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договIрорЕIIл,I м ЦМ.

нерухомого майндl що наJIе}кить до державно[ власностi
м. КиiЪ

Ми, що Еи)Iсlе пilшцсашrся, Регlонагrьне вiмiленвя Фон.щr дер2кавЕого майна
Укрriнш по м. Кисву, iденшфiкшtiйпий код €ДРПОУ 19030825, мiсцезнаходженЕя якого:
01032, м. КиiЪ, буrьвар Тараса Шевченка, 50-г (далi - Орендодавець), в особi в.о.
начаJтьнЕка Хавiло Людмилш Григорiвни, яка дiе на пiдставi Положевня про ргiональне
вiл.цiлення, затвердженого Фондом державfiого майна Yrgai'lul вц 2З.01,2006 р. та
зареестровЕtIIого Шевченкiвською районною в MicTi Киевi державною адмiнiстрщiею
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Nsl074l050001027З43 вц 19.10.2007р. та нака}у Ns84-К вtд28.07.2009р., з одIого боку та
закрите Акцiоперве Товариство <<украiпськпй мобiльний зв'язоtrо>, iденшфiкацiйний
код еДПоУ 14333937, мiсuезнЕлходження якого: 01015, вул. Лейпцизька, 15, м. КиiЪ,
(далi - Оршар) в особi ,Щиректора ЦЕНТРАJIЪНОГО ТЕриторIдJъного
УIIРАВЛIННЯ ВIДОКРЕМjIЕНОГО ШРОЗДJrУ ЗАТ (УМЗ,) Чернова Iгоря
Валsптиновича, який дiе на пiдставi статуry товариства, заре€стровЕлного Печерською
раЙонною в м. Киевi державЕою адмiнiстрацiею L4.12.2005p. за J-lbl070l0500з6002699 , та
.Щовiреностi ffs 0129/9 вiд 02.03.2009р,, з iншого боку, укJIаJIи цей .Щоговiр про наведене
Еижче:
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1. Предмет,Щоговору

l
t

1.1. Орендодавець передае, а Орендар приЁш,rае в строкове IIпатЕе KopиcTyBarrIUI
державве нерухоме майно (дшi - Майно) загаJБЕою площею 28,00 кв.м (частипа
примiщення технiчного поверху площею 13,00 кв.м та частина даху булiвлi корпусу Nsб
площеЮ 15,00 ш.м), розмiщеНе за адресОю: м. КиiЪ, ВУЛ. Василькiвська" 1, що ,r"ребу"u.
ка бшlаgсi rЩержавного пiдприемства <Ншliонаьнrй центр Олексаlrдра,Щовженкаi (дшri Бшансоуrримувач), BapricTb якого визfiачена згiщо зi звiтом про незчшежну оцiнку
станоМ на <<31>> березпя 2009 р. i cTaнoBr-rTb 40128,00 грн. (13,00 кв.м) та 208244,00 (15,0Ь
кв.м).
1.2. N{айно переда€ться в оренду з метою розмiщення облаJцrання стiльпикового
зв'язку (частина прпмiщення технiцrого поверху площею 13,00 кв.м) та антен (3-ох
антеномiсць на плоф 15,00 кв.м).
1.3. Стан Мшiна Еа момент ушIаденЕrI договору, вЕзпачаетъся в aKTi прийманняпередав:!ЕIrя за узгодкеЕим висновком Балансоугримувача i Оренларя.
2.

Умовп перелачi орендованого майна Ореlцарю

2.1. Оренлар вступае у стркове платне користування Майном TepMiH,
у
указаний у
,щоговорi, але не ранiше дати пiдrпrсання Сторонаtr,tи цього .щоговору та акта прийманЕяпередавання Майна.

2, 2. Перлача Майпа в оренду не тяпIе за собою виникнення в Орендаря права
власностi Еа це Майно. Власником Майна заJIиша€ться держава а Оренлар користуеться
Еим протягом строку оренди,
2.3. Передача Майна в ореЕду здiйснюеться за вартiстю, визЕаченою
у звiтi про
незалежну оцiнку, скJIадеЕому за Методикою оцiнки.
2.4. ОбОВ'ЯЗОК ЩоДо скJIаданluI акта приймакЕя-передавання покJIадаеться на
Орендодавця.
3. Орецдна плата

3.1, ОренДЕа Iшата визнача€тЬся на пiдставi Методики
розрахунку i порядку
використаЕня плати за оренду державного майна, затвердженоi постановою
Кабiнеry
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MiHicTPiB УкраiЪи вiд 04,10.95 Ns 78б (зi змiнаlr,rи) (далi - Методика
розрахунку) i
становить без ПЩВ за базовий мiсяць оренди - травень 2009р. 3647,90 грн.
Керую,шсь п. 20, п. 32 Порядку проведення конкурсу на право ореrци
державного
майна, 3атверджеНого накillом Фонду державного майна УкраiЪи Ъiд l3 *о"rr"
i004 ро*у
ль 2149 та Протоколом Jф 3 вiд 21,08.2009р., розмiр орендноТ плам встановлюеться
на
умовах запропоновЕших орендарем _ з647190 грн. без ПrЩВ за базовий мiсяць (травень

2009р,).

