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Ми. що нижче пiiilrltсалися, Pcгioнa.ilr,tle вiддi",lенllя Фонду державного MaliHa

УкраiЪлr по ivl. KltcBy, iцеlл,ll;tiliкацiiirrиЙ ко,ц СДРПоу l9030825, мiсцезнаходження якого:

010З2, м. Киiв, бульвар Та;;аэа [LIевчснка, 50-г (дшri - Ореrrлолавеuь), в особi першого

заступника начzшьника HoBiKoBa Руслана Миколаiiовича, який дiе на пiдставi ЩoBipeHocTi
вiд 06.12.2017 за Jф84 ,га }Iаr[€у РВ Ф/]МlУ по м. IfucBy вiд 28.1 1.20i 7 за Ns26З-К,, з одного

боку та Благодiйна органiзаrriя <Мl}ttНАРОДНИЙ БЛАГОЛЙНИЙ ФОНД dМПУЛЬС
ТРдНСФОРМДЦIЯ ПJIАТФОРIVIА)), iдеrrтифiкацiйний код СДРIjОУ 41230412

мiсцезнаходження якого: 03ij4, м. КиТв. вул. Симиренка, З4-А. KB.ll1 (далi - ОрендаР) В

особi Голови t,lравлiнttя Pl;];l:la ffMlrTpa Валентлlновича, який дiс на пiдставi Статут1'.

затвердженого протоколом Jys2 установчих зборiв вiд l8.04.20l7p., (да-пi - Оренлар). з iНшОТ'О

боку, уклаJIи ueli Щоговiр про Iiаведене нижче:

1.1. орерtдодав.чо'пr,.}r"д".. . ljJ],H;rT#Жol'.,.oonu*. I'.Ila,IHe корис'\,вання

дер)t(авне нерухоме майно -.,llu^x(иTjloBi примiщення. It.jlоIцеlо 29.80 Ki]. yl. розьriluене за

адресоItr: 0З040. м, KlriB. зj,л. I]аси"цькiвськh. l. на (шостоNl)i )> lloBepci корп!с) ЛЪ6.

ресстровий Ftoмep марiна з.::r даними Сдиного реестру об'ектiв державноi власностi

22928085.1.дддДДЛ7l2 (да.lli - MaIlHo). що rrеребувае на бмансi !ерiкавного пiлприсiчIства

кI-Iацiонаrrьний центр ОлеIсса"rцра !овхсенка). iдентифiкацiйний код СДРПОУ 22928085
(далi - Балансоутримувач). ua.pтicTb якого вLIзначена згiдно з висновi(ом про вар,гiсть cTaнo]vl
j1.1t].20l7p. iстановить 402500.00 грн. без ПДВ.

1.2. Майно передаст},ся в оренду з метою розмiщенгrя: б.;lагодiйноТ оргаtliзацiТ на

ltлощi. що не викорис,говyс,t,l:Q.{I.;tлrl провеrджеI{}lrlдiлгlрисlчtницыtоi лiя;lьностi.
].3. Стан i\rlaiirra tltt..iir()ivle}IT укладення договору, в!lзначасться. в aKTi приймання-

llередавання за узгоджеIlи}{ l}i{(:HoBKoI\4 Бмаltсоутримувача i Орендаря.

2. Ylia;rt,l перелачi орелIловrrноl,о майна Ореrlларю
2.1. OpeHrrap вступас, уlстроliове платне користування Майно]\,, v ,гер]!liн. rKalaltl,tй r

ffоговорi. mle не ранitше дат,il triдпlасання Сr,оронами цього fiоr,овор1, та акта приЙмання-
передавання Майна.

2.2. IIере,l1ача Майrlа з оренду не тягне за собою виtIикнення в Ореrrларя права

власностi на це Майно. Власlil.лlсом Майна за-лишасться дер}каI}а, а Оренлар користу€ться ним

протягом строку оренди.
2.з. ГIерелача Майtlff pl оренду злiйrснtсlсться за вартiс,гю. визначеною у звiтi lrpo

незмеiкну ottiHKy. склодоно},:1, за Методикою оцiнки.
2.4. Обов'яrзок щсдс складання акта приймання-передавання tIокладасться на

Орендодавця.

