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ДОГОВIР ОРЕНДИЛg

нерухомого майнд, що наJIех(ить до державноi власностi
м.Киiв
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Ми, що нижче пiдписшtИся: Регiональне вiМiленнЯ Фонry державIIого майна Украiни
uОр"rцодавець>) в особi начальника регiонального вilщiлення
Збуржинського Владис.ltава Францовича, який дiе на пiдставi Попо*е"ня. про
регiональне
вi/иiлення, затвердженого Фоlцом державного майна УкраiЪи вrд 2З.01.2006р., u Ёопо.о Ооr.у, ,u
украiъське держiвне пiдприемство поштового зв'язку ,,укрпошта" в особi Пiвденного вузла
3в'язку Киiъськот мiськоi дпрекцгi Украiнського державного пiдприсмства поштового
зв'язку ,rукрпоштд", в особi начальника пiвденного вузла по-тоuоaъ зв'язку Коваленка
миколи Яковича, який дiе на пiдставi Положення, затвердженого наказом генерi}льного
директЬра У[ППЗ-;,укрпошта" ви 02.1l.,J998p. .}ф370 та довiреностi Jф03-137 вiд t9.tz.)Oosp., а
iншого боку, уклали цей.Щоговiр про н:lведене нижче:

по м.Кисву (надалi -

1. прЕдмЕт договору
4

t_-,

Ор*цодавець передае, а Орендар приймае в стокове платне користування
державне
нерухоме майlо (надалi - Майно), загаJIьною Iшощею tBz,o0 кв.м.
розмiщене за адресою: м.КиiЪ,
вул. Василькiвська, 7/7 (на першомУ поверсi), щО знаходитьсЯ на балансi
,,Щержавного
пiдприЕмства Нацiональний центр Олексаrцра,Щовженка (надалi - <<Балансоуцримувач>),
BapTicTb
якогО за.експертною оцiнкою станом на 31.06.2006р. стаЕовить ЦgВZgS,ОО'црЕ.
йайно
передаеться в ореIцу з метою розмiщенкя вi/цiлення поштового зв'язку.
1,1.

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧI ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МДЙНД
2.|. Ореrцар вступае

у строкове платне корисryвання МайноМ У TepMiH, укчваIrий у
договорi, €Lпе не ранiше дати пшписання сторонами цього
Щоговору та акта приймання-передачi
Майна.
2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря
права власностi
на це Майно.
а ор.ндар корисryстъся ним протягом строку
2,3, Передача Майна в оренду здiйснюеться за вартiстю, визначеною
у Звiтi про експертну
оцiнку BapTocTi об'екта оренди, скjIаденого за Методикою,

затвердженою кабiнетьм мiнiЁтрiв
украlни.
2.4. У разi припИненЕЯ або розiрВання цьоГо
.Щоговору Майно повертаеться Орендарем
Uре[цодавцю / Ьалансо}три:\{увачу.

/

ореrцар повертае Майно

Ореrцодавцю
Балансоугримувачу аналогiчно порядку,
встановленому при перелачi Майна Орелцарю
цим .щоговором.
МайНо вважаетЬся поверне,r"й Ор.плодчuцЬ'/ Балансоугримувачу
з моменту пiдписання
акта приймання-передачi.
2,5, Орендар зобов'язуеться повернуги майно
у l0-денний строк з моменту припинення
або розiрвання цього договору.

,

3. орЕнднА плАтА
3,1, Орендна плата визначастЬся на пiдставi МетодикИ
розрахунку ореrцноi плати,
ЗаТВеРДЖеНОТ КабiНеТОМ MiHicTpiB УкраiЪи,
i становить без пдв за бЬсlвиR мiсяць
розрахунку
(останнiй мiсяць, по якому с iнфЪрмач' npoilцeKc
iuБ""чiО - вересень 2006р.: |279,47 грн.
нарахування П.щв на суму ореrцноi плати,здiйснюеться
у порядку, визначеному чинним

:}аКОНОДаВСТВОМ.
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базовий мiсяць

на irцекс iнфлщii

за

ореlцна Iлuта за кожкий наступний мiсяць визначаеться IIIJuD(oM кориryвання ореtцноi
плати за
попереднiй мiсяць на irцекс iнфлячii за наступЕий мiсяць
3.3. Перера(ування здiйскюються Ореlцарем самостiйно
до l0 числа мiсяця, наступного
за звiтним з ур:rхуваншш щомiсячного irцексi iнфлячii таким чином:
J_О% ор.!*л*i nnur"
перер.ховуеться Ореrцарем
д9_д:зжхвlзч*Qiеr_етr; 30% орендноi плати. .перерахову.й;
Оре ндаре м на розр:lхун ко в иИlахунЪкБансоlтримр ача :
р/р 20090088З9 в кцФ АIIпБ,,Аваль',, мФо з22904.
3,4, Розмiр орендноi плати переглядаеться на вимоry однiсi iз
cTopiH в разi змiни методики
iT розрахунку, змiн uентралiзованих uiH i тарифiв, та в iнших urnuo*u*
передбачених чинним
законодавством.
3,5, Qрещна плата, переРахоВана несвоечасцо або не в повIlрмУ
обсязi, пiд-тlягае iндексацii
i стяryеться до бюдЖеry та Балансо)тримувачу
у визначеЕому в п.з.з. спiввiдношеннi, вiдповiдно
до чинного закоЕодавства. Украiни з урахув:lЕням пенi в
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки НБУ
на дату ЕарахуваЕня пенi вц сулtи заборгованостi, з
урахуванням irцексацii, за кожний день
прострочення, вкJIючaлючи деЕь оплати.

з,6,

Наднормативна

сума

оренднот плати,

що

надiйшла

ьалансоугримувачу, пiдлягае залiку в
рахунок наступних платежiв.
l

I
I

4

до

бюджету таlабо

- ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦIЙНИХ ВIДРАХУВАНЬ

4.1. Амортизацiйнi вцрахування на ореrцоване Iчlайно нараховуIоться
його
Балансоугримувачем i використовуються на повне вiлнОвленНя
оренлованих основних
фонлiв.
4.2. Полiпшення орендованого lrrlайlrа, здiйснеrri
за рахунок амортизацiйних ,ирjхуванъ, С
власнiстю держави
5. оБов,язки орЕндАря
Ореlцар зобов'язуеться:
5.1. Використовувати ореtцоваIIе Майно вiдповiдно
до його призначення та умов цього
.Щоговору.
5.2. Своечасно i у повному обсязi сплачувати
ореЕдну плату.
5,3, Забезпечити збереження ореrцованого Майна,
запъбiгати його пошкодженню i
псуванню, уцримувати ореlцоване Майно
в порядку, передбаченому санiтарними нормами
та
правилами пожежноi безпеки вцповiдно
до_
Прur"п пожежноi безпеки Украiни.
5.4. Своечасно здiйснювати поточний "r"оa
ремонт Ьр.*оuurrого Майна.
5'5' Протягом мiсяця пiс,ги
Ук'адення цього дБ.оuору застрахувати орендоване майно
на
весь TepMiH дiТ ДогОвору оренДи не
менше нiж на його BapTicTb,
експертним
шJUIхом,
на користь Балансоугрим\ъача, який
"raru""ry
бере на себе р".r* пошкодження
або випадковоi загибелi
об'скта оренди, Завiрену печаткою *oni'
.rpu*ouo.o полiсу копiю платiжного
страховогО внескУ подае ОрендолаВцю
дорrrення
u
В JЛUПППП
5-дЬнний TepMiH
lcPMlH
з. моменту
отримання страхового
Полiсу.

i
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5,6, ПодаВати регiона--Iьному вiддiленню

ФдМ Украiни по м.Киеву та Балансоугримувачу
копii'плаТiжниХ лорученБ'з вцмiткОю
банкУ npo п.рaрuхуtsаннЯ орендноi пJIати
До ,Щержавного
бюджету Украiни та, на Вн}'оry
орендодавця, на розрахунковий
Балансоугримувача
рахунок
12 числа кожного мiсяця.
до
за звiтн"". ъiдповiдальнiсты-.u oo.roripHicTb
iнформацiТ по кJIадалеться fi а "u.ry"no.o
наданоi
.r rp.*ropu та голов ного бухгалтера
Ор ендар jT.
5,7 ' У пазi при]инення
або
po.ip"un""
.ЩоговорУ по"ерпу.и Орендодавцю l
БалансоуТр,"у"*У орендоваНе МайнО
належному cTaHi, не гiршому нiж
в
на момент передачi
його в оренду' з врахуванням
нормального фiзичного зносу' та вiдшкодувати
Орендодавцевi /

:ffi::fi::}ffiI";."хн"Jя-;;;й;;;;;Ъ*,

чбо

",pu,,
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5.8. Укласти з Балансоугри}ryвачем ореrцованого Майна логовiр про вiдшкодaвання
витрат Бшrансоугримувача на ).тримilння ореzutованого Майна та надання комунальних посJrуг
Оренларю.