орендна плата за перший мiсяцъ оренди цщýецý 2009
року встановлюсться
шляхом кориryвання орендноi плати за базовий мiсяць на iндекс iнфляцii
за червень.
лgлень. серпень. вересенц мiсяцъ 2009 року.
3.2, Нарахув€lння ПДВ на суму орендноi плати здiйсню€ться
у порядку,
виз HaLIeHoMy з аконодавством,
3.3. Орендна плата за кожний насryпний мiсяць визнача€ться шJUD(ом
коригування
орендноТ плати за попереднiй мiсяць на iпдекс iнфляцii за наступний
мiсяць.
3,4, У разi користуваНня Майном протягом неповного кЕrлендарного мiсяця
(першого таlабо остzшfiього мiсяцiв оренди) добова орендна плата
за днi nopr"ry"*n"
визначасться згiдяо з чинною Методикою
на
ocHoBi
орендноi плати за
розр{u(уЕку
в iдповiднi мiсяцi пропорцiйно
дням користування.
3,5, Розмiр орендноi Iшати перегJидасться на вимоry однiеi iз
CTopiH у
змiни
Методики ii' розрахунку, icToTHoT змiни стану об'екта оренди з незаjIежни* рuзi
CTopiH
причин та в iнших випадкtlх, передбачених tIинним законодавством.
"iд
з.6. Орендна плата перерахову€ться до держ:шного бюджету та
Балансоутримувачу
У СПiВВiДНОШеННi 70 О/о ДО 30 О4 ЩОмiсяця не пiзнiше 10 .r""nu мiсяця наступного за
звiтниМ з ура>ryваНням щомiСячногО iндексУ iнфляцii вiдповiднО
оо пропорuiй розподiлу,
устаIIовлених Кабiнетом MiHicTpiB Украihи i чицнкх на кiнець .r"рiоду, за який
здiйснюеться платiж.
З,7, ОренДна плата, перераховаIIа несвосчасно або не в повному
обсязi, пiдлягае
iндексацii i стяryеться до бюджету та Балаrrсоутримувачу
визначеному
пунктом з.б
у
спiввiдяошеннi вi,шlовiдно до чинного законодавства Vкраiни
з урФ(у"*u", пенi в
розмiрi подвiйноi облiковоi ста3ки НБу на дату нарахуванюI пенi вiдъьи заборгованостi
за кожний день простроченЕя,
уключаючи деЕь оплати.
з,8, У разi, якщо на дату сплати орендноi плати заборгованiсть
за нею стаЕовить
заг.rлом не меЕше нiж три мiсяцi, Орендар тЕкож сплачуе
штраф у розмiрi З % вй суми
заборгованостi.

3.9. Зайва сума

орендноi плати, що надiйшла до державного бюджету
та
Балансоутримувачу, пiдлягае залiку в p€txy'o* подаJIьших платежiв.
3,10, Зобов'язання Орендаря за сплатою орендноi плати
забезпечуються у виглядi
завдатку в розмiрi це меЕшому, нiж потрiйна ор.ндна плата
за перший (базовий) мiсяць
оренди, який вноситься в рахунок плати затри ocTaHHi
мiсяцi ор"й.
3.11. У разi припин_ення фозiрвання)
Договору оренди Орендар сплачус орендну
плату до дня повернення Майна за актом приймапня-передаваннJI
включно. Закiнчення
строку дii ffоговору ореЕди не звiльняе Оренjаря вiд
обовkзку сплатити заборгованiсть за

орендною платою, якщо така виниклц

державного бюджету та Ба_гtансоутримувачу.
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повному обсязi, ураховуючи санкцii, до

Внкористання амортизацiйних вцрахувань i вiдновлення
орендованого
Майна

L передбаченi законодавством амортизацiйнi вiдрахуваЕня

t

на орендоване MariHo

Еараховуються його Ба-гrансоутримувачем i використо"уrоi"a"
на повне вiдновлення

орендованих основIIих фондi".
4.2. Полiгlшення орендованого
вiдрахувань, е власнiстю держави.
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майна, здiйсненi за рахунок амортизацiйних

п€редачi його в
ОрЪЙЪо*ч"i, ", 9РеНЛr, З )ФФ(ува

*"чriт"ж#х$.='аf."#r.*':Ж;ЪУiffi
15 робочи*
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б. Права Ореlцаря

9"rцuр мае право:
б.1. Викори"rо"Йчrrп
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-tJеЕДОВ.lНе Майно вiдповiдно
{оговору.
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7.1. Перед"r"

7. Обовrязки
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Ореrцодавця

зобов'дзуеться:

ооЪЫ"iI' В ОРеЕДу
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Майно
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8. Права Орецдодавця

мае право
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НаЦРЯМи та ефективнiсть
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9. Вiдповiдальпir

використання

майпа,

з]
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складапням;;;Жfi:J(онтролъ за стаЕом Майна

Сторо

f

,

,i

X:X?JJ"ff;T#

шляхоп{ вiзуального

обстеження зi

i ВИРiЦеННя спорiв
за {оговором

9.I. за ,."r_"*".]_'"л":'""rСТЬ
на н"й";Н::ffУ*,
вико
::: . fiXT:Tle
, . оrо*,"*

нання

.;;o*J;"".rЗ;'flЬ.,L:Им

{оговором

#

9.2. Оренлодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Оренларя. Орендар не
вiдповиае за зобов'язаннями Орендодавuя. Орендар вiдповiдае за своrмиъобовйзаннiми i
за зобов'яз€tнЕIями, за якими BiH е правонаступником, викJIючно власним майном.
стягнення За цими зобов'язаннями не може буги звернене на орондоване
державне
Майно,
9.3. Спори, якi виникtlють за цим .Щоговором або в зв'язку з Еим, не вирiшенi
шJIяхоМ переговорiв, вирiшуються в судовому порядку.
10.

Строк чпнностi, умови змiни та припннення {оговору

П:а:ruщfr f;}щ,}я#;*цять)мiсяцiв,щодiе
"*g,,'ЦlFА};ЪЪ?fr
l0,2, Умови цього .щоговору tберiгають силу протягом усього строку
цього
.щоговору, у тому числi у випадкalх, коли пiсля йоiо укладення зrrконодавством

