Щоговiр ЛЪ 2
оренди нерухомого майна, що належить llo державноi власностi
пл.

ltиiв

<<lб>

жовтня 2020 р.

щержавне пипри€мство <<нацiональний академiчний театр росiйськоi драми iMeHi
Лесi Украiнки>>, далi - Орендодавець (Бшансоутримувач), в особi дир"*rора-розпорядника
КаТТrЛiКОВа Кирила Григоровича, який дiс на пiдставi Генера.гrьноТ
довiреноЬтi ivs 1 вiд
ЗI.|2.20|9 р., з однiеi сторони, та

Приватне пiдприемство <<Приватна комерцiйно-виробнича фiрма <<Святослав>>,
надалi - Орендар, в особi директора омельянчука Святос.пава Сергiйовича, який дiе на пiдставi
Статугу, з iншоi сторони, що iменуються рЕвом - CTopoHrt, уклали договiр Ns 2 вiд 16.10.2020
р.
оренди нерухомого майна, що нttложить до державноi власностi, надалi
.щоговiр, Про
наступне:

-

1. Предмет Щоговору
1.1. Орендодавець (Балансоутримувач) передае, а Орендар приймае
у строкове платне
користрання державне нерухоме майно - нежилi примiшцення (далi - Майно), перелiк дрfi.ого
типу, загальною площею 9319 кв. М., Що е частиною папd'ятки icTopii нацiона_пьного значення
(охороннИй договiР Jф 1637 вiд 31.07.2007 р. укJIадений мiж Головним
управлiнням охорони
культурноТ спадщини КиiЪськоi MicbKoT державноi адмiнjiстрацii та
Щержавним пiдприемсiвом
кНацiонаЛьний акаДемiчниЙ театР росiйськоi драмИ iMelri Лесi Украшки> (ла_гli - Охоронний
логовiр)), розмiщене за адресою: вул. Богдана Хмельницького/вул. Пушкiнська, jlts_tz,
лiтера (А, А1, А2, АЗrА4> (основна будiвля):

- 20rl кв. lll. у фойе 1-го поверху -

буфет для глядачiв,

з яких

17.6 кв. м.

використовуються 64 год. на мiсяць (погодинно);
- 2917 кв. м. на 3-му поверсi - буфети дJUI глядачiтl, з яких 28.2 кв. м. використовиоться
64 год. на мiсяць (погодинно);
- 44rl кв. м. на 3-rчry поверсi - адмiнiстРативно-офi,эне примiщення,
що перебувае на ба;lансi ,щержавного пiдприемства <нацiона_пьний академiчний театр
росiйськоi драN,Iи iMeHi Лесi УкраiЪки>, BapTicTb якого вIIзначена на пiдставi звiту про ouiHKy
майна i становить:
1 б82 987100 грн. (Один мiльйон шiстсот вiсiмдесят двi тисячi дев'ятсот
вiсiмдесяТ ciM грн. 00 коп.) без П.ЩВ - буфети д(ля гJIядачiв (1-й та 3-й поверх);
1 460 590100 грн. (Один мiльйон чотириста пriстдесят тисяч п'ятсот
дЪв'яносто
грн. 00 коп.) без П.ЩВ - адмiнiстративно-офiсне примiщення (3-й поверх),
Оцiнювач: сод ФоП Рябченко О.М. Щата оцiнки: к30;,> червня 2020
р. !ата .ur".рл*.rr"
висновку про BapTicTb Майна: 18.08.2020 р. Рецензент: 'Усов В.П.
.Щата рецензii: <26> липня

,

_

2020 р.

1.2. МайНо площеЮ 49,8 кв. м. передаеться в оренду для використання буфетiв для
реалiзацiею горiлчаних виробiв та площею 44,| кв. м. для використання
адмiнiстративно-офiсного примiщення за цiльовим призначенням.
2. Умови передачi орендованогtl Майна Орендарю
2.1. Орендар вступае у строкове платне користувЕtння Майн6r
у o""u пiдписання акта
приймання-передачi Майна.
Акт приймання-передачi Майна пiдписуеться мiж Орендарем Орендодавцем
(Ба,тансоутримувачем) одночасно з пiдписанням цього
.Щоговору.
2.2. ПереДача Майна в оренду здiйснюеться за його страховою вартiстю, яка дорiвнюс
ринковiй (оцiночнiй) BapTocTi, визначеноi в п. 1.1. цього l]оговору на пiдсЪавi звiту про Ъцiнку
Майна.
3. Орендна плата та iHшrri платежi
3.1. Орендна плата визначаеться на пiдставi Метrэдики розрахунку орендноi плати за
ДеРЖаВНе МаЙНО (Да-rri - Методика) i становить без П.ЩВ за базовий мiсяць оренди _ червень 2020
р. - 27 600,00 грн.

глядачiв

з

i

Нарахування податку на додану BapTicTb на с,rму оренд;ноi плати здiйснюеться
у
порядку, визначеному дiючим законодавством УкраiЪи.
,Що складУ орендноi плати не входять витрати на утримання орендованого Майна

(комунаrrьних послуг, послуг з управлiння об'ектом HepyxbMocTi, витрат на
утримання
прибулинКовоi терИторii та мiсць загального користування, BapTicTb послуг з
ремонту i
технiчного обслуговування iнженерного обладнання та вlrутрiшньо?!улинкових мереж,
ремонту
булiвлi, у тому числi: покрiвлi, фасаду, вивiз смiття тощо), iu*o* компенсацiя витрат
ОрендодаВця (Ба;lаНсоутримуВача) за користув.Iння зеллельною^д;iлtянкою. Орендар несе
цi
витрати на ocHoBi окремих договорiв, укJIадених iз Орендодавцем (IiалансоутримувачЪм) таlабо
безпосередньо з постачальниками комунt}льних послуг ]в порядку, визначеному пунктом б.5.

цього,Щоговору.

3.2. Орендна плата за перший мiсяць оренди встановлюеться шляхом коригування
орендноi плати за базовий мiсяць оренди на iндекс iнrфляцii мгiсяцях,
що минули з датц
у
визначення орендноi плати за базовий мiсяць оренди.
орендна плата За Другий i кожний наступний мiсяцi оренди визначаеться шляхом
кориграНня орендНоТ платИ за попереднiй мiсяць на iндеr:с iнфляцii за настуtIний мiсяць.
3.3. ОрендаР сплачуе оренднУ платУ до дер)кавного бiюджету та Орендодавцю
(Балансоутримувачу) у спiввiдношеннi: державному бюдiжету - з0 yо Суми орендноi плати
та
орендодавцю (Балансоутримувачу) - 70 о/о суми орендноi пла.]]и щомiсяця до 15 числа
поточного мiсяця оренди вiдповiдно до Порядку передачi в оренду доржавного та комунального
майна, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкрrаiЪи вiд 0Зi.Ь6.2020
р. Jф 4s3.

з.4. ОрендаР сплачуе оренднУ платУ
пiдставi pu*yrrni" Орендодавця
(Балансоутримувача). Орендодавець (Балансоутримувач) виставп"" pu*yrroк на загальну
суму
орендноТ плати iз з€вначенням частиЕи орендноi п.пати, яка сплачуеться на
рахунок
ОрендодаВця (Ба_панСоутримувача), i частинИ орендноi плати, яка 0плачуеться
до державного
бюджету. ПодатоК на доданУ BapTicTb нараховуеться на за.гЕUIьну cylvry орендноi плати. Ор."дuр
сплачуе Орендодавцю (Балансоутримувачу) належну йому ra"rr"y орендноi плати
разом iз
податкоМ на доданУ BapTicTb, нараховаНим на заг.шIьнУ суму ореItдноi плати. Оренjодавець
(Ба.гrансоутримувач) надсилае Орендарю
ia п'ять робочих днiв до дати
рахунок не пiзнiшЬ
"ж мiсяця ореrд"
платежу. ПротягоМ п'ятИ робочих днiв пiсля закiнчення поточного
Орендодавець
(Балансоугримуваф передае Орендарю акт виконаних
робiт на надання орендних послуг рЕвом
iз податкОвою накJIадЕоЮ за уI![овИ реестрацii ОрендарЯ платником пOдатку на
додану
3.5. В денЬ укладення цього Щоговору Орендар 0плачуе авансовий внесок з"apri"r".
орендноi
плати, на пiдставi документiв, визначених у пунктi 3.6. цьсlго,Щоговору,
у розмiрi:
- 2 (двi) мiсячнi оренднi плати в разi, якщо перlэможцем аукцiону е особа, що була
орендарем Майна станом на дату оголошення аукцiону
у розмiрi 55 2о0.00 гЬн. без пщв.
3.6. t{ей.ЩОГОВiР УКJIаДеНО За результатап{и провед,эннf,аукцiону. Пiдсrаuою
для сплати
авансовогО внескУ з орендноi плати € протокол про
резуль:гати електронного аукцiону.
3.7. Орендна плата, перерЕжована несвоечасно або не u ,rou"ory обсязi,'стягу€ться
Орендодавцю (Балансоутримувачу). Орендодавець (Балrпнсоугримувач) може звернутися iз
позовоМ про стягНеншI ореНдноi плаТи та iнших платежiв за
цим .Щоговором, за якими у
орендаря е заборгованiсть.
3.8. На cply забОргованосТi Орендаря iз сплати сlрендноi плати нараховуеться пеня в
розмiрi подвiйноi облiковоi стЕtвки Нацiона_llьного банку 'ЙкраiЪи на дату нарахування пенi вiд
супли заборгованостi за кожний день прострочення перерах.ування орендноi
плати.
3.9. Надмiру сплачена ср{а орендноi плати, Що ншцйшла до бюджеry або Орендодавцю
(Балансоутримувачу), пiдлягае в
установленому порядк)/ зарахуванню в р*у"о* майбутнiх
платежiв, а у разi неможJIивостi такого зарахуванн" y."'"iny, .rр"rr"rraнням орендних
вiдносин
- поверненню Орендарю. Cpla орендноТ плати, сплаченсli авансом вiдповiдно
до пункту 3.5.
цього Щоговору, пiдлягае зарахуванню в рахунок сплати о;эендноi плати за першi мiсяцi ор.пд,
пiсля пiдписання акта приймання-передачi Майна.
3,10. Припинення договору оренди не звiльняе Орендаря вiд обов'язку сплатити
заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникла, повному обсязi,
у
ураховуючи пеню та
неустойку (за наявностi).