5.9. Нести повну вЦповЦальнiсть за дотримання правопорядку, правил експJryатацll

iнженернкх мереж, пожежноi безпеки та caHiTapi! в примiщеннi.
5.10. Зuб..печувати доступ в примiщення працiвникiв Орендодавця та Бапансоугримувача
ploB
для необхiдного огляду та перевiрки використанЕя ореЕцованого Майна у вiдповiдностi до
цьою.Щоговору.
природною стпхiею: ураган,
випадку надзвичайних сиryацiй, пов'язаних
5.11.
cBoix
представникiв
iнше,
видiляги
та
ожеледиця
для попередження
снiгопад,
землетрус, великий

з

У

та

лiквцацll Еаслцкlв.

5.12. Орендар зобов'язаций

на

вимоry Орендодавця

проводити,

звiряння

ВзаеморозрахУнкiв пЬ ореrшнrос платёжах i оформляти вiдповiднi акм звiрки.
5.13. В разi зйiни розрахункового ptlxyнKy, назви пiдприемства, телефону, юридНчноi
,

адреси, Оренлар зобов'язаний повiдомим про це Ореrцодавця в тижневий TepMiH.

В

разi закiнчення TepMiHy дii договору оренди (його розiрванпя), Оренлар
орендну плату, заборгованiсть з оренлноi плати, пенi та шграфнi санкцii
сплатити
зооов,язании
за весь перiол оренди по день факгичноi перелачi майна Балансоугримувачу (орендодавцю) на
пiдставi акту передачi-приймання.
5.15. Не надавати TpeTiM особам право користрання об'ектом оренди та iншi права
(повнiстю чи в певнiй частинi), що випливають з цього договору, в т.ч. передавати ореrцоване
Майно у суборенду.
5.14.

6.

]

прАвА орЕндАря

Ореrиар мае право:

б.1. Використовувати ореrцоване Майно Пiдприемства вiдповцно до його лризначення та

умов цього.Щоговору.
6.2. З письмового дозволу Ореrцодавця та Балансо;iгримувача вносити змiни до скJIаду
орендованого Майна, проводrтпr його реконструкцiю, технiчне переозброення, що зумовлюс
пiдвищення його BapTocTi.
6.3. Самостiйно розподiляти доходи, отриманi в результатi використання орендованого
Майна, створювати спецiа_гrьнi фоrrли фозвитку виробництва, соцiально-культурних заходiв
тощо).
7.

оБов,язки орЕндодАвця

7.1. Передати Оренларю в ореtцу Майно згiдно з цим ,Щоговором по акту прийманняодночасЕо з цим.Щоговором.
7.2. Не вчиняти дiй. якi б перешкоджали Орендарю користуватися ореIцованим Майном
на умовах цього .Щоговору.
передачi Майна, який пiдпису€ться

8.

прАвА орЕндодАвця

Орендода"ець мас право:
8,1. Контролюватй наяЬнiсть, стан, напрями т'а ефективнiсть використання Майна,
переданогQ в оренду за ци].( Щоговором.
8.2. Виступати з iнiliативою щодо внесення змiн до цього .Щоговору або його розiрвання в
погiршення
стану орезJованого Майна, внаслiдок невиконання або ненaulежного виконання
разi
умов цього,Щоговору.
8.3. Орендодавець г.е вiдповiдае по зобов'язанням Орендаря.
9.

ВIДПОВIДДЛЬНIСТЬ I ВИРIШЕННЯ СПОРIВ ЗА ДОГОВОРОМ
j

9.1. В разi невиКонанIUI пунктУ 2.5.
цього договору, ореrцар
подвiйноi плати за користування майном за час просточеЕЕ*
9.2- За IIевикоЕання або неЕirлежне виконання
зобов'язаrrь
несугь вiцповiдzМьнiсть згйно з чинним зzжоЕодавством
УкраiЪи.
9.З. Спори, якi виник.rють за цим
.Щоговором або в зв'язку
переговорiв, вирiшуються в судовому порядку.
9.4. У разi банкр)ггства ОрендаряЪiн вiдповiдае
за своТ боргк
на правi власностi, вiдповiдно до законодавства Украiни.
10.

сплачуе неустойку у розмiрi

за цим

.Щоговором сторони

з йим, не вирiшенi

IIIJuгхом

:

майном, яке нzшежитъ йому

строк чинностI, )rмови змIни
ТА ПРИПИНЕННЯ ЛОГОВОРУ

l0. l. Це4Ло.рвiр
Жuryr9п.Щоком на I I /одинадцятъ/мiсяцiв, щодiе з
20фроi,у no "_6Q_j'
{
10.2. Умови цъого

"3Q-.,,,

иr,фощ

,о,r;:;;НхhЖ"*Т'"i:1;';ji:"Т:":*l:о:]:::::-:"^::"^:l:1lоiiцього.щоговору,в
;;"*"-й;;;:а;
погlршують стаIIовище ореrцаря,
оренлапя_ а R qястtтшi оп6л-r--л,-- л_л---а в частинi зобов]язань ореrцар"

Жу"Т#:"ЖЖ#:

*"о"^"р'й#fi#'-;;

l0,3, Змiни i доповненrrя або
розiрвання цьою .щоговору допускаються за взаемноi згоди
cToPiH' ЗМiНИ Та ДОПОВНеНН'I_, ЩО ПРОПОнУеться
внесм, розглядаються протягом одного мiсяця
з
10,4,

I
I

l

l

За iцiцiативоЮ однiеi lЗ сторЬ шей

.Щоговiр може бум розiрвано
рiшенням
суду.у випадках, передба".них
.ч*о"одu"ством.
l0,5, у разi вiдсугностi з,UIви однiеi
"пп""й
i.
припинення або змiну
ПiСЛЯ ЗаКiНЧеННЯ СТОку його чинностi
.Щоговору
протя."";;;;;;;;{й"л".#о'Ilч*u.rrсяцього
продовженим.
на.той самий TepMiH i на птХ самиХ
).мовах, якi булИ передбаче"i u"*
До.овором, з урахуванням
змlн у законодавствi на дату продовження
цього fio.oropy.
I0.6. В разi припи,r.пr" або
розiрв.;
полiпшення орещованого Мuйпu,
здiйсненi'i)о"*uо." за рахунок власних коштiв,
якi
можна вiдокремпти вiд орендованого
';;;;;;1
Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються
власнiстю Орендаря;
- BapTicTb полiпшень ореIцованого Майна, зроблеяих
Ореrrдарем як за згодою так i без
згоди Ореrцодавця, ясi не можIIа вцокремитl,л
без шйди *о мчиrа, компеЕсацii
не
пiдляrае, цi полiтшеншI визнаються
власнiстrо держави.
l0,7, Реорганiзацiя Ореlцодавця,
або п.р.*й права rпч."о.ri на ореIцоване
особам, не визЕаеться пiдставоЮ
Майно TpeTiM
дJuI змiни Ъбо .rр".rrнеЕня чинностi
зберiгае свою чиннiсть
цього
.Щоговору i BiH
для tIового
о;й;""го Майна.
"nu"n"*u
оо"*оl1*":;:i""ЪrНff^ТЬСЯ, ЩО u"Й До.о"iр ОЙ о".троково розiрваний на вимоry
не виконав пункт 5.5.
цього [оговору;
КОРИСТУетЬся Магiном не вiдповiдпо
до умов щоговору;
навмисно або з необережностi
погiршуе стан Майнаъ'iпu,о.о
обладнання;
систематично /бi.тьrпе трьох
раз/ порушус термiлlи здiИснеЙбудь-яких
платежiв, у т.ч.
пенi за цим догоЕором та не надав
платiжнiдоручення ло
регiона_гlьного вiддiлення;
не робить згiдно з
_\,мовами !оговору;.;;;; орендованого
Майна:
ПеРеДае ОРенДоВане неру(оме
МайнЬ 7йо.о чаСтину/
у.уОор."ду,
cyMicHy дiяльнiсгь, д"-внеском
fклад46 договори про
сторони € право на оренду орендованого
за цим
!оговором Майна, а також У випадку поруш.п*r"
пункту 5.15. цього договору;
перешкоджае
ГОСПОДаРСЬКОГо

.rЙ"ро

-

-

-

-

-

с;тiвробiтникам оръ"дооurц"

перевiрку стану среtцованого
Майна;

ffr#;Ъ"З'Jff/uJiu'r,,
"."u""JrО"l

hri;::;'И

ПО,-ОДИлись,

та

Бшlансоугримувача здiйснювати

В разi внесення змiн до методики,
яка

передбачае

що орендоване майно приватизацiI орендарем
та третiми

l0.9. Чиннiсть цьогс
!оговору припиняеться внаслiдок:

-

загибелi оренлованоrc Майна;
достроково за взаемною згодою cTopiH або за рiшенням господарського суду;

банкругства Оренларя та в iнших випадках, прямо передбачених чинним
законодавством Украiни;
l0,10. Взаемовiдносини cTopiH, не врегульованi чим [оговором, регулюються чинним
законодавством Украiни.
l0.1l. Yci змiнИ та доповНення дО цьогО,ЩоюворУ оформлюЮться В письмовiй формi
додатковим договором i вступають в силу пiсля ix пiдписання сторонами.
10.12..Щоговiр скJIадено в 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу.

