 р.

l .,007

53l230.00l2 l 84'1 7Нерухоме
маЙно -

нежи,глове
примiшенняl

розмiшене за

адресоtо:
м. ItlлТв, вул.

Васртлък iвсъка,,

l, на llершом,ч
поверсi будiвлi

корпус\, }Г96

Всъоzо:

Оренлна плата за

базовий мiсяць оренди

оренднfl
плата без

пдв,
гtэн. *

41 |2,35

47 |2,35

* огrо;lit"l.к\,вilн н я opeH/IHoT гlJIати :Jitiй с н lt)(..t.bc rI в iltгr il в i дFI о /1о в им ог LIин н ого законодавства,

На ч il.гl ь н и lt Р е r-io ttaJl ь tlого

вiддiлення ФДМУ по ivl, Кисву О.€.Кучеренко

,s

--l ,i
цiна м 

\



Акт
приймання-передавання орендованого майна

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

м. КиТв чЫ, 2оlБ р.

Ми, що нижче пiдписалися, Регiональне вiддiлення Фонду державного майна
УкраiЪи по м. Киеву, iдентифiкаuiйний код СДРПоУ l90з0825, мiсцезнаходження якого:
01032, м. Киiв, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (далi - Орендодавець), в особi начальника
Кучеренка Олександра €вгенiйови.lа. який дiс на пiдставi Положення про регiона_пьне
вiддiлення, затвердженого наказом Голови Фонлу державного майна УкраiЪи вiд
02,|0.20l2p. Nч 3607 та заресстрованого Шевченкiвською районною в MicTi Кисвi державною
адмiнiстрацiею J&l0741050007027З4З вiд 04.03.20l3p. (зi змiнами внесеними згiдно нак€ву
Фонду державного майна УкраТни вiд 29.08,2014р. J\Ъ2205), з одного боку та товариство з

обмеженою вiдповiдальнiстю <<Капiтолiй ЛВК)), iдентифiкацiйний кол €ЩРПОУ З7119569,
мiсцезнаходження якого: 030З9, м, КиТв, пр-т 40-рiччя Жовтня, будинок 15-А, квартира 220
(далi - Орендар) в особi директора ХомутовськоТ Капiтолiни Щмитрiвни, яка дiе на пiдставi
Статуту, зареестрованого Голосiiвською районною у MicTi Кисвi державною адмiнiстрацiсю
вiд 04,08.2010 р. Jt106810200000264l2, з iншого боку, уклали цей Акт приймання-
передавання про наведене нижче:

1. ОрендоДавець, 9|iдн9 з Договором оренди нер}D(омого майна, що нilлежить до
державноТ власностi ШпJlД_ вiл uЧu 0'З 20Й'. передас. а Оренлар приймас в
строкове платне корисryвання майно - нежитлOвi примiшення загацьною плоIцею 43,60 кв. м,
розмiщене за sдресою: м. Китв, вул. Василькiвська, 1, на першому поверсi булiвлi корпусу
J\Гэб (реестровий номер майна 229280S5.1.ДААДДЛ7|2) (далi - Майно), що перебува€ на
балансi державного пiдприсмства кНацiональний центр Олександра !овженка>.
iдентифiкацiйний кол €ЩРПоУ 22928085 (лалi - Батlансоутримувач).

2. Технiчний i пожежнобезпечний стан вказаного вище майна задовiльний, Майно у
вiдповiдностi з узголженим висновком Балансоутримувача i Орендаря потребус проведення
поточного ремонту.

З. Сторони зазначають, що орендоване майно передано Оренларю в комплектi та у
НаЛеЖнОму cTaHi, що вiдповiдають iстотним умовам договору оренди та призначенню майна.

4. орендодавець повiдомляс орендаря, що iнформачiею про особливi 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 штайна пiд час користування
ним, BiH не володiе.
ОРЕНДОДАВЕ,ЩЬ:

Регiон€lJIьне вiддiлення Фонду лержавного
Украiни по м. Кисву

О.С. Кучеренко

УТРИiиУВАЧ:
присмство кнацiоналъний
22928085

ОРЕ,НЩАР:

майна Товариство з обмежеFIою вiдповiдалънiстю
<<Капiтолiй ЛВК))
Iорилична адреса: 030з9, м. КиТв,
пр-т 40-рiччя Жовтня, 15-А, кв. 220
Поштова адреса: 0З040. м. КиIв,
вул. Василъкiвсъка, l
р/р 26003 0527 4З2|0 в Печерсъкiй фiлii'
ПАТ КБ ((ПриватБанк)
I\4Фо 30071 1

I.B. Козленк(.)