на

3.11. ОРеНДар зобов'язаний на вимогу Орендодаrвця (Балансоутримувача) проводити
звiряння взаеморозрахункiв за орендними платежами i оформляти акти звiряння.
4. Повернення Майна з оренди i забезпечувальний депозит
4.1. У разi припинення договору Орендар зобов'язаний:
- звiльнити протягом трьох робочих днiв орендо]зtlне Майно вiд належних Орендарю
речей i повернути його вiдповiдно до акта повернення з оренди орендованого Майна в тому

cTaHi, в якому Майно перебувало на момент передачi його В оренду, з урахуванням
нормального фiзичного зносу, а якщо Орендарем були виконанi невiд'емнi полiпшення або
проведено капiтаrrьний ремонт, - то рtr}ом iз такими полiпrценнями/капiта-пьним
ремонтом;
, - сплатити орендну плату, нараховану до дати, ulo передуе датi повернення
Майна з
оренди, пенЮ (за наявностi), сплатити Орендодавцю (Ба-тlансоутримувачу) платежi за договором
про вiдшкодування витрат Орендодавця (Ба:lансоутриN{увача) на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг Орендарю, на]раховану до дати' що передуе датi
повернення Майна з оренди;
- вiдшкодувати Орендодавцю (Ба_пансоугримувачу) збитки в
разi погiршення стану або
втрати (повноi або частковоi) орендованого Майна з вини Орендаря (i в межах сум, що
перевищують суму стрt}хового вiдшкодування, якщо воно поширюеться на випадки погiршення
стану або втрати орендованого Майна), або в разi демонт€tжу чи iншого вилrIення невiд'емних
полiпшень/капiтального ремонту.
4.2. ПротЯгом трьоХ робочиХ днiв З моменту припIшення цього ,Щоговору Орендодавець
(Ба_тrансоутримувач) зобов'язаний оглянУти Майно i зафfiксрати його поточний стан, а також
стан розрахункiв за цим ,щоговором i за договором про вiдшкодування витрат Орендодавця
(Балансоутримувача) на утримання орендованого Майlrа та надання комунальних послуг

Орендарю в aKTi повернення з оренди орендованого Майнtt.

Орендодавець (Балансоутримувач) складае акт повернення з оренди орендованого
пuдu. пiдписанi Орендодавцем
(Бшrансоутримувачем) примiрники Орендарю.
орендар зобов'язаний:
- цiдписати два примiрники акта повернення з оронди орондованого Майна не пiзнiше
нiЖ протягоМ наступногО робочого дня з момент)/ iх отримання вiд Орендодавця
(Баrrансоугримувача) i одночасно повернути Орендодавцю (БалансоутримувЪчу) один
примiрник пiдписаного Орендарем акту ра.}ом iз ключами вiд об'екта оре"д"
1у pbi, *on,
доступ до об'екта оренди забезпечуеться кJIюЧши);
- звiльнити Майно одночасно iз поверненням пiдписаних Орендарем akTiB.
4.3. МайНо ввtDкасТься повернугим з оренди з моменту пiдписання Орендодавцем
(Ба.гlансоутримувачем) та Орендарем акта повернення з оренди орендовЕlного Майнi.

Майна у двох оригiнальних примiрниках i

4.4. Якщо Орендар не повертае Майно пjсля отримання вiд

Орендодавця
(БалансоуТримувача) примiрниК акту поверненЕя з оренди орендованого Майнu, Ор.,rдuр
сплачуе до державного бюдЖету неустойку у розмiрi подrriйноi орендноТ плати за кожний
день
користування МайнОм пiслЯ дати приПиненнЯ цьогО,Щогов,сру.
4.5. З метою виконання зобов'язань Орендаря за ц-шм .Щоговором, а також за договором
про вiдшКодуваннЯ витраТ Орендодавця (Балансоугримувача) на утриманЕя орендованого
Майна та надання комунальних послуг Орендарю в день пiдписання-цiо.о
!оговору Орендар
сплачуе на рахунок Орендодавця (Балансоугримувача) забtэзпечува-пьний депозит в
розмiрi:
- 2 (двi) мiсячнi оренднi плати в разi, якщо переможцем аукцiоrrу е о.оЬа, щЪ була
орендарем Майна станом на дату оголошення аукцiону
у рrэзмiрi 55 200.00 грн. без пщв.
4.б. Орендодавець (Ба-пансоутримувач) повертае забезпечувальний депозит Орендарю
протягом п'яти робочих днiв пiоля отримання вiд Орендодавця (Балансоутримувача)
примiрника акта повернення з оренди орендованого Майна, пiдписаного беi ,uy"u*a""
Орендодавця (Балансоутримувача), або здiйснюе вирахуI}ання сум, визначених
у пунктi 4.8.
цього.Щоговору, у разi наявностi зауважень Орендодавця (Iiалансоутримувача).
4.7. Орендодавець (БалансоУтримувач) П€РеРOХrOВ}€ забЬзпечувальний депозит
у
повному обсязi до державного бюджету, якщо:

3

- ОРендар вiдмовився вiд пiдписання акта поверн()ння з ореI{ди орендованого Майна
у
СТРОК, ВИЗНаЧениЙ цим .Щоговором, або створюе перешкоци
у доступi до орендованого Майна
представникiв Орендодавця (Балансоутримувача) з метою складення тtжого акта;
- Орендар не пiдписЕlв в устtlновленi строки ,щоговiр оренди Майна за результатами
проведення аукцiонУ на продоВження цього ,Щоговору оренди, в я]Iому Орендар оголошений

переможцем.
4.8. ОренДодавоцЬ (БалансоУтримувач) не пiзнiше нiж протяI,ом п'ятого
робочого дня з
моменту отримання примiрпика акта повернення з оренiш орендоI}Еlного Майна за наявностi
невиконаних Орендарем зауважень зараховус забезпечувtulьний депозит в pаxyнok невиконаних
зобов'язань Орендаря i перераховуе забезпечувальний депозит IIа погашення зобов'язань
Орендаря у такiй черговостi:
- у першУ чергУ погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати пенi (пункт 3.8. цього
,Щоговору) (у такому рщi вiдповiдна суму забезпечувtUIьного депtозиту розподiляеться мiж
державним бюджетопt i Орендодавцем (Балансоутримувачrэм));
- У ДРУГУ Чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз спл:ати неустойки (пункт 4.4.
цього ,.Щоговору);
- у третю чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплаr,и частини орендноi плати,
яка вiдповiдно дО пункту 3.3. цього,Щоговору пiдлягае сплirтi до держ:авного бюджету;
- у четверту чергу погашаються зобов'язання Оlэендаря iз сплати частини орендноi
плати, яка вiдповiднО дО пунктУ з.з. цьогО ,Щоговору пiдля,гае сплатi Орендодавцю
(Б а_гrанс оутрим увачу) ;
- У П'ЯТУ ЧергУ пог&Irтfllg15gд зобов'язання lЭрендаря iз сплати Орендодавцю
(Балансоутримувачу) платежiв за договором про вiдшкодувшrня витрат Оре"додавця
(Ба-гlансоУгримувача) на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг
Орендарю;
_ у шостУ чергУ погашаюТься зобоВ'язttння Орендаря з компенсацii срли збиткiв,
завданих орендованому Майну;
- у сьому чергу погашаються зобов'язання Орендаря iз сплати iнших платежiв за цим
,щоговором або в рахунок погашення iнших не виконаних Орендарем зобов'язань за цим
.Щоговором.

