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м.КиТв -lg>M 2018 року

Ми, що нижче пiдписалися, Регiональне вi/цiлення Фонду державного майна
Украiни по м.Кисву, iдентифiкацiйний кол е.ЩРПОУ l9030825, мiсцезнzжодження якого:
01032, м.Киiв, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (да:li - Орендодавець), в особi першого
заступника начальника HoBiKoBa Руслана Миколайовича, який дiе на пiдставi

,Щовiреностi вiд 06.|2.2017 за NЬ 84 та наказу РВ ФДМУ по м.Киеву вiд 29,12.2017 за Ns
269-р, з одного боку та Радзецький ,Щмитро Юрiйович, iдентифiкацiйний код
З268217|76, серiя АН 448383, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС Украiни в

,Щнiпропетровськiй областi 1 l .01.2006, мiсцезнаходження якого: м..Щнiпропетровськ,
вул.Iнженерна, 1l, кв.93, (далi - Орендар), з iншого бсrку, уклали цей Договiр про
наведене нижче:

l. Предмет Щоговору
1.1. Орендодавець передае, а Орендар приймае в строкове платне користув€lння

державне нерухоме майно - нежитловi примiщеtlня, площею 50rб м2, розмiщене за
адресою: 03l50, м.Киiв, вул.Ваеилькiвська, 1 (на 6-му поверсi корпусу }ф 6), реестровий
номер майна 22928085.1.АААДДЛ712, iнвентарний номер булiвлi 32 (дшi - Майно), що
перебувас на балансi .Щержавного пiдприемства кНацiональний центр Олександра

.Щовженка>, iдентифiкацiйний код €ДПОУ 22928085 (даr,i - Ба.шансоутримувач), BapTicTb
якого визначена згiдно з висновком про BapTicTb станом 31.08.2017 i становить 730980,00
грн. без ПДВ.

1.2. Майно передаеться в оренду з метою розмitlдення: професiйного творчого
працiвника на площi (творча майстерня), що не використовуеться для провадження
пiдприемницькоI дiяльностi, а саме для проведення репетиuiй i музичних дослiджень
(провелення тRорчоi дiяльностi на професiйнiй ocHoBi, (oKpiM: танLIювальних tuкiл,
гурткiв, KypciB та iншоТ видовищно розва}кальноi дiяльнсlстi)).

1.3, Стан Майна на момент укладення договору, визначаеться в aKTi приймання-
передавання за узгодженим висновком Балансоутримувача i Орендаря.

2. Умови передачi орендованого майна Орендарю
2.1, Орендар вступае у строкове платне користування Майном у TepMiH, указаний у

,Щоговорi, але не ранiше дати пiдписання Сторонами цього.Щоговору та акта приймання-
передЕIвання Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собоlо виникнення в Орендаря права
власностi на це Майно. Власником Майна залиша€ться держав4 а Орендар користуеться
ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здiйснюеться за вартiстю, визначеною у звiтi прtl
незалежну оцiнку, скJIаденому за Методикою оцiнки.

2,4. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання покJIадасться на
Орендодавця.

3. Орендна плата
3.1. Оренлна плата визначена на пiдставi Методики розрахунку орендноi плати за

державне майно та пропорцii'fi розподiлу, затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 04.10.1995 Ns 786 (зi змiналrи) (далi - Методика розрirхунку) i становить без

П,ЩВ за базовий мiсяць розрахунку - сiчень 2018 року - бб5182 грн.
Орендна плата за перший мiсяць ореЕди rпотий 2018 року встановлюеться шляхом

кориграння орендноi плати за базовий мiсяць на iндекс irrфляцiТ за лютий 20l8 рокУ.
3.2. Нарахування ПДВ на суму орендноi плати здiйснюеться у порядку,

визначеному законодавством.
3.3. Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначаеться шляхом коригування

орендноi плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляuii за наступний мiсяць.
Оперативна iнформацiя про iндекси iнфлячii, розрахованi ,Щержавною службою

статистики УкраIни, розмiщуеться на веб-сайтi Фонду державного майна Украihи.



З.4. У разi користування Майном протягом FIеповного календарного мiсяця
(першого таlабо останнього мiсяцiв оренди) добова орендна плата за днi користування
виЗначаеться згiдно з чинною Методикою розрilхунку на ocнoBi орендноi плати за
вiдповiднi мiсяцi пропорчiйно дням користування.