3.1. Орендна 11лата вIl:_lllачена ""';Puý;',i'i':ff;?-pl розрахунку орендноТ плати за

державне майно та пропор.'цii i] розполiлу. за,гверджеt-tоТ гlостановою Кабiнету' MiHicTpiB
Украiни вiд 04.10.95 N9 786 (зi змiнаьiи) (далi - Ivlетолика розрахунку) i становить без llДВ за

базовий мiсяць розрахункч - ci.teHb 20l8 рок1,- l040.84 l,pH.

Оренлна плата за перl.iilлй lliсяць оренди;ttотий 2018 року встаFIов.пюсться ш.;lяхоМ

коригування орендноI плаl,tl ,ra Oirзсlвиli rtiсяl,tь tla itt.ileKc iнсР;lяuii за -lю'гий 2018 року.
3.2. Нарахування ПДjJ lra c}\l\ орендttоТ пла,гт.t з.,Iiйсrrюсr-ься v порядку. виЗначеFIо\1\

законодавством.
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З.З. Орендна плата за ко;квrп'i насýшtий мiсяць визначаеться ш.lJIхом коригуваншI

оренлноi плати за попереднiй ,viсяцъ ва iвдекс iнфлячii за наступний мiсяць.

ОперативIIа iнформшliя про iвдекси iвфлячii, розрахованi ,Щержавною службою

статистики Украiни, розмiщусться на веб-сайтi Фонлу державIIого майна Украiнп.
з.4. У разi користуванýя Мшlном протягом неповного кtшендарного tпliсяця (перiлого

таабо остtlннього мiсяцiв ореуди) добова Орен/ша плата за днi користувilння визнача€ться

згiдно з чинною Методикою розрахутlку на ocHoBi орендноi плати за вiдповiднi мiсяцi

пропорuiйно дням користування.
З.5. Розмiр орендrоi IuIати перегJIядаеться на вимогу однiеi iз CTopiH у разi змiнИ

МетодикИ ii розрасунку, icToпroi змirш cTElHy об'скта оренди з незалежних вiд CTopiH причин

та в iншкх випадкtlх, передбачених чинним законодавством.
3.6. Оренлна плата перераховуеться до державного бюджету та Балансоутримувачу у

спiввiдношеннi 70 О/о До 30 % щомiсяця не пiзнiше 15 числа мiсяця наступного за звiтним з

урЕlхуванням щомiсяtlного iндексу iнфлrячii вiдповiдно до пропорцiй розполiлу, установлених
iiабiнетом MiHicTpiB Украiъи i чинних на кiнець перiоду, за який здiйснюеться платiж.

Тимчасово до 31 црудня 2019 року орендIа плата у повному обсязi СПРЯМОВУ€ТЬСЯ На

виконання статутних завдalнь Балансоугримувача.
3.7. ОренлЕа Imaтa, перер{tховiша несво€часно або не в повному обсязi, пiдлягас

iндексацii i стягуетЬся дО бюджетУ та Балансоутримувачу у визначеЕому пунктом З.6

спiввiдношеннi вiдгrовiдно до чинного законодавства Украни з урzlхуванням пенi В РОЗМiРi
подвiйноi облiковоi ставки НБу на дату нарахувшrня пенi вiд суми заборгованостi за кожний

день прострочення, укJIючаючи день оIшати,
3.8. У разi, якщо на дату сплати орендноi плати заборгованiсть за нею становить

загалом не менше нiж три мiсяцi, Оренлар також сплачу€ штраф у розмiрi 3 % вiд суми

заборгованостi.
З.9. Налмiру сплачена сума орендноi плати, що надiйшла до бюджету, пiдлягае в

устаIIовленому порядку за.тriку в рФ(уIIок майбугнiх платежiв, а у разi Ееможливостi такого

iалiку у зв'язку з припинеЕIIям ореЕдних вiдносин поверненнЮ ОренларЮ. ДлЯ

забезпечення повернеЕня зазначених коштiв..сторони керуtоться вимогаNIи Порялку

поверненшI коштiв, помилкоэо або надмiру iараrованих до державного та шtiсцевих

бюджетiв, затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнаIrсiв Украrни вiд 03 вересня 2013 року
м787 та Постанови Кабiнету MiHicTpb Украlrrи вiд 16.02.2011 року Ns 106 к.Щеякi питання

