Щоговiр Л}
оренди нерухомого майна, що належить до державноi власностi
м. КиrТв

<01>

лютого202l

р.

щержавпе пiдприемство <<нацiональний академiчний театр росiйськоi Драми iMeнi
- Орендодавець (Бшансоутримувач), в особi директора-розпорядника
Каттlлtiкова Кирила Григоровича, який дiе на пiдставi Генера.гtьноi довiреностi J,,lЪ l вiд 13.12,2О20
р., з сlднiсi сторони, та
Товариство з обмежепою вiдповИальнiстю (СПАДАРО>>о надалi - Оренд4Р, в оаобi
диреI(тора Божжiо Катерини Вшерiтвни, яка дiс на.rriдставi Статугу, з iншот сторони, що
iменl,ються ptвoм - Сторони, укл€lли договiр Ng 4 _ вiд 0l .02.202| р. оренди нерухомого
майнiе, що належить дО державноТ власностi, надалi - .Щогrэвiр, про насц/пне:

Лесi УкРаiнкп>, далi

1. Предмет Щоговору
1.1. ОрендодавецЬ (Балансоутримувач) передае, а Орендар приймас у строкове платне
кориOтування державне нерухоме майно - нежиле примiщення (далi - Майно), перелiк Другого
типу, загапьною площею 10018 кв. м, розмiщене за ацресою: 01001, м. КиiЪ, вул. Богдана
Хмельницького/вул. Пушкiнська' 5/15_17' лiтера (А5> (адмiнiстративний корпус), що
перебiуваС на бшlансi .Щержавного пiдприсмства <Нацiональний академiчний театр
росiйськоi
драмИ iMeHi ЛеСi УкраiнКи>, BapTicTb якогО визначена на пiдставi звiту про оцiнку Маtна i

становить:

-

3 850 443,00 грн. (Три мiльйони BiciMcoT пrятдесят тисяч чотириста сорок три грн.
00 коп.) без П!В.
Оцiнtовач: сод ФоП Рябченко О.М. .Щата оцiнки: <З;1> серпня 2О20
р. .Щата затвердження
виснс)вку про BapTicTb Майна: 15.10.2020 р. Рецензент: CiMoHoBa М.В.
Дата рецензii: <30> вересня
2020 1р.
1,2. МайнО площеЮ 100,8 кв. м передаеться в оренду для
розмiщення на першому поверсi
адмiнiстративного коргryсу театру кафе з реа-гliзацiею горiлчаних виробiв.
2. Умови передачi орендованого Майна Оренларю
2.1. Орендар вступае у строкове платне користування Майном У день пiдписання акта
прийллання-передачi Майна.

Акт

приймання-передачi

Майна пiдписуетьсяt мiж Орендарем

(Ба_шашrсоутримувачем) одночасно з пiдписанням цього
.Щоговору.

i

Орендодавцем

2.2. Передача Майна в ореЕду здiйснюсться за його ринковою (оцiночною) вартiстю,
визначеноI в п, 1.1. цього ,.Щоговору на пiдставi звiту про ol1iHKy Майна.
3. Орендна плата та ilrmi платежi
3.1. Орендна плата визначаеться на пiдставi Методики розрахунку орендноi плати за
державне майно (да-rli - Методика) i становить без ПЩВ за базовий мiсяць оренди - серпень 2020
р,
- 48 612,00 грн.
нарахування податку на додану BapTicTb на суму rэрендноi плати здiйснюеться порядку,
у
визначеному лiючим законодавством УкраiЪи.
.Що скJIаду орендноi плати не входять витратII на }тримання орендованого Майна

(комунальниХ послуг, послуГ з управлiннЯ об'ектом: HepyxoMocTi, витрат на
угримання
прибуаипковоi територii та мiсць загального користуваннll, BapTicTb послуг з
ръrопrу i технiчного
обслуговУвання iнженерного обладнання та внутрiшньобудинкових мережа
ремонту будiвлi, у
тому чисЛi: покрiвлi, фасаду, вивiз смiття тощо), а т€}кож компенсацiя вЙтрат Ор."дода"ц"
(Балаlrсоутримувача) за користування земельною дiлянкtэю. Орендар несе цi u"rрurй на ocHoBi
окремих договорiв, укJIадених iз Орендодавцем (Балансlоутримувачем) та/або безпосередньо з
постаI{zlльНикап,IИ комунальНих послуГ в порядку, визначен:Ому пунктом 6.5. цього.Щоговору.

3.2. Орендна плата за перший мiсяць оренди встано,влюеться шJUIхом коригування орендноТ
плати за базовий мiсяць оренди на iндекс iнфляцii у iчtiсяцях, що минули з дати визначення
оренд,ноi плати за базовий мiсяць оренди.
орендна плата за другий i кожний наступний мiсяцi оренди визначаеться шляхом
кориг:раНня орендНоi платИ за попереднiй мiсяць на iндекrэ iнфляцii за наступний мiсяць.
1

3.3. орендар сплачуе орендну плату до де]ржавного бюджеry та орендодавцю
(Балаrrсоутримувачу) у спiввiдношеннi: державному бю,цжету - 30 О/о СУМи орендноi плати та
Орендодавцю (Балансоутримувачу) - 70 % суми орендноi плати щомiсяця до 15 числа поточного
мiсяцlr оренди вiдповiдно до Порядку передачi в оренлу державного та комунtlльного майна,
Затве[цженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiдt 03.06.2020 р. }{b 483.
З.4. ОРендар сплачуе орендну плату на пiдставi paxyHKiB Орендодавця
(Балансоутримувача). Орендодавець (Балансоутримувач) виставля€
рахунок на загtulьну суму
орендноi платИ iз зазначеНням частИни орендНоi плати, яка сплачУсться на рахунок Орендодавця
(БалансоУгримувача), i частини орендноi плати, яка сплач,Fеться до державного бюджету. Податок
на доданУ BapTicTb нараховуеться Еа загirльнУ суму орендноТ плати. Орендар сплачуе Орендодавцю
(БалансоуТримувачу) належнУ йомУ частинУ орендноТ плати piшoм iз податком на додану BapTicTb,
нарахlэваним на загЕrпьну суму орендноi плати. орендодавець (Ба;lансоутримувач) надсилае
орендарю рахунок не пiзнiше нiж за поять робочих днiв до дати платежу.
3.5. В день укладення цього Щоговору Орендар сплачуе авансовий внесок з орендноi плати,
на пiдставi докупrентiв, визначених у пунктi 3.б. цього,Щог,овору, у розмiрi:
- 2 (двi) мiсячнi оренднi плати у розмiрi 97 224.00 г-rlц без ПДВ.
3.6. Щей договiр укладено за результатами проведення аукцiону, то пiдставою для сплати
авансового внеску з орендноТ плати € протокол про резульз]ати електронного аукцiону.
З.7. ОреНдна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, стягу€ться
Орендодавцю (Балансоутримувачу).
3.8. На суму заборгованостi Орендаря iз сплати орендноi плати нараховуеться пеня в
розмilli подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банк1, Украiни вiд суми заборгованостi за
кожниtй день прострочення перерахування орендноi плати.
3.9. Надмiру сплачена сума орендноi плати, що надiйшла до бюджету або Орендодавцю
(Балаrrсоутримувачу), пiдлягас зарахуванню в рахунок маiiбутнiх платежiв, а
у разi неможливостi
такогс) зарахуванНя у зв'язКу з припиненняМ орендних вiдносин - поверненню Орендарю. Сума
орендгrоТ плати, сплаченоi авансом вiдповiдно до пункту 3.5 цього ,Щоговору, пiдлягае
зарах),ванню в p.lxyнok сплати орендноi плати за першi мiсяцi оренди пiсля пiдписання акта
прийм:ання-передачi Майна.