К.Д. Хомутовсъка

lPr(
у



логовiр *, {Ц,ЦU
про внесеtlня :rMiH до до.овору орййперухомого майна

ЛЪ 7329 вiд 31.03.20lб

м. КиТв

ми, що нижче пiдписалися, Регiональне вiддiлення Фонду державного

майна укратни по м. кисву, код едрпоу 19030825, мiсцезнаходження якого:

0103л2, м. КиТв, бульвар'I'apaca IЛевченка,50-г И*,,- Орендодавець), в особi

on.."'/пpopeгioнaпьнeвiддiлення,зaTBepДженoГo
Наказом Голови ФондУ державноrо-rчй"ч УкраТни вiд 02,10,2012 Ns 3607 та

зареестрованого Шевченкiu.окою районноло в MicTi Кисвi держtrвною

йi"i.rрацiсю N91074l05000702,7з4з вiд 04.0з,201з (зi змiнами внесеними

згiдно наказу Фонду державного майна УкраТни вiд 29,08,2014 N92205) та

ll'N ..allJ ryЦI\йУ Д;О o1.oý,blN ,/rц:_l ,зодногобокута
=ttd.lLa+Y 

q!Ф Ну вr3 o| оý. pptN // /0{ - з одного ооку та

loBapиcТBoЗ.,.j-й;;',aпi.гoлiйЛBК''кoДЗeeДPПoУ
37l lb569, мiсцезнаход}кення: 03039 м. китв, проспект 40_рiччя жовтня, булинок

l5-д, квартира 220 (налалi - кОренлаР>) в особi директора Хомутовськоi

капiтолiнй /{митрiвtlи, який дiс на пiдставi Статуту, заресстрованого

ГолосiТвською районною державною адмiнiстрачiеlо м. Кисва вiд 04,08,2010 р,

Nq1068l020000026412,з iншого боку, уклали uей Щоговiр про наведене нижче:

l. Пункт 1.1 розлiлу l договору оренди ЛЬ7329 вiд 31,03,201б викJIасти в

наступнiй релакuiТ:

корендодавець передас, а орендар приймае в строкове платне користування

державне нерухоме *Ъйпо (д-i - Майно) загаJIьною площею 32j м" розмiщене

за адресОю: 0З040, м. КиТВ, вул. Василькiвська, l, на першому поверсi булiвлi

корпусу Nsб (ресстровий номер майна 2292s085.1..дддДдл112) на ба,гlансi

Нацiонагrьного центру Олександра Щовженка)), кол еЩРПОУ 22928085 (дагli -
<БалансОутримувач,,1, uupricTb якоГо визначена згiднО зi звiтом про незалежtry

оцiнкУ станоМ на З0 вереснЯ 20l 5 станови,Гь 393 548,69 грн. без ПДВ,),,

2. Пункт з.l розлiлу З логовору оренди лъ7329 вiд з1.03,2016 викласти в

наступнiй редакшiТ:

кОрендна плата визFIачасться на пiдставi Методики розрахунку орендноi

плати за державне майно та пропорчiт iT розполiлу, затвердженот постановою

Кабiнету Mi"i.rpiu УкраТни uiд о+.i0.95 Ns 786 (зi змiнами) (дагri - Методика

розрахунку) i .iu"o""ib без пдВ за базовий мiсяць оренди - KBiTeHb 201'7l ,

3 709,80 грн.

3. Сторони домовились, що шей Щоговiр вступас в силу з 28 квiтня 2017 i дiе

протягом всього строку дiТ Договору оренди,

4, Bci iншi умови доt,овору оре11ди N97329 вiд 31,03,20lб заJ]ишаються

незмiнними.