устЕlновлено прzвила, що погiршуоть становище Орендаря, а в частинi зобов'язань
орендаря щодо орендноi плати - до виконання зобов'язань.
l0,3, Змiни до умов цього ,Щоговору або його
розiрвання допускЕlються за взаемноi
згоди CTopiH. Змiни, що пропоЕуються внести, розгJIядчlються протягом одного
мiсяця з
дати ik подапня до розгJIяд/ iншою Стороною.
10.4- У разi вiдсугностi заяви однiеi iз cTopiH про
црипиненЕя або змiну цього
,ЩоговорУ пiслЯ закiнчення строку його
,rротяrом
одного мiсяця, .Щоговiр
_шlH"o"ii
ввЕDкаеться Еродовженим на той саrrлий TepMiH i на тих саIdю( yMoBilJ(,
якi булпr п"редбаченi
ЧИМ .ЩОГОВОРОм,
змiн у законодiлвствi на дату продовження цього
договору.
'Ур3xry*9ям
l0.5. Реорганiзацiя
Орендодавця або перехiд прЕlва власностi на орендовшtе Мйно
TpeTiM особа.v не е пiдставою для змiни або припинi"п" *rrocTi
цього.Щоговору, i BiH
зберiгас свою ,п,rпHicTb дIя новоrо власника ореЕдованого Майна (його
прilвонаступникiв).
l 0.6. Чиннiсть цього .Щоговору припинr{€ться внаслiдок:
10.6.1. закiнчення сlроIчI, на який його було
укладеЕо;
10.6.2. загибелi орендовiшого Майна;
l0.б.3. достроково за взаемfiою зrодою CTopiH або за рiшенням суду;
1 0.6.4. бшкругства Орендаря;
1 0.6.5. лiквiдацii Орендаря-юридиWIоi
особи.
10,7, Сторони погодяrуються, що цей .Щоговiр буле
достроково розiрваний на
вимоry Орендодавця, якщо Орендар:
l9 Z l. користуеться Майном не вiдповiдно до уil(ов.Щоговору;
I0,7,2, нЕlвмисно або з необережностi погiршуе сrч"'Йчй"u
та iншого обладнання;
l0,7,З, СИСТеМаТИЧНО /бiЛЬШе ТРЬох
раз/ порушуе термiни здiйснення будь-яких платежiв
за цим договором та Ее надав платiжнi дорученЕJI
ло регiоналrьного вiддiлення;
l0.7.4. не робить згiдно з умова'fи .Щоговору
орендоваЕого
Майна;
ремонт
l0.7.5. передае орендоване нерухоме маднЬ7иого чаЁтину/
у суборенду, ,*r*u. договори
про cynticHy лiяльнiсть, де внеском сторони е право на оренду
орендованого за цим
.Щоговором Майна;
10.7,б. перешкоДжае спiвробiтникаМ Орендодавця та
Багlансоугримувача здiйснювати
перевiр*у стану орендованого МаЙна;
10.7 .7 . не перегляда€ орендну плату, в
разi внесення змiн до N4етодики, яка шередбачас
збiльшення орендноi плати;

полiпшення орендованого М[айна, здiйсненi Орендарем за
рахунок власних коштiв.
якi lrложна вiдокремити вiд орендованого IVfайна
й"д*ч" йому шкодн,
""
визнаються власнiстю Оренд аря:

(оМпеЕсацii

Ее пlДJIЯГа€'

щl ltUJllllmvrrrvr

протягом

/ майЕо
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11.1.СторнипогоД{лись'ЩооренДоВаЕемайноприваfirзацiiорнлармтатретiми

особами не пiдлягае,

12.

Додатки

,Щодаткидоцього[оговорУейогоневiд,емноюiсклаДоВоючастиЕою..Щоцього

,Щоговору додаються:

платЕ;
_l
рЬ.р*у*о*.оренлноi
передаеться в ореЕдУ;
звiт про оцrЙ майна що
ореЕдованого Мшlна;
акт прийманй-""р"л*аяЕя
13.

Сторiп
Платiжнi та поштовi реквiзшти

0рендодавець:
РегiоншIьне вiддiлення
Фонду державII0го майна Украiни
по м. Киеву
м.Киiв,
бул.Т.Шевченкц 50-Г
тел. 8044-2з5_81-8z

;ч

Оренлар:

ЗАТ,,УкРАiнСЬКиЙМоБIлЬНиЙ
зв,язок", Центрzшьне Територiапьне
Управлiння ЗАТ "УМЗ"

IорипичЕааДреса:0101.5'м.Киiв..вУл.
Лейцццзькъ 15

Поштова.дп"*: 91q15,

fu{СП 0t601

м. Киiв. Bv{r, Лейпцц9ька, 15

АТ,,Райффайзен Банк
код
ABairb" м. Киева , МФО 3003З5,
143 33937
Телефон. : (8 0 5 0)-3 32,22-68,
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.*ffii *ir.qe' iiJ i'i\rаЭ

24а-3

ýý/'ffiЁj;Н;,ЖЗ

.В.Чернов
ýY
lqr-r""*onOý

ёt
о
\а
,.о

1

ffi;*]ъ1

trжф
*1"РУ
,х_у;/

лкт

приймання-передавання орендованого майна
за адресою: м.КиiЪ, вул. Василькiвська, 1
м.КиТв

Ми, що нижче пiдписалися,

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна Украiни по м. Кисву,
iдентифiкацiйний код С.ЩРПОУ 19030825, мiсцезнtжодження якого: 01032, м. Киiв, бульвар
Тараса Шевченка, 50-г (далi - Орендодавець), в особi в.о. начальника Хавiло Людмили
Григорiвни, яка дiе на пiдставi Положення про регiональне вiддiлення, затвердженого
Фондом державного майна УкраiЪи вiд 23.01.2006 р. та зареестрованого Шевченкiвською
районною в MicTi Кисвi держЕlвною адмiнiстрачiею J\Ъ10741050001027З4З вiд 19.10.2007р. та
H.lкilly J\Ъ84-K вiд28.07.2009р., з одного боку та

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАiНСЬКИЙ МОБIЛЬНИЙ
ЗВ'ЯЗОК" , iдентифiкацiйний код еДРПОУ |4ЗЗ39З7, мiсцезнаходження якого: 01015, м.