,a

у

1

1.1. Додатки

до цього .Щоговору е його невiд'емною i складовою частиною. До цього

Щоговору долаються:

r
l

розрахунок орендноi шлати;
акт приймання-передачi орендованого Iйайна.
|2. ПЛЛТIЖНI ТЛ ПОШТОВI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

ОРЕНfiАР:

Регiона-пьне вiддiлення Фонду державного
маЙна Украiни по м.Киевt,
0103 2,

Украiнсъке державне пiлприсмство поштового
зв'язкч ..УкDпошта"
Юр. Адр еса opct, /cJ,c. Хречлаm ir 22 ,
ffrГ/
Код еДРПОУ 215€ооч.к

тел.2з5_53-08

тел.

м.Киiв
бульвар Тараса Шевченка. 50г

J"-r

л

р/р

Пiвденний вузол поштового зв'язку Киiвськоi
мiськоi дирекцii УкраТнського державного

ýýlý\Ёl t,\t пlЕД\'оi
ý

ffiйlшдlffil
-r-

пiдприсмства поlцтового зв'язку .,Укрпошта"_
03 1 26, м.Киiв, бул. I. Лепсе , З4-А
код сдрпоу 24923з47
р/р 260021 01035259 в КРД(ф) АППБ ,,Аваль",
I\4Фо з22904
тел . 497-13-40 , 455-33-90 , 452-20_3 1

КОВАЛЕНКО

:/

Q*.-вежdФ

*',
\"..

Ф -,'.'i

\р+
,

/, ,/cii'c:с't"Zl, !?

.,4r,/(

/Э

Акт
приймання-передачi в оренду нерухомого майна
за адресою: м.Киiв, вул. Василькiвсъкд, 717 .
,rbD

м.Киiв

,,

/О

2006 р.

пiдписалися: Регiональне вiддiлення Фопду державного майна
ВiДДiЛеННЯ
укратни по м.к"сrу (надалi - <Оренлодавець>) в особi начальника регiОНаЛЬНОГО
ПРО
ПолоЖеННЯ
РеГiОНаЛЬНе
ЙiЙ;;"ького владислава Франчовича, який дiс на пiдставi
бОКУ,
ОДНОГО
З
2З.01.2006Р.,
вiд
Украiни
майна
Фондом
державного
вiддiлення, затвердженого
Пiвденного
в
особi
зв'язку
,,укрпошта"
та Украiнське державне пiлприемство поштового
Украiнського державного
MicbKo[
КиiЪськоi
дирекцii
зв'язку
вузла поштовqго
в особi ,начаJIьника
<Орендар))
(надалi
пiдприсмства поштового зв'язкУ ,;Укрпошта"
пiдставi
пiвденногО вузла поштовогО зв'язкУ КоваленКа МиколИ Яковича, який дiе'на
вц
удппз
генерzшьного
,,укрпошта"
директора
положення, затвердженого наказом
Акт
02.11.1998p. Nч370 та довiреНостi JФ03-137 вiД 19.12.2005р., з iншого боку, уклzши цей

ми, що нижче

приймання-передачi rrро наведене нижче:

,rъоr, /0

2006р.
плошеЮ

l82,00 кв,м., яке знаходиться за адресою: м.КиiЪ, вул. Васипькiвська, 7l7 (на першому поверсi).
2. Технiчний

i пожежнобезпечний стан вказаного вище майна задовiльний.

ОРЕНДОДАВЕЩЬ:

ОРЕНЛАР:

Регiональне вiддiлення Фонду державного
маЙна УкраТни по м.Киевr,

Украiнське державне пiдприсмство поштового
зв'язку ..Укрпошта"_
IOp. АдреСа CiCo( -a.l. ffct;i, ф,r а4€цаrrzьtк/2,
Код СДРПОУ 2/ý€аос/ý

0l03 2, м.КиТв
булъвар Тараса Шевченка. 50г

р/р
тел.

тел.23 5-5 3_08

Пiвденний вузол поштового зв'язку Киiвськоi

мiськоi дирекцii украiнського

ýýffi\т\tп\ъч

"Sкiъ\вАш\к,$,

державного
..Укрпошта"
зв'язку
пiдприемства поштового
03 126, м.Киiв, бул. I. Лепсе, 34-А
код едрпоу 2492зз47
р/р 260021 01035259 в КРД(ф) АППБ,,Аваль",
I\4Фо з22904
тел . 497-73-40. 455-3з-90 , 452-20-3|

Ё
ý

киЙ

ПОГОДЖЕНО:
Генералъний дц
лп Нацiонал

ful

i"Ё":
Os------<->

St,сэ}.iз^.'.ul

ра Ловженка

рикл

КОВЛЛЕНКО

,

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВIР

ЛЪ /

.

про внесення змiн до договору оренди lT9JOczrBi4 30.10.06р.
u

м.Киiв

{Ь"

tLr!ё

2007 року

Ми, що нижче пiдписалися: Регiональне вЦдiлення Фонду державного майна УкраiЪи
пО пr.КисвУ (налалi - кОренДодавець)) в особi начальника регiонального вiддiлення
зБуржинсъкОГО Владислава Францовича, якиЙ дiе на пiдставi Положення про регiоНаЛЬНе
вiлдiленнЯ, затвердЖеногО ФондоМ державноГо майна_Укра,fнИ вiд 23.01-2006р,, з одного боку, та
)-d' ё++Lfu L-ё-LLL:C Ь'€,ъс _ф LLi !L'| l-|L* б сL,с-ii-л l,LLi веёi iL:l1.^ t; f< L
Ъб cii-ц,d,LJ
,i7пз
(налалi - кОрендар))
И#зл,ч,ЁLгсL /r
lb,
'-L ЁLLL:.,fr
6 сее6,"il
,ь:1 ;zi;rT+.;
l,,

j*

j.
,з

ат

8

д;-с.,аl,r

"{"{. боку,
iншого
уклали цей Додатковий договiр про наведене нижче:
Вiдповiдно до постанови KVI УкраIни вiд 27 .|2.2006р. Jф1846

Мету використання п. 1 .1 р. 1. Щоговору оренди
наступнiй редакцiт:
,,розмiшення вiддiлення поштового зв'язку";
1.

3.

абзац

l

п.

j:i

р. 3. Щоговору оренди

J'Гg 3

J\b

642 вiд

3

642 вiд 30.10.06р.

3

0.

1

0.06р.

викласти

викласти

в

наступнiй

редакцiТ:

,,Орендна плата за сiчень 2007 року визначаеться шляхом коригування орендноi плати за базОвИЙ
мiсяць на iндекс iнфляцii за сiчень 2007 року.";
залишаються незмiнними.
4. Bci iншi умови Щоговору оренди JtГg 3 642 вiд З0.10.06р.

оренДц Nч 36,42 вiд З0,10,06р' ,
складений у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силУ, по одному для кожноi iз cTopiH,
та вступае в силy з моменту пiдписання його сторонами i дiс протягом всього строку дii договору
оренди J\b 3 642 вiд 30.10.06p.
, з урахуванням ст. 17 ЗУ ,,Про оренду. . ."
5. Цей Додатковий логовiр с невiд'емною частиною ,Щоговору

Платiжнi та поштовi реквiзити cTopiн:

ОРЕНДОДАВЕЩЪ:

ОРЕНЩАР:

Регiональне вiддiлення Фонду державного
маЙна Украiни шо м.Киеву

пIвдЕнниЙ вузол зв"язку киIвськоi
N4Iсъкоi лирЕкщi удппз "укрпоштА"
03 126, м.киiв, Бул.лЕпсЕ, 34-л

01032, м.КиIв
бульвар Тараса Шевченка, 50г
тел.235_53_08

Нац R;ън i4K

Змiни до розрахунку орендноi
плати за перший lбазовий/ мiсяць оренди - сiчень 2007Р.
нерухомого

дер}кавного

майнлl

що

знаходиться на балансi
ндцlондльн ий цЕнтр олЕксдндрд довжЕнкА

Оренлна
плата за

Оренлна ставка,

грудень
2006р

шо дiяла
ранiше

Оренлна

gтавка за

постановою вiд
27.|2.06р. Nчl846

Iндекс iнфлячii за
сiчень 2001р

Орендна плата за перший (базовий)
мiсяць оренди
мiсяць
piK

v
1 348,40

3

сiчень

6

2007

орендна плата без

ПДВ,

грн.*

2 696,79

* Оподаткування оренлноi плати здiйснюсться вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Розмiр оренлноi плати пiдлягае коригуванню на iндекс iнфляuii за сiчень 2007 року.

НАЧАЛЬНИК РЕГIО
ВIДДIЛЕННЯ по м.КИ€ВУ

ý_s/ýYffiЪ

нGг,iш#я,fi lЁ;"liB
ъ,_ ч*d*Э
tk:"ая<саy'

^-Я

в.Ф.зБур}кинсъкиЙ

мц

О!щодатковий договiр Ль
про внесення змiн до договору ор."д"ББу-*омого майна
ЛЬ3б42 вiд 30.10.200б р.
2о0%.