3.5. Розмiр орендноi плати переглядаеться на вимогу однiеi iз CTopiH у разi змiни
Методики if розрахунку, icToTHoT змiни стану об'екта оронди з незалежних вiд CTopiH
причин та в iнших випацках, передбачених чинним законодавством.

3.6. Оренлна плата перераховуеться до державного бюджету та.
Бшансоутримувачу у спiввiдношеннi 70 Yо до 30 %о щомiсяця не пiзнiше 15 числа мiсяця
наступного за звiтним з урахуванням щомiсячного iнлексу iнфляцii вiдповiдно до
пропорuiЙ розподiлу, установлених Кабiнетом MiHicTpiB Украiни i чинних на кiнець
перiоду, за який здiйснrосться платiж. Тимчасово до 3l грудня 2019 року орендна платау
пОВноМУ обсязi спрямовусться на виконання статутниХ завдань Балансоутримувача.

3.7. Орендна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, пiдлягае
iндексацii i стягуеться до бюджету та Балансоутримувачу у визначеному пунктом З.6
спiввiдношеннi вiдповiдно до чинного законодавства Украiни з урахуваtrням пенi в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки НБУ на дату нарахування пенi вiд суми заборгованоотi
за кожний день прострочення, укJIючаючи день оплати.

3.8. У разi, якщо на дату сплати орендноi плати заборгованiсть за нею становить
загалом не менше нiж три мiсяцi, Орендар тако}к сплачуе штраф у розмiрi 3 % вiл суми
заборгованостi.

3.9. Надмiру сплачена сума орендноi плати, що надiйшла до бюджету, пiдлягае в
установленому порядку залiку в рахунок майбутнiх платежiв, а у разi неможливостi
такого залiку у зв'язку з припиненням орендлих вiдносин - поверненню Орендарю. !ля
забезпечення повернення зазначених коштiв сторони керуються вимогами Порядку
поВернення коштiв, помилково або надмiру зарахованих до державного та мiсцевих
бюджетiв, затвердженого нак{Lзом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 03 вересня 20l3
року }Ф 787 та Посr,анови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд L6.02.20l l року J\Ъ l06 кЩеякi
питання ведення облiку податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших доходiв
бюджету> (зi змiнами).

3.10. Зобов'язання орендаря щодо сплати орендноi плати забезпечуються у
виглядi завдатку у розмiрi, не меншому, нiж орендна плата за базовий мiсяць, який
вноситься в рахунок орендноi плати за останнiй мiсяць оренди.

3.1l. У разi припинення фозiрвання) за згодою cTopiH ,Щоговору оренди Орендар
сплачус орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання
включно. Закiнчення строку дii ,Щоговору оренди не звiльняс Орендаря вiд обов'язку
сплатити заборгованiсть за орендноIо платою, якщо така виникла, у повному обсязi,
ураховуючи санкцii, до державного бюдrкету та Балансоутримувачу.

4. Використання амортизацiйних вiдрахувань i вiдновлення орепдованого Майна
4.|, Передбаченi законодавством амортизацiйнi вiдрахування на орендоване

Майно нараховуються його БалансоутримуватIем i використовуються на повне
вiдновлення орендованих основних фондiв.

4.2. Полiпшення орендованого Майна, здiйсненi за рахунок ,tмортизацiйrlих
вiдрахувань, е власнiстю держави.

4.З, Вiдновлення орендовчlного Майна здiйснюеться орендарем вiдповiдно до
пунктiв 5.4, 5.7, 6.2 цього !оговору.

4.4. Щля отримання згоди Орендодавця на здiйснення полiпшень Орендар подае
заяву i матерiали згiдно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного
майна на здiйснення невiд'емних полiпшень орендованого державного майна,
затвердх(еним HaкzuloM Фонду державного майна УкраiЪи вiд 0З.10.2006 року J\Ъ I52З та
зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 18. 10.2006 року за Ns l|2Зl|299'l ,

Орендар зобов' язус;ться :

5. Обов'язки Орендаря

;i
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5.1. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначення та умов
цього ,.Щоговору.

