
ДОГОВР ОРЕНЛ{ J\9

нерухо}lого rrайна, що Еа-IскЕтъ до державноi власностi
g{yy

м. Киiв

МИ, ЩО НиЖче пi/тписа.lшся, РегiопаJIьЕе вiддiлення Фонду дер}Iсавного майна
Украlhи по м. Кисву, iлекгифiкапiйш{й коа е,ЩПОУ 19030825, мiсцезЕФ(оджешш якого:
010З2, м. КиiЪ, бушвар Тараса Шевчеrкц 50-г (да-тri - Орендодавець), в особi Еачальника
КУЧеРеНКа ОЛексаплра €вгенiйqзЕч1, яквI; дiе на пiдставi Положення про регiонаJIьне
вiддiленllя, зmверджеЕою Еаказом Голови Фонry державIIого мшlна УкраЪи вiд 02.10.2012
року J\b 3607 та зареестоваIIою Шевченкiвською районною в MicTi Киевi державною
адмiнiстр,шliею NЬ 1074i050007027З4З вiд 04.03.2013 рок,у,(зi,змiнами внесеними згiдно
FакаЬу Фонду державЕого майна УкраЪи вlд29.08,2014 року }llb 2205), з одноfо боку та

громадська оргашiзацiя <Iпсгггуltiя нестабiльних дуDIок), iлеrrrифiкаuiйний код
еДРПОУ 24257005, мiсцезнасодкеЕIIя якого: 01001, м. КиiЪ, вул. ЛютераЕська, будинок 4,
lсэартuра 22 в особi Голови правлiння Баршиновоi Оксапи Германiвни (дагri - Орендар)"
я{а дiе на пiдставi Статуry, зареестованого управлiннmr юстицii в м. Киевi вiд З0.05.1996
N9 0067-96 г.о. (зi змiнапли вiд 12.08.2015 }.lЪ 10701070001058581), укJIЕIли цей ,Щоговiр про
наведёне нижче:

1. Прелмет [оговору
i,1. Орейдодавець передае, а Орендар приймае в строкове платне корисlування

державне нерутоме майно - нежитловi прил,tiщеIIЕя на п'ятому поверсi булiвлi корпусу Nb6,
загальною площею 90,40 кв. м. феес,тровий номер 22928085.|.АJqАДДЛ712), розмiщене за
Ф{ресою: 03150, м. КиiЪ, вул. Василькiвськц 1, (далi - Майно), що перебувае на балансi
.Щержавного пiдприемства кНацiональний центр Олексанлра ,Щовженка>, iдентифiкачiйний
кол €,ЩРПоУ 22928085 (далi - Батrансоутримувач), BapTicTb якого визЕачена згiдно з
висновком про BapTicTb ст{шом на 30.04.2016 року i стшrовить 1047400,00 грн. без ПДВ.

i.2. i\rlайно переда€ться в орещry з метою розмiщення громадськоi органiзашii, що не
використовусться для прова]IжеЕIuI пiдприсмницькоi дiяльностi

i.3. Стшr Майна на момен1, укJIадення договору, визначаеться в шстi rrриймаilн,я*
передавання за узгодженим висЕовком Балансоутримрача i Орендаря.

2. Умовп передачi орендованого майна Ореплhрю
, 2.1, оренддар встуIIае у строкове платне користуваиня Майном у TepMiH, указаriлIй 1,,

ýоговорi, аJIр Ее ранiше даги пiдписання Стороналли цього ,Щоговору та акта прltйi,лаэlня*
передавап:rя.Ь4ф*о.

Z2 ПерЬдача Майна в оренду не тягне за собою виникнеЕня в Орендаря права
власностi Еа йё Мш?но. Власником Майна запиша€ться держаза а Орендар користуеться ним
протягом строку оренди.

2.-l.'Передача Майна в оренду здiйснюеться за вартiстю, визЕаченою у звiтi про
rtеза,те)|шу Ьцiнку, сIшаценому за Методикою оцiнrg.

2,4. Обов'язок щодо скJIадання акта приймаirня-передавання поктIадаеться на,

Орендодавця.
3. Оренлна плата

3.i. ОренлЕа плата визначена на пiдставi Методики розрахунку орендноi плати за
державIIе майно та пропорцii iT розподirry, затвердженоi постшrовою Кабiнеry tMiHicTpiB
Уlсрани вiд 04,i0.95 Ns 786 (зi змiнапли) (далl - Методика розрахунку) i становить без ПДВ за
базовий мiсяць розрахунку - KBiTeHb 20lб року 4i78,79 грн.

3.2. Ilарасування ГtДВ на суму орендноi плати здiйснюеться у порядку, визЕачеЕоil{у
законодЕlвством.

З.З. Оренлна fiлата за кожний rrаступний мiсяць визначаеться IIIJIяхо\r кориryвання
оренлноi Елати за ЕоIIереднiй мiсяць на iндекс iнфлячii за настуЕIIий мiсяць, iз врахранням
Iryнкту 9 роздiпу <Прикiнцевi положення> Закону УкраЪи кПро .Щержазний бюмет УкраЪи
на 2С16 piк>.