орендодавець повертае Орендарю суму забезпеч;rвапьного депозиту, яка з€шишилась
пiсля здiйснення вирахувЕrнь, передбачених цим пунктом.
5. Полiпшення i ремонт орендованого Майна
5.1. Орендар мае пр.lво:
- за згодою Орендодавця (Балансоутримувача) проводити поточний таlабо капiтальний
ремонт Майна i виступати зЕlпilоВником на виготовлення проектно-кошторисноi докрtентацiI на
проведення ремонту;
здiйснюватИ невiд'емнi полiпшення Майна за наявностi рiшення Орендодавця
(Ба-пансоуТримувача) про надzlНня згоди, прийнятого вiдIовiдно до cTaTTi 21 Закону Украiни
пПро орендУ державноГо та комУнttпьного майна> вiд 0]].10.2019
р. J\ъ 157-IX (далi - juoo"
J\ъ 157) та пунктiв 159-168 Порядку передачi в оренду державного та комунального майна
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB украiни вiд 03.06.2020
р. м 483 (далi - Порядок);
_ за згодою Орендодавця (Балансоутримувача),
наданою вiдповiдно до Закону Ns 157 та
порядку, i один рtв протягом строку оренди зарахувilти частину витрат на проведення
капiтального ремонтУ в рахунок зменшення орендноi платII.
5.2. Порядок отримання Орендарем згоди Орlэндодавця (Балансоутримувача) на
проведення вiдповiдних видiв робiт, передбачених пун]ктом 5.1. цього
.Щоговору, порядок
отримання Орендарем згоди Орендодавця (Ба_пансоутриtмувача) на зарахування витрат на
проведення цих робiт в рахунок орендноi плати i уплови, на яких здiйснюеться таке зарахування,
а тtжож ср{а витрат, якi можуть бути зарахованi, визначаються Порядком.
5.3. Орендар мае право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'емних полiпшень
Майна у порядку та на yмoBttx, встановлених Порядком.
5.4. Орендар мае право на компенсацiю BapTocTi здiйснених ним невiд'емних полiпшень
майна вiд переможця аукцiону з приватизацii Майна, а якпIо таким переможцем стае Орендар, то право на зарахувЕIння в p€lxyнoк купiвельноТ цiни ср{и ]BapTocTi здiйснених ним невiд'емних

-

полiпшень у порядку та Еа р(овах, встановпених Законом Украiни вiд 18 сiчня 2018 р. Ns2269VШ кПрО приватизацiю державного комуна.ttьного майна> (Е}iдомостi Верховноi Ради
УкраiЪи, 20l8 р., Nч 12, ст. 68) (далi - Закон про приватизаrцiю).
б. Режим використання орендованого I!Дайна
6.1. ОРендар зобов'язаний використовувати орендоваЕс: Майно вiдповiдно до
призначення, визначеного у пунктi 1.2. цього rЩоговору.
б.2. Орендар зобов'язаний забезпечувати збереже]гlня орендOваного Майна, запобiгати
його поШкодженнЮ i псуванНю, тримати МайнО в пOрядку, пс:редбаченому санiтарними
норм.lп,{И та правилап{и пожеЖноi безпеКи, пiдтриМуватИ орендоване Майно в нtIлежному cTaHi,
не гiршому, нiж на момент передачi його в оренду, з :урахуваннJIм нормttльного фiзичного
зносу, здiйснювати заходи протипожежноi безпеки.
6.З. орендар зобов'язаний:
- вiдповiДно до вимог нормативно-правових aKTiB з пожежноi безпеки розробляти
комплекснi заходи щодо забезпеченшI пожежноi безпеки об'екта ореIци Майна;
- забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандар,гiв, норм, правил, а також
виконанЕя вимог приписiв постанов органiв державного пожежного нагляду та вимог
вiдповiдних служб (пiдроздiлiв) Орендодавця (Ба;lансоутримувача);
- утримуВати У справномУ cTaHi засОби протиПо)кежногО зilхисту i зв'язку, пожежну
TexHiKy, обладнанНя та iHBeHTap, не допускатИ ik використilння не за призначенням;
- проводити внугрiшнi розслiдування випадкiв пожеж Tia подавати Орендодавцю
(Ба_гrансоутримувачу) вiдповiднi документи розслiдування.
орендар несе вiдповiдаrrьнiсть за дотримання правил експлуатацii iнженерних мереж,
пожежноi безпеки i санiтарних норм у примiщеннях згiдно iз законодtlвством.
Орендар зобов'язаний забезпечити представникЕlп{ Орендодавця
(Ба_пансоутримувача) доступ на об'ект оренди
у робочi дri у робочий час (а у разi отримання
скарг на порушення правил тишi або провадхення Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка
завдае шкоди або незрl^rностей власникам сумiжних припtiщень, - То буль-який iнший час) з
у
метоЮ здiйснення контролю за його використанням та виконанням Орендарем yI!(oB цього
.Щоговору. ПрО необхiднiсть отримання доступу д;о об'екта оренди Орендодавець
(Баrrансоутримувач) повiдомляе Орендаревi електронною поштою принаймнi за один
робочий
день, kpiM випадкiв, коли доступ до об'екта оренди необхiдно отримати з метою запобiгання
нанесенню шкоди об'екту оренди чи власностi TpeTix осiб через виникнення загрози його
пошкодження внаслiдок аварiйних сиryацiй або внаслiдrэк настання надзвичайних ситуацiй,
техногенного та природного характеру, а також у разi от]римання скарг на порушення правил
тишi або провадження Орендарем дiяльностi у неробочий час, яка завдае шкоди або
незручноСтей власНикЕlм ср(iжниХ примiщенЬ. У разi виникненНя т€lких ситуачiй Орендар
зобов'язаНий вживати невiдкладних заходiв для лiквiдацiТ ix наслiдкiв.
6.5. Протягом п'яти робочих днiв з дати укJIадення цього .Щоговору Орендодавець
(Балансоутримувач) зобов'язаний надати Орендарю для пiдписання:
- два примiрники договору про вiдшкодування витрат Орендодавця (Балансоугримувача)
на утримання орендованого Майна та надаIIня комуналь]ших послуг Орендарю вiдповiдно до
примiрного договору, затвердженого наказом Фонду державного майна Украrни, та/або
- проекти договорiв iз постачальникtlп{и комунt}льних посл}т, якщо стосовно об'екта
оренди такими постачапьникtlп,lи комунапьних послуг вiдкllитi oKpeMi особовi
рЕtхунки або якщо
okpeMi особовi рахунки були вiдкритi на попереднього кор]астувача Майном.
Орендар зобов'язаний протягом десяти робочих днiв з моменту отримання примiрникiв
договору про вiдшкодування витрат Орендодавця (.Балансоутримувача) на утримання
орендованого Майна та надання комунaльних послуг Орен.царю:
пiдписати i повернуги Орендодавцю (Балансоутllимувачу) примiрникдоговору; або
- подати Орендодавцю (Бшrансоутримувачу) обгрунтованi зауваження до cyl!{ витрат,
якi пiдлягають вiдшкодуванню Орендарем за договором.
орендар зобов'язаний протягом десяти робочи:к днiв
моменту отримttння вiд
орендодавця (Бшансоутримувача) вiдповiдi на своi зауваження, яка мiстить дькументальнi
пiдтверлЖення витРат, якi пiдлягаrоть вiдшкодуванню Орендарем, пiдписати
повернути
Орендодавцю (Балансоутримувачу) примiрник договору.

i
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ОРеНДаР ВЖиВае заходiв для укJIадення iз постачальникап,{и комунirльних послуг
ДОГОВОРiв на постачання вiдповiдних комунальних послуг протягом мiсяця
моменту
отримt}ннЯ проектiв вiдповiдних договорiв вiд Орендодцавця (Баrrансоутримувача). Орендар

з

зобов'язаний надати Орендодавцю (БалансоУтримувачУ)
постачальникЕlIии комунarльних послуг.

копii договорiв, укJIадених

iз

б.6. ОРендар зобов'язаний виконувати yci обов'язliи Орендодавця (Ба_шансоутримувача)

за Охоронним договором, який е додатком до цього.Щоговrэру.
7. СТРахУВання об'екта оренди, вiдшкодування витра:г на
7.

укладення охоронного доr,овору

оцiнку Майпа та

l. Орендар зобов'язаний:

- ПРОТягОм 10 календарних днiв з дня укладення цього .Щоговору застрахувати Майно на
суму йогО страховоi BapTocTi, визначеноi у пунктi 1.1. цьоr:о.Щоговору, на користь Орендодавця