м.КиТв

Ми, шlо нижче пiдписалися, Регiональне вiддiлення Фонлу державного майна

Украirrи по м. Кисву, iдентифiкацiйний кол е[РПОУ l9030825, мiсцезнаходження якого:
0l032, м. Киiв, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (далi - Оренлолавець), в особi начальника
'ЗбУржинського Владислава Францовича, який дiе на пiдставi Положення про
регiональне вiддiлення, затвердженого Фондом державного майна УкраiЪи вiд 23,01.2006
р. та зареестрованого Шевченкiвсъкою районною в MicTi Киевi державною адмiнiстрацiею
JЪ1074l050001027343 вИ 19.10.2007р., з одного боку та YKpaihcbKe державне
пiдприемство поштового зв'язку <<укрпошто>, iлентифiкацiйний код сдрпоу
21560045, мiсцезнаходження якого: м. КиiЪ, вул. Хрещатик, 22 (далi - орендар) в особi
генерального директора Замковоi Taicii Федорiвни, яка дiе на пiдставi статугу вiд
25.12.2008р. Ns 10741050038003470, в особi директора КиiЪськоI мiськоi дирекцii
Украiнського державного пйприемства поштового зв'язку <<Укрпошта>> Скляренко
Сергiя Миколайовича, що дiе на пiдставi положення Ns609 вiдl8.06.2009р. та довiреностi
ВкР N9 677з84 вiд 19.12.2008 року та начальника Пiвденного поштамту КиiЪськоi
MicbKoi дирекцii Украiнського державного пiдприсмства поштового зв'язку
<<Укрпошта>> Черкашиноi Тетянп МиколаiЪни, яка дiе на пiдставi ловiреностi вiд
15.07.2009 року Nэ 13-65 , з iншого боку, у зв'язку iз змiною нiLзви орендаря та вiдповiдно
до пункту 10.5 договору оренди JllЪ 3642 вiд 30,10.2006 р., уклали цей додатковий договiр
про наведене Еижче:
1. Преамбулу договору оренди ЛЪ 3642 вiд 30.10.2006 року викласти

в наступнiй

Редакцii:

Ми, що нижче пiдписалися, Регiональне вiлдiлення Фонду державного майна
Украши по м. Киеву, iдентифiкацiйний код еДРПОУ 19030825, мiсцезнаходження якого:
010З2, м. Киiв, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (далi - Орендодавець), в особi начальника
Збуржинського Владислава Францовича, який дiе на пiдставi Положення про
,,

регiональне вiддiлення, затвердженого Фондом державtrого майна УкраiЪи вiд 23.01.2006
р. та зареестрованого Шевченкiвською районною в MicTi Киевi державною 1дмiнiстраuiсю
Jф10741050001027343 вiд 19.10.2007р.,
одного боку та Украihське державне
пiдпрпсмство поштового зв'язку <<Укрпошто>, iдентифiкацiйний код СДРПОУ
21560045, мiсцезнаходження якого: м. КиiЪ, вул. Хрещатик, 22 (лалi - Орендар) в особi
генерального Директора Замковоi Tai'cii Федорiвни, яка дiе на пiдставi статуту вiд
25.12.2008р. Ns 10741050038003470, в особi директора Киiвськоi MicbKoi дирекчii

з

Украiнського державпого пiдприемства поштового зв'язку <<Укрпошта>r Скляренко
Сергiя Миколайовпча, що дiе на пiдставi положення Jr,lb609 вiд18.06.2009р. та довiреностi
ВКР Ns 677З84 вiд 19.12.2008 року та начальника Пiвденrlого поштамту КиiЪськоi
MicbKoi дирекчii Украiнського державного пiдприемства поштового зв'язку
<<Укрпошта>> Черкашиноi Тетяни МиколаiЪни, яка дiе на пiдставi довiреностi вiд
l5.07.2009 року Nэ 13-б5 , з iншого боку, у зв'язку iз змiною назви орендаря та вiдповiдно
до пункту 10.5 договору ореIци Ns 3642 вiд 30.10.2006 р., укJIа-пи цей додатковий логовiр
про наведене нижче:"
2. пункт 1.1 розлilv 1 договору оренди }t} 3642

такiй редакцii:

вИ 30.10.200б року викласти у

кОрендодавець передае, а Оренлар приймае в строкове платне користування державне
нерухоме майно (надалi-Майно), загiшьною площею 182,00 кв.м., розмiщене за адресою:
м. Киiв, вул. Василькiвська, 1l7 (на першому поверсi), що знаходиться на балансi
,Щержавного пiдприемства <Нацiональний центр Олексанлра ,Щовженка> (надалi"Балансоутримувач"), BapTicTb якого визначена згiдно зi звiтом про незалежну оцiнку

станом на 31.08.2009 р. i становить 1147312,00 грн. Майно пер9да€ться в оренду з метою
розмiщення вiддiлення поштового зв"язку>>.
3. пункт 3.1 розлiлу 3 договору орёнди.I!h 3642 вЦ 30.10.2006 року викласТИ У ТаКiЙ
редакцii:
кОрендна плата визначасться на пiдставi Методики розрахунку орендноi плати,
,li1,I,1]cp/l>l(cIloT
Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни, i становить без ПЩВ за базовий мiсяl{ь
po:JpaxyнKy - жовтень 2009 р. : 5834.49 грн.
Нарахування П,ЩВ на суму орендноi плати здiйснюеться у порядку, визначеному
чинним законодавством
4. пункт 3.2 роздiлу 3 договору орендп JФ 3642 вiд 30.10.2006 року викласти у такiй
редакцii:
Оренлна плата за перший мiсяць оренди - листопад 2009 р. визIIачаеться шляхом
коригування орендноi плати за базовий мiсяць на itцекс iнфлячii за листопад 2009р.>.
. 5. ,Щоговiр оренди ЛЬ 3б42 вiд 30.10.200б
року продовжено на 2 (два) роки до
30.07.2011 року.
6. Bci iншi умови договору оренди ЛЬ 3642 вй 30.10.2006 року залишаються
незмiнними.
7. I]ей додатковий договiр е невiд'емнOю частиною договору оренди Jф 3642 вtд
30.10.200б року, складений у 2-х примiрникш, що мають однакову юридичну силу, по'
одному для кожноi iз cTopiH. та вступае в силу з моменту пiдписання i дiе протягом
всього строку дiТ договору оренди.
8. Невiд'емною i складовою частиною цього додаткового договору е:
- змiни до розрахунку орендноi плати;
- звiт про незtшежну очiнку майна, що передаеться в оренду.

Платiжнi та поштовi реквiзити cTopiH:

ОРЕНДОДАВЕIФ:

РегiонЕLпьне вiддiлення Фонду

Державного майна Украiни
по м. Кисву

010З2, м. КиТв
бульвар Тараса Шевченк8, 50г

В.Ф.Збуржинський

ОРЕНДАР:

YKpaiHcbкe державне пiлприемство
поштового зв'язку uУкрпошта))
0100 1, м. Киiв, вул.Хрещатик, 22
plp 26007301 896 ВАТ (Державнпй
ощадний банк Украiни)), МФО 300465, код
2|560045
КиТвська Micbкa дирекцiя
0100 1, м. КиТв, вул.Хрещатик, 22
plp 26002301 10370 фiлiя Подiльського
вiддiлення Ng 5З9З ВАТ (Державний
ощадний банк Украiни>>, МФО 320382, код
0 1 1 89979
Пiвденний поштамт
03 126, м. Киiв, бул. I. Лепсе, 34 а
plp 26002З01 100 1 фiлiя Святошинського
вiддiлення Ng 80б9
ВАТ (Державний ощадний банк УкраТни>>,
мФо
зкпо 01189979

Т.М.Черкашина

Змiни до розрахунку орендноi
плати за перший /базовий/ мiсяць оренди
державного нерухомого майна, що
знаходиться на балансi
ександра Довженка>>
державне пiдп рпемство <<нацi_ональний центр ол
/,,t

Jv,

Назва i
адреса

об'скта
оренди

Площа
об'екта
оренди
, кв.м

азв

а бал

at tc оу m puMyB ач

BapTicTb об' екта оренди
за нез€шежною оцiнкою
на 3l .08.2009 р.

.2

цlна м

всього
об'екц, грн

а/

Оренлна плата за перший
(базовий) мiсяць оренди

застосованi

iндекс
iнфляuiТ

орендна
ставка,

ОА

мiсяць,
piK

орендна
плата без

пдв,
грн.*

l

.Ц,ержавне

нерухоме

майно: м. Киiв,
Вул.
Василькiвсъка,

l 82,00

63

03,9l

||47312,00

1,008
1,009

6

жовтень
2009р.

5

83

4,49

5

83

4,49*

7 1,7
I

t

l82,00

2625.52**

ВСъоГо:
* Оподаткування орендноi плати здiйснюеться вiдповiдно до вимог чинного

законодавства.

2010р. орендна ставка по договору оренди
'(* Тимчасово до 1 сiчня
постаноЪи Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня

застосовуеться вiдповiдно до
майна> та iнструктивного
2009р. rc зrо <,Щеякi питання оплати оренди держ_авного
Ns 10_16_5581,
листа Фонду державного майна укра,r,ни в|д22.о4.2009р,

, Начальник
вiддiлення

ФДМУ

по

В.Ф.Збуржинсъкий

fioгoBip л} rбЦ"l/Ul
-г-_Д
про внесення зиitl ло логовору оренди
нерухомого майна ЛЬ3642
вiд 30.10.2006 р.