/

Оперативна iнформачiя про iндекси iнфлячii; розрахов.шi .Щержавною с,ггулсбою

.тчrr.r"*'Украiни, роЪмiщуеться на веб-сайтi Фонду дёржавного майна Украi'ки.

з.4. у рЪi *орr.rуrйr" Майном протягом неповногQ каJIеIrдарного мiсяцЯ (першогО

тdабо останн"о.о rrлiсяцiв оренли) добова орекдна плата за днi користуваЕня визначаеться

згiдно з tIинною МЕтодикою розрахун*у rlu ocнoBi оренднОi ПЛаТИ За ВiДПОВiДЦi МiСЯЦi

пропорчiйно дням користування.
з.5. Розмiр орЪrл"оi плати переглядаеться на вимогу однiеТ iз CTopiH у разi змiнИ

МетодикИ Гi розросУнку, icToTHoi змiнИ cтtlнy об'€кта ореЕдИ з не3zшежнlлх вiд CTopiH приIмн

та в iнших вип4дках, перелбачених чинним законодzlвством.

3.6. Орендна плата перерчD(овуеться до державного бюджету та Батlансоугримувачу у

спiввiдношеннi 70 уо До зQ о)о щоriс"ц" не пiзнiше 15 числа мiсяця наступного за звiтним з

й*у"*rям цtомiсячного iндексу iнфляцii вiдповiдно }о пр9порцiй розполi.тry, установлеЕих

Кабiнетом MiHicTpiB Украrни i чинних на кiнець перiрдУ, ia який_ здйснюеться платiж, iз

врФryванн"* ,rу**ry 9 розлiлу_кПрикiнцевi положентяl) Закону Украhи кПро .Щержавний

бюджет Украiни ,u Zбr? pi*o. Т"йасово до 31 грудrih"2016'року орендiа плата у повному

обсязi СПРЯI\,Iовуеться на dиконанчя 9татугних завдаЕь Бliпаксоугримувача,

l.i.'орЁrоrч ;;;ru, перёfrахо"йu 
".."осчасно'iбо] 

не в повномУ' обсязi, пiд.тrягае

iндексацii i стяryетЬся дО бюджетУ та БатlанСоугримувачу у визначеному пувктом 3,6

спiввiдношеннi вiдповино до *""о.о законодавства yrрт.ни з урахуванням пенi в розмiрi

""о-"rБ"iЪЫко"Ьi 
.ru"*и нвУ на дату нарiDryвання fiý.ц.i,iih суми забоfrгованостi за кЬжний

дJi;;;;;ЙlЯ;й, )",*.чаюч,дф" oin"i1 1. "p**iiiiltry 
пунlту 9 роздiлу кприкiнцевi

положенняо Закоrrу Украihи кПро .Щержавний бюджет.Укрztl'ни на 2016. pio.
з.s. у разi, якщо на дату сплати орендноi платрi Заборгованiсть за нею становить

загалоМ ,. ,.r*. нiж трИ мiсяцi, ОренлаР такоЖ сплачуё штаф у розмiрi З % вiд суlrли

заборгованостi. .

з.9. Надмiру сплачена суIиа орендноi плати, що цадiйшла до бюджеЦ, пiдlягае в

установлено"у ,rор*ку загriку 
" р*уrо* майбутнiх пл4тежiв; а v газ|lеможпивостi тшсого

зшriку У зв'язку .з . припиненням орендних вiдносин j- поверненню Оренларю, Для

забезпеченнЯ по"ер"Ь""" .*ru".*ri коштiВ сторонИ керуютьсЯ вимогаillи Порялку

повернення кошгiв, помилково "Ф надмiрУ зарахованих до держttвЕого та мiсцевих

бюджетiв, затвердженого накщом .Щержавного кff}нач9йсIва Ук_гаlrlлвiд 10,12,2002 року

Ns 226 (у п.дuцili: "*ЙУ .Щержавно.о **"чr"пствi,УrрЫни ъiд 29.05.2008 року Nч18l),

зареесцова11ого " мйi.r"р.йi юстицii, УкраrЪи 25.:12'.?002 року за },{Ь 1000/7288, та

постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украrни ыд 16.02.2011 року ХЬ 1.06_ кЩеякi питЕшня введеЕIIя

oOni*y податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших доходiВ бюджету> (зi змiнами)>,

3.10. ЗобОв'язаннЯ ОрендарЯ щодО сплати оренлноi плати забезпечуються у вигJIядr

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

р*у"о* oi..нднof плати за останнiй мiсяць оренди,

ЯкщО договiР QрендЦ укпаденО на сток, менший нiж одиН мiсяць, вноситьЬя завдаток

у розмiрi орендноТ IIл4тIл за цей сток.
з.1l. У разi розiрВа"н" заЪ.одоЮ сторiН,ЩоговорУ оренди Орендар сплачуе орендry

плату до дня по".ir"r"я Майна за актом приймання-передавання вюIюtпlо. Закiнчення

строкУ лii Щоговору'Бр."о" не звiльняе Оренларя вiд обов?язку сплатити заборгованiсть за

орендноЮ платою, якщО така виниКJIа, у повНому обсязi; урЕtховуЮчи санкцii, до державного

бюджету та Багrансоугримувачу.

