додАтковА угодА

J\lb 1

до догOвору ЛЬ 2 оренди нерухомого майна, що нале}кить до дер}кавноi власностi вЦ 1б.10.2020 р.
м. Киiв

к02> листопада 2020 р.

!еРжавне пiдприсмство <<Нацiональний академiчний театр росiйськоi драми iMeHi Лесi
Украiнки>>, надалi - орендодавець (Балансоутримувач), в оообi директора-роз[орядlrика Кашлiкова
Кирила Григоровича, який дiе на пiдставi Генеральноi довiреностi JrlЪ 1 вiд 3|.12.20|9 р., з однiеi
сторони, та
Приватне пiдприсмство <<Приватна виробпичо-комерцiйна фiрма <<Святослав), надалi Орендар, в особi директора Омельянчука Святослава Сергiйовича, який дiе на пiдставi Статуту, з
iншоi сторони, що iменуються р€вом - Сторони, уIuIали,Щодагкову угоду Ns 1 вiд 02.11.2020 р., надалi
- Угода, до договору N9 2 оренди нерухомого майна, що нtlлежить до державноi власностi вiд
l6.10.2020 р. про наступне:
СтОрони, вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни к.Щеякi питання сплати орендноi
ПЛаТи За Державне маЙно пiд час дii карантину> вiд 15 лишш 2020 р. jt 611 та Постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни <Про запобiгання поширенню на територiТ Украiни гостроi респiраторноi хвороби
COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-Cov-2> вiд l1,03.2020 }lb 211 (з наступними змiна.пци i
ДОпОВненнши), частини 3 статгi 631 Щивiльного Кодексу Украiни, та за вимогою Орендаря, дiйшли
згоди про таке:
ВСтановити, з 16.10.2020 р. нараховувати орендн:у Irлату за користування нерухомим
ДеРЖаВНИм маЙном вiдповiдно до договору Jф 2 оренди нерухомого майна, що належить до
ДеРЖаВНОi власностi вiд 16.10.2020 р. у розмiрi 50 вiдсоткiв супли, нарахованоi орендноТ плати i до
вiдмiни (скасування) карантину в устtlновпеному законом порядку.
l..ЩОдати.Щодаток Jф 4/1 вiд 02.11.2020 р. до договору N9 2 оренди нерухомого майна, що
НЕШеЖИТь До Держtшноi власностi вiд 16.10.2020 р., який вважати невiд'емною частиною договору
NЧ 2 оренди нерухомого майн&, що наJIежить до держtlвноi власностi вiд 16.10.2020 р. Строк дii
ДодаткУ Jф 4/l вiд 02.1|.2020 р.до вiдмiни (скасування) карантину в установленому законом
порядку.
2. УГОДа с невiд'емною частиною договору Jф 2 ореlrди нерухомого майнао що нttлежить до
державноi власностi вiд 16.10.2020 р.
3. Сторони домовились, що дана Угода набувае чиннсlстi з дати ii пiдписання i дiе до вiдмiни
(скасування) карантину в установленому зztконом порядку.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

орЕндАр

(БАлАнсоутримувАч)
Щержавне пiдприемство

<Нацiональний академiчний театр росiйськоi
драми iMeHi Лесi УкраiЪки>
01001, м. КиiЪ, вул. Б. Хмельницького, 5
п/р IBAN UA 97300346000002б0080121 1б401
в АТ кАльфа-Банк> у м. Киевi
код С.ЩРПОУ:02224548
витяг з реестру платникiв П,ЩВ Nч 1626594507175
IПН: lJ222,15426599

Приватне пiдприемство

<<Приватна виробничо-комерцiйна
<<Святослав>>

фiрма

0100l, м. КиiЪ, вул. Б. Хмельницького, 5/15
IBAN UA 2435 1 005000002600l220403300
в АТ кУкрсиббанк>, м. XapKiB,
код е.ЩРПОУ: 3З643859
витяг з реестру платникiв ПДВ Jф 2026594502З69
IПН: 3364З852659з
п/р