3.10. Припинення договору оренди не звiльняе Орендаря вiд обов'язку сплатити
заборr,ованiсть за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязi,
ураховуючи пеню та
неустсlйку (за наявностi).
3.11. ОрендаР зобов'язаниЙ на вимоry Орендодавця (Ба.шансоутримувача) проводити
звiряннЯ взаемороЗрахункiВ за орендНими платежап{и оформляr" а*r, з"iр""rr" nu
""rоrу
орендодавця (Ба;lансоутримувача).
4. Повернення Майна з оренди i забезпечувальний депозит
4.1. У разi припинення договору орендар зобов'язаrlий:
- звiльнитИ протягоМ трьоХ
робочиХ днiв орендоване Майно вiд на-llежних Орендарю речей i
повернуги його вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому cTaHi, в якому
Майнсl перебува_тlо на момент передачi його в оренду, ]з урахуванням нормального
фiзичного
зносу, а якщо Орендарем були виконанi невiд'емнi полiпшення або проведено капiтальний
ремонт,
- то разом iз такими полiпшеннями/капiтальним
ремонтом;
- сплатити орендЕу плату, нараховану до дати, що передуе датi повернення Майна з оренди,
пеню (за наявностi), сплатити Орендодавцю (Ба-гlансоуrrримувачу) платежi за договором про
вiдшкодування витрат Орендодавця (Балансоутримувача) на утримання орендованого Майна та
надання комунальних послуг Орендарю, нараховану до дати, що передуе датi повернення Майна з
орендr;
- вiдшкодувати Орендодавuю (Балансоутримувачу) збитки в разi погiршення стану або

i

втрати (повноi або частковоi) орендованого Майна З вини Орендаря (i в межЕtх сум, що
перевищують суму стрtIхового вiдшкодрання, якщо вонсl поширюеться на випадки погiршення
стану або втрати орендованого Майна), або в разi демонтажу чи iншого вилучення невij'смних
полiпшrень/капiтального ремонту.
4.2. Протягом трьох робочих днiв з моменту припиноння цього .Щоговору Орепдолавеuь
(Балансоутримувач) зобов'язаний оглянути Майно i зафiксувати його поточний стан, а також стан
за договором про вiдшкодування витрат Орендодавця
розрахункiВ за циМ ,ЩоговороМ

i
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(Балансоутримувача) на утримання орендованого Майна та надання комунаJIьних послуг
Орен;царю в aKTi приймання-передачi (повернення) з орен2Iи орендованого Майна.
ОРендодавець (Ба_тrансоутримувач) складае акт прlлймання-передачi (повернення) з оренди
ОРеНДОВаНОгО МаЙна у двох оригiна-гlьних примiрниках i надае пiдписанi Орендодавцем
(Бшансоутримувачем) примiрники Орендарю.
Орендар зобов'язаний:
- пiДписати два примiрники акта приймання-перелачi (повернення) з оренди орендованого
Майна не пiзнiше нiж протягом наступного робочого дня:з моменту ix отримання вiд Орендодавця
(Балансоутримувача) i одночасно повернуги Орендодавцю (Ба-rrансоутримувачу) один примiрник
пiДписаного Орендарем акту ра:}ом iз ключами вiд об'екта оренди (у разi, коли доступ до об'екта
оренд;и забезпечусться ключши) ;
- звiльнити Майно одночасно iз поверненням пiдписаних Орендарем aKTiB.
4.3. Майно вважаеться повернутим з оренди з моменту пiдписання Орендодавцем
(Балагrсоутримувачем) та Орендарем акта приймання-передачi (повернення) з оренди
оренд:ованого Майна.
4.4. Якщо орендар не повертае Майно пiсля отримання вiд орендодавця
(Ба.паlнсоутримувача) примiрник акту приймання-передачi (повернення) з оренди орендованого
майна, Орендар сплачуе до державного бюджету неустойку у розмiрi подвiйноi орендноi плати за
кожшай день користування Майном пiсля дати припинення цього.щоговору.
4.5. З меТою виконання зобов'язань Орендаря за цIIм ,Щоговором, а також за договором про
вiдшк:одування витрат Орендодавця (Ба.тlансоутримувача') на угримання орендованого Майна та
надання комунirльних послуг Орендарю в день пiдписання цього .щоговору Орендар сплачуе на
p.lxyнok орендодавця (Ба;lансоутримувача) забезпечувальний депозит в розмiрi:
- 2 (двi) мiсячнi оренднi плати у розмiрi 97 224^00 rрн. без ПЩВ.
4.6, орендодавець (Ба_пансоугримувач) повертае забезпечувальний депозит орендарю
протягоМ поятИ робочиХ днiв пiсля отримання вiд Орендодавця (Ба;lансоутримувача) примiрника
акта приймання-передачi (повернення) з оренди орендованого Майна, пiдписаного без зауважень
Оренлодавця (Ба;lансоутримувача), або здiйснюс вирахування суIи, визначених у пунктi 4.8 цього
,Щоговlору, у разi наявностi зауважень Орендодавця (Ба;lансоутримувача).
4.7. Орендодавець (Балансоутримувач) перераховl,е забезпечува.tlьний депозит у повному
обсязiL до державного бюджету, якщо:
- Орендар вiдмовився вiд пiдписання акта прий,мання-передачi (повернення) з оренди
орендоваНого Майна у строк' визначенИй циМ ,ЩоговороМ, або ствОрюе переШкоди
У доступi до
орендованого Майна предст€lвникiв Орендодавця (Балансоутримувача) з метою складення такого
акта;

-

Орендар не пiдписав в установленi строки !оговiр оренди Майна за результатап.{и
проведення аукцiону, в якому Орендар оголошений переможцем.
4.8. ОренДодавецЬ (БшансоУтримувач) не пiзнiше нiж протягом п'ятого робочого дня з
моменту отримання примiрника акта приймання-передачi (повернення) з оренди орендованого
майнiа за HruIBHocTi невиконаних Орендарем зауважень зараховуе забезпечува-шьний депозит в
рахунок невиконаних зобов'язань Оренларя i перераховуе забезпечува.шьний депозит на погашення
зобов"язань орендаря у такiй черговостi:
- у першу чергу погашаються зобов'язання Ореrrдаря iз сплати пенi (пункт 3.8. цього
щоговору) (у такому разi вiдповiдна суму забезпечувt}льного депозиту розподiляеться мiж
державним бюджетом i Орендодавцем (Балансоутримувачем));
- У ДРУГУ ЧеРГУ ПОГ.}ШаЮться зобов'язання Орендаря iз сплати неустойки (пункт 4.4. цього
Щоговору);

у третю чергу погашаються зобов'язtlння Орендаря iз сплати частини орендноi плати, яка
вiдповiдно до пункту 3.3. цього,Щоговору пiдлягае сплатi до державного бюджету;
- у четверту чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати частини орендноi плати,
яка вiдповiдно до пункту 3.З. цього Щоговору пiдлягае сплатi Ьр""додuвцю (Балансфтримувачу);
п'ятУ чергУ погашаються зобов'язання Орендаря
сплати Орендодавцю
(Ба.гlаrrсоуТримувачу) платежiВ за договороN{ прО вiдшкодування витрат Ор.пдодuuц"
(Бшаrrсоутримувача) на утримання орендованого MailHa та надання комунtшьних послуг
Орендарю;
_

- У

iз

- У шосту чергу погашаються зобов'язання Орендаря з компенсацii суми збиткiв, завданих
орендовtlному Майну;
- У СЬОМУ ЧергУ погашаються зобов'язання Оренларя iз сплати iнших платежiв за цим
.Щоговrэром або в рахунок погашення iнших н9 виконаних Орендарем зобов'язань за цим
,Щоговrэром.