КиiЪ, вул. Лейпцизька, 15 (даrri - Орендар) в особi директора Щентра_тlьного Територiального
Управлiння ЗАТ "УМЗ" (ЦТУ ЗАТ "УМЗ") Чернова Iгоря Валентиновича, який дiе на
пiдставi статуту товариства, заре€стровчtного Печерською районною в м.Киевi державною
адмiнiстрацiею t4.t2.2005p. за J\Ъ107010500З6002699,та ,Щовiреностi Jф 0129/9 вiд 02 березня
2009 р., з iншого боку, укJIztли цей АКТ приймання-передавання про наведене нижче:

1. Орендодавець, ртiдцо з ,Щоговоррм,оренди нержомого майна, що нitлежить до

державноi власностi

Nрlt/ё!__

Bfu

<

а/, iЦllЛtz\ЬLр.

передае, а Орендар приймас в

строкове платне користування майно,за.-Ъ-------rrпощЙ 28 кв.м. (частина нежило.о
примiщення технiчного поверху. площею 13.00 кв.м. та 3 антенно-мiсць на частинi дах}.
бУдiвлi. площею 15 кв.м.). далi - Майно, розмiщене за адресою: м. КиiЪ, вул. Василькiвська,1,

на технiчному поверсi та даху (булинку, примiщення, будiвлi), що перебувае на балансi
,,Щержавного пiдприемства "Нацiона_пьний центр Олександра Щовженка" (далi
Балансоугримувач)".
2. Технiчний i пожежнобезпечний

вiДповiдностi

з

стан

вкч}заного вище майна задовiльний. Майно

узгодженим висновком Ба-пансоутримувача

i

Орендаря

не

у

потребуе

проведення поточного ремонту.
3. Сторони зазначають, що орендовЕ}не майно передано Орендарю в комплектi та у
нiLлежному cTaHi, що вiдповiдають iстотним ytl{oBilпil договору оренди та призначення майна.
4. Орендод€lвець повiдомляе Орендаря, що iнформацiею про особливi властивостi та
неДолiки майна ( в т. ч. прихованi), якi можугь буги небезпечними дJIя життя, здоров'я, майна
ОренДаря та TpeTix осiб або призвести до пошкодження сzlмого майна пiд час користування
ним, BiH не володiе.

ОРЕ,НДОДАВЕЩЬ:

ОРЕНЩАР:

регiонапьне вiцдiдецщI Фонду державного

зАт,,укрАiнськиЙ моБшьниЙзв,язок,,

маЙна
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I YJrL{dвлlНня - l
/вtдокр€мле ний
[ пiдроsдi л " J)Ё}
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Лержавне пiдприемство "Нацiон€ulьний

центр Олекса
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про внесення змiн до договору ореiпдп нерухомого майна
N} 4438 вiд 01.09.2009р.

,.Ц, Фtj{hцц, ,zlЦp.

м. киiъ

ми, що Hшкle пiдписшlися, Регiональне вiддiлення Фоlцу держ8вного
майнд YKpaiнll по М. Киеву, iдеrпифiкацiйний код едпоу 19030825,

мiсцезншrодкенЕя якого: 01032, м. КиiЪ, бульвар Тараса Шевченка, 50-Г (ДаЛi орендодавець), в особi викоЕуючого обов'язки начаJIьника регiоншrьного вiддiлення
трубарова Вiталiя Миколаf,овпча, який дiе на пiдставi Положенпя про регiонаПЬНе
затверДженогО ФоtцоМ державногО майна УlgаiнИ вiд 23.01.2006p.,
"йiп.нrО,
зареесцрованогсr Шевченкiвською районною у MicTi Кисвi державною адмiнiстрацiею
ви tq.io.2007p. Ns10741050001027343, наказу Фонлу державного майна Украiни вiл
28.09.20l0p. Nэ221-р та накшу регiонального вiддiленЕя ФДI\Д/ по м. КиевУ вiл
з0.09.2010р. Ml67_K, з одlого боry та Прrrватне акцiонерне товариство <<IV[TC
укра[но>, iдеrrгифiкацiйпий номер 14333937, мiсцезншсодх(еннrr якого: 01015, м.
Киiъ, вул. Лейпцизькц 15, (даlri _ Оренлар) в особi Начапъника технiчного
депарtамекry центрального регiоку Приватного акlдiонерного товариства (МТС
Украihа> Ганiна Олексiя Анатолiйовича, який дiе на пiдставi ловiреностi вiл
07.06.2010р. ms0430/10, з iншого бощу, вiдповiдно до вимог листа Фон.ry державного
майна Украiни вiд 18.01.2010p. ЛЬ10-16-373 ушrали цей Договiр про наведсне ншкче:

1. В зв'язку зi змiною наймснування юридиllноi особи в Преамбулi договорУ
ореtци J{b443S вИ 01.09.2009р. та aшi приймання-передачi вiд 01.09.2009p. слова
кЗакрите ашдiоперне тOвариство ,rУкраТнсьмй мобiльний зв'язок">l читати яК
<Приватне акчiонерне товариство,JvIТС YlсpaiHa">>.

2. trIyHKT 3.1 роздiпу 3 договору ореIцп ЛГс4438 вЦ 01.09.2009р. BиKllscTrr У
такiй релакчi[:
кОреlина плата визначаеться на пiдставi Методtки розра)ryнку порялlСУ
використанн.я плати за оренду державного майна, затверрi(еноi поотановою КабiнетУ
MiHicTpiB Украiни вiд 04.10.95 Ns 786 (зi змiнами) (далi - Методика розрахунку) i
становить без ПlF за базовий мiсяlр ореIци - серпень 20l0p. : 6870,78 грн.
Орендна плата за базовий мiсяць оренди серпень 2010 р. визначена з
врахуванням р€х}ультатiв конкурсу та cTaHoBIrтb 6870,78 грн. без ГIЕ.
Ореlцна плата за перший мiсяць оренди жовтень 2010 роrry встановлюеться
шJlяхом кориryваншI орендноi плати за базовий мiсяць на iндекси iвфлячii за
вересень. жовтень мiсяцi 2010 poкy.D

i

3. В розлiлi

l3

<Гlпатiжнi та пошrтовi реквiзlrш cTopiH> слова <Заr9ите
ашtiонерне товариство ,,Украihсьшtй мобiльний зв'язок") читати як <Приватне
акцiонерне товариство,МТС YKpaiHa">>.