5.2. Протягом мiсяця пiсля пiдписання Щоговору внести завдаток, передбачений
цим {оговором. Завдаток стягусться до державного бюджету i Балансоугримувачу у
спiввiдношеннi, визначеному у пунктi 3.6 цьtlг,о Щоговору. Пiсля закiнчення дii,,Щоговору
оренди здiЙснюеться перерахування орендноi плати за остitннiЙ мiсяць з урахуванням
внесеного Орендарем завдатку. У разi порушення Орендарем зобов'язання зi сплати
орендноi плати BiH мае вiдшкодувати держ€lвному бюджету i Балансоутримувачу збитки в
cytnli, на яку вони перевищують розмiр зzlвдатку.

5.3. Своечасно й у повному обсязi сплачувати орендну плату до державного
бюджету та Балансоутримувачу (у платiжних дор)ченнях, якi оформлюе Орендар,
вк.u}уеться кПризначення платежуD за зра:}ком, якиЙ надае Орендодавець листом при
укJIаденнi договору оренди).

5.4. Забезпечувати збереження орендов€lного Майна, запобiгати його
пошкодженню i псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарними
нормами та правилами пожежноI безпеки, пiдтримувати орендоtsане Майно в належному
cTaHi, не гiршому, нiж на момент перелачi його в оренду, з врalхуванням нормirльного
фiзи.пrого зносу, здiйснювати ззlходи протипожежноi безпеки.

5.5. Забезпечити орендодавцю i Балансоугримувачу доступ на об'ект оренди з
метою контролю за його використанням та виконанням умов,Щоговору.

5.6. У разi виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацiй, пов'язаних з
природною стихiею: ураган, землетрус, великий снiгопад, ожеледиця-тощо, брати rIасть
у ix попередженнi та лiквiдацiТ наслiдкiв.

5.7. Своечасно здiйснювати за власний рахунок поточний ремонт орендовtlного
Майна. Ця yN[oBa [оговору Ее розглядаеться як дозвiл Еа здiйснення полiпшень
орендованого Майна i не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсацii
BapTocTi полiпшень.

у разi, якщо орендар подае заяву на погодження орендодавцем здiйснення
невiд'емних полiпшень орендовtlного 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 не менше, нiж на його BapTicTb за висновком про BapTicTb (франшиза безупловна -

0%) на користь Балансоутримувача (вигодонабуваIIем е Ба.гlансоутримувач), який несе

ризик випадковоi загибелi чи пошкодження об'екта оренди, у порядку, визначеному
законодавством i протягом 5 днiв пiсля стрtlхування надати орендодtlвцю копii стрaIхового
полiсу i платiжного доручення про сплату стрtlхового платежу. Постiйно поновJIювати
договiр страхування таким чином, щоб ресь строк оренди Майно було застрахованим.

5.9. На вимогу Орендодавця проводити звiряння к}аеморозрахункiв по орендних
платежах i оформляти вiдповiднi акти звiряння та надirвати копii платiжних дорrIень.

5.10. У разi припинення або розiрвання ,,Щоговору повернути Орендодавцевi/
Балансоутримувачу орендоване Майно в нatлежному cTaHi, не гiршому, нiж на момент
передачi Його в оренду, з урЕlхувtшням нормального фiзичного зносу, та вiдшкодувати
Орендодавцевi збитки в разi погiршення стану або втрати (повноi або частковоi)
орендованого Майна з вини орендаря.

5.11. ЗдiйсЕювати витрати, пов'язанi з утриманням орендованого Майна. Протягом
15 робочих днiв пiсля пiдписання цього ,Щоговору укласти з Балансоутримувачем
орендованого Майна договiр про вiдшкодування витрат Балансоутримувача на утриманЕя
орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.12. Нести вiдповiдальнiсть за дотриманЕя пр€lвил експJryатацiТ iнженерних
мереж, пожежноi безпеки i caHiTapii в примiщеннях згiдно iз законодавством.

5.13. У разi змiни pEIxyHKy, нЕвви пiдприемства, телефону, юридичноi адреси
письмово повiдомляти про це Орендодавця у тижневий строк.



5.14. Не надавати TpeTiM особам право корисц.ваннJI
права (повнiстю чи в певнiй частинi), що випливtlють з цього
суборенди.

орендар мае право:
6. l. Використовувати

цього !оговору.

б. Права Орендаря

оренловане Майно вiдповiлно до його призначення та умов

6.2. За письмовою згодою Орендодавця проводити замiну, розширення, технi.ше
переозбросння орендованого Майна, що зуп(овлюе пiдвищення його BapTocTi.