Орендодавець повертае Орендарю суму забезпечувального депозиту, яка залишилась пiсля
здiйснення вирахувzlнь, передбачених цим пунктом.
5. Полiпшення i ремонт орендоваrrого Майна
5.1. Орендар мае право:
- За згодою Орендодавця (Балансоутримувача) проводити поточний таlабо капiта.пьний
ремонт МаЙна i виступати заIvIовником на виготовлення проектно-кошторисноi докрлентацii на
провеlIеншI ремонту;
здiйснювати невiд'емнi полiпшення Майна за наявностi рiшення орендодавця
(Балан,соутримувача) про надання згоди, прийнятого вiдповiдно до cTaTTi 2l Закону Украiни <Про
оренДУ ДержавноГо та комун€uIьного майна> вiд 03.10.20l9 р. ]ф l57-IX (да-пi - Закон JФ l57) та
ПУнктiв 159-168 Порядку передачi в оренду державного та комунЕuIьного майна затвердженого
постаЕtовою Кабiнету MiHicTpiB украiЪи вiд 03.06.2020 р. М 48З (далi - Порядок);
- За згоДою орендодавця (Балансоутримувача), наданою вiдповiдно до Закону Jtlb 157 та
ПОРЯДКУ, i один раз протягом строку оренди зарах),вати частину витрат на проведення
капiтапьного ремонту в рахунок зменшення орендноi плати.
5.2. Порядок отримання Орендарем згоди Орендодавця (Балансоугримувача) на проведення
ВiдпОвiДних видiв робiт, передбачених пунктом 5.1. цього ,Щоговору, порядок отримання
орендарем згоди орендодавця (Балансоутримувача) на зарахування витрат на проведення цих
РОбiТ .В рахУнок орендноТ плати i уплови, на яких здiйснюеться таке зарiiхуванЕя, а також сума
витрат,, якi можугь бути зарахованi, визначаються Порядком.
5.3. Орендар мае право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'емних полiпшень
Майна, у порядку та на )rмoBax, встановлених Порядком.
5.4. Орендар мае право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiдОемних полiпшень
майна, вiд переможця аукцiону з приватизацii Майна, а якщо таким переможцем стас орендар, - то
ПРаВО на зарахування в pEtxyнoк купiвельноi цiни суми BapTocTi здiйснених ним невiд'емних
полiппrень у порядку та на умовах, встановлених Законопr Украiни вiд 18 сiчня 2018 р. Ns 2269VIII Kllpo приватизацiю державного i комунttJIьного майна> (Вiдомостi Верховноi Ради Украiни,
2018 р., }lb l2, ст. 68) (далi - Закон про приватизацiю).
б. Реrким використання орендованого Майна
6.1. Орендар зобов'язаний використовувати орендоване Майно вiдповiдно до призначення,
визнач:еного у пунктi 1.2. цього .Щоговору.
6.2. орендар зобов'язшtий забезпечувати збереженн,я орендованого Майна, запобiгати його
ПОШКОДЖенню i псуванню, тримати МаЙно в порядку, передбаченому санiтарними норм€lI\4и та
ПРаВИJttlN,Iи пожежноi безпеки, пiдтримувати орендоване МаЙно в нztлежному cTaHi, не гiршому,
НiЖ на Момент передачi його в оренду, з урttхуванням нормального фiзичного зносу, здiйснювати
заходи протипожежноi безпеки.
6.3. Орендар зобов'язаний:

-

-

вiдповiдно

до вимог

нормативно-правових aKTiB

з пожежноi

безпеки розробляти

КОМПл(}кснi заходи щодо забезпечення пожежноТ безпеки об'скта оренди Майна;

-

Забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартiв, норм, правил, а також
ВиМог приписiв
постанов органiв державного пожежного нагляду та вимог
вiдповiдних служб (пiдроздiлiв) Орендодавця (Бшансоутримувача);
- Утримувати у спрчlвному cTaHi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну
TexHiK'y, обладнання та iHBeHTap, не допускати Тх використання не за призначенням;
ПРОВОДиТи внугрiшнi розслiдування випадкiв пожеж та подавати Орендодавцю
(Балансоутримувачу) вiдповiднi докр(енти розслiдування.
ОРендар несе вiдповiда.пьнiсть за дотримання правил експлуатацii iнженерних мереж,
пОжежноi безпеки i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодавством.
б.4. орендар зобов'язаний забезпечити представникам орендодавця (Балансоутримувача)
ДОСТУп на об'ект оренди у робочi днi у робочий час (а у разi отримання скарг на порушення правил
ВИКОНаtНня