4. Bci iншi умови договору оренди JYg4438

вИ

01.09.2009р. зшlишаються

незмiнними.

5.

€

невiд'смною частиною договору оренди }lb4438 вiд
01.09.2009р., скIIадений у 2-х примiрниках, що MaIoTb однакову юридичЕу силу, по
одному дш кожноТ iз cTopiH, та вступа€ в силу з MCIMeIrTy пiдписання i дiс протягом
всього стоry дiiдоговору оренди.

Цей логовiр
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Ми, що нижче пйписалися, Регiональне вiддiлення Фонду державного
майна Украiни по м. Киеву, iдентифiкацiйний код еДРПОУ 19030825,
мiсцезнаходження якого: 01032, м. Киiв, булъвар Тараса IТТeз.{eцIG, 50-г (да"тri -

Орендодавецъ), в особi начшIьника Трубарова Вiталiя Миколайовича, який дiе на
пiдставi ПоложенЕя про регiонапъне вiддiлення, затвердженого Фондом державного
майна Украfни вiд 23.01.200б р. та зареестрованого Шевченкiвською районною в MicTi
Киевi державною адмiнiстрацiею N910741050001027343 вiд 19.10.2007р., з одного
боку та Приватне акцiонерне товариство <<МТС YKpaiHo>, iдентифiкацiйний номер
|4ЗЗЗ9З'7, мiсцезнаходження якого: 01015, м. КиiЪ, вул. Лейпцизькц 15, (далi
Орендар) в особi директора Киiвського територiального управлiння Приватного
акцiонерного товариства <МТС YKpaiHo Устиновоi Ольги Володимирiвни, яка дiе
на пiдставi довiреностi вiд 01.01.2011р. Ns0009/11, з iншого боку, вiдповiдно до
Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14.09.2011р. Nэ961, укJIZLли цей договiр про
наведене нижче:

1. Пункт 3.1 роздiлу 3 договору оренди Ns4438 вiд 01.09.2009р. викласти у такiй
редакцii:

пiдставi Методики розрахунку орендноТ плати за
державне майно та пропоршii fi розподiлу, затвердженоi постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 04.10.95 Jф 786 (зi змiнами) (далi - Методика розрахyrlку) i
стЕIновить без ПrЩВ за базовий мiсяць оренди - вересенъ 20l1p. : 9985,10 грн>>.
Орендна плата становить без П.ЩВ за базовий мiсяць оренди - вересень 2011р. :
<<Орендна плата визначаеться на

9985,10 грн.

Орендна плата за перший мiсяць оренди вересень 2011 року встановлюеться
шляхом. кориг).ваIIня орендноi плати за базовий мiсяць на iндекс iнфлячii за

2. В п.3.11 роздiлу З договору ореЕди Ns4438 вiд 01.09.2009р. замiнити <У разi
припинення (розiрвання) .Щоговору> на <У разi розiрвання за згодою cTopiH
,.Щоговору>.

З. Пункт 10.11 договору оренди Ns4438 вiд
редакцii:

01.09.2009р. викласти

у

наступнiй

<За вiдмову орендаря на вимогу орендодавця повернуги орендоване майно, у разi

припинення/розiрвання за рiшенням суду договору, орендар вiдшкодовуе
орендодавцю неустойку в розмiрi подвiйноi щомiсячноi орендноi плати за весъ час,
що вiдраховуеться вiд дати припинення або розiрвання договору до пiдписання акта
приймання-передачi (повернення), який пiдтверджуе фактичне повернення
орендованого

4. Bci

майна.>>

iHmi умови договору оренди jtlb44З8 вiд 01.09.2009р. за.пишаютъся незмiнними.

5. I]ей

.Щоговiр е невiд'емною частиною договору оренди Ns4438 вiд 01.09.2009р.,
скJIадениЙ у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу, по 9дному для
КОЖНО1 lЗ СТОРlН.
,/,1

6. Сторони

домовились, що цей ,Щоговiр вступас в силу з 20 вересня 2011 р.
протягом всього строку дii.Щоговору оренди.

1. Невiд'емною

i складовою частиною цього договору
- змiни до розрахунку орендноi плати.

е:

Платiжнi та поштовi реквiзити cTopiH:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

Регiона-пьне вiддiлення Фонду
державного майна Украiни
по м. Киеву
01032, м. Киiв,
бульвар Тараса Шевченка, 50г

plp 2600901З2615

N4Фоз2а62]

АТ

<<ДБ

Сбербанка Pocii>

о.В. Устинова

i

дiе

ПОГОДЖЕНО:
Начальник регiончшьного вiддiлення
,lФДМУ по м. Кисву
,зr,rуlТ,'Iffi'.'
iX,] ilr*r"'ý
-'i],.ъ
,tЬЁу:,.-# "rfi,;
,li,.,,,,.'] l:,,,,,:,,,,-l,,,],F. М. ТР
Уб аР О В
n

2011p.

державного нерухомого майна, що
знаходиться на балансi
пiдприемства,,Нацiональний
.Щержавного
центр Олександра,Щовженка''
/н аз

Назва i адреса
об'екта оренди

}.[g

Площа

об'скта
оренди,
кв. м

в

а б алан соуmрuмув ача./

BapTicTb об'скта
оренди за неза.пежною
оцiнкою на
31.03.2009р.

цiна м2

всього
об'екту,
грн-

вул.

2

(

1

технiчного
поверху
- частина даху

1

Bcbozo:

орендна
ставка,

Орендна плата за
перший (базовий)
мiсяць оренди

мiсяць,
piK

орендна
плата без
ПДВ, грн.*

З квiтня
2009р.

м.Киiв,

- примiщення

iндекс
-iнфляцii

Vо

Неру*оме майно:

Василькiвська,

застосованi
величини

13,00

3086,]7

40128,00

15,00

69414,67

208244,00

28,00

1,009)

по
вересеЕь
2011р.
(1,001)

40

Вересень
2011р.
1б

1з,2з

8з,| 1.87

9985,108*

* Оподаткування орендноi
плати здiйснюеться вiдповiдно до вимог чинного зiжонодавства.

