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Ми, цо нижче пiдписа;rисrr, Реr,iоналыlе вiддi;леrrнrЕ Фtlt*л},,, дерiкilВrlur'О Maiirra

Украiни по м. Кисву, iленмфiкачiрfний код €ЛРtIOу t90]0825. tчliоц*зili,ходjкен}lя якФI,о:

010з2, м. ItиiЪ. бульвзР liараса IIIевченкЦ 50-r,(дыri - 0ренлолавець). в особi ЕерIfiого

заступника ЕачаJIьника HoBiKoBa Руслана Мпко;rайоt}ича, який дiс на rriдставi l\oBipeяocTi
вiд 06.12.2017 за ]ф84 та наказу рв Фд}лУ fiо ýt. i{иеву вiд 28. j 1.2017 за Jф 2ьэ-к, з однсllt;

боку та РубаН ВiкгоР ВасильовИ.r, iдеtлтифiкацiйний код 3057ll247i, серiя С0 lioj\,{ep

паспорта 22збз6. видаtrий Заrriзни.пlим Ру ГУ br{I]C Украiни в rи. Кисвi l4.jU,l'}9}r..

мiоцезнахОдженЕЯ якого: м. Киiв, вул. СимИренltа, бу;l. З4-А, кв. l1]. iцаr_тi - OpeH;tap).:_*

iншtlго боку, укJIеIи цей,Щоговiр про наведоне нижче:

l.i. орендодавець цереда€, , Ь#i,]fr"#Ж"r"Х'rrоп*п*ý платне кс,рIiсl,_у-ваi{fiя

держrвЕе нерухоме майнсl * нежитловi шрил,riщеllня. IIлOп(ек) 14,0"з0 кв. h4' iэtlзмiщеi,tе за

члр"aоrо' 0зi50. м. КиiЪ, вул. Василькiвськtr, l. }{а (шостONli,); шt.lверс;l Kopпr,ct jч:0.

реестровийr HOIv{ep майна за даниIчIи Сдltнriг* r;ееgтр_y об'сктtв ,;1clgl;KaBHcli в;rасн+с,гi

22928085.1.Д;\ДЛIJI712 (ла"тi - Ь{айно). rлдо llepeбyвi}c iia ба-lансi j-{ержirвiiilг{.} fli.1.IlpиF:ýi{:гi}a

<qНацiонzurьний центр Олеrссшiдрrа ,ЩовженкФ)" ijf,еЁ,|ифirttrrtjйнlrй llojt €]ДРIl{JУ :29:80li1]

(дагli - Балансоутримувач), вар,гiсть якоtо вiлзначена згiдно з Е}fiснOпкOм про BapTicTb cTai{OM

3i.08.20i7p. i ст,штовить 1927000,00 грн. без Iijtrb.
1.2. tvlйlro переда€Tъся в орен/{у з метою розлаiш{еriня; iтрофе*iЙilсг,сэ твOрчOr0

пршliвltика н9 площi (творча майстерня), що fie ýикористовусться дjIя JlрФвадх{еl{нrl

пi,цприсtrНицькоi дiя;rьностi" а такоЖ iJлЯ регулярнОi х;,,до;rсrlьоТ Ti;lSOHоl. fiра,.{t,ii,.iил

fiроведенн,q реIIет,ицiй т,а хореоr,рафiчник досJ,iiдкеt{ь tпроведенн.я гвоl)ч,,ti ,Цiя;tьноt:гi Иrr

тlрофесi,irнili. ocнoBi, тренувань. роботи над NOреt;гра;ili*к.rю в}Itti)fiавсъкl-,ю пtaiic.ieii}iirтlс;

(oKpiM: 1а}IцюваJ-Iьних шкiд. гурткiв" KlpciB та iHrtroi. iзнд,rвиrцно розважitJlьнq;l дi:;.itьяtrстii l-

i.З. Сг.шr Майна на klofoieнT укjIадеIifiя i{огоt}орУ, Ii}Jзначfiс]:,ъс:я лз iiltTi rrрийма*.li:я-

передаванIIя зе узгодкен}ilr,l виснсвкOi,{ Балансо.утр}iм"},нпча i {Jрендаrlя.