(Ба;rансоутримувача) згiдно з Порядком, зокрема вiд пожежi, затоплення, протиправних дiй
TpeTix осiб, стиХiйногО лиха, та протяГом 10 кЕrпендар].Iих днiв :l дня укJIадення договору
страхуванНя (договорiв страхування) надати Орендодаrlцю (Ба;lаflсоутримувачу) оригiнали
договорУ стрutхувtШня i докуПlентiв, якi пiдтверджують сплату страхового платежу (страхових
платежiв);
- ПОНОВЛЮВаТИ ЩОроку логовiр страхування так, щоб протягопlI строку дiI цього
.Щоговору
Майно було застрахованим, i надавати Орендодавuю (Балансоутримувачу) оригiнztли договору
страхуваннЯ документiв, якi пiдтвердЖують спЛату страхового платежу. Якщо договiр
страхування укJIадеЕий на строк, що е iншим, нiж одлtн piK, такий договiр повинен бути
поновлений пiсля закiнчення строку, на який BiH укладено.
Оплата послуг страховика здiйснюеться за рахунок Орендаря ('страхувальника).
7.2. Протягом 10 робочих днiв з дня укJIадення цього .Щоговору Орендар зобов'язаний
компенсувати Орендодавцю (Балансоутримувачу) витрати, повоязанi з проведенням незалежноi
ОЦiНКИ МаЙНа (У разi понесення Орендодавцем (Балансоуц)имувачем) таких витрат).
7.3 Протягом 10 робочих днiв з дня укJIадення цъ,ого .Щоговору Орендар зобов'язаний
компенсувати Орендодавцю (Ба;lансоутримувачу)/колишньому орендарю витрати, пов'язанi iз
укладенням Охоронного договору, якщо вони були понесенi протягом календарного року до
дати пубЛiкацii оголошенНя прО проведенНя аукцiонУ про передачу майна в оренду-(у разi
понесення Орендодавцем (Балансоутримувачем) таких витрат).
8. Суборенда
8.1. Орендар не ма€ права передавати Майно в субоlэенду.
9. Запевнення CTrrpiH
9. 1. орендодавець (Ба;rансоутримувач) запевняе орtэндаря, що:
9.1.1. KpiM випадкiв, коли про iнше зазначене в aKTi приймання-передачi, об'ект оренди е
вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi об'екта немае майна, напежного TpeTiM особаrrл, повний i
безперешкодний доступ до об'екта може бути наданий Орендарю в день пiдписЕlIIня акта
приймання-передачi рЕвом iз комплектом кJIючiв вiд об'екта у кiлькостi, зазначенiй в akTi
приймання-передачi;
9.1.2. iнформацiя про Майно, оприлюднена в ого.JIошеннi про передачу в оренду або
iнформацiйному повiдомленнi/iнформацii про об'ект оренд,и вiдповiдае дiйсностi.
9.2. Орендодавець (Балансоутримувач) уклав охорсlнний договiр стосовно Майна, яке е
частиною пам'ятки icTopii нацiонального значення,
завiрена Орендодавцем
(Балансоутримувачем) копiя Охоронного договору додасться до цього
Щоговору як його
невiд'емна частина.
9.3. Орендар мае можливiсть, забезпечену його вл€tсними або за.пуrеними
фiнансовими
ресурсами, своечасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi платежi вiдповiдно
до цього,Щоговору,
9.4. ОрендаР повнiстlо сплачуе авансовий внесок з орендноi плати в розмiрi,
визначеному у пунктi 3.5. цього.Щоговору.
9.5. Орендар повнiстю сплачуе забезпечува.шьний депозит в розмiрi, визначеному
у
пунктi 4.5. цього,Щоговору.
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10. Додатковi умови оренди
10.1. Орендар зобов'язаний виконувати обов'язlки, покладенi на нього рiшенням
уповноваженого органу про встановлення додаткових уý{ов оренди, за р{ови, що посилання на
TaKi ДОДатковi рlови оренди було включено до оголошення про передачу Майна в оренду,
iнформацiйного повiдомлення про об'скт оренди.
11. Вцповiдальнiсть i вирiшенпя спорiв за договором
l1.1. За невиконання або ненttлежно виконанЕя зобов'язань за цим.Щоговором Сторони

несуть вiдповiда.гrьнiсть згiдно iз законом та цим rЩоговороlи.

|t.2. Орендодавець (Балансоугримувач) не вiдпсlвiдае за зобов'язаннями

Орендаря.
Орендар не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендодавця (Баrrансоугримувача), якщо iнше не
ПеРелбачеЕо цим.Щоговором. Орендар вiдповiдае за cBoiMlt зобовОязаннями i за зобов'язаннями,
за якимИ BiH е правоНаступником, виключнО власним майном. Стягнення за цими
зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване дер}I(авне Майно.
11.3. Спори, якi виникrlють за цим .Щоговором або в звОязку з ним, не вирiшенi шляхом
переговорiв, вирiшуються в судовому порядку.
11.4. Стягнення заборгованостi з орендноi плати, пенi та неустойки (за наявностi),
передбачених цим ,щоговором, може здiйснюватися на пiдставi рiшення суду. Стягнення
заборгованостi з оплати орендноi плати вiдповiдно до частини шостоi cTaTTi 17 Закону м 157
МОЖе ЗДiЙСнюватися в безспiрному порядку на пiдставi вик:онавчого нtшису HoTapiyca.
12. Строк чинностi, умови змiни та припинення договору
12.1. Щей договiр укJIадено на строк 5 (п'ять) poKiB з даIи набрання чинностi цим
,щоговором. Цей,щоговiр набирае чинностi в день його пiдписання Сторонами. Строк оренди за
цим ,щоговором починаеться з дати пiдписання Акта прийiмання-передачi i закiнчуеться датою
припинення цього rЩоговору.
12.2. Умови цього .Щоговору зберiгаrоть силу протягом всього строку дii цього .Щоговору,
В ТОМУ ЧИСЛi У разi, коли пiсля Його укладення законOдавством встановлено правил&, що
погiршують становище Орендаря, KpiM випадку, передбаченого пунктом 3.6. цього Щоговору, а
в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноi плати - до виконання зобов'язань.
12.3. Змiни i доповнеЕня до .Щоговору вносятьсJI до закiнчення строку його дii за
взаемною згодою CTopiH з урzIхувЕIнням встановлених стеtттею 16 Закону м 157 та Порядком
у]!{ов та обмежень шляхом укладення договорiв про вне(эення змiн i доповнень у письмовiй
формi, якi пiдпиСуютьсЯ СторонамИ та е невiд'емними частинzlп{и цього.Щоговору.
12.4. Проловження цього ,Щоговору здiйснюеться з урi}хуванням вимог, встЕIновлених
статт9ю 18 Закону Ns 157 та Порядком.
орендар, який бажае продовжити цей .щоговiр на новий сц)ок, повинен звернугись до
Орендодавця (Балансоутримувача) за три мiсяцi до закirrчення строку дii цього .Щоговору iз

зiUIвою.

ПропусК строкУ поданнЯ заJIвИ ОрендареМ е пiдставОю для припинення цього.Щоговору

на пiдставi закiнчення строку, на який його було укJIадено, вiдповiдно до пункту l43 Порядку.

Орендар' який мае HaMip продовжИти договiР орендИ нерухомоГо майна, що пiдлягае
продовженню за результатаN,Iи проведення аукцiону, зобов'язаний забезпечити доступ до
об'екта оренди потенцiйних орендарiв.
ОрендаР мае переважне правО на продовженнЯ цьогО .Щоговору, яке може буги
реа-гtiзовано ним у визначений в Порядку спосiб.
12.5. Якщо iнше не передбачено цим ,щоговором, пtlрехiд права власностi на орендоване
МайнО TpeTiM особаМ не е пiдсТавоЮ для змiнИ або припИ]шення чинностi цим,Щоговором, i BiH
зберiгае свою чиннiсть для нового власника орендованого Майна (його прtlвонаступника), за
винятком випадку приватизацii орендованого Майна Орендцарем.

2.6. .Щоговiр припиняеться:
|2.6.| з пiдстав, передбачених частиною першою стtrтгi 24 Закону Ns 157, i при цьому:
l2.6.t-|. якщо пiдставою припинення ,Щоговору rэ закiнчення строку, на який його
укJIадено (абзац другий частини першоТ cTaTTi 24 Зако,ну Jф 157), то договiр вважаеться
припиненим з:
- дати закiнчення строку, на який його було укладепrо, на пiдставi
рiшення Орендодавця
(якщО цеЙ договiР використОвуеться длЯ передачi в оренду Майна *оrунал""оi
форми
1
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рiшення приЙмаеться органом, визначеним вiдповiдно до абзачу другого частини

ЧеТВеРТОi cTaTTi 18 Закону N9 157) про вiдмову у продовженнi цього.Щоговору, прийнятого з
пiдстав, передбачених статтею 19 Закону Nэ 157, в межЕlх oTpoKiB, визначених частиною п'ятою

СТаТГi 18 Закону ]ф 157; або рiшення Орендодавця (Баrrанrэоутримувача) про припинення цього
,ЩОГОвОрУ з пiдстав пропуску Орендарем строку на подtчlння зФIви про продовження цього
,ЩОгОворУ, передбаченого частиною третьою cTaTTi 18 Закону J\Ъ l57 (пункт 143 Порядку);
- ДаТИ, ВИЗНаченоi в абзацi третьому пункту 15l Порядку, якщо переможцем аукцiону на

продовжеНня цьогО rЩоговорУ стала особа iнша, нiж Орен;цар, - на пiдставi протоколу аукцiону
фiшення Орендодавця (Балансоутримувача) не вимагаеться);