ведення облiку податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших доходiв бюджету> (зi

змiнами).
3.10. Зобов'язшIЕя Орендаря щодо сплати орендноi плати забезпечуються у виглядi

завдатку у розмiрi, не меншому, Hix орендна плата за базовий мiсяць, який вноситься в

pEIxyHoK орендноi плати за остаrrнiй мiсяць оренди.
3.11. У разi розiрваlrня за згодою сторiн,Щоговору ореЕди Орендар сплачус орендну

плату до дня по"ернення Мшiна за актом приймання-передаваIIня вкJIючно. Закiнчення

.rро*у дii.щоговору ор"rд" не звiльняс Орендаря вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за

орендноЮ платою, якщО така вIIIIиКJI4 у повЕому обсязi, урtlховуючи саЕкцii, до державного

бюджеry та Ба.гrансоу!римувачу.

4. Використання амортизацiйних вiдрахувань i вiдновлення орендованого Майна
4.1. Перелбаченi законодавством zlмортизацiйнi вiдрахування на орендоване Майно

"ара,о"уюrьс" 
його Балшrсоутримувачем i використовуються на повне вiдновлення

орендованих основних фондiв.
4.2. Полiпшення орендованого Мшlнц здiйсненi за pfu\yнoк аI\,rОРТИЗацiйних

вiдраrувань,, е власнiстю держави.
4.З. ВiдновленЕя орендовtlного Майна здir'rсшосться орендарем вiдповiдно дО пунктiВ

5'4' 5'l '46.2,fiiil"rЁ1,1lХiYrгiiдй орендодавця на здiйснення полiпшень орендар пода€ заJIву

i матерiаirи згiдно з Порядцом надЕlннll орендарю згоди орендодавця державного майна на

здiйснення невiд'емних полiпшсЕь орендованого державного майн4 затвердкеним наказом



Фон:1 .]ерriавного майна }'крrпlg11 зi_r i'__l,itl.]0()6 рок},J\b 152j,Iii ]зLle(стl]0вани\,I }

MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 1 8,l 0.]t)06 рок\ ]а & l 12 ji 12997 .

5. Обов'язклl Орендаря
Оренлар зобов' язусr,ься :

5.1. Використоlзувати оренловане \Iаirно вiдповiднсl до його призначенгlя ,га \\lоts

цього.Щоговору.
5.2. Протягом мiсяця пiсля пiдписання fiоговору внести завдаток, передбачений црIлl

!оговором. Завдаток стягусться до дерх\авного бюлжету i Балансоутримувачу у
спiввiдношеннi, визначеному у пунктi 3.6 цього .Щоговору. Пiсля закiнчення лiТ ,Щоговору
оренди здiйснюсться tlерерахування оренлноi плати за останнiй мiсяць з урахуванням
внесеного Оренларем завдатку. У разi порушення Оренларем зобов'язання зi сплати
орендноТ плати BiH мае вiдшколувати державному бюлжету i Ба;rансоутримувачу збитки в

cyMi. на яку вони перевищуiоть розмiр завдатку.
5.3. Своечасно й у повному обсязi сплачувати орендну плату до державного бюджету

та Балансоутримувачу (у trлатiжних дорученнях, якi оформлюс Оренлар. вказуеться

кПризначення платежу)) за зразком, який надае Орендодавечь листом при у,клаlеннi
договор}, оренди
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5.5, Забезпечити Оренлолавцю i Балансоутримувачу доступ на об'ект opeн.]}l :] \Iетою

контролю за його використанням та виконанням умов.Щоговору.
5.6. У разi виникнення загрози або настання надзвичайних ситуачiй. пов'язаних з

природною стихiсю: ураган. землетрус. великий снiгопад. ожеледиця тощо. надавати своiх
прачiвникiв для iх попередження та лiквiдацii наслiдкiв.