2. Умови переда.ri ореЕ{цоваfiсгtl майка tiреяцаil*о
2.1. Орендар встуilас У СГР(,КОВе пjIа;гне коijlr*t,уirання lr,l,aiir*L)lvl r'v Tt}1_,\,n{i.tt, укitзлillй v

f|оговорi, аJIе }Ie paHitrre лати ri/_шtиcaнýrt Сто{:она-ми ]lbо},о fioгo*op_v T.t ilкTa пр;*,йм:tt;ri;i-

передавання }ч{айна.

2.2_ i]ередача Майна в орёriду 1,I+: тяI-не :.la- {";t;ijо}(, ьиilиltttеЁillя l] *gl*;;iэаря trГ}аi}а

власностi на це Майно. В.пасвихом idаЙна заj.{}ilJ.i,lстъся;iерjItаsii, а liрендар кот}rlс'ц"-{:]ТЬСЯ] li}ltvl

протягом строку оренди.
2.3. ГIерелача Майна в орiiнду здiйснк:{ть()я l+i* Bltp:,icTю,

незаlежну оцiшку, сiсцадёноплу з;л L,dетt;tнкоtо ецtilки
2.4. обов'я.зсrк- LrIодо tкj-i&данjтя iжT'tI прlлitпяанл.;я-ýФр*д:liзаllня ii{]кjtада{;т,l.tя Iirj

Орендодавilя.

-i. {}цл***l,я*i т! j}:i i,rt

3,1. Оренд]Jа fiлата Ёiiз.:iэцсfiа t*,il, lti,цfiга,;,ii и,r'li-};-iutt:rl ]}Cr:iPa:i}HK:r t_}piJflцti,.;! 1-1i.il,,,1,1i за

державне ь.tайr*О ,Ia Tir;oпopTrii l,i piiзj:t(},l{l.]Tv. .,ii,;:itP.liIie,HCiT li.-l*TailgbOKi ii.а;Злн*тv Ь,ii:i:iсгрiп
'УкраЪи вiд 04,10.1'15 i,i! 'i S(i rзi -.;ciHaivI*i,) i:til;ii - Зrj,;'it.iti:Tlt.;:. !}Ф].-ii_i,ilк}'H:i',.'! 

j сТа*т..iýиrь ,i,ir::l i i;{ij .;it

базовиЙ мiсяць розрах,\I.}tк:}J -- i,гJjJ/jle,i:{l,.:t,ri ; i}()I.:,1l, *itlrj-1.1r]грrt.

коригування оре.ндtlоi п;lат:рl ir;,. базсlвий r.,ij.:я;iг,.,iii iнj]e:,tr, iхф"ляu;: ,;а {:j '-ic;i;,. ;l;c;;lpi rqlr.;ti"ii

]S 1 Е року.
:j "2. Flapa}i)JýeýHý. }. Ij]i} }ia {),1,],,,{t;

З аКО Н Oli aLTr С "ГR О ivt "
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-r.3. оренлнз пl,IЕtт& зg'iiожtrий настулнrii;i мiсяць визначасться ш"тlIхом коригуваJiiiя
орв_пlоi ll--]ати за попсредIiiii мiсяць на iлцекс iнфlтяцii за наст}т}Iий мiсяць.

Опера,гивна iнфор.rlаця про iндексп iнфляцii, розраховшIi l[ержавною службсю
cTaTиcIIiIG Украiни, розллirr1l,еться на ве6-сайтi Фонду державного малiна УкраЪи.

j.-t. У разi користlъа;iня N,Iайuом прOтягOм Ееповного калеЕдарного мiсяця (першого

таабо остаЕЕього лrriсяцiв оренди) добова орендна плата за днi користування визначаеться
згi:но з чинною МетодикоIо розр&чуi{ку Еа ocHoBi орендноi плати за вiдповiднi мiсячi
пропорчiйно дням користуванILя.