12.6.|.2. якщо пiдставою припинення .Щоговору е обставини, передбаченi абзацами
TpeTiM, четвертим, сьомим, восьмим частини першоi cTaTTi 24 Закону JФ l57, .Щоговiр
ВВаЖаетЬся припинеЕим з дати настання вiдповiдноi обставини на пiдставi рiшення
ОРендодавця або на пiдставi докрrентао який свiдчить про настання факту припинення
юридиtшоi особи або cMepTi фiзичноi особи;
12.6,2. якщо орендар надав недостовiрну iнформацiю про право буги орендарем
вiдповiдно до положень частин третьоТ i четвертоТ ста:rгi 4 Закону Ns 157, а також якщо
ОРеНдар, який отримав Майно в оренду без проведення а,rкцiону, надав таlабо оприлюднив на
Веб-Сайтi (сторiнцi чи профiлi в соцiальнiй мережi) недостовiрну iнформацiю про себе таlабо
свою дiяльнiсть.
.ЩОГОвiр ВВажаеться припиненим з цiеi пiдстави в односторонньому порядку на 30 день
пiсля надiслання Орендодавцем (Ба-тlансоугримувачем) листа Орендарю про дострокове
припиненнЯ цьогО ,Щоговору, KpiM випадку, колИ протягоМ зазначеного строку Орендар
ЗВеРнУВся до суду з оскарженням такого рiшення Орендодавця (Балансоутримувача).
У такому разi,Щоговiр вважаеться припиненим:
пiсля закiнчення двох мiсяцiв з дня звернення Орендарем за таким позовом до СУДУ,
ЯКЩО СУдОм не вiдкрито провадження у справi :ta таким позовом Орендаря протягом
зiвначеного двомiсячного строку; або
з дати набрання законноi сили рiшенням суду пF,о вiдмову у позовi Орендаря; або
З ДаТи Залишення судом позову без розгляду, припинення провадження
у справi або з
дати вiдкликання Орендарем позову.
ЛиСт про дострокове припинення надсилаеться на адресу електронноi пошти Орендаря i
поштовиМ вiдправленням iз повiдомленням про врr{ення описом вкJIадення за адресою
мiсцезнаходження орендаря, а також за ацресою орендоваI{ого Майна;
|2.6.з. якщО цей договiр пiдписаний без одноч€tсного пiдписання акта прийманняпередачi Майна. .ЩоговiР вважаетьСя припиненим з цiеi пiцстави на поятий
робочий день пiсля
пiдписання цього договору, якщо станом на цей день ак:г приймання-передачi не пiдписаний
через вiдмову Орендаря, пРо що Орендодавець (Балансоутримувач) повинен скJIасти акт та
повiдомити орендодавцю.
12.6,4. на вимоry Орендодавця з пiдстав, передбачених пунктом 12.7. цього ,Щоговору, i
при цьому,щоговiр вважаеться припиненим в день, визначений вiдповiдно до абзацу третього
пункту l2.8. цього .Щоговору;
12.6.5. на вимоry ОрендарЯ з пiдстав, передбачених пункТом 12.9. цього.Щоговору, i при
цьому.щоговiр вважаеться припиненим В день, визначений вiдповiдно до абзацу другого пункту
12. 1 0. цього .Щоговору;
12.6.6. за згодою CTopiH на пiдставi ,Щоговору про припинення з дати пiдписання акта
поверненЕя Майна з оренди;
, 12.6.7. на вимогу буль-якоi iз CTopiH
цього ,.Щоговору за рiшенням суду з пiдстав,
передбачених законодttвством.
|2.7. .ЩоговiР може бугИ достроковО пришанений
вимогу Орендодавця
(Ба_тrансоутримувача), якщо Орендар:
12.7.1. допустив прострочення сплати орендноi плаги на строк бiльше трьох мiсяцiв або
ср[арна заборгованiсть з орендноi плати бiльша, нiж плата за три мiсяцi;
12.7.2. використовуе Майно не за цiльовим признttченням або використовуе Майно за
забороненим цiльовим призначенням ;

-

-

i
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l2.7.З. без письмового дозволу Орендодавця (Ба;rаtrсоутримувача) передав Майно, його
частину у користування iншiй особi;
l2.7.4. Уклав договiр суборенди з особалли, якi не вi:tповiдаютЕ} вимогtlN,I cTaTTi 4 Закону;
12.7.5. перешкоджае спiвробiтникам Орендодавця (Ба.пансоутримувача) здiйснювати
контроль за використанням Майна, виконанням умов цього,Щоговору;
|2.7.6. порушуе додатковi умови оренди;
|2.7,7. icToTHo гtорушуе умови Охоронного договору, укл4ценого стосовно Майна, i
КОПiЯ яКОГо е додатком до цього,Щоговору або передана Орендарю вiцповiдно до вимог частини
восьмоiстатгi б ЗаконуNэ 157;
|2.7.8. вiдмовився внести змiни до цього,Щоговору.
12.8. Про наявнiсть однiеТ з пiдстав для достроково,го припинення .Щоговору з iнiцiативи
ОРендодавця (Бшансоутримувача), передбачених пунктоNt 12.7. цьоl,о,,Щоговору, Орендодавець
(БаlrансоУтримувач) повiдомляе Орендаревi листом. У лис:гi повинен мiститись опис порушення
i ВИМОгУ про його усунення в строк не менш як 15 та не бiльш як 30 робочих днiв з дати
РееСТРаЦii лисТа (у строк п'яти робочих днiв, якщо порушlэння стосуеться прострочення сплати
ОРеНДНОi плати або перешкоджання
здiйсненнi Орендодавцем (Балансоутримувачем)
контроJIЮ за використанняМ Майна). Лист пересиласться на ацресу електронноi пошти
ОРеНдаря i поштовим вiдправленням iз повiдомленням про вргIення i описом вкладення за
аДРеСОЮ мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендовtlнсlго Майна.
Якщо протягом встановленого
приписi час)/ Орендар не усунув порушення,
орендодавець (Балансоутримувач) надсилае орендарю лист, у якоNIу повiдомляе орендаревi
про достРокове припиненНя ,ЩоговоРу на вимОгу ОрендС)давця (Ба,чансоутримувача). У листi
зазначаеться пiдстава припинення.щоговору, посилання нiа вимогу про усунення порушення, а
також посилання на обставини, якi свiдчать про те, що порушення тривае пiсля закiнчення
строку, вiдведеного для його усунення.
.ЩоговiР вважаетьСя припиненим на п'ятиЙ робочиЙ день пiсля надiслання Орендодавцем

'

у

у

(Ба;rансоутримувачем) Орендарю листа

про достроков9 припинення цього

!оговору.

ОрендодаВець (БалаНсоутримуВач) надсиЛае Орендарю лист про дострокове припинення цього
,щоговору електронною поштою, а також поштовим вiдправленням iз повiдомленням про
вручення i описом вкJIадення за адресою мiсцезнаходження Орендаря, а також за адресою
орендоваНого Майна. !ата дострокоВого припинення цього .Щоговору на вимогу Орендодавця
(Ба_тlансоутримувача) встановлюеться на пiдставi штемпеля поштового вiддiлення на
поштовому вiдправленнi Орендодавця (Балансоутримувача).
12.9. I_{ей,ЩОговiр може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо:
|2.9.1. протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар
отримае докази icToTHoi невiдповiдностi об'екта оренди iнформацiт про нього, зазначенiй в
оголошенНi абО iнформацiйномУ повiдомленнi/iнфорМац.ii прО об'ект оренди, якщо договiр
укJIадено без проведення аукцiону, або в akTi приймання-пrэредачi; або
12.9.2. протягом двох мiсяцiв пiсля пiдписання акта приймання-передачi Орендар не
матиме можJIивостi використовувати об'ект або приступити до виконання ремонтних
робiт на
об'ектi через вiдсутнiсть на об'ектi можливостi пiдклю|Чення до комунilльних поспуг, або
вiдмови Орендодавця (Балансоутримувача) укласти iз Ор,ендарем договiр про вiдшкодування
витрат Орендодавця (Балансоутримувача) на утриманн]я орендованого Майна та надання
комунальних послуг Орендарю, або вiдмови постачальникiв вiдповiдних комунаJIьних послуг
укJIастИ iз ОрендаРем договОри на постачанНя такиХ посл)/г протягом одного мiсяця з моменту
звернення Орендаря (за рлови, що Орендар звернувся до таких постачальникiв послуг не
пiзнiше нiж протягом одного мiсяця пiсля пiдписання акта приймання-передачi Майна).
12.10. Про виявлення обставин, якi дають право Орендарю на припинення Щоговору
вiдповiдно до пункту l2.9. цього .щоговору, Орендар повинен повiдьмити Орендодавцю
(Балансоутримувачу) iз наданням вiдповiдних доказiв протягом трьох
робочих днiв пiсля
закiнченнЯ cTpoKiB, передбачених пункТом 12.9. цьогО l{оговору. Япщо протягом 30 днiв з
моменту отримання повiдомлення Орендаря зауваження С)рендаря не булуть ycyHeHi, Орендар
надсилае Орендодавцю (Баrrансоутримувачу) вимогу про дострокове припинення цього
.щоговору i вимогу про повернення забезпечувального депозиту i сплачених сум оренднот плати.
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Вимоги Орендаря, заявленi пiсля закiнчення cTpoKiB, вс:гановлених цим пунктом

.Щоговору,

задоволенню не пiдлягають.
,Щоговiр вважасться припиненим на десятий робочлrй день пiсля н4дiслання Орендарем
Орендодавцю (Балансоутримувачу) вимоги про дострокове припинення цього .Щоговору, KpiM
випадкiв, коли Орендодавець (Бапансоутримувач) надав Орендарю обrрунтованi зауваження
щодо обставин, викJIадених у повiдомленнi Орендаря. Спори щодо обцрунтованостi цих
зауважень вирiшуються судом.
За вiдсутностi зауважень Орендодавця (Ба-пансоl,тримувача), передбачених абзацом
другим цього пункту:
Орендодавець (Балансоутримувач) повертае Орендарю вiдповiдну частину орендноi
плати, сплаченоi Орендарем, протягом десяти календарних днiв з моменту отримання вимоги
Орендаря i пiдписання Орендарем акта повернення Майна:] оренди;
Орендодавоць (Балансоутримрач)
повортае сплаI{ений Орендарем забезпечувЕIльЕий
депозит протягом десяти календарних днiв з моменту отри:мання вимоги Орендаря i пiдписання
Орендарем акта повернення Майна з оренди. Повернення орендноТ плати, що була надмiру
сплачена Орендарем до бюджету, здiйснюеться у порядку, визначеному законодавством.
12.1l. У разi припинення договору:
- полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Орендарем за рахунок власних коштiв за
згодою осiб, визначених у пунктi 5.1. цього,Щоговору, якi Iиожна вiдокремити вiд орендованого
Майнц не завдаючи йому шкоди, е власнiстю Оренд,аря, а полiпшення, якi не можна
вiдокремити без шкоди 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 Майнit, е власнiстю держави та ix BapTicTb
компенсацii не пiдлягае.
I2.|2. Майно вважаеться поверненим ОрендодавIIю (Ба-гrансоутримувачу) з моменту
пiдписання Орендодавцем (Балансоутримувачем) та Орtэндарем акта повернення з оренди
орендованого Майна.