5,7. Свосчасно здiйснювати за власний дlахунок поточний ремонт орt,ндованого
Майна. I]я умова Щоговору не розглядасться як дозвiл на здiйснення по-riпшень
орендованого Майна i не тягне за собою зобов'язання оренлодавця шодо коrtпенсацii'
BapTocTi полiпшень

У разi. якщо орендар подас заяву FIa погоilження оренлодавце\l з-]il"lснення

невiд'смних полiпшень орендованого Майна, BiH зобов'язаний надати експертн}lй влlсновtlк
на проектно-кошторисну документацiю на здiйснення невiд'смних гttl.;lil]шень.

5,8. Про,гяl,ом мiсяця пiс;tя укладення цього !оговору застрахувати орендоване lvlарlнil

не менlпе, нiж на його BapTicтb за висновком про BapTicTb (франшиза безуilttlвна - 0Уо) на

користь Ба,тансоутрLIмувача (вt.rголонабувачем с Балансоутримувач), який несе ризик
випадковоI загибелi чи поlпкодження об'сIста оренди. у порядку. в!Iзначеному
законодавством i протягом 5 днiв пiсля страхування надати орендодавцю копiт страхового
полiсу i платiжного доручення про сплату страхового платежу. Постiйно понов-lювати
логовiр страхування таким чином. щоб увесь строк оренди Майно було застрахованиIчI.

5.9. На вимогу Оренлолавця проводити звiряння взасморозрахункiв по оренднI.х
платежах i оформляти вiдповiднi акти звiряння та надавати копiТ платiжних доручень,

5.10. У разi припинення або розiрвання ffоговору повернути Орендолавчевi
Балансоутримувачу орендоване Майно в наJIежному cTaHi. не гiршоiиу. Hiilt на ]vIo\teHT

перелачi його в оренду. з урахуванням норI,1аlьного фiзичного зносу,. та вi.:шкоf\ BaTl.l

оренлолавчевi збитки в разi погiршення стан)- або втрати 1повнот або частковот)
орендованого,Майна з вини Оренларя.

5.11. Здiйснювати витрат}I. пов'язанi з \rгри\{ання!I орендованого Майна, Протягопл 15

робочих днiв пiсля пiдписання lIього Д{оговору, \K_-lacTl-t ,з Бzulансоу"гриIчIувачем орендованого
Майна логовiр про вiдlllкодування вLl,Iра,г Бапансоl,тр}lll\,вача на утримання оренлованог(-)
Майна та надання комунаJIьних послyг OpeH:apro.



5. ]j. У разi з;uittlr pax,\rHb:\. назв}i ,,,;1;1l11c\lcTBa. геJе4)ону. юрилLiчноТ a:pec1,1 п1,Iсь\Iово
LloBijlolrI;t.яiTl,1 про цс Орендодаtsцrl гiltHi{etsiii: с rрок.

5.14. I-le надаватLt TileTii,i сrсrJбаri пLlаво кOрrлlglr,rо"1,1я об'ектоiи оренJ}l га iншi гlрава
(гlовнiстю чи в llевнiй часr,инi). що ts}lп.lиваюгь з цього догоLrору. в,г.ч. на правах сl,боренJлt.

6. [IpaBa Орен:аря
Оренлар мас право:
6.1, Використоi]уuатлt opt]il.]cBar;e \iайно вirповiдно до його призначенFIя та умOR

цъого /[оговору.
6,2. За письмовоlо зголою Оtrrегuiолавц, проtsодити замiну. розширення. TexHi.IHe

переозбросння орендованогс Майна, що зуllовлtос пiдвицення його BapTocTi.
6.З. Саiчцостiйно розполiляти доходи. отри;иаlti в результатi використання

орендоваl{ого Майна, с],во}:,iоRати спецiальнi фонлlл (розвитку виробничтва. соцiально-
культурнI{х заходiв тощо).

7. Обов'язки Оренлодавця
Оренлолавець зобов'язус1 ься :

7.1 . Перелати орендарIо в оренду Майно 1гiдно з цим /]оговором за ак,го]чl приймання-
передавання майна, який пiдttлiсус,гься одночасI{о з. цим flоговором.