3.5. Розr*tiр орендноi плати переглялаеться на вимогу однiеi iз CTopiH у разi змiни
!{етолrки iT розрахунку. icToTHoi зплiни cтtlнy об'еilта оренди з незztлежних вiд CTopiH причин
та в iнiшоi випадкаул. передба.iених чинним заIiонодавствоIu.

3.6. Оренлна плата гЁi;сра<овуеться до дa}r*uоного бюджету та БапансоутриIчIувачу у
спiввiдношеннi 70 % до 30 7о'пtомiсяця не пiзнiше 15 числа мiсяця IIаступного за звiтним з

!,рах!tsанням щомiсячного iH,,IeKcy iнфлячii'вiдповйно до пропорцiй розподiлу, устаяовлених
Кабiветом MiHicTpiB Украihи i чиннлlх на кiнецъ перiолу, за який здiйснюеться платiж.
Тпrчасово до Зl^.руд"" 2(li9 року орендна плата у no"ro*y обсязi спрямовуеться на
внко наЕня статугнцх завдааь ЬЬтансоуrримуватIа.

3.7. Орендна плата перер{lховаЕа }Iесвоечасно або не в повному обсязi, пiдлягас
iвдексацii i стягуеться до бюджету та'Ба.пансоуцримрачу у визначеному пунктом З.6
спЬвiдношеннi вiдповiдно до чIlнЕого законодавства УкраЪи з урtlхувчlнням пенi в розмiрi
подвiйноi облiковоI ставки НБу на дату нарахувачня пенi вiд суми заборгованостi за кожний
день прострочення, уключаючи д(еЕь оплати.

З.8. У разi, якtцо на дату сплати орендноi плати заборгованiсть за нею становить
загаiIом не менше нiж три л,liЬяцi, Орендlр такЬж сплачу€ штраф у розмiрi 3 % вiд суми
заборгс,ваностi.

З.9. Надмiру сплачена сума орендноi уr"rз, що надiйшла до. бюджету, пiдлягае в

установленому порядку за"тi5у:.в рах}.нок майбутнiх платежiв, а у разi неможJIивостi такого
за_гriку у зв'язку з пригiин;эFIЕям .орендних. вiдносин поворненню Орендарю. .Щля
забезпечення повсрнення . зшначених tсоштiв сторони керуються вимогаI\,lи Порядку
повернеЕIIя коштiв, помилково або надмiру зларахованих до державного та мiсцевих
бюджетiв, затвердженого накtвом MiHicTepcTBa фiнансiв Украhи вiд 03 вересня 2013 року
}{Ь787 та Постшrови Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд 16.02.2011 року М 106 к,Щеякi питання
ведення облiку податкiв i зборiв (обов'язковпх платежiв) та irrших доходiв бюджету> (зi
змiнами).

3.10. Зобов'язання Орсrrдаря щодо сплати орендноi плати забезпечуються у виглядi
завдатку у розмiрi, не менIuоlиу, нiж ореflдна iIлата за базовий мiсяць, якrrй вноситься R

рахунок орендноi плати за останнiй мiсяць оренди.
3.11. У разi розiрвшня за згодою cTopiH /{оr,овору оренди Орендар сплачуе орендну

плату до дня повернен}я lylaiiHa за актом приймання-передавання вкJIючно. Закiнченкs
строку дii Щоговору орендI нс звiьпяе Орендаря вц обов'язку сплатити заборгованiсть за
орендною платою, якщо Talia B:аHиKJIa, y повному обсязi, урaховуючи санкцii, до державного
бюджету та Балансоутримувачу.

4. Використання амортизsцiйних .Ир"*уr*нь i вiдновлення орендованого Майна
4.1. Передбаченi зЕжоlIод€шством ап{ортизацiйнi вiдрахування на орендоване Майно

нараховуються його Ба.тrшrсоутримувачем i використовуються Еа повIIе вiдновлення
орендовЕlних осIIовних фондiв.