4. Використання амортизацiйних вiдрахувань.i вiдновлення орендованого Майна

4.1. ilерелбаченi законодавством чrорr"rччiйнi вiлраrувЕlння Еа орендоване Майно

нарФ(овуIотьсЯ йогО БапансоуТримувачеМ i викориСтовуIоться на повне ,вiдновлення

орендованих основних фондiв.
4,2. Полiпшення орендованого майна, здiйсненi за рахунок аМОРТИЗаЦiЙНШ<



здiйснення невiд'емнID( полiпшевь орсЕiIоваяопо державного майна затвердженим накдlом

Фонлу державного майва Украiш вiд 03.10.2006 porcy Nя l52з та зареестрованим у
MiHicTepcTBi юстицii YryafBB 18.10.2006 рцу за М llz!l2997.

5. Обов'язки Оренларя
орендар зобов'язуеться :

5.1. Використовувати орендовtlне Майно вiдповiдно до його uризначення та yI!(oB

цього.Щоrовэру.
5.2. П|отягом мiсяця пiсля пiдцисання.Щоговору вЕести завдаток, перелбачений циt*t

,щоговором. Завдаток стяryсться до державного бюджеry i Баrrансоуцримувачу у
спiввiдношеннi, визначеному у пунктi 3.6 цьч:о .Щоговору. Пiслrl_закillення дii .Щоговору

орендИ здiйснюеТься переРzD(уваннЯ орендноi платИ за останНiй мiсяць з урФ(уванЕям

"-"...rо.о 
Оренларем завлатку. ,У разi порушення.l'О!рвдарем зобов'язаtlня зi сплати

орендноi плJr" BiH мас вiдшкодувати державному бЁлжеф i Бапансоугримувачу збитки в

cyMi, на яку вони перевищують розмiр завдатку.
5.з. Своечасно й у повному обсязi сплачувати орендну плату до державного бюджеry

та Ба.панСоуIримрачУ (У платiжниХ дорrrення)(; ЯКi 'оформ.тпое Орендар, вкшуеться

кПризначенhfl'пhdтеж$i'за зразком, якFЁ надае Орендодавець листом при укJIаденнl..-_г_.-!l.!.Jс|!',i'r'ii.r''I..'',i'.-...'..Ii.iit1t'r..

договору орекдиr.
ъ.+:забьзпечувати збереження орендованого Майна,,запобiгам його пошкодженню i

псуванню, тримати Майно в поfrялку, передбаченому санiтарними нормztми та правилаN,{и

пожежноi безпеки, пiлтримувати орендоване Майно в нал9жцому cTaHi, не гiршому, нiж на

момент передачi його в оренду, з врzD(уванням нQрмаJIьцого фiзи.тного зносу, здiйснюватИ

зФ(одr промпожежноiбезпеки. .,:: ; ,,1 l

5.5. Забезпе,тити Орендодавцю i Балансоутри.\4увачу доступ на об'ект оренди з метою

контроJIю за його використанням та виконанням умов,Щоговору.
5.6. У разi виникненнlI загрози або настанЕя надзвичйних сиryачiй, пов'язаних 3

природною стихiею: )aраган, землетрус, великий снiгопад,.ожеледиця тощо, надавати своiх
працiвникiр, лля 1х поц9р9д?кення та лiквiдацii наслiдкiв.

5.7. 
'CBoc.,racнo, 

здiйснючати, за. власний ра4уяок, поточний ремонт орендованого

майца. Цir,.,,у.iиова .щоговору но розглядаеться як дозвiл на здiйснення полiпшень

орендовЕlНого МайНа i не тягне за собоЮ зобов'язання ОрендодавIц щодо компенсацii

BapTocTi полiшпекь.
У разi, якщО ОренлаР подае зшвУ на погодження Орендодавцем здiйснення

невiд'емнЙ полiпшень ореЕдованого Майна, BiH зqбов'язаний наДатч експертний висновоК

на проектЕо-кошторисЕУ докУментацiю на здiйснення невiд'смних полiпшень,
5.8. Протягом мiсяця пiсля укJIадення цього,Щоговору застахувати ореЕдоване МйнО

не менше, нiж на його BapTicTb за висновком про BapTicTb (франшиза безумовна - 0%) На

користь Багrаlrсоутримувача (виголонабувачем е Бапансоутримувач), який несе рИЗИК
випа,дковоi загибелi чи пошкодження об'екта орекди, у порядку, визначенОМУ

законод.lвством i протягом 5 днiв пiсля стрtлхувЕlння надати орендодавцю копii стрЕlхОВОГО

полiсу i тшатiжного дорrIення,про сплату страхЬвого:'платежу. Постiйно поновJIювати

логовiрстрtD(ування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застр€lхованим.