1.2. Не вчиняти .дiй, яцi б п,ерешкод)i(али Орендарю користуватися орендова}IиN,I
Майном на умовах цього [оговсlру.

7.З. У випалку реорганiзеuii' Оренларя до припиненнrI чинностi цього !оговору.
vкласти логовiр про внесення вiдпсlвiдних змiн до цього .Щоговору з одним iз
правонастуrlникiв, якщо ocTaHHiii :згоден стати Оренларем.

7.4, У разi злiйсненt*я Оренларе,lл tlевiд'емних полiпшень ореl{дованого lvlaliHa
ОРеНДОДаВець зобов' язаниЙ здiЙснювати контроль за здiйсненням Taкl.tx полi пшен ь.

'8. 
Права ОрЙлола"ч"

Оренлолавець мас право:
8.1. Контролювати з можливим залучеIlняIчt БалансоутриNtувача виконання vlvtoв

/_iоговору та використанFIя Майtна. пере,цаного в оренду за f|оговором. i у разi необхiдносr-i
сгtiльно з Балансоутриýrувачеivl вrltивати вiдповi.цrих заходiв реагування.

8,2. Виступати з iнiцiа,грrвою щодс внесення змiн ло цього !оговорl. або йсll,о

розiрвання у разi погiршення cTal{y орендованого Майна внас.гliдок невLlконання irбо
нен&tе}кного виконання yN{oB цього !оговору.

8.3. Здiйснювати коIIтроJIь за станом Ir4айна шляхоN,I вiзуального обстехtення зi
ск.таданням акта обстеження.

9. Вiдповiдальltiсть i влrрiшення спорiв за {оговором
9.1. За невиконаIlня або неналежне виконання зобов'язань за цитu fiоговором Сторсlни

Hecvтb вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством Украiни.
9.2, орегrдодавець не вiдповiдас за зобов'язаннями оренларя. орендар не вi;tповiдас

За зобов'язаннями Орендодавuя. Сренлар вiдгIовiдас за своТlли зобов'язаннял,Iи i за
зОбов'язаннями, за якими BiH е rTpaBoHacTytlH}tKoNI. виключно BJacFIиlt лtайном. Стягнення за
циir,Iи зобов'язаннями не може бутлr звернене на орендоване jIержавне IИайно.

9.3. Спори. якi виникоIо,гь з? чипл Щоговороirл або в зв'язку з ни]1,1. не вирiшенi шляхом
переговорiв. вирiшуються в судовON,I}, порядку, .

l0. Строк .llltlHocTi, yпroB}I зirritllt та прIIпIлнення Щоговору
l0.1.I]ей !,оговiр укладено cтpoкoьl на 2 (,rBa1 poKlr li (олигrалчять) мiсяцiв. шtо дiс з

1',3 r, ýLerý^.ьý 20]! року до ((а.В )) сl\цý 20Щ рок}, включно.



i 0,2. Умови цього .Щоговору зберiгакlть cHJy протягом усього строк} цього .Щоговору.

,v тому числi у випадкalх, колIt пiсля йогс,lТС.Тшекiш законодавством устzшовлено прав!Iла. що

погiршують становище Орендаряl а в частинi зобов'язань Оренларя щодо оренлноi плати -

до виконання зобов'язаrrь.
10.з. Змiни до умов цього,щоговору,або його розiрвання допускаються за взаемнот

згоди CTopiH. Змiни, що пропонуIоться вЕести, розглядаються протягом одного мiсяця з дати

ix подання до розгJIяду iнlпою CTopoHolo.
l0.4. у разi вiдсугностi заяви однiеi iз cTopiH про припиЕеIIня або змiну цього

;]оговофу пiсля заr.iнчепна строку йtого .ланностi протягом одного мiсяця,.Щоговiр ввФкаеться