5.ЦеЙдоговiрсневiД,емt.tоюЧасТИtlою/IоГоВоруоренДиJ{g7329
скпадени й у 2,хпримiрни*u*, *о мають однакову юридичну

для кожноi iз cToptH,

6. Невiд'емною i складовою частиною цього договору е

- змiни до розрахунку оренпноТ плати;

- акт приймання -I1ередачi оренлованого Майна,

Плаr'iжнiтапоштовiреквiЗитисторiн:

ОРЕНДОДАРЕ,LЦЪ:
регiоналъне вiддiленt{я Фонлу

державного глайна УкраТни

по м.Кисву
01032,м. КиIв,

булъвар Тар аса[L[евченка, 50г

ОРЕНДАР:
'iоtз ,,Капi,толiй ЛВК" t

IОридична адреса:03039 I\4, Киiв,

гlр -1^ 1О-|iччЯkовтня, 15-А, кв, 220,

Поштова адреса: 03040 м, КиIв,

вул. Rасилъкiвсък&, 1

р/р 2600305 2'7432 10 в ПФ ПАТ

,,ПриватБанк" VlФО 3007 11

Ьдрпоу з7119569
'r'ел.(044 )-22'/ -47 -'l9

вiд 3 t.03,20

силу, Ilo одн

. К.Д. Хомутовсъкi
-,; iil<., i. !}-
,'i}-

,, ;]I\4.П.

/ .4?
!__ь--,-



ПОГОДЖЕНС):

РегiоFIального вiддiлення
ФД}vIУ по м. Itиеву

2011

Змiни /д0 ро:}рахунку oреtulноТ
плати за перший lбазовийl мiсяць оренди

державного нерухомого майна, tцо
знаходиться на балансi ф

НацiонаJlъного центра ОlIександра ДоRженка
/ н аз в а б ал ан с oympLl]vty в ct,ta /

* Оподаткування орендноТ пJIати здiйсttюс,гься вiлповiдно до вимог чинного

законодавства.

Щиректор К.Д. Хомутовська

((

I-Iазва i адреса
об'скта оренли

Плоша
об'с кта
ореl-trlи
. кв, м

Вартiстъ об'екта
оренди за

незалежною
о ц i t{ ко }о с,га}{ о ivl

на 30.09.2015

Засr,осOван i

Орендна плата за

базовий мiсяцъ
оренди

l tiнu *'
Вс ьо го
об'екту,

грн.

it,lдetcc

iнфлячiТ

ореI-IдIJ

а

ставк3,
%

м iсяt{ь
piK

орендна
пJIата без

плв,
грн.*

Нерухоме
майно: 03 040,

м. КиТв, вул.
Василькiвська,

32,3 |2 l84'17 з9з 54 8,8 з

З жовтня
20l5 по
бе резе н ь

20|,7

l 5 *0,7 KBiT,eHb
20lI1

3 709,80

:boZo:
) .!.,,) х з9з 548,83 х 3 709,80



пI)о вtIесенIlя
договIр J{, {УL,il 04J

змill ло логовору ореIlди fi.рухомого
ЛЬ 7329 вiл 31.03.20lбр.

майна

м. Киrв

ми, що нижче пiдписалися, Регiональне вiддiлення Фонду державного майна
УкраТllи по м. Киеву, iлентифiкацiйний код еДРПОУ l9030825, мiсцезнаходжеIlня
якого: 0l032, м. КиТв, бульвар Тараса Шевченка,50-г (далi - Орендодавечь), в особi
перlIIого заступника начальника HoBiKoBa Руслана Миколайовича, який дiс на
пiдставi floBipeHocTi вiд 06.12.2017 за М84 та наказу регiонального вiддiленltя ФДМУ
по м. Киеву вiд 28.11.20Ir'7 за Ns 263-К, з одного боку та Товариство з обмежеIlою
вiдповiдальltiстlо <<Капiтолiй ЛВк)), iлентифiкацiйний код СДРПоУ 37l l9569.
мiсцезнаходження якого: 03039, м. КиТв, пр-т.40-рiччя Жовтня, l5-A, кв.220 (лалi -