5.9. 'На вимоry Орендодавця проводити звiрявня в3аеморозрФ(ункiв по орендних

платежtD( i оформляти вiдповiднi'акти звiряння та надавати копiТ платiжних доруIенЬ.
5.10. У разi припинення або розiрвання .Щоговору повернуп{ Орендодавцевi l

Балансоугримувачу орендоване Майно в нмежному cTaHi, не гiршому, нiж на мОМеНТ

передачi його В оренду' з урахуванням нормального фiзичного зносу, Та вiлпткодувати

Орендодавцевi збитки в разi погiршення стану або 
"втрати (повноi або частковО)

орендованого Майна з виЕи Орендаря.
5.11. Здiйснювати витрати, пов'язанi з уtриманням орендованого Майна. Протягом 15

робо.мх дliв пiсля пiдписання цього .Щоговору укJIасти з Бшlансоугримувачем орендованогО
Майна логовiр про вiлtчкодування витрат Багlансоутримувача на утримання орендовuшого

Майна та надання кому,нЕuIьню( послуг Орендарю



5.12. Нести вiдповiдапьнiсть за дотримд{ня правил експJryатацii iнженерних морож;
пожежноi безпеки i сшiтарii в пвимiщеннях згiдно iз законодtlвством.

5.13. У рщi змiни pED(yHKy, нzвви пцприемствц телефоку, юридичноi'адреси письмоВо
повiдомляти про це орендодавця у тижневий строк.

5.14. Не надавати TeTiM особам прzлво користуваЕня об'ектом оренд{ та iншi права
(повнiстю чи в певнiй частинi), що виIIJIивЕлють з цього договору, в т.ч. на правФ( суборенд,I.

б. Права ОренларiI
Орендар мае пр€lво:
6.1. Використовувати орендоване Майно вiдповЦно до його призначення та }мов

цього.Щоговору.
6.2, 3u письмовою згодою Орендодавця проводити заlrлiку, розширення, технiчне

переозброенЕя ореIцованого Майна, що зумовJIюе пiдвищення його BapTocTi.
6.3. Самостiйно розпЬдiлятl.л доходи, отриманi в результатi використання

орендовtlного Майна, створювати спецiапьнi фонди фозвитку виробництва" соцiаrьно-
культурних заходiв тощо).

7. Обов'язки Орендодавця
Орендодавець зобов' язуеться :

7.1. Перелати Оренларю в оренду Майно згiдно з циМ.Щоговором за актом приймання-
передавання майна" який пiдписусться одночасно з цим.Щоговором.

7.2. Не вчиняти дiй, якi б перешкоджЕши Орендарю користуватися орендованим
Мйном на yl},roвФ( цього .Щоговору.

'1.З. У випадку реорганiзшlii Орендаря до припиfiення чинностi цього .Щоговору,

укJIасти логовiр про внесення вiдповiдних змiн до цъого .Щоговору з одЕим iз
правонаступникiв, якщо останнiй згоден стати Орендарем.,

7.4, У разi здiйснення оренларем невiд'емних полiпшень орендовzlного MartrHa

орендодавець зобов'язаний здiйснювати контроль за здiйсненЕям таких полiпшень
:.,

8. Права Ореlцодавця
Орендодавець мае право:,'
8.1. Контро.тповати з мсiжltивим затrученням ýалансо}.трим)вача виконання yly{oв

,Щоговору та використання Mafuq переданого в оренду за.Щоговором, i у разi необхiдтостi
спiпъно з Ба.тrавсоугрим)rвачем вживати вiдшrовiдцrих заходв реагування.

8.2. Виступати з iнiцiатлrвою щодо внесення змiн до цього ,Щоговору або його

розiрваrтня у разi погiршення стдту орендованого Майна внаслiдок невиконання або
ненаJIежного викоЕtlЕItя умов цього,Щоговору.

8.3. Здiйснювати кокгроJIь за 0таном Майна шJIя(ом вiзуапьного обстеження зi
скJIаданням аюа обстеження.

9. Вйповiдальнigть i вирiшення спорiв за.Щоговором
9.1. За невикончlння або ЕеналежЕе виконання зобов'язань за цим.Щоговором Сторони

несугь вiдповiдштьнiсть згi.dно } .шнним законодавством Укршни.
9.2. Орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Оренларя. Оренлар не вiдповiдае

за зобов'язаннями орендодавця. орендар вiдповiдае за своiми зобов'язаннями i за
зобов'язаннями, за якими BiH е правонаступником, викJIючно власним майном. Стягнення за

цими зобов'язаннями не може буги звернене на ореЕдоване державне Майно.
9.3. Спори, якi виникЕlють за цим .Щоговором або в зв'язку з ним,.не вирiшенi шляхом

переговорiв, вирiтrrуlоться в судовому порядку.