7. Обовrязки Орендодавця
Орендодавець зобов' язуеться :

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згiдно з цим.щоговором за tктом
приймання-передавання майна, який пiдписуеться одночасно з цим,Щоговором.

7.2. Не вчиняти дiй, якi б перешкоджЕrли Орендарю користуватися орендовЕlним
Майном на yп{oвzrx цього.Щоговору.

7.з. У випадкУ реорганiзацiТ Орендаря дО припинення чинностi цього ,Щоговору,
укJIастИ логовiР прО внесеннЯ вiдповiдних змiн до цього .Щоговору з одrrrtrл 

- 
i,

правонаступникiв, якщо останнiй згоден стати Орендарем.
7.4. у разi здiйснення Орендарем невiд'емних полiпшень орендованого Майна

орендодавець зобов'язаний здiйснювати контроль за здiйсненням таких полiпшень.

8. Права Орендодавця
орендодавець мае прilво:
8.1. КонтРолюватИ з можливИм iалученням Бшlансоуlримувача виконання умов

!оговору та викOристання Майна, переданого в оренду за .Щоговором, i у разi
необхiдностi спiльно з Балансоутримувачем вживати вiдповiдних заходiв реагування.

8.2. Виступати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього !оговору або його
РОЗiРВаННЯ У РаЗi пОгiршення с,гilну орендованого Майна внаслiдок невикоЕання або
неншIежного виконання умов цього .Щоговору.

8.3. Здiйснювати контроль за станом Майна шJUIхом вiзуального обстеження зi
скJIаданням акта обстеження.

9. Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за Щоговором
9.1. За невиконаНня абО неналежне виконtшlня зобов'язань за цим .Щоговором

СторонИ несугЬ вiдповiдаГrьнiсть згiдно з чинним з€конод€lвством Украihи.
9.2. Орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не

вiдповiдае за зобов'язtlннями Орендодавця. Орендар вiдповiдае за своiми зобов'язаннями
i за зобов'язаннями, за якими BiH е прtлвонаступником, викпючно впасним майном.
стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване державне
Майно.

9.3. Спори, якi виникttють за цим ,Щоговором або в зв'язку з ним, не вирiшенi
шJuIхом переговорiв, вирiшуються в судовому порядку.

10. Строк чинностi, умови змiни та припинення Щоговору

,ю,;hh";Ёdш';" iд"ыt:tЁ ъffix; "ii.HT:iB, 
що дi. . nl 0,,

l0.2. УмОви цьогО .Щоговору зберiгають силу протягом усього строку цього
.щоговору, у тому числi у випадк€lх, коли пiсля його укладення законодавством
установлено правила, що погiршують становище Орендаря, а в частинi зобов'язань
орендаря щодо орендноi плати - до виконання зобов'язань.

l0.3. Змiни до уN(ов цього ,Щоговору або його розiрвання допускаються за взаемноi
згоди CTopiH. Змiни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного мiсяця з
дати ix подання до розгJIяду iншою Стороною.

10.4. У разi вiдсугностi зulяви однiеТ iз cTopiH про припинення або змiну цього
,Щоговору пiсля закiнчення строку його чинностi протягом одного мiсяця, [оговiр

об'еlстом оренlрl та iITTTli

договору, в т.ч. Еа IIравах



|0.7 .4.
10.7.5.

l0.7.6.

вважасться продовженим натой самий строк i натих сiлп{их yil(oBax, якi були передбаченi

цим .Щоговором, з урахуванням змiн у законодавствi на дату продовження цього
.Щоговору.

l0.5. Реорганiзацiя орендодавця або перехiд права власностi на орендоване Майно
TpeTiM особам не с пiдставою для змiни або припинення чинностi цього,Щоговору, i BiH

зберiгае свою .tиннiсть для нового власника орендованого Мйна (його
правонаступникiв).