орендар), в особi директора Хомутовськоi Капiтолillи Щмитрiвни, яка дiе на пiдс,гавi
C,l,aTyTy, зареестрованого ГолосiТвською районноlо у MicTi Кисвi llep)(al]IIoI()
алмiнiс,грацiсtо вiд 04.08.20l0p. Ml068l020000026412, з iншого боку, у зв'rIзl(у i:з

:]ме}ttuеI,IFlям площi орендованого майrIа, уклаJIи цей договiр про наведе}lе ни)l(че:

l. 11ункт 1.1 розлiлу l договору оренди ЛЬ7329 вiд 31.03.20lбр. викласти в rtacTyllttiй
рс,ltаrсlцiТ:

корегlлсl7lавеLtь передас. а орендар приймас в строкове платIlе корис,гуI]анlIr1
дер)I(ав[,Iе нерухоме майно -- частину не}килого примiшенrlя (далi - Майrrо) заI-аjII)IIоIо
ПЛощеIо 26"80 кв. м, розмilltене за адресоIо: м. КиТв, вул. Василькiвська, l. }lat llepшloм},
поверсi булiвлi корпусу J\Ъ 6, (ресстровий номер майrlа 22928085.1.АААЛЛJ17l2). tttil
перебувас на балансi Щер>rсавного rIiдприсмства <Нацiональний центр Олексаrrлра
f[oB;tceltKa>" iлентифiкацiйний кол е/{РПОУ 22928085 (далi - <<Балаl-tсоу,гримуrlа.I>>).

вар,гiсr,ь ,lкого визI-IаLIена згiдно з висI{овком про BapTicTb c,гaHoM lla З().09.20l 5р.
с,гаLlоl]рI,1,ь З26 5З5.87 грн. без ПflI3.>.

2. IIyrrrcT 3.1 роздtiлу 3 логовору оренли ЛЬ73i9 вiд 31.03.20lбр. врlI<lIасl,и в ttacr1,1rlril:i
pe,rtaKrliT:

<()pelt,llra IIJlaT,a визнаLIаеться на пiдс,гав.i Методики розрахуFIку орендноТ llла,гl,t :lа

лержавlIе майlltr та гlрогrорuiт fi розrlодiлу, затвердженот посl,ановоIо Кабir re.r l
МilliС'ГРiв УкраТrrи вiд 04.10.95 j\Ъ 786 (зi змiнаrчrи) (далi - Метолика poзpaxvlrr<y,) i

с,гаI{овить без П{В за баз<rвий мiсяttь оренди - липен}, 20l8 р. - 34l2.27rрн,
ОРеНдна ПJIа'I'а за перlший мiсяць оренди серпеt|ь 20l8 року BcTaнol]Jltocl,bcя IIlJIях()|\J

КОрИГУВаI,IIIя орендноТ гlлttти за базовиЙ мiсяrlь на iндекс iнфляltiТ за серпсllь 20l8>>,

3. CтopoHl.t ломоl]иJIись, Iцо l1ей flo1,oBip всr,угtас l] оилу з l4.08,20l8p. i/lic: прtl.гяt,омt
t]cllo1-o сl,року rtiT /{огсlllору ореtIдI4.

4. IJci iirrlIi умови договору орендLI -I,,lb7329 вiд 31.03.20lбр. залиrшаюl.ься tlезмittt,ttлtrли.

5. I(ei,i лоr'овiр с tIcBiд'cпlttolo частI4ноtо договору ореIлди J\ч7329 вi.ц 31.03.20lбр."
СК;'tаllеllИЙ у 2-х гlримiрrlltl(ах, lllo Malol'b од[lакову IоридичFIу сиJIу" п0 oillIo\.I}, ,,tjIя
ксrжноТ iз с,горirl.

u03,,!\ ,) 
__20 ltt р

;l



6. Невiд'сгчlною i складовою частиI{ою цього договору

платiжlti та

ОРЕНЛОЛАВЕI\Ъ:
Регiональне вiддiлення Фонду
дерх(авного майна УкраТни
по м. Кисву
0 l 032, м. КиТв,
бульвар Тар аса Шевченк&, 50г

P.IvI. HoBiKoB

поштовi реквiзити cTopirl:

ОРЕНДАР:
ТоВ <<Капiтолiй ЛВIt))
[Оридична адреса: 03039' м. КиТв,

пр-т. 40-рiччя Жовтня, l 5-А,, I(B. 220,

Поштова адреса: 03040, м. КиТв,

вул. Василькiвська, l.
р/р 260030521 432l0 у ПФ ПАТ
((ПриватБанк)), МФО 3007 l l
сдрпоу з7|l9569
Тел . 044-221 -47,]9
kapito l i i- lvk@ukr. net

К.Д. Хомутовська



регiонал ьного

змiни до розрахунку оренднот плати
за базовий мiсяць оренли

ДеРЖаВНОГО НерУХОМОГО маЙно, Lцо знаходитъся на багrансi
ДП ((FIацiо[Iалl,нийl це[Iтр олексанltра Дов}кеIIt{а))

* Опоааткl,вання оренднот плати здiйснюсться вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

-(ll peltTop

ПОГОД}КЕl{():

Перш ий заступн ик начаJl ь1-1и K,t

р.м. FI о BiKo tr

20 l8 р

К. Д. Xoпtyl,ol}cl)ltll
t

l

I

i

f

Назва i адреса
об'€к.t,а оренди

ГIлоща
об 'с кl,а
о ре нди,

к l]. t\4

BapTicTb об'екта
оренди за незале)кною

оцit-Iкоlо на
30.09.20l 5 р.

зас,госо ва н i
Орендна пJIа,га за

базо вий м iся lll) opeltlt l-t

,)
Llll-|a м-

Всього
об 'с кту,

грн.

iltдel<c
iнфл я цii'

оренд1-1а

ста в ка,
%

м iся L(b

piK

ope}lilllil
lIJIa,r,a бс,

I l/_lB, t,,pll. -

Нерутоме майно
за аfресою: м-КнТв.
в};} BacrttTbKiBcbкa.
" на перlUо,ýl\
rн}вepci бl,riвл i

хФrп,ý} ýа б.

tреtстровtlй Ho!\tep
rrайна
]з9?8085.1 .АААд
;L'Ir!]),

26.80 326 535,87

з
}Ковтня

20 l5
по липень

20 l8
l 5 *0,7

J-Iипень
20 l8 j4 l2.27

*j-l l ].]lВсьо 1-o:



,Я

t_

м. КиiЪ

договIр }Ё t3АД/ пq
п р о В н ес е н н я' n' i 

:лlо_ 1 
о.о u о рУ ilБiН"!ух о м о го м а й н аЛ}7329 вiд 3I.03.2016 р. 

"

2019 р

ъ

ми, що нижче пiлписаtrlся, Регiонапьне. вiддiл_епня Фоплу дсржавного майнiУкраiни по М, к19"{, iлЪ""6l*фп""й-й^'ёдрпоу iloioBis, мiсцезпаходжсннJЯКОГо: 01032, м. КиiЪ, ОульвЬр Тараса ШБоi"*ч, 50-г (над*i - <<Орендодавець>В особi викоЕуючогО оЬо"'"Ъ* -ruйr""*u 
регiона.пьного вiддiленн.lHoBiKoBa Руслана Мшколайовчча, який дiе на оц*ч"i;*;у Фонду державнOг(майна Уlgаiни вiд 04.07.20lg п Nч273-р, ;;;;;;" боку та 'тоВ "Капiтолiп лвЁ"_ код ЪдрпБ 37п9569, мiсцезнЕlходження якого03039, м. КиiЪ, пр-т 40-рiччя ЖовЙ iiД, Б.ZZO ИЙiОр""о]р) в особi дирекгорtХомУтовськоi Капiтолiй Д;;,еj* 

", "*u;;;. пцставi ъ;Ь, заре€строваног(ГолосiiЪською- 
-районною' ;, 

-киевi 

^Ы;,r"у;;;;i.йi.. вiд 0+.OB.20l0pNЬ 1 068 I0ZOOOOO}O 4l2, з ь."." бо*у, й;;-;; .Щоговiр пронаведене нижче:

J;Prxfi;;*Ti'#.,l;P'o"gT договоруD договору оренди .}lь7з29 вiд 31.0з.20lбр

<Майно п
мета.пiв>>. 