4.2. Полiпшення орендовЕlного Майнц здiйсненi за рахунок ztп,lортизацiйних
вiдрахуваlrь, е власнiстю держЕlви.

4.3. Вiдновлення орендованого Майна здiйснюеться орендарем вiдповiдно до пунктiв
5.4, 5.7,6.2 цього ,Щоговору.

4.4. Щля отримчlнЕя згоди Орендодавця на здйснення полiпшень Орендар подае заlIву
i матерiалrи згiдно з Порядк<lм Еаданпя ореIцарю згоди орендодавця державного майна на
здiйснення невiд'емних полiпшень орендованого державного MaIlHa, затвердженим нzжазом
Фопду держЕlвного майна Укра'ни вiд 03.10.2006 року }Ф 152З та зареестрованим у
MiHicTepcTBi юстицii Украни 1 8. 1 0.2006 року за Ns 1 1 2Зl 1 2997.



5. Обов'язки Оренларя
Орн:ар зобов' язчст ьс.я :

_i.1. Викорi{стовуват[t орендоване Майно вiдповiдно до його призначення та умов
llьr-lгс Jоговорr.

-<.l. Протягоrt rtiсяця пiсля пiдписання !оговору внести завдаток. передбачений цим
Jr-TгoBoPo\l. Зав:аток стяг.чсться до державного бюджету i Балансоутримувачу ч
сгtiввi:ношеннi. визначено\{у у пунктi 3.6 цього Щоговору. Пiсля закiнчення лiТ !оговору
opeн-f}l зliйснюсться перерах:/ваI{ня оренлноi плати за останнiй мiсяць з урахуванням
внесеного Орен:арем завдатку. У разi порушення Оренларем зобов'язання зi сгIлати
oIBH_lHtlT п.lати BiH мас вi.tшколуват}.l державноil{у бюлжету i Балансоутримувачу збитки в

crrti. на як\ BoH,I't перевищують розмiр завдатку.
5.]. Свосчасно !"t у повном,ч обсязi сплачувати орендну плату до лержавного бюдхtету

та БаlансочтриN,Iувачу (l п;lатiжних дорученнях. якi оформлюс Орендар, вказусться
.Призначення платежу) за зразком, який надас Оренлолавешь листом при уклаленнi
-]t\ГОВt)р\ оренrи),

5.-l. Забезпечуваl,и зберелtення орендованого Майна. запобiгаr,и його пошкодженню i

пс\,ванню. тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарними нормами та правилами
по;де;аtноТ безпеки. пiлтримувати орендоване Майно в наJIежному cтaнi, не гiршому. нiж на
\lо\leнT перелачi його в оренду, з врахуванням нормzrльного фiзичного зносу. здiйснювати
захо-f и проти пожежноТ безпеliи.

5.5. Забезпечити орендодавцю i Балансоутримувачу доступ на об'ект оренди з метою
контроJю за його використанням та викоrIанням умов.Щоговору.

5.6. У разi виникнення загрози або настання надзвичайних ситуашiй. гlов'язаних з

природною стихiею: ураган, зеl\,tлетрус. великий снiгопад. ожеледиLlя тощо. наj]ава,ги своТх
гrрачiвникiв для Тх попередження та лiквiдацii наслiдкiв.

5.7. Свосчасно здiйснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого
\,{айна. Ця умова .Щоговору не розглядасться як дозвiл на здiйснення полiпшlень
орендованого Майна i не тягне за собою зобор'язання орендодавця щодо компенсацiI
BapTocTi полiпшень.

У разi, якlцо Оренлар подае заяву на погодх(ення О}rендодавцем здiйснення
невiд'смних полiпшеIrь орендованого Майна, Bit-t зобов'язаний надати експертний висновок
На проектно-кошторисну документацiю на здiйснеt-lня невiл'смних полiпшень.