продовженим на той самиf, строк i на тrх самих умовах, якi були передбаченi цим

.Цоговором, з урахуванням змiн у законодавствi на дату продовжgIrrUI цього,Щоговору,

io.s. рЬрганiзацiя Оренлолавця або перехiд права власностi Еа орендОване МайнО

TpeTiM особам не е пiдставою для змiни або припиЕеннJI чинностi цього ,Щоговору, i BiH

зберiгае своЮ чиннiстЬ для новilгО власника ореЕдоваНого Майна (його правонаступникiв).

l 0.6. Чиннiсть цього,Щоговору припиня€ться внаслiдок:

l0.6.1. закiнчення строку, наякий його було укJIадено;
1 0.6.2. загибелi орендованого Майна;
i0.6.З. достроково за взаемною згодою CTopiH або за рiшенняrл суду;

1 0.6.4. банкррства Орендаря;
10.7. ётороши погод;куються, що цей ,Щоговiр буде лосrроково розiрваний на вимогу

Оренлолавця, якщо Орендар:
10.7.i. користу€ться MaiiHoM не вiдповiдно до умов ,Щоговору;
|0,7.2, навмисЕо або з необережностi погiршуе стш Мшiна та irrшого обладнання;

l0.7.з. систематично /бiльше трьох рч/ п9рушус термiни здiйснення будь-яких платежiв за

цим договором та не надав платiжнi доруIешш до регiона.тrьного вiддiлення;

i0,7.4. не робить згiдно з умовапdи,Щоговору ремонт орендовtшого Майна;

10.7.5. передаС ореIiдовzlне Майно, його частину у субореЕДУ, укJIадае договори про cyмlcнy

дiяльнiсть, де внеском сторони е право на оренду орендовtшого за цим [оговором
Майна;

10.7.6. перешкоджае спiвробiтriикаrrл Орендодавця та Ба-rrмсоутримувача здiйснювати

перевiрку стаЕу орендовiIного Майна;
\().1.7, не перегЛядае ореНдну платУ, в разi внесеЕIIя змiн до Методики, яка передбачас

збiльшення орендIоi плати;
i0.7,8. не виконаВ зобов'язаНня п. 5.2 таlабо п. 5.8 цього,Щоговору.

10.8. В разi припинення або розiрванrrя,Щоговору:
10.8.1. полiпшення ореЕдованого Майrrа, здiйсненi Орендарем за рuжунок власних коштiв,

якi можна вiдокремити вiд орендованого Майна не завдаючи йому шIкоди, визнаються

власнiстю Орендаря;
10.8.2. BapTicTb полiпйенЬ орендованого Майн4 зроблених Орендарем як за згодою так i

без зiоди Орендодавця, якi не можна вiдокремити без шкоди для Майна, компеноацii

не пiдлягае, цi полiпшенЕя визнаються власЕiстю лержави.
l0.9. у разi припинення або розiрвання цього .щоговору Майно протягом трьох

робочих днiв повертасться Оренларем Орендодавцю / Балансоугримувачу.
у разi, якщо Орендар затримав поверненt{я Майна. BiH несе ризик його випадкового

знищення або випадкового пошкодження.
10.10. Мшiно ввФка€ться поверненим Орнлодавцю i Балансоутримувачу з моменту

пiдписання Сторонами акта приймання-передаванЕя. обов'язок цодо скJIадання акта

приймання-передавiшня про повернення Майна по1iтада€ться на Орендаря.

10.11. За вiдмову орендаря на вимоry орендодавlц повернути оренДоване майно. У

разi припинення/розiрвання за рiшеншш суду договор),. орендар вiдшкодовуе орендодавцю

""у."оR*у 
в розмiрi подвiйноi щомiсячноi оренддоi Iшати за весь час, що вiдраховуеться вiд

.f,ати .rр"rr"""""" або розiрвання договору до пiдписання €}кта приймання-перелачi

t поверненЕя), який пiдтверджуе факти.пrе поверЕеЕЕя орендованого майна.



l0.12. Взасмовiдносинll CTopiH. не вгЁг\.,lьованi uи:ч.ЩоговороrI. рег\,.,Iю}оться чинниIчI

закOt-l0.f авством YKpaiHlI.
l0.1З. I_[ей.Щоговiр уклалено в 2 (:вох) прлtrtiрниках, кох(ен з яких \{ас однакову

юридлlчну,силу, по одному лля ОренлоJавluI й Орн-ларя.