м. КиiЪ

Ми, Що ltи)t(чс tliлltи<;а.ltися, PtlriolltlJlыIc Biдli.ltctlllя
Фоrlду лсржаrtпOго майrtа
УКРаiilи по пl. Кисву, iден,гифiкацiИнии -"о
ё,liргiоу
l90з0825,
мiсцезнаходжешня якого:
01032, м. КиiЪ, бv_льв_ац Тараса Шевченка.
50-г (далi
Орендодавець),
в особi начальника
'на
трубарова Вiталiя йиколаиовича, який
дiе
пiдсiавi
полоiБ"r"
npo регiональне
вiдд{i,шення, затвердженого Фондом
держ€tвного *Чп1 Украrни вiд 23.01.2006
зареестрованого Шевченкiвською
р. .га
районrrою в MicTi
ой;;".
адмiнiстрацiею
Jфl074l05000l027343 вiд t9.1O.zbozp.,
_Кисвi'
оо**
боку. та YKpa.iHcbKe державне
rriдlrрисмстl}о поштового_зв'rrзку <Укiпош"чri]ЙЪrп"фiкацlИниИ
'
-"j еДРПОУ 21560045,
мiсцезнаходження якого: 01001, *.
кrБ,
Xй;|тцк,22,в
особi
гiirд.",rо.о поштамту
Ки[вськоi MicbKoi дир_екцi'i УlсраtнсьКого"уr.
державног9
пцприсмства
поштового зв'язlсу,
КОД е{РПОУ 0l 189979, МiСЦеЗНаХОДЖенЕя
якого: аЛ36, м, куiъ, б_р. лепсе з4-а(далi _ ,ЧсуПоuЩ'.
,
орепдар)' в особi начальника Пiвденного
поштамту Киiъськоi мiськоi.i"р.*цii украiпського
державноГо пiдприеМства поштового_зв'язку
кУкрпЬшто ЧеркашицоiТетяни МиколаiЪяи,
яка Дiе на пiдставi loBiPeHocTi вiд zl.tzэоirр.
шJi-zz8, з iншого боку, вiдповiдно до п"10.5
ДОгсtвору оренди NsЗб42 вiд 30.10.2006
р., у**l.r ц"й додоrковиЙ ло.оuiр про наtsедене
них(че:

I.

/{оговiр оренди .]\&3642 вiд 30.10.200б
р. продовжено на l
30 червня 2012 року по 30 травня ZОtЗ pony
uЙr"r,о ,

2" Bci iншi умови договорУ

3.

l

(одинадцять) мiсячiв, що дiе з

оренди.]\l}3642 вiд 30.10.200б
р. залишаються незмiнними"

Цей договiр е невiд'емною частиною договору оренди.пlь3б42
вiд 30.10.2ti{tb p.n
склалений у 2-х примiрниках,
що мiuоть однакову IОридичну силу, по одному
для KorKHoi
iЗ cToPitl, Та ВСТУПаС В СИЛУ З моменту пiлписалrня
i
,rроr".о* Bcbo',o строк} ;1i!,
дiе
договору оренди.

ОРЕШОДАВЕЩЬ;
Регiон€lJIьне

платirкнi та tIomTOBi реквiзити cTopirl:
ОРЕНДАР:

вiддiлення Фонду
лержавного майна Украiни по
м. Kltcвy 0l03 2, м.КиiЪ,
бульвар Тараса Шев.lенка,
50г

украiнсъке дерiкавне пiдприемство поштоlзого

зв'ltзt(у кУкрпOш.га))

0100l, м. Киiв, вул. Хр.щutик,22
Itол СДРПОУ 2|560045
р/р 2600730l896 вАТ к.Щержавний ощшний баtlк
Украiни)); МФО 300465
пiвденний поштамт Киiъськоi Micbkoi
дирекцiт
украiirського державI{ого пiдпри€мства
поштового зв'язку кУкрпошта)
03 126, м. КиiЪ, б-р. Лепс

е,34-а

Код сДРПоУ 01189979
р/р 26002301 1001 фiлiя Святошинського
вiддtiлення м8Oб9 ВАТ кЩержавний ощадний
банк Украiни)); I\4ФО 320218

м"гI

{/о,//
-" 'r-l l

,/

"r'

ft

1-,t",,

щоговiр ль WЦ_Ц а_Г
IIро BIIecetlHrI злriн до доl,овоl у орешдII нел]ухомого маiIна
лs36,12 вiд 30.10.200б р.

М.

Krr'frr
lt4l.t,

що

"
H[I)i(tie пiдписа;rlлся. Реl,iоtlltлыIе

/0 " ?-!-|&!2_Jýbp,

-_7-Фонду державного
вiддi;lення

iден,гиtliiкацiйний код едрпоу l9030825,
1tiсцезлtаходriеItнrt якого: 01032, м. КиТв, бульвар Tapltca ШеВЧеНКii, 50-Г (ДаЛi Орен,ltоjlавець). в особi начiLлыIика Трубарова Вir,алir; МиколайоU;Iча, який дiе
lra цi,,ic.l'arri По;tоiltсння про регiона.тlьrrе вiд/tiлеtlня, затl]срджеЕого I"Iаказсlм Го.тtоtlрl
q)oпlit,v ,i(ci)жiilзllot,cl Maiilla УкраТлlи Bi;l 02,10.20,1,2 р. J\bЗ607 та заресс,грOваI{0го
LI_IеB,torlKiticb]i0}o районrtоtо в bric,r,i ltlreBi лLlрх(авцOю tr:lмiнiсграцiсю
yKpaiнcbкe дерЖаВIIе
.\,910?._1]0500()7027343 Bi:_t 04.0:i,20l:i р." :] ()дIIого бокr та
пiдприсмство поштовOго зв'riзку <<Укlrпошта>>, iден-гi.rфiкаuiйний код едрпоу
2156Ь045, мiоr{езttеходження яl(ого: 01001, м. Киiв, вул. ХрещатIi.q 22, в особi
пiвдgrtttого пош1амту КиiвськоI мiськоi дирекuii Украittськог{i державного
пiдпрлtспtс,гва пошtового зв"{зку, код СДРПО}r 0l189979, МiСtiОЗНаХОДЖеrtШI
опоrБ, 03126, Nt. Киiв, б-р. Л,;псео 34-а (далi - ОрсндаР), в oco.ji начаJIьнI{ка
Г[iвдсtlttого пошl.амту Itиiвсt,коI пticl,KoT ,urlpeKLtii УtсраТrtськогсl дор)I(авI{ого
LIepKamttlloI Тетяни Миколаiвllи,
пiдп11tlсплс.гва llоIl]тового Зв'язli)/ <Укрt,tош,га>
з iншого
яка лiс: lla пiдотавi Щовiреностi вiл ,ll',{1, 1"l/3 rэ, Nч //8

пrайttll Украirlи i1o

боку,

l.

} IclzuII,I

м. KltcBy,

lIей ,цодатковий дсlговiр tIро IIаведOне II}DKIi9:

-,

l\or.oBip opel{j\Lr N,r3642 rli.lt 30.i0.200б року продовженО С'l,r3111Ц На
(одиlrадцlrть) шtiсitцiв, що дiс з З0,05.201З р.до 30.04.2014р, Btc.llto,rHo.

2, вiлlrtrвiдrlо до абзацу 2 cl,, 11 Заrtону Украil,rи "i-Ipo
коNIу},IаJIьнсtго

11

ореНДУ ЛеРiКаВНОГО Та

майна" стороlIи домоI}}UIIIсь про Ilаат),пне:

OpcH,tap зобов' язусться :
- гIlraBgg1-I{ llcзaJlelKrty оцiltку оре}Iдов11Ilого згiдно ДОГОВОРУ ОРеlIДИ Ne3642 ВiД
з0.10,200б року нерухоNlого lrraЙtta, tцо с дер)кавllоIо власнiстtо, на нову дату
/
Jrгg 1
l
р,о r]iдповi/Iltо до виIvIог Fllrцi
''Заг{пьlli засади оцiнlси майна i пtайtlовлIх прав", затвердженоIо постановою
Кабiнсту MiHicTpiB УкраТни вiд 10.09.2003 р. Ng1440;
J\Г,]3642 вiд 30.10.2006
),клай.и доl,овiр про вна9ення змitl до договору орендИ
згiдrtо з }I(jвиlчI звiтом, та
}с,ку зi змiltоtо BapTocTi tlб'скгу ореI{l{и, визIiilIIеllоlо
яtt rtас.ltiдок змiною ореtlднот пJIа,гl{ за базовl,tйr (псршиЙ) шriсяцr, оренди.
gIiлатlIт1.I рiзницlо в ореttдlлiй плitтi, ,iкщо така вllникне внаслi;iок lrереоцittкИ
орендоваIlого дор)КавноIо пepyxoi,Iot'O маЙна, з ,цirти }Ia яку зроблеIlо звiт trpo
1Iсзалсжну оuiнку.