5.8. Протягом мiсяця пiсля укладення цього ffоговору застрахувати орендоване Майно
не Менше. нiж на Його BapTicтb за висновком про BapTicTb (франшиза безумовна - 0%) на
користь Балансоутримувача (вигодонабувачем с Балансоутримувач), який несе ризик
ВИПаДКОВОТ загибелi чи пошкодження об'скта оренди, у порядку. визначеному
законодавством i протягом 5 днiв пiсля страхування надати орендодавцю копiт страхового
ПО.riСУ i платiхtного доручення про сплату с,грахового платежу. Постiйно поновлювати
:ОГовiр страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5,9. На вимогу оренлолавlи проводити звiряння взасморозрахункiв llo ореtiдних
П.lатежах i оформляти вiдповiднi акти звiряння та надавати копii платiжних доручень,

5.10. У разi припинеFJ}Iя або розiрвалня !оговору повернути Оренлолавшевi l
Ба,lансоутримувачу орендоване Майно в наJIежному cTaHi. не гiршомч. нiж на момент
перелачi його в оренду. з },рахуванням нормаJlьного фiзичного зносу. та вiдшкодувати
орендодавцевi збитки в разi погiршення стану або втрати (повнот або частковот)
орендованого IVIайна з вИни орендаря.

5.1l. Здiйс,нюватлi витраtи, пов'язанi з утриманням орендованого Майна. Протягом 15

РОбОчих Днiв пiсля пiдписання црого Щоговору укirасти з Балансоутримувачеп,t орЁ"лоrаного
МайНа ЛОгОвiр про вiлшкодування витрат Балансоутрим,увача на утримання орендованого
Майна та надання комунальнЙх послуг.Оренларю

5.12. НеСти вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатацiТ iнженерних мереж.
пожежноi безпеки i caHiTapiT в примiщеннях згiдно iз законодавством.

5.13. У РаЗi Змriни рахунку, назви пiдllрi,tсlиства. те.пефоFIу. юридичноI адреси письмово
повiдомляти про че Оренлодавця у тижнеl]ий строк.



5,1-1. Не надавати TpeTiM особам право користування об'ектом оренд{ та iншi праВа

,;овgiспо чs в певнiй частинi), що випJIивають з цього договору, в т.ч. на права( суборенди.

орнлар }{а€ право: 
6' ПРаВа ОРеtЦПРЯ

б.l. Використовувати орендоване Майно вiлповiдно до його призначення
Еюго Договору.

б.]. За письмовою згодоiо Орендодавця проводити заtrлiну, розширення,
перrссrзбросЕЕrl орендованого IчIайна, щ'о зумовrпое пiдвищення його BapTocTi.

та умов

технiчне

7. Обов'язки Орендодавця
Орнлолавець зобов' язу€ться :

7.1. Перелати Орендарю в оренду Майно згйно з цим ,Щоговором за актом приймання-
Еере]амЕЕя майна, який пiддисУеться одночасно з цим.Щоговором.

7.2. Не вчиюши дiй, якi б перешколжали Орендарю користуватися орендованим
\{айном Еа yl!{oBax цього .Щоговору.

7.3. У випадку реорганiзацii Орендаря до припинення чинностi цього ,,Щоговору,

}1L-IacTи логовiр про внесенЕя вiдповiдних змiн до цього .Щоговору з одним iз
ЕравоЕаст}тникiв, якщо останнiй згоден стати Ореlrдарем.

,=.4. У разi здiйснення Орендарем невiд'емних полiпшень орендованого МаЙна
сренJодавець зобов'язаний здiйснювати контроль за здiйсненням таких полiпшень.

8. Права Ореlцодавця
Орендолавець мае право:
8.1. Контролювати з можJIивим залуIенЕям Ба.пансоутримувача виконаЕня умов

Jоговору та використання Майнц перед{шого в оренду за,Щоговором, i у разi необхiдностi
с пLтьно з Балансоугримувачем вживати вiдповiдних заходiв реагуванЕя.