** Орендна плата становить без
П.Щв за базовий мiсяць оренди - вересень 2011р.: 9985,10
грн.
>К

>К

Орендна

плата

за

кориг).вання орендноТ
року.

.'

i

=,',

директор Киiвського територiалъного "'
управлiння ПрАТ <<IVITC YKpaiHa>> "',',,-"

о.В. Устинова

.

Гол. бухгалтер

ffi*

Щоговiр J\b _VУdОЗ
про внесення змiн до договору ореfrди нерухомого майна
J\b4438 вiд 01 .09.2009р.
t

lvl.

,,/Y

КиТв

,

,'-

'_,

.,,

W

20i-3р,

,"'"

вИдiлення Фонду державного
майна Украiни по м. Киеву, iдентифiкацiйний код сдрпоу 19030825,
50-г (далi лtiсцезнаходження якого: 0t032, м. китв, бульвар тараса шевченка,
який дiе
оренлолавець), в особi начальника Трубарова Вiталiя Миколайовича,
пiдставi Положенrrя про регiональне вiддiленrrя, затвердженого Фондошt
I[IевчеНКiВСЬКОЮ
"u
державного майна украiни Ъiд zЗ.Оt,2006 р. та зареестрованого
в MicTi Киевi державною адмiнiстрацiею Ns10741050001027343 вiд
|uiio""o,
jg.to.zoo7p., . одного боку та Приватне акцiонерне товариСТВО (dVITC YKPaiHa>>,
вул,
iдентифiкацiйний Еомер |4зззgз,l, мiсцезнаходження якого: 01015, м. KlIiB,
Лейпцизька, 15, (далi ] ор.пдuр) в особi директора КиiЪського територiального
(мтс Укратна> Устиповоi
управлiння Приватного акцiонерного товариства
ольгП ВолодиМирiвни, яка дiе на пiдставi довiреностi вiд 01.01.2013р.

Ми, що нижче

пiдписа_пися, Регiональне

Ns000l/13, з iншого боку, уклали цей додатковий договiр про наведене нижче:

1.
z

i

t

строком на 2 (два) роки
,Щоговiр оренди Ns4438 вiд 01.09.2009 року продовжено
t 1 (одинадцять) мiсяцiв, що дiс з о/.Рg.аО/У до О/. Ж.2Й5}ВКJIЮЧНО.
т

2. Вiдповiдно до абзацу 2 ст. 11 Закону УкраiЪи "Про оренду державного

та

комунального майна" сторони домовились про наступне:
Орендар зобов'язусться
провести незtlлежну оцiнку орендованого згiдно договорУ ореЕдИ Jф4438 вiД
ot.oq.zooq року нерухомого майна, що € державною власнiстю, на нову дату
3з.!{IЦ4_р., вiдповiдно до вимог Нацiоншlьного стандарту Nsl "ЗагаЛЬНi
майНа i майнОвих прав", затвердженою постаЕовою Кабiнету
;"*д"
"Цi"-"
Украiни вiд 10.09.2003 р. Ns1440;
MiHicTpiB
01.09.2009
укпасти договiр про внесення змiн до договору оренди Ns4438 вiд
новим звiтом, та
року зi змiноЮ BapTocTi об'сктУ оренди, визначеною згiдно з
як наслiдок змiною орендноi плати за базовий (перший) мiсяць оренди.
сплатити рiзницю в оренднiй платi, якщо така виникне внаслiдок переОцiнкИ
орендоваНого державногО нерухомОго майна, з датИ на яку зроблено звiт про
нёзалежну оцiнку.
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3.

Сторони погоджуються що чиннiоть Щоговору оренди }Гg4438 вiд 01.09.2009
року припинJIеться в разi порушеннJI орендарем умов передбачених п. 2 цього
договору.

4. Bci iншi умови договору оренди Ng4438 вiд 01.09.2009 року
незмiнними,
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-Z2,68

о.В.Устинова

.Щ,оговi

ч

rt,

YУ4Щ
ореЙди

f /i*

про внесешня змiн до договору
нерухомого майна
ЛЪ4438 вiд 01.09.2009 р.

|{) ъf

f ,r/t/

м. КиiЪ

'ми, що нюкче пiдписапися, Регiопальпе вiддiлення Фоlцу дер2кавllого майна
YKpalHrr по м. Кшсву, iдентифiкацiйний кол е.ЩРПОУ 190З0825, мiсцезнаход2i(ення
якого: 01032, м. КиiЪ, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (дшri - Ореrцодавець), в особi

Вiталiя Мпколайовпча, який дiе на пцставi Положення про
регiонапьне вiцдiлення, 3атвердженого Наказом Голови Фоrrду державного майна
начаJIьника Трубарова

YKpaiHH вiд 02.10.2an р. Ng з607 та зареестрованого Шевченкiвською районною в MicTi
Кисвi державною адмiнiстрацiею N!l074l050007027343 вiд 04.03.20lЗр., з одного боку
та Приватне акцiонерне ToBapIrcTBo "МТС УКРАНА'', iдеrrгЙфiкацiйний код
L43зз9з7, мiсцезнаходження якого: м. Киiв' вул. ЛеЙпц"ri*ч, 15 (д.ri
Орендар), в особi директора КиiЪського територiагlьного управлiння Приватного
акцiонерного товариства "мтс УKPAILIA" УстЕповоI Ольг" Ёоrrод"мпрiвнrl , яка дiе
на пiдставi довiреностi вiд 01.01.20l3p. Ng0001/l3,з iншого боку, укJIали цЪй до.овiр про
наведене нижче:

едпоУ

-

1. В rгунктi 1.1. розлiлу l <ПрелметдоговоруD договору оренди Ng 4438 вiд 01.09.2009р.
слова <<зi звiтом про нсзаJIежЕу оцiнrсу станом на 31.03.2009
р.40128,0 грн. (1З кв.м.) та
208244,а0 грн. (15кв.м.)> замiнЕтИ на ( З висновкоМ про BapTic1b станом на з0.11.2012
р.
i становлпь 58l4б,0 грн. (13 кв.м.) та207265,00грн. (lSKB.M) без ПlF >.