3.

С.гороrlи погоДкУються що чиннiс,гь l]оговору оi)енди мз642 ;iд 30.10.2006
tих п. 2 цього
року приrl1.1нrtсться в разi rlорушенIIrI оре}Iдаре]\I упIоВ передбачс.
догоRору,

4. Bci ilirцi

yl\toljl.I договору ореrtдI{ Nьз642

вiд 30,10,2006 року

заJI}tша}оться

ltc:зMitttliIltt,t.

5.

вiд з0,10,200б
час,гиною дOговору оренди Ng3642
по
IчIають одIIакову юридичну силу,
що
пр}lмiрн!lках,
2_*
рок}, OЕItrденi,Il-t 1r

Цей доr,овiр

с ltевiд'смною

оДно\IY.f.;I'lко)ttноiiзсторiн,таВстУПаеВсилУЗМоý{ентУпiДписанняiдiс
ОреIIДИ,
пl]огяl oll l}сьс)г(,) c,l,poкy дiТ договоРУ
П;lатiжrli та IIош'говi реквiзltти cToplll:

GРЕНДOДАВЕ,ЦЬ:

i{Я ФОtlДУ
I),;гiон&гt i,Il0 зiддiл etl
;LL,p)ltaI}Iti)l

1iJ

Nl .

t;

пtаГtrrl У KpaiHlt

Kllt]1}),

ill0З2,

Irt, KITTB,

i'il/ЛъВар.l.арасаLLlев.iенка,50г.

ОРЕНДАР:

УкраТнське державне пiдшриемство
гtоштового зв, язку кукрпошта)
01001, м. Itиiв, I}yJl , хреIцатик,22
Код СДРПОУ 2|560045
кдержовIiутй
р/р zBo0730t896 вдт
Ьiruдttий банк Украiни>; Iч{ФО 300465

34-а

ТIсркашина

F/а,iа,,л,,,i.,;l***;
'Г.

д,I чa,рппJtJJrна

rlip

Дtr,

lrpo Blreceшi-iI зitlirr ло

,

Лg

{,r,:,ч

-lГОIrОРУ

О

а\

Qt

l)еIIЛtl н cl)yxoNl

о

го

l}la

t"l

lla

Лg36

сс

м. Kriib

}t ll

2.j

l4p.

,l'igllaJIъlIс t}iлл;lleitII1I ФоIIду леl)iкавного
i,rr-rlrй код слрI IoY 1 9030825, мiСЦеЗНfl.ХОi_
Ja ШeB.teili(a, 50-г (лалi - ОреIrлодаВеЦЬ), I
ioJlirйoB}lrлll2 якl rЙ дiс на пii-\с,ГАI]i Полсж9li
J1,o Harcat;OM Г'сл()l]1,I ФоII.ilу дорiкавного
,ареестроЕ:tного LLIэвLIенкiвськоIо районноЮ,!
j
о7 02-1313 вiд 04. 03 .20 13р. (зi Зi
KlrcBi ii,;i.lЖi}Bцoto адмiriiстрацiсю l10741050", jъз
12]), з одного боrсу та yKpl
Bцeggrrll,ii.1 tlаказом ФДМУ вiл 2Э ,0.2013р.
Jo звrязку (уitрlIошта)>, iДеrrтlrфiкацiЙнi
дeplltliijiirj пiдгlр}tсмсТrjо IIoцlT,OlJ,
irl якого: 01001, м. ItlriB, вул. Хрещатик, 22
еЛРIiО / 2|560045, мiсцезшаходiкеr 'N1iсъttоi
лирокцii УкраТttсъкого дер}r,
ГIiвлi;,iirrчг0 пош,l,ашIп;, Киiвсъlt
01 1[j9 9]9, пriсцезLlахОДЖеНнr;
пiд11Piri'il;C'l'Bl llош1овuГо зв'язк}', i(ол елрti0у
- Оi,сrrлар) В особi lIа}IаJIъIIика Пiв,,
03 1 2-6, [l. l(l,tiB, б_р. Jicпce, 34_а ;ta.lri
поi.
YrcpaillOъi,Ot.o д\ jр)ltilI}lIого l liдцr rpI,ICIvlCTBa
е KI i
g
:,
l loшl,i "r\ i i ;/ Ii r,riB ъ l(оi м i с t(оi лLlр
,il(a дiс ila пiдс,гавi Дош.
зв'rtзttу it Укрпошта)) Чс ;iкдшиноi' :'l.tlltи Mlr":oJlaii,lIIi,
пl)о HaBUiielle I{Llжче:
вiд 0Б.ti 1.2014p. Jф1 4, з iitшого бок), уl(JlшIи цс,i дого;зiр
, орендII -}ig 3642 вiд 30,1 - JO6p.
1. В tl).rri(Гi 1.1. розДiл)' 1 <ПреДIчtС'. .iоговору)) догоLср
на 31.0ь.2009 il . i стаIIовить 1i /з 12,0
слоiзLi ,,,.'Si зI]iтоМ llpo нсзаJIеж}IУ oi ,i*y cTaHo.,I
.Ipo l}LLI)'t,ic,гb c,L,i[l{()N,I IIа 3() .06.20 13 р. i c,I ti;ВИТъ
l-ptt. )) l; Ll,'itil t l,t,грl l llt (( З l}иcHol]I(oNI
|418 iЗJ,J гр1l. без ГlДВ))

цlо HPlжLte пiдilисtulисrt, i
Укрiriлд*l ilo Nt. Кшеву, iлентифirса,
,,r.opu: tliС32, м. IQriB, (,ульвар Та1;
llaltllji1,1iiit;a Трубар0l}а л}iта.ltill м,
затI}еРЛltсс
регiОli,Ut J,iIO вiллiJlення'
yKpaiiiir ъiд о2,1 0.2012 р. Ng 3607 Tai
1!,t.,l2

,

t

^

,'

,

,

,

ч.

2. Гlуlii(г 3.1 роздiлу З дог9вору

_iре}rщи

}гI з642 Bi;l 30.10.2С06Р.

ВИКJIаСТИ

, ,гакiй

.,'"'...

редаi;цii:

tlJlirга виз tlачаетьOrt l
il родер)I.1uir,.i I!1айIно та про.lорцii
Yripll'ii,it Bi,ir 04.10.95 Л,] 786 (зi зiri
ПДВ з;.i базовий гчriсяць орендLI - ч*
Li;ii,;iKyBaHHя ПЛВ lla суму о1
<tUi,с.lлl li}

ЧIli{i"i i i.i

l з акоLlОЛа}Jстl]оh

3. rto,;iiц

орендноi ] ^lLти за
" [liло,гавi irzlе,го;i1,11,l,t розр&),л'l/IIку
I\ i;,cTpiB
одiлrУ, за,t 'iерл)lt;ноi l locTali i)i]o'o Кабiнету
(да;,i - Мс,гсl.]\liI(а РОЗ;;ахуlrrсу) i станU .l i ъ б,Ёз
'.nror)
ijеll ъ 20 1 3;) - 73' 0,(l'| I,I)H.
-,, JHoI\ty
tд\Ilgi I1JI|I г!{ злi ,Ytci llo с,гъся у пор,iлку, визl,

.

r

I, ))

1 пункту З.2 розлiлу

З

)гоlJOру 0i,еFIдLI lYg 3642 вiдt 30.10,2006р, Bll

i:icTI,[ у

Tatdir i,,*,:{акцii:
2013 року встаIIовлюетьсr^ ,ijlяхом
t-,Ор;tlдltа плiчга за i,ерш}lй ъ,riс. ць оренли,iервеl;ь
MiC ,,ib 2аВ
,-,,х .,iл.rII- IJ.) irT iI..I,cI,t iнrhгIri TTiT За
Koptl г,} iJ }нttя ореLlдноТ i iJIати за ба:
РОК} il

4.

.

Ityii,(T 5.10 Догоlзору оренди N, )642 вiД

кзасе"ji'jчи'lл орендо,*авцlо i
Ko}l,r

р,_).]

ilo

з

[) .

10.2с 06,

Баi .rllco}Tp},tt\iyl]aчy
за йtого lзиt(оi)истаннrlъ[, , lJI[t(Ollltlll litl\{ Yi\I

5, i il iil(г 5.5 Щогоlзор,i, оренли
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договIр

J\ъ

+Фе/а{

_

про внесення змiн до договору оренди нерухомого майна
ЛЪ3б42 вiд 30.10.200бр.
l'|7
2ar,l

lt. Киiв

Р.