10. Строк чинностi, умови змiни та припинення.Щоговору

u{8o
l0.1. Цей Договiр укJIадено стррком н.а 2 (два) рокц11 (олинадчять) мiсячiв, що дiе з
Ь,l4шЦ zOi(po*y ло ,,J.a[o L-чl,fuil,Ё'zфро*у вкпючно.
l0.2. Умови цъого ,Щоговору зберiгаrrdть силу протягом усього сlроку цього .Щоговору,

у тому числi у випадкФ(, коJп.i пiёля його уклалення законодавством установлеIIо прz!вила, що



/

погiршують стtlновиlце Оренларя, а в частинi зобов'язань Оренларя щодQ оренлноi плати ,

до виконання зобов'язаrrь.
10.3. Змiни до yI!{oB цього .Щоговору або йогq розiрвання допуск.lються за взаемно1

згоди CTopiH. змiни, цо пропонуються внести, розгJцд.lються протягом ОДНОГО МiСЯЦЯ З ДаШI

ix подшtня до розгляду iншою Стороною
10.4. у разi вiлсугностi зЕrяви однiеi iз cTopiH про припинення або змiну цього

,ЩоговорУ пiсля iшriнчення стокУ його чинностi протягом одного мiсяця, rЩоговiр ввaDкаеться

11родовженим на той самиЁ строк i на тих саN,Iш( yI\doBaD(, якi"були, передбаченi цим

Дговором, з урD(уванняlrд змiн у закоЕодавствi на дату продовженця цього [оговору.
iO.S. Г.органiзшliя Орендодззця або перехiл права власностi Еа орендОвапе МайнО

TpeTiM особапЛ не е пiдсТа"оЮ для змiнИ або припИненнЯ чинностi цього ,Щоговору, i BiH

зЬерiгае Qвою чинНiсть длЯ новогО власника орендовttного Майна (його правонаступникiв),

1 0.б. Чиннiсть цього .Щоговору припиня€ться внаслiдок:

10.6.1. закiнчення стоку, на який його було укпадено;
1 0.6.2. загибелi орендованого' МЬйна;
10.6.3. достоково за взаемною згодою CTopiH або за рiшенням суду;

1 0.6.4. бшкругства Оренларя;
1 0. 6. 5. лiквiдшдiТ Оренларя-ю. р]l+зчноi особи ;

10.7. Сторони погодж)rються, що цеЙ ,Щоговiр буле лостроково розiрваний на вимоry

Орендодавця, якщо Оренлар:, , .' ...

tб.z.t. користуеТься МайнОЙ не вiдповiдно до умов.Щоговору;
|0.7.2.нtlвмисно або з необереiiкостi погiршуе стан МЙна та iнШОГО ОбЛаШrаННЯ;

10.7.3. сист9матично /бiльшi,rр"о* раз/ порушус термiни з4iйсненнl бц":i111: платежiв за

цим договором та не надав платiжнi доруIення до регlонального вlддшення;

|0,'7.4. не робить згiдно з уN{ова.пdи .Щоговору ремонт орендовЕlного Майна;

10.7.5. перелае орендоваНе Mifiiio, його частину у суборонДУ, укJIадас договори про сумlсЕу

дiяльнiстi, де внесКом сторони е право на оренду орендованого за цим.Щоговором

Майна;
l0.7.6. перешкоджае спiвробiтникап,r ОрендолавшЯ та Баrrансоутримувача здiйсцюваттr

перевiрку стану орендоваIIого Майна;.
l0.7.7.He переглядае-орендну. плаЦ, в разi внесення змiн до Методиrси, яка передбачае

збiльriцення оренднЬt Тrлати;

10.7.8. не виконав зобов'язаЙняi. S.Z та або п. 5.8 цього,Щоговору,
10.8. В разi пришанення або розiрвшrня,Щоговору:

10.8.1. полiпшенНя орендоВаfогО Майна, здiйсненi Оренларем за рzD(унок власних коштlв,

якi Moxcra вiдокремити вiд орендованого Майна не завдaючи ЙомУ шКОДИ, ВИЗНalЮТЬСЯ

власнiстю Орендаря; i1.1:

10.8.2. BapTicTb полiпшенЬ орёнлованого Майна, зроблених Орендарем як за згодою так 1

без зiодИ ОрендодаВця, якi не можна вiдокремИти беЗ шкоди для Мйна" компенсацiТ

не пiд.тигае, цi полiпшення вIцlнчlються власнiстю держави.
10.9. У разi приПиненнЯ або розiрВання цьоГо ,ЩоговоРу Майно протягOм тьох

робо.п,Iх дriв повертаеться Орендарем Орендолавцю / Бапансоугримувачу.
У разi, якщо Орендар, зафимав повернення Мйнq BiH несе ризик Його вИПаДКОВОГО