2. Пункг 3.1 розлiлу 3 договору оре}ци Ns 4438 вiд

редакцii:

01.09.2009р. викJIасти

у такiй

<орендна плата визначасться на пiдставi Мgrодики розрar(унку ореtцноI tulати за
державне майнО та пропоРцii iT розподiлУ, затвердЖсноТ постановою (абiнету MiHicTpiB
УКРаihИ ВiД 04.10.95 Ns 786 (зi змiнами) (дапi - Мчгодика
розрахунку) та, . .ru"or*b без
пJts за базовий мiсяць ореrци - листопад 201,2p.* 8847,0}грн.
Розмiр орендно1 IUIати змiнено за домовленiстю cTopiH, вiдповiдно до п.l сг.2t
ЗакокУ Украi'нИ .,ПрО оре}щУ державнОго та комуналЬного майно> i становить без П.Щ
за базовий мiсяць ореIци-листопад 20l2p.9974,85 грн.
Ореtцна плата за перший мiсяцъ оре}ци сiчень 2013
року визначасться IIIJ'яхом
кор}rryваНня орендНоi платИ за базовИй мiсяцЪ на itцекСи iнфляцiТ грудень
мiсяцъ 20L2p.
та сiчень 2013 року

3. У пунlоi

5.5 слова <перевiрки його стану i вiдповiдностi напряму використанIл.я за
цiльовиМ призначеНням, визНаченомУ чим .Щоговором> замiнйи словами (коЕгроJIю
за йогО використанЕяМ та виконаншIм
умов.Щоговору>.

..

слова
У пунктi ).Б

(<3BtToM

про оцlнкуD 3амlЕити словами (висновком про

.clr,Bupri.rbn,
Ё{ii,
ff i,+
-о-,, Q
такiй прпяrrriТ'
'ffiilпrнкт
вик.пасти пв .гяriй
8 Dtrrпа..,rl'
8.1 глави
А,.

редакцiТ:

dT

i: ,
Балансоугримувача
виконlцццi.lit[ýфli
заJI}ценням
мохпивим
з
ffiЁ,,.
/Ж-- ýr4,?- Контролювати
Т1 ВИКористання Майна, переданого в оренду uu д"j::.ч_:у., r.i,эýr,*;
,+ЫЛагочорУ
Балансо)ruримувачем вживати вiдповiднж зшrý4iвur']#
спiльно

-Wffйыiдностi

.,,

з

.jl- раагrванняD,

'Ча,
'.:,._::, '

Bci iншi умови договору

вiд 01.09.2009 роцу залишакrгься

незмiнними.

.-'j

'

орешди Ns4438

]' 1. сторони домовились, що умови

передбачеНi

П.2 lýОГО

ДОГОВОРУ,

застосовуються до них з 01.01.2013р,

8.

вiд 01.09.2009
Цеfi договiр е невiд'емною частиною договору ореIци Ns4438
мlлють однакОВУ ЮРИДИЧНУ СЕТry, ПО
року, сшtадений у 2-х примiрника)q що
одному для кожвоТ iз cTbpiH, та вступае в силу з момекry пiдшlсання i дiе
гIротягом всього cщotry дii договору ореlци,

9.

Невiд'емною i ск.тtцдовою чаGтиною цього договору
- змiни до розрilryнку орендноТ гшати.

ф

€:

IIлатiжнi та поштовi реквiзпти cтopiн:

ОРЕ}ЦОДАВЕЦЬ:

гiон.шьне вiддiлеtшя Фоrцу
державного майна Украiни
по м. Киеву
0l032, м. Киiв,
бульвар Тараса Шевченка, 50г

Ре

ffi

}7,1--o-

l
---Й-..,в,
м.п.

'/

ОРЕН.ЩАРз

Прпватне акцiонерне

товарпство

(&1тс

YKparпаll
01015, м. Киiв, вул. Лейшtrrзькъ l5
Код еДРПОУ 14333931
рlр 260090l326l5 АТ к!ý Сбефанка Росii>
мФо з20621
22-68

о.В.Усfiшова

,

ПОГОДЛtЕНО:
Irого вiддiленнrl

по м. Киеву

Трубаров

20-р.
Змiнll до розрахунцу орендноI
пл8ти за перший /базовшй/ мiсяць оренди
державного нерухомого MafiHаr що
зII8ходшться II8 балавсi
НацiонаJIьного центру ОлексsIцрп rЩов}кенка
/н аз

в

а бм

ан с оу m рuму

в

ач

а/

a

Варtlъть,об}ёrffi,,
Назва i адреса

об'екга
оренди

ГLпоща

об'екта
ореtци,

орЭrциlьд:..
варгiнT; эМноtл на

кв. м

Всъого

об'екту,
Нерухоме маfiно
0З040, м,КнТв,
ул,Василькiвсь
l
Bcbozo:

+

2Е,00

Орrrдн8 IuIaTa за
базовиfi мiсяцъ оре}цн

застосованi

виdffiЬКOШ,про

4472,77

58l46,00

l3817,67

207265,00

ilцекс

iнфлячiI

орендна

ореtцна

ставкц

плата без

%

20 l 2р.

оподажування ореtцвоТ платЕ здiйснюеться вiлцовiдно

690Е,Ез
847,03 i r
997 4,8{ t,} r
8

26541 1,00

законодавства.

l93820

Листопцд

до вимог

чшtяого

tr

Operrдra плата за першпЁ мiсяць ореtцп сiчень 2013 року встановJIюетъся IIIJIл(oM
кориryванIu ореIцноi плам за базовиfi мiсяць на irцексп iнфляцii за
црудепь мiсяrъ 2012
року та сiчень 2013 року.
+**
,a

,,.,,

.