10.6. Чиннiсть цього rЩоговору припиняеться внаслiдок:
10.6.1. закiнчення строку, наякий його було укладено;
l 0.6.2. загибелi орендованого Майна;
10.6.3. достроково за взаемною згодою CTopiH або за рiшенням суду;
1 0.6.4. cMepTi Орендаря;

10.7. Сторони погоджуються, що цей .Щоговф буле лостроково розiрваний на
вимоry Орендодавця, якщо Орендар:
10.7.1. користуеться Майном не вiдповiдно до р{ов,Щоговору;
l0.7.2. навмисно або з необережностi погiршуе стан Майна та iншого обладнання;
l0.7.3. систематично /бiльrпе трьох раз/ порушуе термiни здiйснення будь-яких платежiв

за цим договором та не надав платiжнi дорrrення до регiонального вiддiлення;
не робить згiдно з умовilми,Щоговору ремонт орендованого Майна;
передае орендоване Майно, його частину у суборенду, укладае договори про cyMicHy

дiяльнiсть, де внеском сторони е право на оренду орендованого за цим ,Щоговором Майна;
перешкоджас спiвробiтникам Орендодавця та Балансоуrримувача здiйснювати
перевiрку стану орендованого Майна;

|0.'7.7.не переглядае орендну плату, в разi внесення змiн до Метод.tки, яка передбачае

збiльшення орендноi плати;
10.7.8. не виконав зобов'язання п. 5.2 та або п. 5.8 цього,Щоговору.

10.8. В разi припинення або розiрвання.Щоговору:
10.8.1. полiпruення орендовtlного Майна, здiйсненi Орендарем за рахунок власних

коштiв, якi можна вiдокремити вiд орендовilного Майна не завдЕlючи йому шкоди,
визнчlються власнiстю Орендаря;

10.8.2. BapTicTb полiпшень орендованого Майна, зроблених Орендарем як за згодою так
i без згоди Орендодавця, якi не можна вiдокремити без шкоди Для Майна,
компенсацii не пiдлягае, цi полiпшення визнt}ються власнiстю держави.
l0.9. У разi припинення або розiрвання цього ,Щоговору Майно протягом трьох

робочих днiв повертаеться Оренларем Орендодавцю/Балансоугримувачу.
У разi, якщо Орендар затримав повернення Майна, BiH несе ризик йогО

випадкового знищення або випадкового пошкодження.
10.10. Майно вважаеться поверненим ОрендодавцюБалtlнсоугримувачу з моменту

пiдписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок щодо скJIадulння акта
приймання-передавання про повернення Майна покJIадаеться на Оренларя.

10.1 1. За вiдмову орендаря на вимогу орендодЕlвця повернути орендоване маЙно, у
разi припинення/розiрвання за рiшенням суду договору, орендар вiдшкодовуе
орендодавцю неустойку в розмiрi подвiйноi щомiсячноi орендноi плати за весь час, що
вiдраховуеться вiд дати припиЕенIIя або розiрвання договору до пiдписання акта
приймання_передачi (повернення), який пiдтверджуе фактичне повернення орендовzlного
майна.

10.12. Взаемовiдносини CTopiH, не вреryльовшri цим ,Щоговором, регулюються
чинним законодавством Украihи.

10.13. Щей .Щоговiр укладено в 2 (лвох) примiрник:lх, кожен з яких мае однакову
юридичну силу, по одному для Орендодавця й Орендаря.

1l. Особливi умови
l1.1. Сторони погодились, що орендоване майно приватизацii орендарем та

третiми особами не пiдлягае.



l2. Щолатки
12.1.,.Щолатки до цього Щоговору с його невiд'емною iскладовою частиною. !о

цього Щоговору додаються:
- розрахунок орендноi плати;
- звiт про ouiHKy майна, що передаеться в оренду;
- акт приймання-передавання орендованого Майна.

Орендодавець:
l3. Платirкнi та пolllToBi реI(вiзити CTopiH

Орендар:
Регiональне вiддiлення
ФоlIду дер}кавного майна У*раiни
tIo м. Киеву

рuлrецький Дмитро tорiйович
iдентифiкаuiйний номер . З2682|7 176
паспорт cepiT АН 448383, виданий РВ ДIVIУ
УГvIВС] УкраIни в Днiпропетровсъкiй облlастi
1 1 .01 .200б
м.Дн iпропетровськ, вул.I нженерна, l l , кв.93
тел. +38 (06б) 820-1648

Д.fО.Рчдrецъкий

,ч,,тffi,ж

frЁ



I

Розрахунок
плати за базовий мiсяць орендп
державного нерухомого майна

Майно перебувас на балансi ДП кНацiональний цептр Олександра.Щовженка>>

oBiKoB

Назва i адреса
об'екта оренди

Плоrца
об'скта
оренди,

м2

BapTicTb об'екта
оренди за незалежною
оцiнкою на 3 1.08 .2017

застосованi Орендна плата за
базовий мiсяць оренди

цiна м2

всього
об'екта,

грн.