ереда€ться в оренду з метою приймання та оцiнки дорогоцiнниll

'2' '-Ъ 
'У"Ч^ -1:l роздiлУ I <Предмет договору) договору орендиль7з29 вiд 31,0з,2016р,;;; ((з висновком про BapTicTi станом на З0.09.20i5р,fiTi;Ъ::fffiX, Т*lйо];Ё'ffi*. 

;;^;; 
"""о"*о-, цро BapTicTb .,u,,o"-'.u

i;#Ж-l#Ж#r|(оRенлна tUIaTФ) договорУ оренди Ns7з29 вiд з 1.0З.20lбр.

<Орендна плата визначаеться на пiдставi Мет
MiHicTpiB у*рчiц 

"io 
o+.ioБ. льiвс (.i;iЙФ tдЫi - iи;;;-. po.p*"1,**yjiстановить без ПЩВ за базовий й""ц" оренди - сiчень 

?0]? роцу 60бz,э грн.
*"o,ýi;;#" Ц:r^;:,'Ъ*' Ч;ъж:;;',Ъ з, й Ый* сть ся шJ{ я х с, i,l
лютий 2019 року)). 

Jg vо5vБии мlсяць на irцекс iнфляцii за

i;.i#i,:Ё.##fi;#;ЫilЁй,Ёi."* 5.15. роздiлу 5 <<обов,язки орендаря>>

ir"JlTi,il"d:ff;,. #i113,.r,,"j r"# l|;r,j.if:. цродовжено cTpo*ol{ на

6. СТОРОНИ Дiйшли згоди, що положення цьо

Hfr "п:лIJ;Jfi ъъ:;ТtrJrF;';;";й#;" 
jrхТ*I,ЪуЖЖtri"ъ::;



i

i7, Bci iншi умови договору ореIци Ns7329вц 31.0з.20lбр. зilIишаються незмiн"rrj
8. Цей !оговiр е невiд'емною частиною договорускJIадений у 2-х примiрникоХо Iцо мають однакову
кожноТ iз cTopiH.

9, Невiд'емною i скJIадовою частиною цього Щоговору е:- змiни до розрахунку орендноТ плати.

платiжнi та поштовi реквiзити cTopiH:

ОРЕНДОДАВЕt{Ь:

Регiонtшьне вiддiлення Фонду
державного майна Украiни
по м. Ки€ву
0l032, м. КиiЪ,
бульвар евченк&, 50г

Р.М. HoBiKoB К.Д. Хомутовська

оренди -hlb7329 вiд 31. 03.20 l бу
юрllдичну силу, по одному д

ОРЕН[АР:

ТоВ "Капiтолiй лВк''
03039, м, Киiв, пр-т 40-рiччя Жовтня, l5_л, кв.220
Код еДРПОУ 37|l 956ý

э ,*.
*ý]

lГ
i,-,,l

i

l
l

L
l
I

l



i.

t'

i,

f,

f,
i:j

езмiннимй&
Ё

lI.03 .2OI бi
одному fr

||

a.

ПОГОДЯКЕНО:

Перший заступник
ного вiддiлення

по м. Киеву

oBiKoB

01 9р.

змiни до розрахунчr орендно[ ЪWПЛаТИ За ПеРШий rбазоr"Йr,i."ц" ор.щ;ЖК|gg.S:ý
дерл(авного нерухомогсl майнfll що

-А, кв.22

знаходиться на балансi
нчцiонального центру олександра Довженка

/н азв а б ml ан с оуmрtдчtув ач а/

Н*рухоме
майно за
адресою:

м. КиiЪ, вул.
Васигlъкiвська,

1

* Оподаткування
з:жонодавства.