i

-
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тишi або провадження Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завда€ шкоди або незруlностей
ВласникаIvI сумiжних примiщень, - то у будь-якиЙ iншиЙ час) з метою здiЙснення контролю за його
ВикорIIстапням та виконанням Орендарем умов цього ,Щоговору. Про необхiднiсть отримання
доступу до об'скта оренди Орендодавець (Балансоутримувач) повiдомляе Орендаревi
електронною поштою принЙмнi за один робочиЙ день, KpiM випадкiв, коли доступ до об'екта
орендI необхiдно отримати з метою запобiгання нанесенню шкоди об'екту оренди чи власностi
TpeTix осiб через виникнення загрози його пошкодження внаслiдок аварiйних ситуацiй або
внаслi,цок настання надзвичайних ситуацiй, техногенного та природного характеру, а також у разi
отримilння скарг на порушення прttвил тишi або провадження Орендарем дiяльностi у неробочий
час, як:а завдае шкоди або незруrностеЙ власникtlпil сумiжних примiщень. У разi виникнення таких
ситуаrдiй орендар зобов'язаний вживати невiдкладних заходiв для лiквiдацii ix наслiдкiв.
6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати укладення цього ,,Щоговору Орендодавець
(Балансоутримувач) зобов'язаний надати Орендарю для пiдписання:
- два примiрники договору про вiдшкодувчtння витрат Орендодавця (Ба-пансоутримувача) на
утримllння орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю вiдповiдно до
примitrlного договору, затвердженого накiLзом Фонду державного майна УкраiЪи, таlабо
- проекти договорiв iз постача.шьникtlN,Iи комунаJIьних послуг, якщо стосовно об'екта оренди
такимI{ постачаJIьникЕlп{и комунальних послуг вiдкритi oKpeMi особовi рахунки або якщо oKpeMi
особовi рахунки були вiдкритi на попереднього користувача Майном,
Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання примiрникiв
ДОгОВсlрУ про вiдшкодування витрат Орендодавця (Ба.пансоутримувача) на утримання
ОРенДОВаного МаЙна та надання комунЕIльних послуг Орендарю пiдписати i повернути
оренДодавцю (Ба-пансоутримувачу) примiрник договору або подати орендодавцю
(Балансоутримувачу) обlрунтованi зауваження до сум витрат, якi пiдляг{tють вiдшкодуванню
Орендарем за договором.
Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання вiд Орендодавця
(Балансоутримувача) вiдповiдi на cBoi зауваження, яка мiстить документальнi пiдтвердження
ВИТРаТ', якi пiдлягшоть вiдшкодуванню Орендарем, пiдписати i повернути Орендодавцю
(Балансоутримувачу) примiрник договору.
ОРендар зобов'язаний протягом мiсяця укJIасти iз постачальникЕlI\,Iи комунальних послуг
ДОГОВОlРИ На постачання вiдповiдних комуЕальних послуг та надати Орендодавцю
(Балансоутримувачу) копii договорiв, укJIадених iз постачальникЕlIчIи комунальних послуг.
7. Страхувапня об'скта оренди, вiдшкодуванllя витрат на оцiпку Майна
7. 1. Орендар зобов'язаний:
- протягом l0 календарних днiв з дня укладення цього ,Щоговору застрахувати Майно на
сУмУ Йiого страховоi BapTocTi, визначеноi у пунктi 1.1. цього Щоговору, на користь Орендодавця
(Балансоутримувача) згiдно з Порядком, зокрема вiд пожежi, затоплення, протиправних лiй TpeTix
осiб, стихiйного лиха, та протягом 10 ка-пендарних днiв з дня }.кJIадення договору страхування
(договорiв страхування) надати Орендодавцю (Балансоутримувачу) оригiна_ши договору
сТрахування i документiв, якi пiдтверлжують сплату страхового платежу (страхових платежiв);
- УКлаДати щороку договiр страхування так, щоб протягом строку дii цього ,Щоговору
Майно, було застрахованим, i надавати Орендодавцю (Балансоутримувачу) оригiнали договору
СТРаХУВання i документiв, якi пiдтверджують сплату страхового платежу. Я*що договiр
СТРаХУВання УкладениЙ на строк, що е iншим, нiж один piK, такиЙ договiр повинен бути
поновJIений пiсля закiнчення строку, на який BiH укладено.
Оплата послуг страховика здiйснюеться за рахунок Орендаря (страхувальника).
7.2. Протягом 10 робочих днiв з дня укладення цього договору Орендар зобов'язаний
КОМПеIIсУвати Орендодавцю (Балансоутримувачу) витрати, пов'язанi з проведенням незtulежноi
оцiнки Майна.
8. Суборенда
8.1. орендар не мас права передавати Майно в суборенду.
9. Запевнення CTopiH
9. 1. Орендодавець (Балансоутримувач) запевняе Орендаря, що:
9.1.1. KpiM випадкiв, коли про iнше зчвначене в aKTi приймання-передачi, об'ект оренди €
вiльни,м вiд TpeTix осiб, всерединi обОекта немае майна, нЕlлежного TpeTiM особам, повний i
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безпер,glцlодний доступ до об'екта може бути наданий Орендарю в день пiдписання акта
приЙмання-передачi piшoм iз комплектом кJIючiв вiд об'скта у кiлькостi, зазначенiй в aKTi
приймання-передачi;
9.I.2. iнформацiя про Майно, оприлюднена в оголошеннi про передачу в оренду або
iнфорп,rацiйному повiдомленнi/iнформацii про об'ект оренди вiдповiдае дiйсностi.
9.2. Орендар мае можливiстьо забезпечену його впасними або залученими фiнансовими
ресурсами, своечасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежi вiдповiдно до
цього,Щоговору.
9.3. Орендар повнiстю сплачуе авансовий внесок з орендноi плати в розмiрi, визначеному у
пунктi 3.5. цього .Щоговору.
9.4. Орендар повнiстю сплачуе забезпечувальний депозит в розмiрi, визначеному у пунктi
4.5. цього.Щоговору.
10. Додатковi умови оренди
l0.1. Орендар зобов'язаний виконувати обов'язки, покладенi на нього рiшенням
уповноваженого органу про встановлення додаткових р{ов оренди, за умови, що посилання на
TaKi додатковi умови оренди було включено до оголошення про передачу Майна в оренду,
iнфорrr,rацiйного повiдомлення про об' ект оренди.
11. Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за договором
11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим,Щоговором Сторони
несуть вiдповiдальнiсть згiдно з цим.Щоговором та законодавством Украiни.
|1.2. Орендодавець (Балансоутримувач) не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря.
Орендар не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендодавця (Бшансоутримувача), якщо iнше не
передеiачено цим Щоговором. Орендар вiдповiдае за своiми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за
якими BiH е правонаступником, виключно власним маЙном, стягнення за цими зобов'язаннями не
може буги звернене на орендоване державне Майно.
11.3. Спори, якi виникulють за цим.Щоговором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом
переговорiв, вирiшуються в судовому порядку.
11.4. Стягнення заборгованостi з орендноi плати, пенi та неустойки (за наявностi),
передбiачених цим ,Щоговором, може здiйснюватися на пiдставi рiшення суду. Стягнення
заборгованостi з оплати орендноТ плати вiдповiдно до частини шостоi cTaTTi 17 Закону Jф 157
може здiЙснюватися в безспiрному порядку на пiдставi виконавчого нtlпису HoTapiyca.
12. Строк чинностi, умови змiни та припиненЕя договору
12.1. L{ей договiр укJIадено на строк 5 (п'ять) poKiB з дати набрання чинностi цим
.Щоговором. Цей ,Щоговiр набирае чинностi в день його пiдписання Сторонами. Строк оренди за
цим ,[|оговором починаеться з дати пiдписання акта приймання-передачi i закiнчуеться датою
припинення цього,Щоговору.
12.2. Умови цього ,Щоговору зберiгають силу протягом всього строку дii цього ,Щоговору, в
ТОМУ Числi у разi, коли пiсля Його укладення законодавством встановлено правил&, що погiршують
СТановище Орендаря, KpiM випадку, передбаченого пунктом 3.б. цього Щоговору, а в частинi
зобов':пзань Орендаря щодо орендноi плати - до виконання зобов'язань.
12.3. Змiни i Доповнення до ,щоговору вносяться до закiнчення строку його дiт за взаемною
ЗгоДою CTopiH з урахуванням встtlновлених статтею lб Закону Ns 157 та Порядком умов та
Обмежень шляхом укладення договорiв про внесення змiн i доповнень у письмовiй формi, якi
пiдписуються СторонtlI\,Iи та е невiд' емними чаgтинап{и цього,Щоговору.
l2.4. Проловження цього .Щоговору здiйснюеться з урахуванням вимог, встановлених
cTaTTeIo 18 Закону Ns l57 та Порядком.
ОРендар, який бажае продовжити цей .Щоговiр на новий строк, повинен звернутись до
Орендrэдавця (Балансоутримувача) за три мiсяцi до закiнчення строку дiТ цього ,Щоговору iз

зfUIвою.

ПРОпУск строку подання зчuIви Орендарем е пiдставою для припинення цього !оговору на
пiДставi закiнчення строку, наякий його було укладено, вiдповiдно до пункту 143 Порядку.
орендар, який мае HaMip продовжити договiр оренди нерухомого майна, що пiдлягае
ПроДоЕ}женню за результатаNIи проведення аукцiону, зобов'язаний забезпечити доступ до об'скта
оренди потенцiйних орендарiв.