,l:::.: ,,.:.,

Украiнн кПр ореlЦУ Державного та комуЕ.Uьного
мrсяць оре}ЦД-JШстопцД 2012р.9974185 грн.

iiii,:,c*,,--*,

м.п.

до

п. 1

cт.2l Закону

tlpo BHeceHHsl
г\,1

.

ДоГОВIР
:}Nlirr

Хrф

ло договору ореllлft шерухомого майна
Лg 4438 вiл ()1.09.2011

"$р"

I( l.rTB

ми, щсl

t1и)кче пiлтtисitллtся: Регiональне вiддiленняl

rýlмltц

201,7

Фонду державного майна

яl(ого:
YKpaTHlr п0 м. Кнсву, iлон,гиt}iкацiйний код СД)Поу l9030825, мiсцезнахоJlжеl{ня
нitчllJlьtlикlt
особi
в
(да.lli
Оренлtlлавець),
оlозz, м. КиТв, бульЙар Тараса Шевченка,50-г
["Iоложелlt,lя пр0 регiол,tалыле
llillcTaBi
lta
лlсий
СвгеlliйOвllrlа,
дiс
Олексанлра
Ity.l.oon*"
УкраТни вiд 02,10,20l2 р,
майна
Фон;tу
llср}кав}l0го
вiдliлення, urrrо*р.,r**пlого Наказом
MicTi I(исвi /lep)KaB!lo}t)
в
N,,з607 та заресстрованOго Шевченкiвсьliо}Ф. районrrоlо
(зi
змiнами tt}lесе}tими t"lаказOм Фонду
tutмiнiстраttiеюЪiд о+.оз.zоlЗ р. Nsl074l05000702,1343
та Прllватне акцiонерне
.,i*prnuunb.,r майна УкраТни вi.rt 29.08.20l4 р. J,{!2205), з сlдttсlго боку
,lкого: 0l60l, м.
мiсцезнаход)t(gн}trl
14з3з937,
,uu"pu.r"o <МТ'С Украiпа>r, код еДРПоу
Технi'ttttlГt)
ДеПаРТаМеllry
I(итв, вул.лейпцизькfl, l5, (даrli - Оренлар) в особi начшlь}lика
вiл 26.09.20lб р.
L(SHTP ёкрlrпшiкОва СсргiП Сергiйовlrча, яl(иЙ дiс tta tliдс,гавi ловiреltостi
2З.l1.20lбР. Ng930, З
зч, ojsrlro, Bi;tпoltiдlro до Постанопи Кабirлеry MiHicTpiB УкРаiЪИ ВiД
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ФОНДУ ДЕр}ItАвного мдйнд укрдiни
ПО MICTY КИ€ВУ
01032,

0!.

oI/"
На

J\Гg

QT-

1

мсп

01б01, м.КиiЪ, б-р Шевченка, 50-Г, тел./факс (044) 281-00-18
e-mail: gorod_3O@ spfu.gov.ua, код еДрпо.й 19030825

2015р. Jф з0-0б/
5 -1

0693 (вх.5 706)

/ !J/
ПрАТ ''МТС УкраiЪа''

01б01, м. Киiв, вул. Лейпцизька,

15

Нацiональпий центр Олександра
Про проdовilсення mермiну dit dоzовору
оренduNs 4438 вid 0I.09,2009p,

,Щовженка
03040, м. КиiЪ, вул. Василькiвська,

1

Мiж
_
УкраiЪа"

регiональним вiддiленням ФЩмУ по м. Киеву та ПрАт ,,мтс
укладено договiр оренди за Ns 44з8 вiд 01.09.20'09
р. на державне
нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: м. КиiЪ,
вул. Василькiвсъ^ка, 1.
_ Враховуючи належне виконання умов договору оренди протягом його
дiТ, згiдно ст. 764 IKY, ст. 17 Закону vкраъи
,,Пр; ор."ду державного та
комун€tльного майна" регiональним вiддiленням було .rродо"*."о
TepMiH
дii вк€ваного договорУ оренди на наступний TepMiH (до ot.06.20lB
р.).
KpiM того, регiональне вiддiлення пропонуе Вам суворо
дотримуватисъ
взятих на себе зобов'язань, протягом наступного строку
дii зазначеного
договору оренди нерухомого майна державноi власностi (в т.ч. своечасноi
сплати орендних платежiв, страхування орендованого майна,
та надання
копiй вiдповiдних документiв до РВ Фд4У по м. Киеву
стосовно вк€ваних

зобов'язань у встановленi договором термiни).

одночасно звертаемо

Ва-у

що

орендоване майно
ува.y,
застраховане до 3 l .12.201 5р.
регiоналъне вiддiлення, у зв'язку з страхуванням орендованого
майна
на користЪ балансоУтримувача, проситъ НЪцiЬнальний
Ъ."rр Олександра
,Щовженка проконтролювати своечасне виконання орендарем п. 5.8.
зазначеного договору оренди щодо поновлення
договору страхування на
увесь строк оренди та мiсячного TepMiHy пiсля закiнченrr" до.о"ору оренди .

Вiдповiднi документи повиннi бути наданi орендарем з супровiдним
листом до вiддiлу дiловодства та контролю рв Фд4У ,rо ,.
Киеву.

щоводимо до Вашого вiдом8, Що за даними вiддiлу облiку та контролю
за надходженням коштiв вiд оря*дноr плати РВ ФдмУ по м.
Киеву за
орендарем, станом
dD, 0{, z015 року значитъся заборго"ч"i.r"
З оренДноi
----Грн. Та пеня в

плати

на

розмiрi

--

Црн.

Водночас, пропонуемо сплатити орендну плату та пеню (в
наявностi) та в 20 - денний TepMiH надати копii платiжних документiв до

разi
регiонального вiддiлення.

В

iншому разi регiональне вiддiлення

ФД4У по м. Киеву

буд.

змушено iнiцiювати питанЕя щодо дострокового розiрвання договору оренди.

Началъник РВ ФДМУ
по м. Ки€ву

s

Вик.: Гавенко В.М./ 281-00-24

1

W

О.€. Кучеренко