ОРендна [IJIaTa за
перший (базовий)

мiсяць оренди

оренлна
ьтата бе:

, ГРН

Сiчень
20l9

ба62,5

485000,00
ба62,5*

оренднот плати здiйснюеться вiдповiдно до вимог чинного

Директор

Назва i адр.са
об'екта оренди

Площа
об'€кта
оренди,

кв. м

BapTicTb об'ек
оренди за нез€шежною

оцiнкою на
3 l .01.20l9

застосованi

цiна м2
всьOго

об'екгу,
irцекс

iнфляцi
i

орендна
ставка,

%

485000,00

(пцпис)

/2 1.1 .о

Головний бухгалтер

начЕuIьника

26,8
l5



РЕГ I ОНДЛЬ НЕ ВIДЧЦIJItrННЯ

дЕржАвного гидйtIл укрлiни
ШО MICTY КИ€ВУ

010з2, мсп 0160 l, м. КиТв, б-р Шевченка, 50-г, тел./факс (044) 28|_00- l8

'' e-mail: kyiv _city@spfu.gov.ua, код едрпоу l90з0825

ТоВ "Капiтолiй ЛВк"
030з9, м. Киiв, tIр-т 40-рiччя Жов,гI-Iя) 15-А, кв.220

[Iаrцiонilльний центр С). Довженка
0З040) м. Киiв, trул. Василькiвська, 1

державI{ого лиайна Украiни по м. Кисву

п овlдомляе IIас,гупне,

Щоговiр ор.*iд" вiд 31.03.20tб Ng7329 державного нерухомого майна, укладений мiж

регiональним вiддiл.енням q)онду державного майна УкраIни по м. Киеву та

тоВ ''КапiтолiЙ лвк,' на державне нерухоме майно, яке знаходиться за адресоIо:

м. КиТв, вул. Василькiвська, 1, продовжений на наступний T,epMiH (до 28.01.2022)

вiltповiдно до ст. 764 цку, ст. 17 Закону УкраiЪи ,,ПРо оренду державного ,Iа

комуIIальноl,о майгlа" та'п. 10.4 договору оренди.
регitlналыtе вiддillен[Iя, У зв'язку з страхуванням орендоваIrого майна на користь

балансоутримувача, просить Нацiоttальrlий центр О.пександра Щовженка

прOкон,гр()JIIова,гИ своечасне виконаннЯ орендареМ п. 5,5. зл}наlIенОго договору оренди

щоlIо llоновлен}tя дOговору страхування на увесь ст,рок оренди та мiсячного TepMiHy

пiс,ltЯ :закittчеIlrrя доI,овоРу оренди' 
шо за даними /вання, облiку та

/_{сlвtlдцимо ло Rапrого вiлома, що за даними вlддlлу проr]{оз:

кон1ролЮ за надхоДженr{ц4^цяшrЕ дrд орендноi плати РВ ФдмУ по м, Киеву tа

ореIIдirрем, стаIIом "u lt!,c (, ,4,ЦYроку знаIIиться заборгованiсть з оренд}Iоi плати

_ ' грн. та пеня в розмiрi -"' грн,_ k'.""r-"* вiДДiленп" npononye ВаМ... сУВоро ДотриМУватись ВЗяТих на себе

зобоtl'язань, протягом наступноiо строку дii зазнаLIеного догоi}ору оренди нерухомого

майна державifо_f власностi (в т.ч.' своечаснот сплати орендних ллатежiв, страхування

ореII/{0ваНого майна, та надаНня кirпiЙ вiдповiднИх докумеНтiв дО рв ФдмУ по м, Кисву

стосовtIо вкt}заних зобов'язань у встановленi договором термiни),

l1одаток: - дtlгtrвiр про внесення змiн до договорУ оренди нерухомого майна N97329 вiд З l ,0З,20 l 6

на 2 арк. - l прим. на першу адресу.

- копiя ло.опорУ npo ,n.ienn" змiн до догоt}ору оре}rди нерухомого майна

Ng7329 вiд 3 1.03.20l б на 2 арк. - l прим, на другу адресу,

В. о. tIаtlальtlикil

регiOtIал ь но го вiддiJIенtIrI
]

BlrK.: Ссlлоплко l'.А. 128|:00-25/ |

P.IVf. [IoBiKclB

S8 9Ь 2019Jфз0-06 lЩ
}lЬ3t)З вiд 09.07 .201 9 (вх.5517)

Про продовженtIя TepMiHy лiТ логовору оренди

-г,{Ь7329 вiд 31.03.20lб :

I'ег,iсlIIаJIь[{е вiддiленI{я Фоrlду

3rr /7. 2! /9