8.2. Висryпати з iнiцiативою щодо внесеншI змiн до цього .Щоговору або його

рзiрвання у разi погiршення стану орендованого Мшiна внаслiдок невиконzшня або

неЕалежного виконtшня р{ов цього .Щоговор,ч,.
8.3. Здiйснювати контроль за стаЕом IчIайна IIIJIяхом вiзуального обстеження зi

с юlаданняIчl акта обстеження.

9. ВЦповЦальнiсть i вирiшення спорiв за,Щоговором
9.1. За невиконаЕня або неналежне виконання зобов'язшrь за цим ,Щоговором Сторони

,ес}ть вiдповiдальнiсть згйно з tIинним законодавством Украihи.
9.2. ОрендодЕtвець не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вiдповiдас

й зобов'язаннями Орендодавlц. Орендар вiдповiдае за своiМи зобов'язаннями i за
зобов'язакн_ш,tи. за якими BiH е'правонаступником, викJIючно власним майном. Стягнення за
ýЕ\ш зобов'язаннями не може буги звернене на орендоване держitвне Майно.

9.З. Спори, якi виникають за цим.Щоговором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом
перговорЬ. вирiшуrоться в судовому порядку.

10. Строк чинностi, уilIови змiни та припинення Щоговору

,,II,r,
10.1. Цей Дог
l]Drlm,o

oBip укладено строком.на 2 (два) рокц 1 l (одинадцять) мiсячiв. що дiс з
20 18 року до ,<l'Jur> U ?Nl- 2Щ року вкJIючно.

10.2. Умови цього,Щоговову зберiгають силу протягом усього строку цього.Щоговору,
у тому числi у випадкЕrх, коJIи пiсля його укладення зЕlкоЕодавством устЕlновлено прilвила,Iцо
погiршують становище Орендаря) а в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноi плати -

.]о виконання зобов'язань.



]ф._i. Зrдiнfi до !ъ.tов цього.щоговору або його розiрвання допускаються за взаемноi

ýФJE Сторiя. Зuiвll. lцо пропонуються вIIести, розглядаються протягом одного мiсяця з дати
-ц; дФ;э;тяq ]о рзг_-IfuI},iнгпою Стороною.

iU.+. }'разi вiлсутностi зшвIl однiеi iз cTopiH про припинення або змiну цього

J.эгоmру пiсrя зшсiнчення строку його чинностi протягом одного мiсяця, .Щоговiр ввшкаеться

ýроюваеЕЕt{ на той саvий строк i на тих сtlпdих ytl{oBzlx, якi були передбачеНi ЦИМ
jегчюрv_ з !?ач}ваннд,t змiн у законодавствi на дату продовжеЕЕя цього ,Щоговору,

i8.5. Реоргавiзацiя Орендодавця або перехiд прша власностi на орендоване МаЙно
тртiч особаv не с пiдставою для змiни або припинення чинностi цього ,ЩоговорУ, i BiH

зберirа€ свою чIшЕiсть для нового власника орендованого Майна (його правонаступникiв).
jO.б. Чвннiсть цього .Щоговору припиЕяеться внаслiдок:

*.6.1 закiнчення стоку. на який його було укJIадено;
,.i.6_]. запrбе:li оренлованого Майна;
rj.6"_:, :острково за вза€мною згодою CTopiH або за рiшенням суду;
tз.6._t. cMepTi орендаря;

10.7. Сторони погоджуються, що цей ,Щоговiр буле лостроково розiрвшrий на вимогу
{фea:o.faвIи. якIцо Орендар :

,з-:.i. користусться Майном не вiдповiдно до умов.Щоговору;
т.].]. навrrисно або з необережностi погiршуе стан Мшiна та iншого обладнання;
t_,.-._]. сgстематично /бiльше ,црьох 

раз/ порушуе термiни здiйснення буль-яких платеЖiв За

цiлчr trоговором та не надав платiжнi доруIення до регiонального вiддiлення;
i;.],-i. не робить згiдно з умовЕlп{и,Щоговору ремонт орендованого Майна;
,l -.j. переда€ ореIцоване Мйно, його частиЕу у суборенлу, укJIадае договори про cyMicHy