Ми, що нижче пiдписалися, Регiопальне вiмiленн, -Фоrr![д.р*чвного майна
УкраiЪи по м. Кисву, iдекгифiкацiйний код еДПОУ 19030825, мiсцезнаходженtul
якого: 010З2, м. Киiв, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (да-rri - Орендодавець), в особi
начальника Трубарова Вiталiя Миколайовича, який дiе на пiдставi Положенrrя про
регiональне вiддiлення, затвердженого Наказом Голови Фонду державного майна

Украihи вiд 02.10.2012 р.N9 3607 та заре€строваного Шевченкiвською районною в MicTi
Кисвi державною адмiнiстрацiею }lb10741050007027343 вiд 04.03.2013р. (зi змiнами,
внесеними наквом ФД4У вiд 25.10.20l3p. Jф3427), з одного боку та YKpaiнcbKe
державне пiдприемство поштового зв'язку <<Укрпошта>>, iдентифiкацiйний код
€ДПОУ 21560045, мiсцезнаходження якого: 01001, м. КиiЪ, вул. Хрещатик, 22 в особi
Пiвденного поштампу КпiЪськоi MicbKoi дпрекцii УкраiЪського державного
пiдприемства поштового зв'язку, код еДРПОУ 01189979, мiсцезнаходження якого:
0З1..26, м. Киiво б-р. Лепсе, 34-а (далi - Орендар) в особi начальника Пiвденного
поштампу КиiЪськоi MicbKoi дирекцii Украihського державного пiдприемства поштового
зв'язку <Укрпопrга> ЧеркашпноI Тетяни МпколаiЪнп, яка дiе на пiдставi .Щовiреностi
вiд 08.01 .20|4р. J,,lЪl4, з iншого бо*у, укJIали цей договiр про наведене ни)кче:

1.

.Щоговiр оренди М 3642 вiд 30.10.2006р. продовжено на
дiе з <30> квiтня 20|4 р. до <30> березttя 2015р. вкJIючно.

2. Bci iншi

l1 (одинадцять) мiсяцiв, що

умови договору оренди ]ф З642 вiд 30.10.2006р. з{lлишаються незмiнними.

3. Щей договiр е невiд'емною частиною договору оренди Ns 3642 вiд

30.10.2006р.,
складений у 2-х примiрниках, що мilють однакову юридичну сшry, по одному для
кожноi iз cTopiH, та вступае в силу з моменту пiдписання i дiс протягом всього
строку дii договору оренди.
Платiжнi та поштовi реквiзити cTopiH:

ОРЕНДОДАВЕЩЬ:

Регiонilпьне вiддiлення Фонду
державного майна Укратни
по м. Киеву
01032, м. Киiв,
бульвар Тар аса Шевченка, 50г

вlдповlдАе
оригl нАлу

ОРЕНЩАР:
УкраiЪське державне пiдприемство
поштового зв'язку кУкрпошта))
0100 1, м. КиiЪ, вул.Хрещатик,22
plp 26007З01 896 в ГУ АТ кОщадбанк>,
МФо 300465, код 2|560045
Пiвденний поштамт
03 126, м. КиiЪ, бул. I. Лепсе, З4 а
plp 26003314??928 ТВБВ 10026 l0l24 фiлiя
ГУ по I\{*
твськiй обл.

лт

t
l

о

01 189979

Черкашина

lппап,6/иа Lфrryй;п-|r/

kj

/шй/с//1L

drl,t

/{оговiр Л1 ОаЦ{{Уt
про внесення змiн до договору орендII
нерухомого
лlЬ 36 42 вlд30.1 0.200бр.
м. КиiЪ

,.

MaI-IHa

lг

Ми, щО нижче пiдписшrИся, РегiоНальне
вiддiленНя

ФошдУ дер2кавного майrrа Украiirи
М. КИСВу, iленшфiкшliйний кол е.ЩРПОУ
по
rg0ЗБ25, мiсцез"Йi*Ъ""" якого: 01032,
бульвар Тараса Шевченка, 50-г (дф м.
киiъ,
ОрендодБ.ц"), в особi йr*"r"*а
Трубарова Вiталiя
МпколаЁrовича, який дiе на пiдстйl
положЁнriй" p*ro*-"rr"
затвердженого Наказом
'oz.to
ГоловИ Фощу державного майна Украни
"iйи""r",збо7
та заре€стованого
ШевченкiВськоЮ районноЮ в MicTi
"й
K"."l
о"р*БrоО.адмiнiсЙацiеЮ
Nsl074105
ооо.lоzтзЦЗ вiд
04.03.20l3p, (зi змiнами, внесеними
н.к€вом ЬДМУ
)s.i0.iЙi.
:vпз+zz), з одrого боку та
YKpaihcbKe держаВне пiдпрИемствО поштовоГо
"iд ,.У*р"Ъ'-та>>,
зв'язlсУ
iдентифiкацiйний

.iii;;:ft

едрпоу 2l560045, мiсцезнаiодження якого: 0l001,,.M.
код
Ifu:Ь_"шIiр* атпк,22 в особi першого
ЗаСТУПНИКа директора КиiЪськоi
rrлiськоi дrр.*цii уДпЙз-',,'ч*firrо*rчu
машини мrrколи
МихайлоВича, якиЙ дi. rru пiдставi
попйrrii|о-i<"iЪ."*уlrлi"u*y irЪ.*чl* удппЗ
та довiреностi вiд 18,09.2014
кУкрпошта>

рокУ посвiдченоi приватним HoTapiycoM КиiЪського мiського
i:;Т;Жt;Ж'JЖ:Х"##;'В,В,, зарЙ,Йо"*оi " р...фi-;;Ъ 866, з l"*о"оЪоку, укJIапи

1' У

зв'язкУ з структуРнимИ змiнаruИ
та цецт.lЛiзацiеЮ
функцir ореtцИ у КиiЪськiй мiськiЙ дирекцii
<Укрпошта> з-22-09.20rар.
реквiзити'Оо.Йф:зхласти в насryпнiй
редакцii:

удппЗ

ОРЕIЦАР:

YKpaihcbKe державне пiдприемство
поштового
зв'язку <<Укрпошта>

K'i::"T1

MicbKa дирекцiя УДппз <<укрпошта>
01001, КиiЪ-1, вул. Хрещатик, 22
pZp
бЗ0О22928, в ТВБВ N 1 0026/0 1 04
.}Ф]600

фiлii ГУ АТ <<Ощадбаню) по м. Киеву та КиiЪськiй

обл.

мФо

з22669

Iпн 2l5600426655

2,

Bci iHmi умови договорУ орецди

Nр 3б42 вiд 30.10.2006р. заJIишаються

незмiнцими.

3. I]ей договiр е uевiд'емною частиЕою
договорУ ореrци ль 3б42 вiд 30.10.2006р.,
примiрникаь що м
скл4депий

.,JJ,.--й"й:Ж.Жffiy#:нхЁ:;J&ff
9РВrЦОЛАВЕЦЪ:

Регiон€шьне вiддiлення Фонду
державного майна Украни
по м. Киеву
01032,2"м. КиiЪ,
бульвар Тараса Шевченка, 50г

у 2-х
нI;тI"ffi :Ё#ja;;;;;:;"";;;;.всилу

Платiжнi та поштовi реквiзпти сторiп:

ОРЕIЦАР:

уlгаrнсlк_е державне пiдприемство
поштового

зв'язку кУкрпошта>

лlд9кчiя удппЗ <Укрпошта>
вул.
Хрещатик,
.Ц{iЪ-l,
р/р Nч2600 бЗ0022928, в ТВБВ Ns 1 0026/0 l 04
АТ кОщадбанк>) по м. Киеву та КиiЪськiй
фiлii
обл.

9P9"Tu

0l

09_1

MicbKa

2i

Y

ffi.\zlаттrина

}чI.

"

Kpr[B

сL.''

ý****.,.n

_

__20дЬ.

'

ми, що нижче пiдписа-пися, Регiональне вiддiленЁя Фонлу держаЕного майна
УкраiнИ по м. Кисву, iдентифiкацiйIний кол С!!Поу 19030825, мiсце3находження
o*oio, 01032, м. Киiв, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (далi - Оренлолавець), в особi
начальника Трубарова Вiталiя Миколайовича, який дiе на пiдставi Положення про
регiональне вiддiлення, затвердженого Наказом Голови Фонду державнодо майна
УкраТнИ вiд 02.10.2012р. J.fэ 3607 та заресстрованого Шевченкiвською районною в
MicTi Кисвi державною алшriнiстрац,iсю Ml074l050007027343 вiд 04,03,2013p, (зi
змiнамИ внесениМи згiднО наказУ ФондУ дерх(авнОго майна Украiни вiд 29.08.20l4p,
Nч2205), з одного боку та YKpaiнcbкe державне пiдприемство поштового зв'язку
."Укрпошта", iдентифiкацiйний кол СffРПОУ 2l560045, мiсцезнаходження ЯКОГО:
01001, м, КиIв, вул. Хрещатик,22 (млi - ОрендаР), в особi перlшого заступника
директора КиТвськоi MicbKoT длrрекчii удппЗ "Укрпошта" Машини Миколи
млtхайловиLIа, який дiс на пiдставi Положення про Китвську Micbky лlIрекшiю
УДППЗ "Укрпошта" та довiреностi вiд 23.04,2014 року посвiдченоТ приВаТнрIМ
HoTapiycoM КиТвського мiського нотарiального округу СоломонОвОЮ В.В.,
заресстрованоi в peccTpi за Ns285, з iншого боку, уклали цей договiр пРо наВеДене
нижче:
l

.Пункт 3.3. договору оренди NЬ3б42 вiд 30 жовтня 2006р. викJIасти в наступнiй

редакцii:
к3.3. Орендна плата перераховусться до державного бюджету та БалансоутримувачУ У
спiввiдношеннi 70 О/о до З0 % щомiсяця не пiзнiше 15 числа мiсяця Еаступного За
звiтнлtрt з урахуванням щомiсячного iндексу iнфлячiT вiдповiдно до пропорЧiй
розподiлу, установлених Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни i чинних на кiнець перiодУ, За
який здiйсню€ться платiж.>

2.Bci iншi умови договору оренди Ns3642 вiд 30 жовтня 2С06р.