Орендар мас переважне право на продовження цього .Щоговору, яке може бути реа;liзовано
ним у визIIачений в Порядку спосiб.
12.5. Якщо iнше не передбачено цим .Щоговором, перехiд права власностi на орендоване
Майнсl TpeTiM особаtrл не е пiдставою для змiни або припинення чинностi цим !оговором, i BiH
зберiгirе свою чиннiсть для нового власника орендованого Майна (його правонаступника), за
винятI(ом випадку приватизацii орендованого Майна Орендарем.
1 2.б, .Щоговiр припиня€ться:
\2.6.|. з пiдстав, передбачених частиною першою cTaTTi 24 Закону Jф 157, i при цьому:
|2.6.1.1. якщо пiдставою припинення,Щоговору е закiнчення строку, на який його укладено
(абзач другий частини першоi статгi 24 Закону Jф 157), то договiр вважа€ться припиненим з:
- дати закiнчення строку, на який його було укладено, на пiдставi рiшення Орендодавця
(якщо цей договiр використовуеться для передачi в оренлу Майна комунаJIьноi форми власностi,
то рiшtення приймаеться органом, визначеним вiдповiдно до абзацу другого частини четвертоТ
статгi l8 Закону J\Ъ l57) про вiдмову у продовженнi цього,Щоговору, прийнятого з пiдстав,
передбачених статтею 19 ЗаконуJ\Ъ 157, в межах cTpoKiB, визначених частиною п'ятою статгi 18
Законlr Jф 157; або рiшення орендодавця (Ба.гlансоутримувача) про припинеЕня цього !оговору з
пiДстав пропуску Орендарем строку на подання з€uIви про продовження цього !оговору,
передбаченого частиною третьою cTaTTi 18 Закону Jф 157 (пункт 143 Порядку);
- ДаТи, ВиЗначеноТ в абзацi тротьому пункту l51 Порядку, якщо переможцем аукцiону на
продо]}ження цього .Щоговору стаJIа особа iнша, нiж Орендар, - на пiдставi протоколу аукцiону
фiшен:ня Орендодавця (Балансоутримувача) не вимагаеться);
12.6.|.2. якщо пiдставою припинення Щоговору е обставини, передбаченi абзацами TpeTiM,
четвертим, сьомим, восьмим частини першоi cTaTTi 24 Закону J,,lb 157, .Щоговiр вважаеться
припи]tlеним з дати настання вiдповiдноi обставини на пiдставi рiшення Орендодавця або на
пiдставi докуI\{ентао який свiдчить про настання факту припинення юридичноi особи або cMepTi
фiзичнrоi особи;
|2.6,2, якщо Орендар надав недостовiрну iнформацiю про право бри орендарем вiдповiдно
До поJIожень частин третьоТ i четвертоi cTaTTi 4 Закону ]ф l57, а також якщо Орендар, який
отримirв Майно в оренду без проведення аукцiону, надав таlабо оприлюднив на веб-сайтi (сторiнцi
чи профiлi в соцiальнiй мережi) недостовiрну iнформацiю про себе таlабо свою дiяльнiсть.
,Щоговiр вважасться припиненим з цiсi пiдстави в односторонньому порядку на 30 день
ПiСля надiслання Орендодавцем (Балансоутримувачем) писта Орендарю про дострокове
Припи]нення цього.Щоговору, KpiM випадку, коли протягом зазначеного строку Орендар звернувся
до суду з оскарженням такого рiшення Орендодавця (Ба-шансоутримувача).
У такому разi Щоговiр вважаеться припиненим:
пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня зверненЕя Орендарем за таким позовом до суду,
ЯКЩО сУДом не вiдкрито провадження у справi за таким позовом Орендаря протягом
зtвначеного двомiсячного строку; або
З Дати набрання законноi сили рiшенням суду про вiдмову у позовi орендаря; або
- З дати заJIишення судом позову без розгляду, приrтинення провадження у справi або з
дати вiдкликання Орендарем позову.
Лист про дострокове припинення надсилаеться на адресу електронноТ пошти Оренларя i
пОшТоВим вiдправленням iз повiдомленням про вручення
описом вкладення за адресою
мiсцез.находження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна;
1,2.6.З. якЩо цей договiр пiдписаний без одночасного пiдписання акта приймання-передачi
Майна. .Щоговiр вважаеться припиненим з цiеi пiдстави на п'ятий робочий день пiсля пiдписання
ЦЬОгО ДогоВору, якщо станом на цей день акт приймання-передачi не пiдписаний через вiдмову
ОРендiеря, про що Орендодавець (Балансоутримувач) повинен скласти акт та повiдомити
Оренд,сдавцю.
12.6.4. на вимогу Орендодавця з пiдстав, передбачених пунктом t2J . цього .Щоговору, i при
ЦЬОМУ.Щоговiр вважаеться припиненим в день, визначений вiдповiдно до абзацу третього пункту
12.8. цього,Щоговору;
12.6.5. на вимогу Орендаря з пiдстав, передбачених пунктом 12.9. цього ,Щоговору, i при
ЦЬОМУ,ЩОгОвiр ввzDкаеться припиненим в день, визначений вiдповiдно до абзацу другого пункту
12. 1 0. цього .Щоговору;

-

-

i

12.6.6. за згодою CTopiH на пiдставi .Щоговору про припинення
повер]lення Майна з оренди;

|2.6.7. на вимогу буль-якоi

передбачених законодatвством.

iз

з дати пiдписання акта

CTopiH цього .Щоговору за рiшенням суду

з

пiдстав,

I2.7. ,Щоговiр може бут"

припинений
на вимогу Орендодавця
достоково
(Балаrrсоутримувача), якщо Орендар:
|2.7.1. допустив прострочення сплати орендноi плати на строк бiльше трьох мiсяцiв або
сумар]ilа заборгованiсть з орендноТ плати бiльша, нiж плата за три мiсяцi;
|2.7.2. використовуе Майно не за цiльовим призначенням або використовуе Майно за
заборсlненим цiльовим призначенням;
l2.7.З. без письмового дозволу Орендодавця (Балансоутримувача) передав Майно, його
частиIIу у користування iншiй особi;
|2.7.4. уклав договiр суборенди з особап,Iи, якi не вiдповiдають вимогtlм cTaTTi 4 Закону;
1,2.7.5. перешкоджае спiвробiтника"ь,t Орендодавця (Ба-тlансоугримувача) здiйснювати
контрOль за використанням Майна, виконанням умов цього,Щоговору;
|2.7.6. порушуе додатковi умови оренди;
l2.7.7. icToTHo порушуе умови Охоронного договору, укладеного стосовно Майна, i копiя
ЯКОГО е ДОДатком до цього,Щоговору або передана Орендарю вiдповiдно до вимог частини восьмоi
cTaTTi б ЗаконуJф l57;
|2.7.8. вiдмовився внести змiни до цього.Щоговору.
12.8. Про наявнiсть однiеi з пiдстав для дострокового припинення .щоговору з iнiчiативи
орендодавця (Балансоутримувача), передбачених пунктом 12.7. цього .Щоговору, орендодавець
(Балавrсоутримувач) повiдомляе Орендаревi листом. У листi повинен мiститись опис порушення i
ВИМОг]У про Його усунення в строк не менш як 15 та не бiльш як 30
робочих днiв з дати реестрачii
ЛИСТа (У Строк п'яти робочих днiв, якщо порушення стосуеться прострочення сплати орендноi
плати або перешкоджаншI у здiйсненнi Орендодавцем (Балансоутримувачем) контроJIю за
викорt{станням Майна). Лист пересилаеться на адресу електронноi пошти Орендаря i поштовим
вiдправленням iз повiдомленням про вручення i описом вкJIадення за адресою мiсцезнаходження
Орендаря, а також за адресою орендованого Майна.
ЯПЩО протягом встановленого
приписi часу Орендар не усунув порушення,
орендодавець (Балансоутримувач) надсилае орендарю лист, у якому повiдомляе орендаревi про
дострокове припинення ,Щоговору на вимогу Орендодавця (Балансоутримувача).
листi
ЗаЗНаЧа€ТЬСя пiДстава припинення .Щоговору, посилання на вимогу про
усунення порушення, а
також посилання на обставини, якi свiдчать про те, що порушення тривае пiсля закiнчення строку,
вiдвед,еного для його усунення.
ЩОГОвiр Вважаеться припиненим на п'ятий робочий день пiсля надiслання Орендодавцем

у

У

(Балансоутримувачем) Орендарю листа про дострокове припинення цього Щоговору.
Орендодавець (Балансоутримувач) надсилае Орендарю лист про дострокове припинення цього
!огов<lру електронною поштою, а також поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вручення
i описом вкJIадення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого

Майна,. Щата дострокового припинення цього !оговору

на

вимогу Орендодавця
(Балансоутримувача) встановлюеться на пiдставi штемпеля поштового вiддiлення на поштовому
вiдправленнi Орендодавця (Ба.гrансоутримувача).
12.9. Щей.ЩОговiр може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо:
12,9.1. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар отримас
док{ви, icToTHoi невiдповiдностi об'екта оренди iнформацii про нього, з€вначенiй в оголошеннi або
iнфорплацiйному повiдомленнi/iнформацii про об'ект оренди, якщо договiр укладено без
проведення аукцiонуо або в aKTi приймання-передачi; або
|2.9.2. ПРотягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар не
матим(Э можJIивостi використовувати об'ект або приступити до виконання
ремонтних робiт на
об'ектii череЗ вiдсугнiсТь на об'еКтi можлиВостi пiдключення до комунальних послуг, або вiдмови
Оренд,сдавця (Балансоутримувача) укласти iз Орендарем договiр про вiдшкодування витрат
Оренд,эдавця (Ба_шансоутримувача) на утримання орендованого Майна та надання комунальних
послуг Орендарю, або вiдмови постачальникiв вiдповiдних комунЕrльних послуг укласти iз
орендiерем договори на постачання таких послуг протягом одного мiсяця з моменту звернення
8

Орендаря (за умови, що Орендар звернувся до таких постачальникiв послуг не пiзнiше нiж

протяI,ом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-передачi Майна).