знищення або випадкового пошкодження.
10.10. МайнО BBEDKaeTbci ловерненим ОреНдодавцЮ / БмансоУцимувачу з моменту

пiдтшсання Сторонаlли акта,лриймання-передаваIIня, обов'язок щодо склад4ння акта

прийманнЯ-передаваНня прО поверненНя Мйна покJIадаеться на Орендаря.
10.11. За вiдмову орендаря на вимоry орендодЕlвця повернуги орендовtlне майно, У

разi припинення/розiрв€lння за,рiшенням суду договору, орендар вiдшкодовуе орендодавцю

неустойкУ в розмiрi подвiйноi'щомiсячнОi орендноi плати за весь час, що вiдраховуеться вiд

дz}тИ np"r"r""rr" абО розiрваннЯ договору дО пiдписаrrня акта приймання-перелачi

(повернення), який пiдтверлжуе фактичне повернення орендованого майна.

10.12. Взаемовiдносини CTopiH, не вреryльованi цим.Щоговором, реryлюються тIинним

законодавством Украiни.
10.13. Щей .ЩогОвiр ухладено в 2 (двох) примiрника(, кожен з яких мае однакову

юридичну силу, по одному для Орендодчlвця й Орендаря.

t

l
l

l

l

i



11. Особлпвi умови
11.1. СтоРови погоДиrпiсь, що ореrцОваЕе майно приватизаIIii оренларем та третiми

особапли не пiд.пягае

12..Щолатки

12.1. Додатки дО цьогО.ЩоговорУ е йогО невiд'емною i складовою часмною. ,Що IЕого

[оговору дод,аються:
l 2. l . 1. розра,\уIIок орендюТ платlа;

l2.1.2.звiт про оцilпсу майна, що передаеться в орендуi
l2,1.з, акт прийманЕя-передаваIIня орендовtlного Майна.

13. Платiжнi та поштовi реквiзити CTopiH

Орендар:

Громадська органiзацiя
<<Iнстиryuiя нестабiльних думою)
Код еДРПОУ 24257005

Мреса:01001, м. Киiв, вулиця
Лютеранськ&, булинок 4, квартира М 22

р/р: 26006053135803 в ПАТ КБ
кПриватбанк)

О.Г.Баршинова

ам. 4;\
{,а

Ф
|.Ф
+ж9

ч.цу*оrк,

к*.\*ýgi#/'
Жr оrонаахdФ
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Розрахупок
Iшатп за базовшй мiсяць ореЕдп
дер?кавЕого пер}rхомого майпа
Майпо перебувае па балансi

.Щерlкавного пiдпрллемства <<IIацiопальйий цептр Олексапдра.Щовженка>

*0податкув:lнЕя орендноi платлt здйснюеться вЦповiдно до вимог тшнЕого законодавства.

начальник Регiошального
вiддiлення ФД{У по м. Кпеву

,,

О.€.Кlтrеренко

]ф Назва i 4дреса
об'екта ореЕци

ГIлrоща
об'екта
оре}ци,

кв. м

BapTicTb об'екта орендI
згiдно з висновком про
BapTicтb на 3 0.04.201 бр.

застосованi
Ореrина Iшата за базовий

IчIiсяць оренли

цiна м2
Всього

об'€кц, грн.

irцекс
iнфляч

aaa

1l

оре[цна
ставка,

%

мiсяць
piK

ореrцна 
|

ItilaTa без i
a

LЩ, 1рн.* i

Нер}хоме
маЙно:

за адресою:
м. КиlЪ, вул.

Васпгlькiвська,
1

50,0

40,4
1 15 86,28

579з l4,00

468086,00

at

J

7

|448,29

27з0,50

Всъоzо: 90,40 1047400,00 4178,79*

от
,
б
с}

r*7

г

l

i
I

l
r
I

I

l

}

i
I

t
t

t
t

I
{

t

i



Акт
приймання-передавання орендованого майна

за адресою: м. КиiЪ, вул. Василькiвськаrl

м. КиТв 20!hроку

Ми, IцО ни)кче пiдписапися, Регiональне вhдiлення Фонду державного майна Украiни по

м. Кшеву, iдентифiкаuiйний код еДРПОУ 190З0825, мiсцезнаходженшI якого: 01032, м. КиiЪ, бУльваР

Тараса IIIевченка, 50-г (даrri - Орендодавець), в особi нач.шьника Кучеренка Олександра
€вгенiйовпча, який дiс на пiдставi Положення про регiональне вiддiленюI, затвердженого нак{rЗОМ

ГоловИ ФондУ державногО майна УкраiЪи вiд 02.|0.20|2 року Nэ 3607 та зареестрованого

Шевченкiвською районною в MicTi Киевi державною адмiнiстрацiею }l9 10741050007027З4З вiД

04.0З.20l3 року (зi змiнами внесеними згiдно нак{ву Фонду державного майна Украiни вiд 29.08.2014