13.Iнше

13.1. При укладаннi даного .Щоговору Сторони п<lвиннi керуватись Законом Украiни
кПро оренду державного та комунаJIьного майна вiд 03.10.2019 р. N9 157-IX, Порядком
передачi в оренду держЕIвного та комунtlльного маЙна, :tатвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 03.06.2020 р. }lЪ 483 та чинним зокон,одЕtвством УкраiЪи.
13.2. Орендар письмово повiдомJIяе iншiй CTopoHi .Щоговору протягом п'яти робочих
з
днiв дати внесення змiн у його найменуваннi, мiсцезнаходженнi, банкiвських реквiзитах i
контактних даних. Орендодавець (Ба.пансоутримувач) по,вiдомляе Орендаревi про вiдповiднi
змiни письмово або на адресу електронноi пошти.
13.З. Якщо цей .Щоговiр пiдлягае нотарiальнопtу посвiдченню, витрати на таке
посвiдчення несе Орендар.
13,4. Якщо протягом строку
,Щоговору вiдбувасться змiна Орендодавця
(Балансоутримувача) Майна, новий Орендодавець (Балансоутримувач) стае стороною такого
договору шJIяхом складення акта про заrr,riну сторони у догrэворi оренди державного майна (ла.пi
- акт про заirлiну сторони) за формою, що розробляеться Фондом державного майна Украiни i
оприлюднюеться на Його офiцiЙному веб-саЙтi. Акт про замiну сторони пiдписуеться
попереднiм i новим Орендодавчем (Бшансоутримувачем) .га в той же день надсилаеться iншим
сторонtlп{ договору листом (uiнним з описом). Акт про замiну сторони складаеться у двох
оригiна.тtьних примiрниках. Новий Орендодавець (БалансOугримувач) зобов'язаний (протягом
п'яти робочих днiв вiд дати його надсилiшня Орендарlю) опублiкувати зазначений акт в
електроннiЙ торговiЙ системi. Орендодавець (Балансоутримувач) за цим ,Щоговором вважаеться
заrrлiненим з моменту опублiкування акта про заrrлiну cTopiH в електроннiй торговiй системi.
У разi коли договiр нотарialльно посвiдчено, то пiд,писи посадових осiб попереднього i
нового орендодавцiв на aKTi про замiну сторони пiдлягаютъ, нотарiа.пьному посвiдченню.
l3.5. У разi реорганiзацii Орендаря ,Щоговiр орендIr зберiгае чиннiсть для вiдповiдного
правонаступника юридичноi особи - Орендаря.

дii

,10

У РаЗi видiлу з юридичноi особи - Орендаря окремоТ юридиtIноI особи перехiд до такоi
ОСОби прав
обов'язкiв, якi витiкають iз цього договору, можливий лише за згодою
Орендодавця (Ба_гrансоутримувача).
Заlrлiна сторони Орендаря набувае чинностi з дня вн,осоння змiн до цього.Щоговору.
Замiна Орендаря iнша, нiж передбачена цим пунктом, не допускаеться.
13.6. Щей ,Щоговiр укJIадено у двох примiрниках, кожен з яких мае однакову юридичну
силу, по одному для Орендаря, Орендодавця (Баrrансоугри.мувача).
14. Щодатки до догOвору

i

14.1. Додаток

Ns l.

Викопiювання плану 1-.го поверху основноi булiвлi ДП

2.

Викопiювання плаЕу 3--го поверху основноi булiвлi ДП

кНацiона.ltьний академiчний театр росiйськоi др€lп{и iMeHi Лесi УкраiЪки> (01001, м. КиiЪ, вул.
Богдана Хмельницького/вул. Пушкiнська, 5ll5-11, лiтера кд, д1, А2, Аз, д4)), що належить до
ДеРЖавноi власностi, нежилого примiщення площею 20,1 кв. м. - буфет для глядачiв з
погодинною роботою.

I4.2. Додаток }lЪ

кНацiона.пьний академiчний театр росiйськоi дрilми iMeHi Лесi УкраТнки>) (01001, м. КиiЪ, вул.
БОгДана Хмельницького/вул. Пушкiнська, 511.5-17, лiтера <,:А, А1, А2, АЗ, А4)), що належить до
ДеРЖавноi власностi, Еежилих примiщень площею 29,7 кв. м.
буфети для глядачiв з
погодинною роботою та площею 44,1 кв. м. - адмiнiстрат-ивно-офiсне примiщення за цiльовим
призначенням.
l4.3. Додаток Ns 3. Розрахунок кiлькостi годин роботи буфетiв для глядачiв з реа_шiзачiею
горiлчаних виробiв 1-го та 3-го поверхiв (загальною плоIJIею 49,8 кв. м.) основноi будiвлi ,ЩП
<НацiональниЙ академiчний театр росiйськоi дрtulrи iMeHi Лесi УкраТнки> (01001, м. КиiЪ, вул.
Богдана ХмельниЦького/вуп. ПушкiнсьКа,5ll5-17, лiтера <А, А1, А2, Аз, А4>, що належить до
державноi власностi.
14.4. ДОдаток Ns 4. Розрахунок орендноi плати за. базовий мiсяць оренди державного
нерухомоГо майна, що знirходиться на балансi ,Щержавного пiдприемства кНацiона_пьний
академiчний театр росiйськоi драми iMeHi Лесi УкраiЪки>.

-

ОРЕНlIОДАВЕЦЪ
(БАлАнсоутримувАч)

15.

Пiдписи CTo;riH

орЕндАр

Приватне пiдприемство
Щерlкавне пiдприем,ство
<[lацiональний академiчний театр росiйськоi
<Приватна виробничо-комерцiйна фiрма
кСвятослав>.
драми iпleHi Лесi Украiнки>
0100l, м. КиiЪ, вул. Б. Хмельницького,5 01001. м. КиiЪ, вул. Б. Хмел_ьницького,5/15
п/р IBAN UA 97300:]46000002600801211б40l п/р IB.\N UА24З510050000С|26001220403З00
в АТ кАльфа-Баню) у м. Киевi
в АТ <Укрсиббанк>, м. XapKiB,
кол е.ЩРПОУ:02224548
код еДРПОУ: 33643859
витяг з реестру платн. ПДВ М 1626594507|75
свiдоцтво платника ПДВ М 100017748
IПН:022245426599
IПН: 33б4з852659з
контtжтна особа: Чечуй М.В.
контактна особа: Омельянчук С.С.
e-mail: buy@ukr.net
e-mail : svslavo@gmail.com
(044)
тел./факс:
288-3 1 -99
тел./факс: (044) 2).P-9I -|З

К.Г. Кашлiков

С.С. Омельянчук

11

Щодаток ЛЬ 1
до Щоговору NЬ 2
орепди нерухомого майlIа, що нilлежит[D до дер}кавноi власностi
вiд <<1б>> )ковтня 2020 р.
м. Киiв

(1б> )ковтня 2020 р.

Викопiювання плану 1-го поверху ocнoBHoi булiвлi
ЩfI <<Нацiональний академiчний театр росiйськоi драми iMeнi Лесi Украiнкп>
(01001, м. КиiЪ, вул. Богдана Хмельницького/вул. Пушкiнська, 5/15_17,
лiтера (А, А1, Л2, Л3rА4о), що налея(ить до державноi власностi, нежилого
ПРИМiщення площею 2011 кв. м. - буфет для глядачiв з погодинною роботою

ПП кПВКФ

<<Святослав))

20,1 кв. м. - буфет для глядачiв з реалiзацiею
горiлчаншl виробiв (оренлуеться погодинно)

п

о

l

J

о\.

0,0,

аý

-r----r----{Ъ---ОРЕIЦОДАВЕЦЪ
(БАЛАНСОУТРИryfУВА$:

пiдпри€мство
<<Нацiональний академiчпий театр
драми iMeHi Лесi
Украiнкш>
.Щержсавне

к.г. Кашлiков

ОРЕНЩАР:
Приватне пiдпр
<<Приватна виробн

ство
РцiЙна

С.С. Омельянчук

Додаток Nb

3

до Щоговору ЛЬ 2
оренди нерухомого майнвl що належить до державноТ власностi
вiд <<1б>>;ковтIlя 2020 р.

(1б) жовтня 2020 р.