заJIиIпаЮТЬСя

незмiнними.
3.Цей договiр с невiд'смною частиною договору оренди Jф3642 вiд 30 жовтня 2006р.,
складений у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу, по оДноМУ ДЛЯ
tcolKHoT iз cTopiH, та вступас в силу з I\.IoMeHTy пiдписання i дiс протягом:всього строкУ
дiТ договору оренди.
Платiжнi та поштовi реквiзити cTopiH:
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:}}litrl JIt}
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nri}f,it*il

Киiв

\,lH, rцо ниiliче пiдлнсалнся, Регiолtýльне вiддiле1,1лля Фtхl;{у державного майна
УкраТпtr по м. Кшсву, iден"гнфiкацiйrrкй код СДРПОУ i9030825. мiсцезrlаход)liеtl}{я
якOг(),0l0ЗЗ.:rt. Киiв. бульвар Тараса Шевчепка.50-г iда:ri - 0ренло,rавечь), в особi
н&чалькика Кl,череtrка 0лексанлра €вr*нiйовнча" якнй дit ша пiдставi Положення про
регiона_тьне вiддi:lення. затверJиiеного Наказом I'олtrни Фонrц. дер;{iав}iOrо майllа
}'ц:аiни шi.п 02.10.2CI12 р. ýr З607 та заре{стрOваного ШевченкiвськOlо районлlокl в Micl,i
KrTcBi .repxcaвHoк) аюriнiстрацiсю JФ107,+l0)00CI70]7311 вiд 04.0З-20lЗр. (зi змiнами
внесе}{кýи згiдлло нака]у Фоклу держаýного майна YKpairtи вiд 29.08,20l4p. J'IrЗ205). з
cljll{oro боку та Украiнсъхе дер)|.аýне rliдприемсгво поштовOг0 зв'язку t<УкрпOшr,а:li:еl,л,гифiкаrriйний ксlд СДРПОУ 2l560045, мiсцезнахоjýкення якоI,0: м. Кlлъв. в},r.
Хрежат,ик.3] {далi * Оренаар), в особi neprrrоl0 заýт},пника дирýктора liиiвськоi MicbKtri
,:иреrсчii УДППЗ <<Укрпоштр ý.'[аlшини М,ико-;rи Михайловlлча, який дiс ка пiдсtавi
Ilо.rо;ження ггро КнТвськз,* :rricbKy лирекшilо УДППЗ KYKpnou.lTaD "t,a дOвlренкlстi tli:t
I |.0l.]017 роьJi, посвiл.tсноi приватним шclTapiycclTlt KHiBebKot,o MicbK<)I,o tloTapiB:lbH0I 0
rjkр},ry liозярикоll I}.lИ._ заресстрOваною в peccTpi за J\b 1-}2. э itrшоrо бOк1,. 1,K.,ta.,ll,t uей
аоговiр 1,1p0 tlаsеле}lg ни)ýчс:

l.

В пункт,i

l"l .

роз:riлу l

KI Iрелм8т логоворуl>

договору 0ренди

cjloBa ({сTilllоM иа З0,06.2013 р. iстановитъ l4?8l3З,0 rprl. без
на j l. i2,2(} lб р. i станови"ь 2604000.0 грн. без ПДВil

Z, IlyrKT 3,I розri;rу З логовору орендн Jф 3642 вiд

,},lb

3642 вiл 30. l0.200(lp,

IlДВя замiшитtt

на {{cтaнolrl

З0"10.2006р, BKlQ:IacTи

pe;taKuii:

у

такiй

с<Oрен;lна плата визIlачасTъся }ta пtдставi Методики розрахунку орендноi lulати ,}а
держаsне май,по та пропорцii ii розполiýу. итвер.ркеноi постановою Кабiнеry MiнicTpiB

Ущrаiаи вiд 04.10.95 Jф 7Вб (зi змiнами) (далi - МетодикарOзра"\унку; iст,ановить бе:з
tIДВ за базовий rriсяць ореýди - грудеIIь 20Iбр. - l3 020.0 ryн,
0peH;tHa rlлата за перший мiсяць 0ренди сiчелtь 20I7 рох1 ви}н&часться шlляхоL{
ýapиr}.BaнHrl оренrноi тrilа,rи за базсlвкй мiсяць на iндекси iнф*яuiТ за сiчень мiсяtlь
20 l 7р,

3_ Сторони домOвклнсь- що шсй Доrовiр встyпа( в c}iJ]y з 29,0l,?0l7p,
8сьог0 строку дii, /lоговору оренл.{.

-t. ;{оговiр

trl}е}{ди -hl! З6,{2 вiд З0.10,2006 рOку продоежен0 cTpoKO}r

l*лiсяцlв. uro дiе з 29.01.2017p, со

29.12.20i7p;"

на

iдiс

lI

q;о,rягоlrt

(о;rинilj]llяl,ь)

5. Цей договiр с яeBi,rr'cntнolt} частияOю дOговору оренди },li, З642 вiд 30.I0,2006p",
склаJекнй у 2-х приплiрниках. u,to !ll,аюTь одIlакову }()р}iлич}ry, ýилу, fiФ одиOь{ч ;Lilя
KolltnoT iз cTopiH.
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Украiнське державне пiдприсмство
поштового зв'язку "Укрпошта"
0100l,

л4.

Kui'B, вул. Xpett|all,tut, 22

Нацiоналъний центр Олександра
Щовэкенка
03040,

ла.

Kul'B, вул. Васuлъкiвсъка,

1

Про проdовэrcення сmроку dii

dozoBopy оренdu JФ3 642 Bid 30. 1 0.2006р.

Повiдоrrлляемо, що 29.02.20|6р. закiнчився строк дii договору оренди
]\ьз642 вiД З0.10.2006р. укладеногО мiхr регiонаЛьниМ вiддiленням Фонду
Украiнським державним
Киеву
державного майна Украiни по
пiiприеМствоМ поштовОго зв'язКу "УкрпОшта", на державне нерухоме майно,
яке знаходиться за адресою: 03040, м. КиiЪ, вул. Василъкiвська,717 .
ВраховуЮчи наJIеЖне викоНаннЯ умоВ договорУ оренди протягом його дii,
згiдно ст. 764 цкУ, ст. 17 Закону УкраiЪи ,,Про оренду державного та
комуналЬногО майна" та п.10.5 догОворУ орендИ регiональним вiддiленням було
продовжено строк дii вказаного договору оренди на наступний строк (до
29.0|.2017р.).
регiональне вiддiлення пропонус вам суворо дотримуватись взятих на себе
зобов'язанъ, протягом наступного строку дii зазначеного договору оренди
нерухомого майна державноi власностi (в т.ч. своечасноi сцлати орендних
пйежiв, страхування орендованого майна, та надання копiй вiдповiдних

м.

документiв

та

до рв Фдму по м. Киеву стосовно вказаних зобов'язань у

встановленi договором термiни).
одночасно звертаемо вашу увагу, що орендоване майно застраховане до
08.11 .20Iб року.
регiональне вiддiлення, у зв'язку з страхуванням орендованого майна на
користЬ балансоУтримувача, проситЬ НацiонаЛьний центр Олександра
орендарем п. 5.5 зазначеного
щовженка проконтролювати своечасне виконання
договору оренди щодо поновлення договору страхування на весъ строк оренди
та мiсячного TepMiHy пiсля закiнчення_ дOг9в,ору ,оренл|;. (ло з0.02."017р.).

О,е,#-

з супровiдним листом до
вiдпов_iднi документи повиннi бути наданi орендарем
вiддiлу дiловодства та контролю рв Фд4У по м, Киеву,

Разом

з

тим, доводимо до вашого вiдома, щО за данимИ вiддiлУ

вiд орендноi плати
прогнозування, облiку та контролю за надходженням коштiв
станом ry h.ф.zоtвр. значиться
регiонального вiддiлення за орендарем,
грн, та пеня В розмiрi
заборгованiсть з орендноi плати
ГРН'

-

')

пеню ((в разi наявностl
та пеню
плату та
lтлтйтч{ опенлнч
орендну плату
Водночас, пропонуемо сплатити
надати копii платiжних
та в 20 - ти денний TepMiH, з моменту отримання листа,
документiв до регiонального вiддiлення,
В iншому разi регiон€lлъне вiддiлення Фlщ4У по м, Киеву буле змушене
.
iнiцiювати питання щодо дострокового розiрвання зазначеного договору оренди

Начальник регiонал ьного
вiддiлення ФДIUУ по м. Киеву

*{i,

О.€. Ку"еренко