року Nэ 2205), з одного боку та Громадська органiзацiя <dнституцiя нестабiльних думоЮ>,
iдеrrгифiкацiйний код еДПОУ 2,4257005, мiсцезнаходження якого: 01001, м. КиiЪ, вул. Лютеранська,
булинок 4, квартира 22 (далi:'Орёt{дар) в особi Голови правлiння Баршиновоi Оксани Германiвни,
яка дiе на пiдставi Статугу, з iншого боку, уклали цей Акт прийманнJI-передаванЕя про навеДене

нижче:
1. Оренлолавець, згiднр з ,Щоговором оренди нерухомого майна, що наJIежить до державноi

власностi NпJбV_Y_ вiд Kd../> V0 20ttr року передае, а Орендар приймае в строкове платне

користування державне нерухойе майно - нежитловi примiщення, номер майна за данимИ едИНОГО

реестру об'ектiв державноi власносii 22928085.|.АААДДЛ712, площею 90,40 kB. м, розмiщене за
члр"сою, 0З150, й. Киiв, вул.'ВаЬiifiькiвська, l, на <5> поверсi корrryсу Ns6, що перебувае на балансi

,Щержавного пiдприемства <<Нацiонагlьний центр Олексаrцра ,Щовженка>, iдекгифiкацiйниЙ код
едпоу 22928085.

2. Технiчний i пожежнобезпечний стан вказаного вище майна задовiльний. МаЙно у
вiдповiдностi з узгодженим висi-lовком Ба.гlансоугримувача i Оренларя потребуе проведеншI
поточного ремонry.

3. Сторони зЕвначають, щб орендоване майно передано Оренларю в KoMIuIeKTi та у належному
cTaHi, що вiдповiдае iстотним умовам договору оренди та призначенню майна.

4. Орендодавець повiдомляе Орендаря, що iнформацiею про особливi властивостi та недолiки
майна (в т.ч. прихованi), якi можуть буги небезпечними для життя, здоров'я, майна Орендаря та
TpeTix осiб або призвести до попкодженIш самого майна пiд час користуванtlя ним, BiH не володiе.

(1/)

ОРЕIЦОДАВЕЦЬ: '

Регiон€шьне вiддiлення Фонду державного майна
Украiни по м. Киеву

О.е.Кучеренко

Балансоутримувач:
Державне пiдприемство (Нацiональний
iдентифiкацiйний код еЛПОУ 22928085.
Генера_дьний директор

оРЕшАР:
Громадсъ ка органiзацiя
<<Iнституцiя нестабiлъних думок>>
Код СЛПОУ 24257005
Алреса: 01001, м. КиТв, вулиця Лютеранськц
булинок 4, квартира Ng 22

р/р: 26006053 l35803 в ПАТ КБ кПриватбанк>
мФо 32]842

О.Г.БаршиноваW&

I.B. Козленко

центр Олександра Щовженка),
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}lЪ75 44 вiд 28.09.2016 р.

м. КиIв

6. Bci iншi умови договору оренди Jф7544 вiд 28.09.2016р.

договору з урахуваннJIм вимог
мiж ними, Iцо виникJIи до Його

запишаються незмiнними.
.

7 ЦеЙ ЩоговiР е невiд'емноЮ частиноЮ договорУ оренди Ns7544 вiд 28.09.2016р.,

складений у 2-х примiрниках, що мають однаковУ юридичну силу' по одномУ ДJIя

кожноi iз cTopiH i дiе протягом всього строку дii,Щоговору оренди



евченко, 50г

Вул. Лютеранськъj,

нестабiлъних думокD

бульвар Т

,.- a
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еву

вимог чинного законодавства,

iм'я, по-батъковi)(прiзвищ€l

l-.

Оренлна плата за

перший (базовий)
мiсяць оренди

застосованi
Г[лоща
об'екта
оренди,

кв. м
орендна
плата без
ПлВ,дц

орендна
ставка,

%

iндекс
iнфлячiТ

всъого
об'ект},

244з,5|

4606,84
Липень

2019

97,7 405,9,|

,l897 44,03
l 9548,1 2

5 0,0

40,4

}ф
i,
I

l
l

l мlсяцъ
piK

aJ

|,7
l
l

7050,3 5 *l 17 6,|150,00
l
t

l
t

l



/ н аз в а б alt ан с oympltJyty в ач а/

найалrъника регlо

ДдреIffор

Оренлна плата за

перший (базовий)
мiсяць оренди

застосованi
Площа
об'скта
оренди,

кв. м

Назва i адреса
об'е}ffа
оренди

орендна
плата без

орендна
ставка,iндекс

iнфляцiТ

244з,5|
.

4606,84
Липень

2019

9,7,7 405,9,|

,l89,144,0319548,12
5 0,0

40,4
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договIр Jft WVlа5
ПpoBItесешня.*i'oooo,o'onr@еpyx0мoгомайна

}t!7544 вiд 28;09.2016 р.