м. КиТв

Розрахунок
кiлькостi годин роботи буфетiв для глядачiв з реалiзацiею горiлчаних виробiв
1-го та 3-го поверхiв (загальною площею 4918 кв. м.) основноI будiвлi
.ЩП <<Нацiональний академiчний театр росiйськоi драми iMeHi Лесi УкраiЪкп>
(01001, м. КиiЪ, вул. Богдана Хмельницького/вул. Пушкiнська, 5/1 5-1 7,
лiтера (А, A1,
А4>>, Що наЛежиТЬ До Державноi власностi
^2, ^3,
ФаКТИЧНi гОдини роботи буфетiв для гJuIдачiв з рtэалiзацiею горiлчаних виробiв 1-го
та 3-го по
площею 49,8 кв. м.) у 2019 роцi склЕlJIи:
"*](qацq{rьною
Перiод
Кiлькiсть вистав, що
Середня три.валiсть
Кiлькiсть годин
роботи,
мiсяць

обслуговув€tлись

працiвниками
Орендаря

роботи буфс:тiв для
глядачiв з реалiзацiею
горiлчаних виробiв пiд
час пок€tзу вистав

)5

Сiчень
Лютий

зб
з4

Березень
KBiTeHb
Травень
Чеilвень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Лиrэтопад

35
30

2
2

з2

2

з1
28

2

1з

)\

з4

2

JJ

2

90
68
70
60
64
62
56

-rJ

2

2

a
Грудень
42
J
Всього:
348
СеРеДНя кiлькiсть годин роботи буфетiв для г;пядачiв
вирlgýig у мiсяць складае:
762,5 : 12:6з,54lt57 : б4 години

Вiд оРЕнДо,ЦАВ;ЩЯ

(БllЛАНСОУТРIztМУВА

Щиректор-розпорjilдник

Го;Iовний бухгалlгер

Вiд оРвНДАl]я

роботи буфетiв для
глядачiв з реалiзацiею
горiлчаних виробiв

з

з2,5
68
66
|26
762,5

реалiзачiсю .орi""аних

ffi-..щ

W,sу

lК.Г. Кашлiков

Д.О. Готфрiд
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Додаток

ЛЬ 4

ло.Щоговору ЛЬ 2

оренди нерухомоrо майна, що належить до державноi власностi
вИ (16> жовтня 2020 р.
M.IfuTB

к16> жовтня 2020 р.

РОЗРаХУНОК ОРеНдноТ ПЛатиI за базовиГr мiсяць оренди державного нерухомого MlaiiHa, lцо зцахOдиться на балансi
!,ержавного пiдlпrrlrемства <<[lаrliональний академiчний театр rlосiйськоi драми iMeHi Лесi УкrrаТнки>
/назва

Назва i адреса об'екта

об'екта

оренди

BapTicTb об'скта оренди
за незttлежною оцiнкою
на 30.0б.2020 р,

оренди,
кв. м

цlна м-

17,6

з4,192,29

ГIлоща
JYs

l

Нежиле примiщення

всього

об'екry, грн.
612з44,28

за адресою:

Орендна плата за базовий
мiсяць оренди

застосоваlri
iццекс
iнфлячii, %

орендна
ставка,
%

15%

мiсяць

орендна плата

piK

без ПЩВ, грн.*

7654,з0

червень

2020

м. КиiЪ, вул. Богдана

65 8,44* *

Хмельницького/вул.

Пушкiнська, 5/15-|7
(лiтера А,А l,А2,АЗ,А4)
1-й поверх булiвлi театру

погодинна робота
Нежиле примiщення

2

,ý

з4792,29

86980,72

за адресою:

|5%

червень

1087,26

2020

м. КиiЪ, вул. Богдана

Хмельницького/вул.
Пушкiнська , 5/l5-|'7

(лiтера А,А l,A2,A3,A4)
l-й поверх будiвлi театру

Нежиле прtдrлiщення

,,

28,2

33 l

за адресою:

l9,93

9з3982,

l0

l5%

червень

l16,74"78
1004,28**

2020

м. КиiЪ, вул. Богдана

Хмельницького/вул.

Пушкiнська, 5l1'5-17

(лiтера A,Al,A2, АЗ,А4)
3-й поверх булiвлi театру

погодинна робота
Нежиле примiщення

t[

1,5

33

1

l9,9з

49679,90

за адресою:

\5%

червень

621,00

2020

м. КиiЪ, вул. Богдана

Хмельницького/вул.

Пушкiнська,5/l5-17
(лiтера А,А 1,А2,А3,А4)
3-й поверх будiвлi театру

Нежиле примiщення

5

44,7

331 19,95

l

за адресою:
м. КиТв, вул. Богдана

460590,00

l8%

2l908,86

червець

2020

Хмельницького/вул,
Пушкiнська, 5/l5-|7

(лiтера А,А 1,А2,А3,А4)
3-й поверх будiвлi театру
B'cbozo:

25279,84*

93,9

27б00,00***
ОподаткуваншI орендноТ плати здiйсrшоеться вiдповlдно до вш,rог чинного 3аконодавства VKpa.r.Hn
** Розрахунок Iшати
за 64 години:
(7654,30+l 1674,78) = l9329,08 грн./З 1 дg, = 623,52
:25,98 грн. х 64 год. : lбб2,72 грн.
*** Розмiр орендноi плати змiнено
за
iдно до lilротоколу електронного аукцiону Ns UA-PS-202009-21-000046-1 вiд 1З.l0.2020 р. i становить,
*

Вiд ОРЕНДОДАВIШ

(БллАнсоутримувАчА)
.Щиректор-розпорядник

.

Кашлiков

Головний бухгалтер

Го,гфрiд

ВИ ОРЕIЦЛРЯ
омс

.Щиреtсгор

r

,янччк

Акт

ПРИЙмання-пере,цачi в оренду нерухомого майrIа, що належить до державttоi

власностi

м. Киiв

(1б> жовтня 2020 р.

-

Орендодавець (Балансоутримувач)

Державне

пiдприемство

<<Нацiональний академiчний театр росiйськоi драми iMeHi Лесi Украiнки>>,
КОД За еДРПОУ: 02224548, що знаходиться за адресою: 01001, м. КиiЪ, вул.
БОГДана Хмельницького, 5, в особi директора-розпоряднI{ка Кашлiкова Кирила
Григоровича, який дiе на пiдставi Генеральноi дов,iреностi .Ns 1 вiд З|.|2.2О19 р., з
однiеi сторони, та
ОРеНдар - Приватне пiдприемство <<Приватна комерчiйно-виробнича
фiРМа <<Святослав>), код за еЛПОУ: 33643859, що знаходиться за адресою:
01001, М. Киiв, вул. Богдана Хмельницького, 5/15, в особi директора Омельянчука
СВЯТОСлава Сергiйовича, який дiе на пiдставi CTieTyTy, з 21ругоi сторони, скл€tли
цей Акт, про наведене нижче:

1. На виконання договору оренди нерухомого майна, що

нzlлежить до
власностi
вiд
16.|0.2020
(далi
ДеРЖаВНОi
- Щоговiр оренди) Орендодавець
р. Jф 2
(БаЛаНСОУТримувач) передае, а Орендар прийма€ в строкове платне користування
нерухоме майно - нежилi примiщення, що належить до державноi власностi,
заг€Llrьною площею 9319 кв. м., з якоi:

О 20,1 КВ. М. у фойе 1-го поверху

.

-

буфет для глядачiв з реалiзацiею
ГОРiЛЧаних виробiв, з яких 17,б кв. м. використовуються 64 год. на мiсяць
(погодинно);
29,7 кв. м. на 3-му поверсi - буфети для глядачiв з реалiзацiею горiлчаних
ВИРОбiВ, З яких 28,2 кв. м. використовуються 64 год. на мiсяць (погодинно);

О 44,1 КВ. М. на 3-му поверсi -

адмiнiстративно-офiсне примiщення за

цiльовим призначенням,
ЩО РОЗТашоване за адресою: вул. Богдана Хмельницького/вул. Пушкiнська, 5/15_
17, ЛiТер& ((А, Л|, А2, А3, А4) (основна будiвля театру), даJIi _ Об'ект оренди,
ПеРебУВае на балансi Орендодавця (Балансоутримувача) та належить до сфери
управлiння MiHicTepcTBa культури та iнформацiйнrэi полiтики УкраiЪи,
орендодавець (Балансоутримувач)
орендар засвiдчують, що, за
винятком тих випадкiв i обставин, про якi з€вначено у пунктi З нижче:
2.1. Об'еКт оренди с вiльним вiд TpeTix осiб, всерединi Об'екта оренди нема€
майна, належнОго TpeTiM особам, повниЙ i безпсlрешкодний доступ до Об'екта
оренди надаеться Орендарю в день пiдписання цього Акта приймання-передачi;
2.2. повнiстю вiдповiдае дiйсностi iнформацiя про об'ект оренди:
О оприлюднено оголошення Jф UA-PS-202IC-09-21_000046_1 та протокол
еЛеКТРОННОГО аУКцiону }ф UA-PS-2020-09-21-000(\46-1 вiд 13.10.2020
р. на сайтi
e-tender.ua щодо продовження договору оренди державного нерухомого майна нежилих примiщень.
3. ЗаПевненнrI Орендодавця (Балансоутримув€tча), зазначенi у пунктах 9.1.1. i
9.1.2. ЩОГОВОРУ оренди, повнiстю вiдповiдають дiйсностi, а випадки i обставини,
на якi е посилання у цих пунктах.Щоговору оренди, вiдсутнi.

2.

i

4. Цим

Актом

(Балансоутримувача)
(ciM) штук.