iндекс
iнфля

цiт

орендна
ставка,

%

мiсяцъ
piK

орендна
плата без

ПШ, грн.*
Нерухоме майно

- нежитлове
примiщення,

розмiщене за
адресою: м.КиТв,

вул.
Василькiвськдl

1 (на 6-му
поверсi корпусу

Jф 6)

5 0,0 |4446,24 722з12,26
1,020
1,012
1,009
1,0l

1,0l 5

1

сi.lенъ
201 8

642,68

0,6 8667 ,7 4 8667 ,7 4 з 23,|4

Всъоzо: 50,6 730980,00 бб5,82*

законодавства.

Перший заступник начальника
РВ ФДМ Украiни по м.Киеву



Акт
п р[II-лl}lання-передавання орендованого майна

:}а адресOIо: м.КиТв, вул.Василькiвська'l

I

\l. Ки j'B

Ми, що нижче пiдписалися, Регiональне вiддiлення Фонду державного майна Украiни по

:rr.KHcBy, iдентифiкаЦiйниЙ код СДРПОу 190з0825, мiсцезнаХод)кення якого: 0l032, м.КиТв, бульвар

Тараса Шевченка, 50-г (далi - Оренлолавець), в особi першого заступника начальника HoBiKoBa

Рчслана Миколайовича, який дiс на пiдставi [oBipeHocTi вiд 06. |2,20lr 7 за Ns 84 та наказу РВ

ФдмУ по м.КисвУ вiд 29.12.2017 за Nc 269-р, з одного боку та Радзецький Щмитро Юрiйович,
iлентифiкачiйний код 32682|1|16. серiя Ан 448383, виданий Бабушкiнським РВ дму умвС
УкраТни в flнiпропетровськiЙ областi l 1.01.2006. мiсцезнаходження якого: м.flнiпропетровсы(,

.un.In*."*pHa, li,,.u,Ф3, (далi - Оренлар), з iншого боку, уклали цей Акт приймання-передавання

прo наведсне нижче:
l, орендодавець, згiдцр з fl9говором_ оренди нерухомого майна, що належить до державноl

власностi Ns &0з3 "iд 
,r'|! r, *JJ 20f{ року передас. а Орендар приймас в строкове платне

корисryваНrо-д"р*u""е 
"еру*о"е-"айнО -Ъrп"rrовi примiщення, площею 50160 м2, розмiщене за

адресою: 03 l 50, м.КиТв, вул. Василькiвська, 1 (на 6-му поверсi корпусу Nэ 6), реестровий номер

лtайна 22928085.1.дддддл712. iнвентарний номер булiвлi 32 (лалi - Майно), що перебувае на

баrансi .ц,ерrrtавного пiдприсмства <нацiонztльний центр Олександра .щ,овженка>, iлентифiкацiйний

код СДРПОУ 22928085.
2. Технiчний i пожежнобезпечний стан вказаного вище майна задовiльниЙ, Майно У

вiдповiдностi з узгодженим висновком Балансоутримувача i Оренларя потребус проведення

поточного ремонту.
3. Сторони зазначають, Що орендоване майtно передано Ореrrдарю в комплектi та у належному

cTaHi. що вiдповiдас iстотним yMoBai\,I договору оренди та призначенню майна.

4. ОренлоЛавецЬ повiдомляС Орендаря, що irrформацiсю прО особливi властивостi та недолiки

майна (в т.ч. прихованi), якi можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майьtа Орендаря та

TpeTix осiб абО призвестИ до пошкодження самогО майна пiд час користування ним, BiH не володiс.

Орендодавець:

Регiонал ьне вцдiлен ня
Фонд}, дер?кавного майна YKpaTHlr
по }I. Кисв\,

iдентифi*

Орендар:

Радзецький Щм итро IОрiйович
iдентифiкачiйний номер: З2682 l 1176
паспорт cepiT АН 448383, виданиЙ РВ ДI\4У
YI\4 ВС У Kpa'f н и в Дн iп ропетровськiй областi
l 1 .01 2006
м.Дн iпропетровськ, вул. [нженерна, l I , кв.93

тел. +38 (066) 820- l648

Д.К).Радзецьки й

aцioHa.,IbHttii
22928085
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