м. Киiв

ми, що нижче пiдкя*m*ýдl] РеItЬfiаль*te вiшпцlяll gоуёу дgр}к,азного ь*аЙна

Уцр.аi:нц.ло м. Киеву, jде iкачi$цrф код,, еýРfIОУ 1903Ф825, мiсцезнаходження

якБгбii]Ф",sзЭ_;, lt,] К*fiur,ф,яфар Тар , 5,Q*т (надал,i . кФрендодаэеrlъ>} вр t,tlp

особi -#}о,,{,, :?'.{,'&ý,{.!..ro -ýB"*r.,d {ý, l l'r*"#rц,iд е

яка дiе на пiдставi Цф"ц.цр,"#,"_Ф"r}.,tt:? ## * _
Подоженкя ilрс регiонаrlЬЪff вi.r.цiлення, заYверджýного наказOм

fа:} гэ ý
/ dr*.-,пi{ t,-'l ýk?. та

дер}кaвIlого **аГtна УкраiЪи вiд а2.Ю.?аQр. Ng3607 та
l'o.TloB},I, Фонду

зарgестро,ва}Iого

Шевчsнкiýсъкýю p *K.trex* в м. Киевi д9ржав}I0ю адмiнiстрацiею
Nsl074105000?02?З4З lpiý,: S. ;ff3.P0,1_3p. (зi змiнами внёсеними згiд1,1о наказу Фонду

держевýого шайша Укряýi*1 Biя 29.Фý;20t4р. t&22Ю5), з олноrо боrсу та
Громадська органНашiя "Iнститучiя нестабiльпих думок"о код СДРПОУ

?4257аа5, мiсцезнаходже}rнrх якоiо: 01001, м. Киiв, вул. Лютерансlкао 4, кВ. 22
(далi _ Оренлар). g осабi Гtэ**ви вравлillлlя БаршиновоТ Оксапи Германiвни, яка дiе
на пiдставi Стаryту, заре€стровftного Управлiнням юстицii в м. Киевi вiд 30.05.1996p.
},{Ь0067_96 г. о, tзi зl,лiлtвмlt вiд 1?.08.?015 ýs10701070001058581, з iнrлогg боку,

у зв'язку 1з технlчк**Ф памилкою в договOр1 лро внесен}UI Змlн
]\i]7544l02 вiд 21.01,2020 щýлt},,зьtоншýillля ляощi орендоваtlого майна, уl*т_rали цеЁ

[оговiр про наtsедене нtIжче:

l. П.чнкг 1.1. розлiлу 1 кПре.r{h{ст договOру}i догФвору арsнди ýЬ?54rl.вiд 38.t]9.20tб р.
Iiикпасlи у кастушнiй редажtii:

<Орендод{lвець передас} а Оре1,1дар приймае в стрOкOве пла:пле користуванкя

державке нерухоме майно * не}ккtJIовi гtримiщеяня (да-rлi - Майuо), загаJIьною
шлощею 40,4 кв.м., розмirценi за адресою: Iv{. Киlв, вул. ВасшлькiвськЬ, 1, цо
перебувас на балаlлсi НацiональЕого цекгру Олександра ,,Щовженка, код СДРПОУ
?2928085, (далi - БалансоуIримувач), BapTicTb якого визначена згiдно зi звiтом про
не,залежну оцiнку cTaHOIvl на 3l .а7.2019 р. i становить'789744,00 грш. без ПýВ>.

2. Пункr 3.1 розлi-тrу 3 кОрснд}I& ЕJIат&} договору оренди Ng7544 вiд 28.09.2016 р.
ви,кJIасти у,гакiй релакцii:

<Оренд}Iа lьTIaTa визн&ý&ffrься flа пiдставi Мgгодики рOзрахунhт орЕ}!дI.tоi плати за

дýржав!lе майlло l]tt llропорчii iT розподiлу, затвердженоi поста[Iовою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 04.10.95 ýs 786 (зi змiнами) (далi - Методик розрахуяку} i
станоtsllть без ПýВ за базовlлЁ мiсяць tlрснди - листопад 2019 р. 1998,09 грк.

Орендна IIJI&т& за rIерший ,triсяць ореIrди грудепь 2019 року ветаýý&r{ж€тьёя
ýýшхо}{ кор}Iryванкя .оре1-1дrlоi пJIати за .6азоънй мiсяць на iндекс iнфляшiТ за
грудень 2а19 року>,

3" i{ей логовiр с невiд'слrtною частиною договOру=ýрgнди ЛЬ?5яt вiд З*"trS-?Фl{i р,.
сьтttденttй у 2-х приtчtiрl"lllках, що MaloTb одна.$ову rср_илвчну с$ffщ", ýlt} ФджФý{у еця
кожноi iз cTtlpit,l, та вступас в силу з l0.1?"2019p. i лiс протяrчэа* в*ь$гс с?роý,
договору ореI{ди.
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5" }:I*кiд'с]иr*оIо i сптадовою частиною цього логовору с:

* э*tiни до розрекунку орýндноi плати.

0. Г. Баршннова
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