91- 13

К.Г. Кашлiков

С.С. Омельянчук

Додаток Ns 4/1 вiд 02.11.2020 р.
до договору Jil} 2 оренли нерухомого майна,
що належить до державноi власнtlстi вiл 1б.10.2020 р.
РОЗРахУrrок ореIlднсli пла,ги за базOвий мiсяць оренди державного н(}рухомого uaI-{Ha, що знаходLtться на балансi
ДеDжавного пiдпписмства <<Нацiональний академiчний театD росiйсько'iдрами iMeHi Лесi УкраiЪкш>>
/назва

N9

"*ru'адреса
орOtци

об'Oсга

Площа
об'скга
оренди,
кв. м

l.

Ножиле примiщення

Киiв, вул.
Богдана Хмельницького/
Пушкiнськц 5/15-11

BapTicTb об'€кга оренди за
незurежною оцiнкою на
30.0б.2020

|7,6

цiна м2
34192,29

всього

об'екгу, грн.
бl2344,28

за адресою: м.

(лiтера

Оренлна плата за базовий
мiсяць оренди

застосованi
iндекс
iнфляцii, %

орен.цна

стчlвкц

мiсяць

о/о

piK

l5%

червеtIь

орендна плата
без П.ЩВ, грн.*
7654,30

2020

658,44**

А"Аl,А2,А3,А4)

l-й поверх булiвлi театру
2.

погодинна робота
Нежиле примiщення
за адресою: м. КиiЪ, вул.
Богдана Хмельницького/
Пушкiнськц 5l15-17
(лiтера

)5

з4792,29

86980,72

28,2

зз l l9,93

933982, l 0

l5oll

червень
2020

5oll

червеttь

1087,26

А,Аl,А2,АЗ,А4)

l-й поверх булiвлi театру
нежиле примiщення

3.

Киiв, вул.
Богдана Хмельницького/
за адресою: м.

l

2020

|16,74"78
l

004,28**

Пушкiнськ4 5ll5-17

(лiтера

4.

A,Al,A2,A3,A4)

3-й поверх булiвлi театру
погодинна робота
Нежило примiщення
за адресою: м. КиiЪ, вул.
Богдана Хмельницького/
Пушкiнськ4 5/15-17

1,5

33

1

19,93

49679,90

l5%

621,00

червеrIь

2020

(лiтера А,Аl,А2,А3,А4)
3-й поверх булiвлi театру

Нежиле примiщення

5.

Киiв, вул.
Богдана Хмельницького/

44,1

за адресою: м.

33 l

l9,95

l460590,00

l8oll

червень
2020

2 l

908,86

Пушкiнськ4 5l15-17

(лiтера AoAl,A2,A3,A4)
3-й поверх булiвлi театру

25279о844

Bcbozo:

93,!)

27б00,00 ***
l3800,00****

: 19329,08 грн./3l дн.:62З,52 грн,l24 год. = 25,98 грн. х 64 гол. : lб62,72 грн.
*** Розмiр ореllлноТ плати змiнено за
домовленigгю CTopiH вiдповйно до Протоколу електронного аукцiону N,, UA-PS-2020_09-2l000046-1 вiд l3.10.2020 р. i становить 27600,00 грн.
**** Вgтановrтги, з 16.10.2020
р. нараховувати ореIцну плату за
державним майном вiдповiдно до договору
Nч 2 оренди норухомого мйнц що нiшежать до державноi
ipi 50 вiдсоткiв суми, нарахованоi ореrrлноi
плати вiдповйно до Постанови Кабiнgгу MiHicTpiB УкраiЪи
плати за державне мйно пiд час дii
караЕтиI{у) вiд l5.07.2020 р. Nэ бl l i до вймiни (скасування)
порядку.
(7654,30+11674,78)

Вiд орендаря (Балансоутримувача)
Щирекгор-розпорядник

Головний бухгалтер

К.Г. Кашлiков

!.О. Готфрй

вц орендаря
.Щирекгор

С.С. Омельянчук