12.10. Про виявлення обставин, якi дають право Орендарю на припинення !оговору
до пункту I2.9. цього ,Щоговору, Орендар повинен повiдомити Орендодавцю
(Балап,соутримувачу) iз наданням вiдповiдних доказiв протягом трьох робочих днiв пiсля
закiнч,эння cTpoKiB, передбачених пунктом 12,9. цього.Щоговору. Якщо протягом 30 днiв з моменту
отримi}ння повiдомлення орендаря зауваження орендаря не булуть ycyHeHi, орендар надсилае
Орендодавцю (Ба.пансоутримувачу) вимогу про дострокове припинення цього ,Щоговору i вимогу
про повернення забезпечувtlпьного депозиту i сплачених сум орендноi плати. Вимоги Орендаря,
заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, встановлених цим пунктом ,Щоговору, задоволенню не
пiдлягають.
,Щоговiр вважа€ться припиненим на десятий робочий день пiсля надiслання Орендарем
Орендодавцю (Ба.lrансоутримувачу) вимоги про дострокове припинення цього .Щоговору, KpiM
випадrсiв, коли Орендодчlвець (Ба_шансоутримувач) надав Орендарю обгрунтованi зауваження щодо
обставин, викJIадених у повiдомленнi Орендаря. Спори щодо обrрунтованостi цих зауважень
вирiш.лоться судом.
За вiдсугностi зауважень Орендодавця (Балансоутримувача), передбачених абзацом другим
_пункту:
цього
Орендодавець (Балансоутримувач) повертае Орендарю вiдповiдну частину орендноi плати,
сплаченоi Орендарем, протягом десяти каJIендарних днiв з моменту отримання вимоги Орендаря i
пiдпис,ання Орендарем акта повернення Майна з оренди;
орендодавець (Ба_пансоутримувач) повертае сплачений орендарем забезпечувальний
Депозиtт протягом десяти капендарних днiв з моменту отримання вимоги Орендаря i пiдписання
орендарем акта повернення Мйна з оренди. Повернення орендноi плати, що була надмiру
сплаче)на орендарем до бюджету, здiйснюсться у порядку, визначеному законодавством.
12.1 1. У разi припинення договору:
- полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Орендарем за рахунок власних коштiв за
згодою ооiб, визначених у пунктi 5.1. цього Щоговору, якi можна вiдокремити вiд орендованого
МаЙна,, не завдаючи йому шкоди, е власнiстю Орендаря, а полiпшення, якi не можна вiдокремити
без шк:оди для майна, - власнiстю держави;
- полiпшення Майна, зробленi Орендарем без згоди осiб, визначених у пунктi 5.1. цього
.Щоговору, якi не можна вiдокремити без шкоди для Майна, е власнiстю держави та ix BapTicTb
компе]{сацii не пiдлягае.
1,2,|2. Майно вважаеться поверненим Орендодавцю (Ба.пансоутримувачу) з моменту
пiдписання орендодавцем (Балансоутримувачем) та орендарем акта повернення з оренди
орендованого Майна,
13. Iнше
13.1. При укладаннi д€lного .Щоговору Сторони повиннi керуватись Законом Украiни <Про
оренд)I державного та комунzшьного майна> вiд 0З.10.2019 р. J\Ъ 157-IX, Порядком передачi в
ОренД)r державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪги вiд 03.06.2020 р. М 483 та чинним законодавством Украihи.
13.2. оренДар письмово повiдомляе iншiй CTopoHi,Щоговору протягом п'яти робочих днiв з
ВНеСення
змiн у Його наЙменуваннi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i контактних
ДаТИ
ДаНих. Орендодавець (Ба-пансоутримувач) повiдомляе Орендаревi про вiдповiднi змiни письмово
або на адресу електронноi пошти.
13.3. Якщо цей Щоговiр пiдлягае нотарiальному посвiдченню, витрати на таке посвiдчення
несе Орендар.
13.4. Якщо протягом строку
,Щоговору вiдбуваеться змiна Орендодавця
(Баrrансоутримувача) Майна, новий Орендолавець (Балансоутримувач) стае стороною такого
Договору шляхом скJIадення акта про замiну сторони у логоворi оренди державного майна (далi акт пр'o залriну сторони) за формою, що розробляеться Фондом державного майна УкраiЪи i
ОПРИЛIОДнюеТЬся на Його офiцiЙному веб-сайтi. Акт про замiну сторони пiдписуеться поперелнiм i
НОВим Орендодавчем (Балансоутримувачем) та в той же день надсилаеться iншим сторонам
ДОГОВОРУ листом (цiнним з описом). Акт про заlr,riну сторони складаеться у двох оригiнальних
примiрlниках. Новий Орендодавець (Ба_пансоутримувач) зобов'язаний (протягом пОяти робочих

вiДповiдно

дii

днiв вiд дати його надсиланЕя Орендарю) опублiкувати зазначений акт в електроннiй торговiй
системti. Орендодавець (Балансоутримувач) за цим ,Щоговором вважаеться заллiненим з моменту

опублiкування акта про зал,riну cTopiH в електроннiй торговiй системi.
У разi коли договiр нотарiально посвiдчено, то пiдписи посадових осiб попереднього i
ноВоГс)орендодавцiв на aKTi про замiну сторони пiдлягають нотарiальному посвiдченню.
13.5. У разi реорганiзацii Орепдаря ,Щоговiр оренди зберiгае чиннiсть для вiдповiдного
правоЕtаступника юридичноi особи - Орендаря.
У разi видiлу з юридичноi особи - Орендаря oKpeMoi юридичноi особи перехiд до такоi
особи прав i обов'язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий лише за згодою Орендодавця
(Ба;lансоутримувача).
Замiна сторони Орендаря набувае чинностi з дня внесення змiн до цього.Щоговору.
Замiна Орендаря iнша, нiж передбачена цим пуЕктом, не допускаеться.
l3.6. Щей,Щоговiр укпадено у двох примiрниках, кожен з яких мае однакову юридичну силу,
по одному для Орендаря, Орендодавця (Балансоутримувача).
14. Щодатки до договору
14,1. Додаток М 1. Викопiювання з плану l-го поверху алмiнiстративного корпусу !П
кНацiсlнальний академiчний театр росiйськоi драми iMeHi Лесi УкраiЪки> (01001, м. КиiЪ, вул,
Богдана Хмельницького/вул. Пушкiнська, 5ll5-17, лiтера (А5)), що н.rлежить до лержавноi
власностi, нежилого примiщення площею l00,8 кв. м. - кафе з реа-тliзацiею горiлчаних виробiв.
|4.2. Щоджок NЬ 2. Розрахунок орендноi плати за базовий мiсяць оренди державного
нерУхс)мого маЙна, що знаходиться на баладrсi Щержавного пiдприемства кНацiональний
академtiчний театр росiйськоi дрtlми iMeHi Лесi Украiъки>.
15. Пiдписи CTopiH

ОРЕНДОДАВЕЦЬ
(БАлАнсоутримувАч)