11. Особллtвi I,}IoBII
шо opeН;IoBaНe \la}"lHc) приватизацiТ орендарем ,га TpeTiivtpt

1 2. t . Додатки до цього Логовор},
Д,-.ГО ВОРУ ДОДаЮ'rЪСЯ :

Орендодавець:

регiональне вiддiлеItIlя
Фонд}, дерiкавного NtaliHa YKpaiHll
по }I. Klre в\,

U 1 0 j ]. \1 . Крriв, Б),_rъвар Тараса
LLIевченка.50-Г

1 2. До.]а,I,1tIl
€ його невi:'с\Iною i складовоIо частиною. До цього

Орендар:

БО кNIБФ ((IIVIПУЛЪС ТРАНСФОРМАЦIЯ
ПJIАТФоРМА))
Код СДРПОУ 1|230412
м. Киiв. вул. Симиренка. бi-д. 34-А. кв. 1l l.
Р/р 260090 52605307 в ПАТ' КБ ((I-IРИВ,\l-БАНК)).

I\ilФо з001 | 1

Тел.: +38 (093) 050-62-52
E-mai l : dmуtго .riazan@gnrai l . соm

Д. В. Рязан

l 2.1. l. розрахунок орендноТ плати;
12.1.2. звiт про оцiнку майно, Lцо переда€тъся в оренду:
l 2. 1 .3. акт прийtманFtя-передавання орендованого IVlайна.

13. Платilкнi та пOштовi реквiзлIти CTopiH



Розрахунок
платII за базовий мiсяць
державного нерухомого

}IaI'lHo перебува€ на балансi ДП ((Нацiональний

оренд}I
рlайна

центр О.lександра Дов}кенка))

*--ijeз la.lpeca
a*'{ кта
,Jp"HJ}t

Площа
об'€ кта
оренди.

к в. i\l

BapTicTb об'скта оренди за

незале}I(но}о оцiнl(ою на

31.10.20l7p.
зас,госо ван i

Орендна плата за

базовий мiсяць оренди

1

цlна м-
Всього об'скту,

l-pH.

i нлекс
iнфля цi r'

оре ндн а

став ка.

%

чr iся ць
piK

орендна
плата без

ГlДВ., грtl . 
*

Н.р} \.l\1е
чt аГt HL) -

iie/+\}lT.rC-l в i

пр}iлtiцення.
lч_rз чr i ше не за

а-]ресою:
ч: }i i;TB. в} .l.

ijзс lr.-i bKiBc ька.
,
l
.l

29.80 l з 506,7 1 4025 00,00
l ,009
1,0l0
1.01 5

1J
сiчень
20l 8 l 0.10.8-1 *

Всъо?о: l 0-10.,84

* Опо-]атк\,вання орендноТ вiдповiдно до вимог чинного законо.]авства.

Р. М. Новiкоlз



Акт
п р tI I-1 м а II I{ я_ п е р едава Ir н я о р ендо ва н о г() Nt а I"I н а

за адресою: м. KllTB, вул. Васи"тlькiвськаr1

_ Pt-'K )

\iii. цо нижче пiдписалися, Регiональне вiддi.lIення Фонr1 Jерiдаtsн0l0 rtaйHit

}ьрrтнш по }t. KllcBy, iлентлrфiкацiйний код СДРПОУ l9030825. ;vtiСЦеЗНаХtt.]/i(еННЯ ЯКОГО:

],l,.;:_ чr. КнТв. бl.тьвар Тараса Шевченка,50-г (далi - Орен;оlавець). в особi першого

]Jl]-IъijЕitКЗ начаlьtlика i{oBiKoBa Руслана Миколаr-tовича. який дiс на пiдставi !oBipeHocTi

,i;,l,t.]].]u1] за )fc84 та наказу Рts ФДМУ по м. Кисву вiл 28.1L:?_01_l.iN!26З-K.. з одНОго