дiяльнiсть, де внеском сторони е право на оренry орендованого за цим.Щоговором Майна;

i{j,?,6. перешкоджае спiвробiтникам Орендолаэчя та Батrансоутримувача здiйснювати
перевiрку стану орендоваfiого Мшlна;

,_l.:.]. не переглядае орендну плату, в разi внесенЕя змiн до Методики, яка передбачас
збiльшення орендноi плати;

;;.1.8. не виконав зобов'язанrrя п. 5.2 та або п. 5.8 цього .Щоговору.
10.8. В разi припинеЕIIя або розiрвання .ЩоfЬвору:

r_1.8.1. полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Орендарем за paJ(yfioк власних коштiв,
псi t"tожна вiдокремипа вiд орендованого Mariнa не завдаюша йому шкоди, визнiлються

власнiстю Орендаря;
;_,8.], BapTicTb полiпшень ореЕдовЕшого Майна, зроблених орендарем як за згодою так i

без згоди Орендодавця, якi не можна вiдокремити без шкоди для Майна, компенсацii
' не пiдлягае, цi полiпшення визнаються власнiстю держави.

l0,9. У разi припиIIення або розiрвання цього .Щоговору Майно протягом трьох

робочих .шriз повертаеться Оренларем Орендодавцю / Балансоугримувачу.
У разi. якщо Орендар затримав повернонЕя Майн4 BiH несе ризик його випадкового

зггятпеЕн.,яl або випадкового пошкодження.
10,10, Майно ввtDкаеться поверненим Орендодавцю / Балшrсоутримувачу з моменту

пiзпrtсання Сторонаlrли акта приймання-передавання, Обов'язок щодо складання акта
*рзrйlrання- передавання про поверненЕя Мшlна покJIада€ться Еа Орендаря.

10.11, За вiдмову орендаря на вимогу ореЕдодtлвця повернуги орендоване майно. у
рзi припинення/розiрваIrня за рiшенням суду договору, орендар вiдшкодовуе орендодавцю
веl,стойку в розмiрi подвiйноi щомiсячноi орендноi плати за весь час, що вiдраховуеться вiд
.]атп припинення або розiрвшlня договору до пiдписаrrня акта приймшrня-передачi
| поверЕенIIJI), який пiдгверлжуе фактишlе IIовернення орендованого майна.

10.12. Взаемовiдносини CTopiH, не вреryльованi цим,Щоговором, регулюються чинним
зilкоЕодавством Украiни.

10.13. Щей.Щоговiр укладено в 2 (двох) примiрникЕtх, кожен з яких ма€ однакову
юрвдЕчrу сЕлу, по одному для Орендодавця й Оренларя.



ll. Особливi yMoBIl
CTopHt; погод}lлись, що орендоване MaliHo прIiватI.IзачiТ оренларем та третiми

пi1-1ягас.

12. Додатки
i].I. До:атки до цього.Щоговору е його невiд'емною iскладовою частиною..Що цЬоГО

]*:tfurp} -fо-lаються:
l ].l .l . рзрах}ток орендноТ плати;
l ]. ] .:. звiт про очiнку майна. що переда€ться в оренду;
i :. i.3. акт приймання-передавання орендованого Майна

13. Платiiltнi та поштовi реквiзити CTopiH

фfirlо_lавець:
рtгйопа--l ь не вцдiл ен ня

'DФflJ} 
_]epiкaBнo го j\,l aitHa

ý{' н. ЫrrCB\,

Орендар:

Рубан BiKTop Васильович
Iдентифiкацiйний ногчlер: 30 57 ||2411
Паспорт cepiT СО 22З63б, виданий Залiзничним
РУ ГУ IvIBC Украiни в м. Кисвi. l4.10.1999p.
м. КиIв, вул. Симиренка. буд. 34-А. кв. 1 1 1 .