орЕндАр

Товариство з обмеженою вИповiдальнiстю
!ержавне пiдприсмство
(СПАДАРО)
<<Нацiональний академiчний театр
pociiicbKoi драми iMeHi "lleci УкраТнки>>
01001, м. КиiЪ, вул. Б. Хмельницького, 5
01033. rvr. КиТв, вул. Панькiвська, 27l78,KB.22
п/р LI}Д,N UA 9730034б0000026008012116401 п/р IBz\}{ [rA 9З30529900000260080З622З975
в АТ <Альфа-Банк) у м. Киевi
в АТ КБ кПриватбанк> у м. .Щнiпро
код СДРПоУ 02224548
код еДРПОУ: 4402l999
витяг з|ресстру платн. ПДВ Jt 1626594507I75 витяг з реестру платн. ПДВ ]ф 212б504500056
IПН 022245426599
IПН: 440219926500
контактна особа: Чечуй М.В.
KoHTtlKTHa особа: Захаренко С.А.
e-mail: buy@ukr.net
e-mail : genri 1 908 8O@gmail.com
тел./факс: (044) 288-3 l -99
тел. моб.: (095) 270-71-8З
р_розпорядник

К.Г. Кашлiков

К.В. Божжiо
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:
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оренди нерухомого майнвl що нвл€lжlить

Щодаток ЛЬ I
до.Щоговору J{b "'(
до державноi власностi
вц *01о лютого 202| р,

(01) пютого 202l

м. Киiв

р,

Викопiювання з плану 1-го поверху адмiнiстративного корпусу
ЩII кIIацiональний академiчний театр росiйськоi драми iMeнi Лесi Украiнкп>
(0]1001, м, КиIв, вул.' Богдаша Хмельшицького/вул. Пушкiнська, 5ll5-L7,
лiте,ра (Д5D, що нале2кить до державноi власностi, шеп(илого примiщення
площею 10018 кв. м. _ кафе з реалiзацiсю горiлчаних виробiв

J
о

ТОВ (СГIАДАРО)

ц,

Ф
ro

100,8 ]кв. м. - кафе з реалiзацiею

х

кх виробiв

5
{
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ОРЕНДОДАВЕЦЬ
ФАЛАНСОУТРИМУВАЧ):

,Щержавне пlдприемство
<<I][ацiональний акадепriчЙий театр
pociiicb,Koi драми iMeHi Лесi УкраIнки>>

К.Г. Кашлiков
;il--ЩГiЁ-Ф
b,li'li-lr'I _a,d

{;,

ОРЕНЩАР:
Товариство з обмежецою
вiдповiдальнiстю

W

К.В. Божжiо

Додаток

ЛЬ

4

ЛЪ 2

до Договору
оренди нерухомого майна, lцо належить до державноi власностi
вiд <<01> лютого 202l р.

Киiв

м"

<01>

лютого 202l р.

РОЗРАХУНОК

орепдноТ плати за базовий мiсяць
Майно :перебувас на балансi Державного пiдприсмства <Нацiо
росiйськоI драми iMeHi Лесi УкраiЪки>

ьнии а

eMi

(найменування балансоутримувача)

}{ъ

Назва та мiсцезнаходження

з/п

об'екта оренди

Нежlлле примiщення за адресою:
01001, м. Киiв, вул. Богдана

1

Площа
об'екта
оренди,

BapTicTb
об'екта оренди

Оренлна
ставка*,

за незаJIежною

м2

оцiнкою на
31.08.2020 р.,
грн.
3850443,00

%

100,8

15

Хмел:ьницького/вул. Пушкiнська,
5/15-17, лiтера кА5>
l -й поверх адмiнiстративного
корпусу театру

Всього:

Орендна плата за
базовий мiсяць
назва
орендна
мiсяця,
плата без
piK
пдв**,
грн.
серпень
48130,54
2020 р.

48130.54**
48612t00*'('(

* Орендна ставка визначасться на
пiдставi цiльового призначення згiдно iз

!одатком 2 до Методики.
Якщо мiж датою визначення орендноi плати за базовий мiсяць i датою пiдписання акту прийманняпередачi Мrейна минуло бiльше нiж один повний каJIендарний мiсяць, то розмiр оренднот плати за

перший мiсlrць оренди встановлюеться шJUIхом коригування орендноi плати за базовий мiсяць на iндекс
iНфЛЯЦiТ У мiсяцях, що минули з дати визначення орендноi плати за базовий мiсяць.
** ОПОДатЧ/Вання орендноi плати здiйснюеться
вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
*,f
РозмiР орендноi плати змiнено вiдповiдно
Протоколу електронного аукцiону
J\Ъ UA-PS-2020-12-I7-000049-2 i становить 48612,00 грн.

,l'

до

Вiд оРЕНlцOДАВцЯ
(БАЛl\НС

О }'ТРИМУВАЧА)

Щиректор-розпорядник

головний rбухгалтер

оРЕНl|АРя:
ТоВ (СП.ДйдРо>

:

К.Г. Кашлiков

Щ.О. Готфрiд

Вiд

К.В. Божжiо

до дlоговор у

м"

Xn

/

оренди

,#rТflТу:Ж"#1*J*"r"
вЦ 01.02.2021 р.

до державноТ власностi

Киiв

к01>

лютого 2021

р.

.Щrэржавне пiдприсмство <<Нацiональний академiчний театр росiйськоi драми iMeHi Лесi
Украiнкп>>, надалi - Орендодавець (Балансоутримувач), в особi директора-розпорядника Кашлiкова
Кирила I'ригоровича, який дiе на пiдставi Генера_llьноi довiреностi Jt 1 вiд 3I.|2.2O2O р., з однiеi
сторони, та

з

обмеженою вiдповiдальнiстю (СПАДАРО), надаrri - Орендар, в особi
ДиРекТора Божжiо Катерини ВалерiiЪни, яка дiе на пiдставi Статугу, з iншоi сторони, що iменуються
р€вом; Сторони, уклали ,Щодаткову угоду М l вiд 01.02.202| р., надалi - Угода, до договору
Jф -/ _ оренди нерухомого майна, що наJIежить до державноi власностi вiд 01 .02.202l р. про

Товариство

наступне:

Вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни <Щеякi питання сплати орендноi плати за
пiд час дii карантину> вiд 15 липня 2020 р. J\Ъ 611 та Постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни <Про запобiгання поширенню на територii Украiни гостроТ респiраторноТ хвороби COVID19, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-Cov-2> вiд 11.03.2020 Nэ 21l (з наступними змiнами i
доповненtнями) за вимогою Орендаря з 01.02.2021 р. нара5,овувати орендну плату за користування
нерухомIШ державниМ майном вiдповiднО до договору ]ф 7 оренди нерухомого майна, що наJIежить
до державноi власностi вiд 01'02.2020 р. у розмiрi 50 вiдсоткiв срли, нарахованоi орендноТ плати i до
вiдмiни (скасування) карантину в установленому законом порядку. )
1.Додати Додаток Jъ 2/l вiд 0l .O2.202l р, до договору Nэ -( оренди нерухомого майна, що
НаЛеП9IТЕ, ДО ДержаВноi власностi вiд 01.02.202l р., який вважати невiд'емною частиною договору
Nе /-/ оренди нерухомого майна, що нirлежить до державноi власностi вiд 0l .02.2O2l р. Строк дii
ЩодаткУ Ns 2/1 вiд 01 .02.202l р. до вiдмiни (скасування) карантину в установленому законом
ДеРЖаВНе маЙно

порядку.

'r

,

2. УГОДа е невiд'емною частиною договору Jф
оренди нерухомого майнао що наJIежить
до державноi власностi вiд 0|.02.202| р.
3. СтОрони домовились, що дана Угода набувае чинностi з дати iT пiдписання i дiе до вiдмiни
(скасувангня) карантину в установленому законом порядку.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

орЕндАр

(БАлАнсоутримувАч)

Щержавпе пiдприсмство
<Нацiона,льпий академiчний театр росiйськоi
llpaми iMeHi Лесi Украiнки>
0l001, м. Киiв, вул. Б. Хмельницького, 5
п/р IBA},I UA 97З00З4600000260080l2l 1640l
в АТ кАльфа-Банк> у м. Киевi
код еДРПОУ 02224548
витяг з реестру платникiв ПДВ }lЪ 1626594507175
IПН: 022245426599
тел./факс: 288-31-99

Г. Кашлiков

l

Y*jts

,r

ЧdсьТ

аЗ]

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

(СПАДАРО>

01033, м. КиiЪ, вул. Панькiвська, 27l78,KB.22
п/р IBAN UA 933052990000026 0080З622З97 5
в АТ КБ кПриватбанк) у м. ,Щнiпро
код СДРПОУ 4402|999
витяг з реестру платникiв ПДВ Jtlb 2126504500056
IПН: 440219926500
контактна особа: Захаренко е.А.
i190880@gmail.com
095) 270-71-83

w

ктор
К.В. Божжiо

,iJолаток Л! 2/1 вiд 01.02.2021 р.
орепдп нерухомого майна,
до договору Ns
що належпть до державноТ власностi вiд 01.02.2020 р.