Орендар засвiдчуе, що отримав вiд Орендодавця
ключi вiд Об'екту оренди (Bcix пбllлмiщень) у кiлькостi 7

Щовiдково: Вiдповiдно до гryнкту 12.9. Щоговору оренди, договiр може бути достроково припинений на
вимоry Орендаря, якщо цротягом одного мiсяця пiсля пiдписання Акта приймання-перелачi Оренлар отримае

доказИ icToTHoi невiдповiднОстi об'екта орендИ iнформачiТ про нього, :зазначенiй в оголошёнНi або iнфорЙачiЙному
повiдомленнi/iнформацii про об'ект оренди або в AkTi приймання-перtэдачi.
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пiдпри€мство
<<Нацiональний академiчний театр
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на пам'ятку iсторiT нацiонального значенн,l
за адресою: вул. Б. Хмельницького/Пучtlкiнська, 5/15.17
,,Ъ\,,\rrпrr,rrý200?'

м. КиТв

р. Ne 1637

['оловне управлiнtля охорони KyllbTypHoi спадщи]ци КиiЪськоi MicbKoi ,цержавноТ
trлмiнiстрацii в особi начfuIIьни,ка Кухаренка Руслана lваrrовича (далi "УПРДВЛlННЯ''), з
одногО боку, т,а дер}кавне lтiдпрltсмсТво <НацiоНальннЙ академiчнИй тrэатР
росiйськоi дрй,
iMeHi ЛеСi УКРаiЪкlr>, якс зарессlpовано Шевченкiвською
;эайопною л"р"."u"о* 1, м. кисвi
iшмilliстрацiскl (Свiiдоцтво вiд 22.06, 1994 л} 1 074 l20 0000 01347l) в особi гснlэрального
JIиректора - худо)кнього керiвника театру Резнiковича Мнхал"tлrл IcpyxiMoBи.la, (далi
"користУвАч"), що дiе на ltiдставi С]татугУ, з iншого боку, укла-п;ш "Oxbporrниii договiр"
про наступне:

]L. "КОРИСТУВАЧ" беРе На себе зобов'я3ання щодо охороЁ{и пам'ятки
icTopii нацitlнального
значення, (lroc,r,aHoBa КабiнетУ MiHioTpiB Украiни вiд 27.12.Cr1 N9 1761) за адресою: вул. Б.

]Кмельuпцького/П;rшкiнська,

5/l5-17 (технiчна аДiреса щlrrмiщЬнь: jl}ул.

)КмельницькогоДI5rrrlкiнська, 5/15_17 лiт. Д), Поштова адреса
лержавний облiк: Б. Хме;lьницького, 5/l5.,

папt'яtтклл }Ia

Б.
час взlят.тя i-i на

TepMiH дiТ даного "Охоронllого договору" встановлено на перiод користування (во.rlодiлtttя)
I]ам'яткою.

1l.

:}.

У разi змiни в

уста_нOвлеIIо[4у

"корисryвАч" ("влАсник"}
''Охоронний договiрr".

порядку "користУЕ}АчА" ("влдсниКд,,}, новий
зобов'язаний укласти
"УПРдВлIнням" новий

з

l|. Розпорядження "упрАвлlння"
в межах його пtlвt*оважень (: обов'язкоt}ими дUl
"корисwвАчА" {,.влАсникА,,).
5. "кориСryвАч"
пам'ятки.

{"влАснИК")

несе вiлповiдалЬнiсть за рухоме лиi}йно, що н€шежить

до

"КОРИСТУВАЧ" ("ВЛАСНИК"} 3ОБОВ'Я3У€ТЬСЯ:
Ji.1, ВикорИстовуват,И нежитловi

примitценlrя заг.шьною плOщею 752lrg кв. }t (пiл.вал * б59,
l, кв. м, 1-й поверх ,-2la7r 1 кв. м, 2-й поверх _ 596, б кв. мr, 3-й поверх _ 1196, 8 кв. м,, 4-й
tloBepx _ l028, 1 кв. м, 5-й поверХ _9491 9 кв. м., 4-й шоверх (А-3)
- 285,,4 кв. м, коJIосники _
(;98, 9 кв. м) в будинку-лам'ятцi за вказаною
адресою викItючI{о для I,оатральноТ дiяльностi
r,а лiяльностi у сферi кiпомллстецтва.
5;.2. Здiйснювilти л,родаж, передачу у володlння, корис.гування ч}r
управлiння вказаноi
частини IIам"ятки iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi тi.тlьки пiсlля письмовоi згоди

"упрАвлlння".
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{i' ýе ЗИКОРИСТОВУIИТИ BK'.,aHY ЧаСТину
па]чt'ятки як пост,iйне або
,]г&!(8
)t(и'ло, якпIо
вl{користtlllня tte передбачено
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ремонт вказаrоТ част}lпи па,м'ятки i
pi:6oTH п0 впоtядку8аннЮ r,ериторii
паý!'ятки, в"поuй"
реставрацi.йýi, peMoHTHi та iншi
роботи в термiни, rlередбачеlli у: п, 14 даного
*
oonir"urry,
у разi потреби в термilли,
"-'
вltзначенi 0креми b.l

рOзпорядженням,,уп

1Зl, Проводити реатiвраqiйнi, peMoHTlli

рдЁлi

й

-

й;::

та iншi роботи вi:lповiднсl

,ц,' науково-проектноТ
в установленому порядк)/, за пи,съмовим
"}'ПРАВЛlННЯ''. Кспii;rлатерiапiв,iро'rrроu"оення
д;озволом
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14. З метою збеоеrк,ення гrам'ятки
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руйнування, гIошколжепня, aBapiKl
iншу обстаrзпну, що заподiяJIа uIкоду
вказаliй uua'"ri пам'ятки, i cBoe,racHo
вживати
и|кодiв длr{ rIриведенlLIя вказаноi частини
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тсхнiчного осшаrцепfiя сценiчноi частини
та забOзпечеЕню архiтектурного обрiву
театру на iсторичному мiсцi впIIикfiення
осеред(у сценiчвого мистецтва
(росiйськоТ дрши).
Враховуючи п. l замовити на o*HoBi
,Протягом перiоду
коЕкурсу в лiцензiйних проектних кор}tстування (володiння)
органiзацiях, що ма€ право проведепня
проектпих робiт на пам'ятках.
к()мплс|ксний проект реконструкцii
вказаноТ пам'ятки.
Погодлtти проект за усталеним ладом, в
JПротягом перiоду
TclMy чlлслi з "Управлiнням",
користування (вололiння)
Взяти rrасть в iнвестицiйнiй uрограмi
JПротягом перiолу
MicTa по благоуотрою прилеглоI кор*tстувff{ня (вололiнlrя)

rфiнансування

При
наявностi

вiдtовiдного
фiвансування

При
наявшостi

терито;эii, а саме:
--

впорядковувати

припеглу

до

вiдповiдного
r}iнансування

памlятки

терито;эiю.

l

ПРИмiтки: прсвещеЕIuI робiт дозвоJIяеться тiльки

доlсутuентацiею.

у

вiдп,оiзiдностi

з

погодженою

,,

У

разi само:вiльного проведення "КОРИСТУВАЧЕМ" робiт, tlов'язаних з перебудовоtо
якi призвели до спотворення пам'ят,ки, ii Teplrтopii чи охоронних зон, iх
наслiдки повиннi бути ycyHyTi за рахунок "КОРИСryВАЧА," в термiни, визначенi
письмовим розпорядженням "УПРАВЛlННЯ".
15,

ЧИ Переробленн,ям,
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16. У ptBi }iевиконання "КОРИСryВАЧЕМ" вrtмог IмнЕ,Oго пам'яткоохоронног0
Законодавс,тва та умов цього договору "УПРАВЛlННЯ" накладаii в установле.ному порядку
Ца "КОРИСryВАЧА" штрафнi санкцii вiд ста до десятII тисяч неOподатковуваIlих MiHiMyMiB
дохоДiв громадян за кожний випадок порушешня, а т€кож зобовr'язуе "КОРИСТУВАЧА"
вiдшкодувати за,вданi ним

збитки,

.

|7. Акт т,ехнiчного стану пам'ятки, що додаеться,

"ОХОРОННим договором"
"Охоронного до говору".

i

скJIадае неподiльне r{iле з даншм
стан
пам'ятки
та вказаноi ltа,стини на час укJIадання
фiксуе

18, У разi, коли "КОРИСryВАЧ" з€шдав шкоди пад'ятцi та iu територii (у тому числi
ЦеЗаКОIil{им буд:iв1-1ицтвом), BiH зобов'язаний вiдновит:ш пам'ятцr та fi терит,эрiю, а якщо
ВiДНОВЛеНня нем:ожJIиве, вiдшкодувати шкоду вiдгrовiднtl до ч}lннoго законодавства.

19, КОНТРОль за виконанням "Охоронного договор1"' здiйсню,эться вiддiлом iнспекцii

"упрАвлlння".
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ДOДАТКИ;
1. Акт технiчного стану пам'ятки J,{b 1637 вiд
2. Плани вказанIж примiщень Б. Хмельниць
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"УпРАВлlННЯ":

"коРиOryВАЧ":

мiсцезнаходження: 04070, м. КиiЪо

мiсцезна.коддення: t0.1 00 l, м, киiъ,
вул. Б,Хмельницькогr), 5/1 5
розрахунковi paxyHltlt: Ns 2600803 1257273

вул. Спаська, 12

розрахунковий рах;унок: Ns 3 54 l 200 l 00 4029
в УД( м. Киева,
МФО 8200l9, iденr,иф. код33746799

в СтарокнiЪськiй фiпiТ АКБ (УК)) у м. Кисвi,
Ns 35238001000843 в ГУ,ЩК м. Кисва
МФо 32:10l 2, iденти(l. кол 02224548
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