Тел.: +38 (095) 389-87 -73

E-mail : notabenexp @e*ai l.com

УкраiнлI

-_*!u]]. It. Ки[в. Б,чльвар Тараса
i_Ц*вченкL 50-Г



Розрахунок
платЕ за базовий мiсяць оренltи
державного нерухомого майна

}{liвo перебr,вас па ба"тансi ýП <Начiональний центр Олександра Довженка))
(

l 10.3 0 l927000,0c
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лкт
приймання-передавання орендованого майна

за адресою: м. Киiв, вул. Василькiвськаrl

м. КиТв -Д-uJ)CllllM 20!!року

Ми, що нижче пiдписалися, Регiональне вiддiлення Фонду державного майна
УкраТни по м. Кисвуо iдентифiкацiйний кол С!РПоУ 19030825, мiсцезнаходження якого:
01032, м, Киiв, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (да;li - Орендодавець), в особi першого
заступника начальника HoBiKoBa Руслана Миколайовича, який дiе на пiдставi floBipeHocTi
вiд 06.12.2017 за Ns84 та нак€ву РВ ФДМУ по м. Киеву вiд 28.||.20|7 за ]Ф263-К, з одного
боку ,га Рубан BiKTop Васильович, iдентифiкацiйний код 3057112477, серiя Со номер
паспорта 22ЗбЗ6, виданий Залiзничним РУ ГУ МВС УкраiЪи в м. Кисвi l4.10.199p.,
мiсllезнаходження якого: м. КиТв, вул. Симиренка, бул,34-А, кв. l11, з iншого боку, уклали
цей Акт приймання-передавання про наведене нижче:

1. Орендодавець, згiдно з Щогов_ором оренди. _нер)е(омого майна, що належить до
державноI власностi Xn tn ?tJ "il ul&), Wа- ZO|X iiKy передас, а Оренлар приймас в
строкове платне користування державне нерухоме майно - нежитловi примiщення, площею
l40.30 кв.м, розмiщене за адресою; 03040, м. КиiЪ, вул. Василькiвська, 1, на 6-му поверсi
корпусу Nэб ресстровий номер майна за даними Сдиного ресстру об'ектiв державноi
власtlостi 22928085.1.АддДДЛ712, що перебувас на балансi Щержавного пiдприсмства
кНацiоtrzulьниl"л центр олексанлра,Щовженка>, iдентифiкашiйний код €ДРПоУ 22928085.

2. Техrriчний i гIояtеrкнобезгtечний стан вказаного вище майна задовiльний. Майно у
lзi,'lповi/(1,1остi з узголженим висновком Балансоутримувача i Орендаря потребус проведення
по,гочного ремонту.

3. Сторони зазначають, що орендоване майно передано Орендарю в комплектi та у
Ha.jle)iнoMy cTatri, що вiдповiдае iстотним умовам договору оренди та призначенню майна.

4. Оренлодавець повiдомляс Орендаря, що iнформаuiею про особливi властивостi та
недолiки майна (в т.ч. прихованi), якi можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна
Ореlr;ttrря та,гретiх осiб або призвести до пошкодження сulмого майна пiд час користування
тtипt. BiH не володiс.

ОреIIlцодавеIIь:

РегiоIlальIlе вiддiлення
tDol IiIy держtав I-| ot-o MaI"{Ha Украiни
п0 ý|. Klr(.By

01032, м. КиIв, Булъвар Тараса
ШевченкА, 50-Г

/(ержавне пiдп
iлеtl,тифiкаuiф.

Орендар:

Рубан BiKTop Васильович
Iдентифiкацiйний номер: 30 57 1|24]]
Паспорт cepiT СО 22ЗбЗ6, виданий Залiзничним
РУ ГУ N4BC Украiни в м. Кисвi, |4.|0.1999р.
м. КиIв, вул. Симиренка, буд. З4-А, кв. 1 1 1.

Тел. : +3 8 (095) 3 89- 87 -7 З

E-mail : rrotabenexp @gлаil. соm

HoBiKoB . ,,{
В.В. Рубан

ацiоIIальниЙ
22928085
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