.(

РОЗРАХУНОК

орендноТ плати за базовий мiсяць

МаЙнО п,еребувае на балансi Державного пiдприсмства <<Нацiональний академiчний театр росiйськоТ драми
iMeHi Лесi УкраiЪки>

(найменування балансоутримувача)

Jъ

Назва та мiсцезнаход}кен}ul

з/п

об'екта оренди

Гlлоща
об'екта
оренди,
м

1

Нrэжиле примiщення за адресою:

0100l, м. КиiЪ, вул. Богдана
Хллельницького/вул. Пушкiнська,
5l|5-17, лiтера кА5>
1 -й поверх адмiнiстративного

100,8

BapTicTb об'екта
оренди за
незаJIежною
оцiнкою на
31.08.2020 р.,
грн.
з 850443,00

Орендна
ставка*,
%

Орендна плата за базовий
мiсяць
назва

мiсяця,
piK

l5

серпень
2020 р.

орендна плата
без П.ЩВ**,

грн.

48l з0,54

корпYсY театDY
48130.54**
48б12,00**r.
24306.00****

Всього:

* ОРеНДна, Ставка визначаеться на
пiдставi цiльового призначення згiдно iз.Щодатком 2 до Методики.
ЯКЩО МiЖ ДаТОЮ визначення орендноТ плати за базовий мiсяць i датою пiдписання акry приймання_передачi

МаЙНа ми:нуло бiльше нiж один повний к}лендарний мiсяць, то розмiр орендноТ IuIати за перший мiсяць
орендИ встановлюеться шляхом коригування орендноТ плати за базовий мiсяць на iндекс iнфляцiТ у мiсяцях,
що минул}r з дати визначення орендноТ плати за базовий мiсяць.
** ОПОДаткування орендноТ плати здiйснюеться
вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
*t* Розмilр орендноi IuIати змiнено вiдповiдно до Протоколу електронного аукцiоrry N9 UA-PS-2020-12-|'|000049-2 i становить 48б12,00 грн.

**** З 01.02.:202

до договору.}{'s

lJ р. нараховувати opeнllнy плаry за користування нер}хомим державним майном вiдповiдно
-/ оренди нерухомого майна, що належить до держilвноТ власностi вiд 0l .02.202l р. у розмiрi

50 ВiдСОтк:iВ 0уми, нарахованоТ орендноТ плати вiдповiдно до I-Iос,гаlнови .Кабiнеry MiHicTpiB Украiни к!еякi
питаннясплатиорендноТплатизадержавнемайнопiдчасдiТкарантtлЦ'>tliд
15.0,7.2020 р.Nэбll iдовiдмiни
(cKacyBaHrlll) карантину в установленому
овленому законом порядку.

ВИ ОРЕЕДОДАВЦЯ

(БАЛАНСОУТРИГVtУВАЧА)
.Щиректор-розпорядник

ll t,Д Л
ЦJЖ,.,4\l'',|!

К.Г. Кашлiков

\
Головний бу:кгалтер

ВИ ОРЕНДАРЯ
Щиректор

Щ.О. Готфрiл

#

$
l?

l"9

К.В. Божжiо

Акт

приЙп!ання-передачi в оренду нерухомого майна, що Еалежить до державноi власностi
м. Киiв

<<01>>

лютого 2021 р.

Орендодавець (Балансоутримувач) -,Щержавне пiдприемство <Нацiональний
акадеlмiчниЙ театр росiйськоТ драми iMeHi Лесi УкраiЪки>>, код за еДРПОУ 02224548,
що знIаходиться за адресою: 01001, м. КиiЪ, вул. Богдана Хмельницького, 5, в особi
дирекгора-розпорядника Кашлiкова Кирила Григоровлtча, який дiс на пiдставi ГенеральноТ
довiре|ностi Ns 1 вiд 3l .I22020 р., з однiеТ сторони, та
С)рендар - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (СПАДАРО)>, код за
СДРПОУ: 44021999, що знаходиться за адресою: 01033, м. Киiв, вул. Панькiвська, б. 27l78,
кь. 22, в особi директора Божжiо Катерини Ва.tlерiТвни, яка дiе на пiдставi Статуry, з другоi
сторони, скJIitли цей Акт, про наведене нижче:

1. На

виконання договору оренди нерухомого майна, що н€шежить до державноТ
власн<lстi вiд 01.02.2021 р. N9
(далi
.Щоговiр оренди) Орендодавець
(Балансоутримувач) передас, а Орендар приймае в строкове платне користування нерухоме
маЙно - нежиле примiщенIuI, що нtшежить до державноi власностi, загапьною площею
10018 кв. м., що розташоване за адресою: вул. Богдана Хмельницького/вул. Пушкiнська,
5l|5-1.'7, лiтера (А5> (алмiнiстративний корпус), даJIi - Об'скт оренди, перебувае на балансi
Оренд,одавця (Балансоутримувача) та належить до сфери управлiння MiHicTepcTBa
культ)/ри та iнформацiйноi полiтики УкраiЪи,
Орендодавець (Балансоутримувач) i Орендар засвiдчують, що, за винятком тих
випадкiв i обставино про якi зазначено у пункгi 3 нижче:
2.1. об'екг оренди е вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi Об'екта оренди немас майна,
нtLлежного TpeTiM особам, повний i безперешкодний доступ до Об'екга оренди надасться
Оренд,арю в день пiдписання цього Акта приймання-передачi;
2.2. повнiстю вiдповiдас дiйсностi iнформацiя про Об'ект оренди:
оприлюднено оголошення Ns UA-PS-2020-12-17-000049-2 та протокол електронного
аУкцiо,нУ М UA-PS-2020-12-17-000049-2 на сайтi e-tender.ua щодо оренди державного
нерухOмого майна - нежилого примiщення.
3. Запевнення Орендодавця (Ба-гlансоутримувача), зазначенi у пунктах 9.1.1. i 9.1.2.
,Щогов,ору оренди, повнiстlо вiдповiдають дiйсностi, а випадки i обставини, на якi е
посилi}ншI у цих пунктах,Щоговору оренди, вiдсутнi.
4. I-{им Акгом Орендар засвiдчуе, що отримав вiд Орендодавця (Балансоутримувача)
кrrючi вiд Об'екry оренди (Bcix примiщень) у кiлькостi 5 (п'ять) штук.

-

2.

о

довiдково: Вiдповiдно до гryнкту l2.9. .щоговору оренди, поговiр може бути достроково припинений на
вимоry'орендаря, якщо протягом одного мiсяця пiсля пiдписання Акта приfuлання-передачi орендар отримас докази
icToTHoT невiдповiдностi об'екта оренди iнформацiТ про нього, зазначенiй в оголошеннi або iнформаuiйному
повiдомлекнi/iнформачii про об'ект оренди або в AkTi приймання-передачi.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ
(БАЛАНСОУТРИМУВАЧ):
flержавне пiдприемство

<<Нацiональний академiчний театр
pociiicbKoT драми iMeHi Лесi УкраТнки>>

К.Г. Кашлiков

ОРЕНЩАР:

#

ство з обмеженою
ьнrстю

ро>

К.В. Болсяtiо