.-._-с1 :э kаго:ir'rна органiзацiя <МIЖнАродНий ьлдгодЙниЙ ФонД кIМПУЛЬС
гг-жсоор}lдцIя плдтФоРМД)), iлеirтифiкацiйний код сдрпоу 4l 23041 2

)Ёц:Е},я,з.\t].]экення якого: 03i34, м. KltiB, вул. Симиренка, 34-Д, KB,1ll (даri - OpeH,rap) в

i g:€ Г+.тrэзн прав_riння Рязана [митра Валентиновича, який дiс на пiдставi Статуту,

iЕк.:а-€*ого fiртоколом Jф2 установчих зборiв вiд 18.04.20l7p., (далi - Оренлар). з iншогО

:-._q.- : _11jjiгLl бокi. \,к]а.rIи цей Акт приймання-передавання про наведене нижче:

_ ,_}рн_ituавець. згiдно з .Щоговором оренди нерухомого rvtайна. шо Hate;,K}ITb Jo

__з::,Е,о;i,]I a;зgi;lrстi Д 8О59 вiд к2В> ý0( 20 tE року передае, а OpeH,rap прийьIас в

j-}.,.,:l .;_< ::_:l .:ie ь:t]р}Iспвпння державне нерухоме майно -- нежLlТЛОВi ПРИvriШеННЯ. П-lОШеК)

_":_i- i-з- li- }tt]i:iцeHe за адресою: 0З040. м. КиIв. ву,л. Васtt:ll,кitзська. 1. на <,LtlOCl'O\t\))

з_.еяззсi i{Фрп_\сi -Yrб peccTPoBиpi номер майна за дан}lмИ СдиногО peсcтp) об'сктiв -lер;ttавнtli

i_]ijt'ý._rri ]]9]808j.l.дддддл712, що перебувае на балансi /{ерiкавного пiдпрl-tсrtс,гва

ii:,_,+Hr:bH:иli uентр О.rександра !овх<енка>. iлентифiкацiйний код СДРпоу 22928085,

] rехнiчнllй i t-tо;кежнобезпечний стан вказаного вIrще майна задовi;tьнl{Й. IVlаЙно 1,

:.-::.-t,ёijнt}cTi з iзгrэ:;l(еНиNl висновком Балансоутримувача i Орендаря гlо,гребl,с проведення
- 

, ,:t_ir;ljr)i(\ rlе\lt)Н'Г) .

3_ CTopHlI зазначаЮть. щО ореtIдоване майнО передано Оренларю в ко}{п-Iектi тa 1

:i.llrДHr-'l}{\ cTaHi. шо вiдповiдас iстотним умоваМ Договору оренди та призначеннк) майна,

{. Орен:о.fавець повiдомляс Оренларя, Що iнформачiею про особливi в.цастивостi та

зij,Lr-:iкtl l{al-tHa (в т.ч. прихованi), якi можуть бутg небезпечниN{и для я(}lт,тя. здоров'я. майна

t-trен:зря та TpeTix осiб або призвести до пошкодження саi\Iого майна пiд час кор}lст),вання

:i;,!'.{- 8lH не Bo.rc''Jic.

/'

OpH:o-f авець:

регiона.l ьн е вiлiлен ня
Фонf} _Iep;ltaBн ого i}t ill"t на У краТн ll
l}o }l. к tt с в\

\t. Клri'в. Б};l ьвар 'rараса Шевченка.

Р.}1. HoBiKoB

Орендар:

Бо ((чIБФ ((I\,Iп},_цьс l,рлнсФормдцlя
пллтФор}I.\>,
Ко.: СДРГIО}': -i 1 ]j(]+ l ]
},1. КиТв. в},.1. Cl,r}tI{peHKa. Сl1 .l. 34-А. кв. 1 1 1.

Р/р 2600905]605З07 в П.\Т КБ
((ПРИВАТБАНКl,. \,1Фо 3001 11

Te.r.: ,-3 8 (09з l 050-62-52
E-rnail: dm\ tго.riаzап о цtrlail.com

J. В. РязаtI

t i l L}] ].
i{l-Г

I.B. Ko-}.leнKo

центр ОJексан_l ра Jo B,,ltеH Killl


