
ДОГОВIР No 2, \6 ~;-

про передачу майна територiалыюi' громади мiста Киева в оре11ду 

Мiсто Киiв 20Ю року 

. д~партамент комунально'i власностi м. Ки€ва виконавчого органу ки·iвськоi' 
м~сь~о~ ради (Ки.i'вськоi' мiсько'i державно'i адмiнiстрацii'), далi - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в 

о~об~ ~ершого заступника директора Шмуляра Олега Васильовича, який дiе на 

шдставr Положения про Департамент комуналыю'i власностi м . Ки€ва виконавчого 

органу Киi'всько'i мiськоi' ради (Киi'всько'i мiськоi' державно'i адмiнiстрацii), як ~ 

з~твер~ене розпорядженням виконавчого органу ки·iвськоi' мiсько'i ради (Киi·всько i· 

м1ськоi державноi' адмiнiстрацi'i) вiд 29 грудня 2012 р . № 2383 , Положения пр•J 

оренду майна територiально·i громади мiста Ки€ва, затвердженого рiшенням 

Ки'iвсько'i мiсько'i ради вiд 21.04.2015 №415/1280 (зi змiнами), та Наказу 

Департаменту комунальноi' власностi м. Ки€ва виконавчого органу Ки'iвсько'i мiськоi· 

ради (Киi'всько'i мiськоi' державноi' адмiнiстрацi'i) вiд 10.05.2016 № 238 з oднifi' 

сторони, та товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НДI «Житгя» , далi -

ОРЕНДАР, в особi директора Копила Володимира Григоровича, який дiс на пiдстав i 

Статуту, з друго'i сторони, а також Киi'вський мiський пологовий буд:инок № 5, (далi 

- ШДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВА Ч) , в особi голови кoмicii' Говсе€в:1 

Дмитра Олександровича, ю<ий дiе на пiдставi Статуту, що iменуються разом -

Сторони, уклали цей Договiр про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ на пiдставi протоколу засiдання постшноi' комiс ( i' 

Киiвсько'i мiськоi' ради з питань власностi вiд 03 гру дня 2019 року № 48/ 183 переда€, а 

ОРЕНДАР приймае в оренду нерухоме майно (нежитловi прим
iщення), що належить 

до ко:мунальноi' власностi територiально'i грома~и мiста Киева, дал
i - ОБ'€КТ, як:е 

знаходиться за адресою: м . Ки'iв, проспект Валерiя Лобановського, 2, будiвл-я 

Головного корпусу «Б», 2 поверх, загальною площею 152,8 кв . м . для розмiщення 

приватного закладу охорони здоров'я в лiкувально-профiлактично
му закладi. 

1.2. Цей Договiр визначас взаемовiдносини CTOPIH щодо строкового, платного 

користування ОРЕНДАРЕМ ОБ'€КТОМ. 

2. ОБ'€КТ ОРЕНДИ 

2.1. ОБ'€КТОМ оренди е: 
нежитлове примiщення загальною площею 152,8 кв. м, згiдно з викопiюванням ·з 

поповерхового плану, що складае невiд'емну частину цього Договору; 
. ~ · 

2.2. Вартiсть ОБ'€КТ А згiдно iз затвердженим висновком про варпсть маина 

станом на «31» грудня 2019 року становить без ПДВ: 1 кв. м. 18750,00 грн., всьоrо 

2865000 (два мiльйони вiсiмсот шiстдесят п'ять тисяч) грн . 00 коп . . 

2 3 Стан ОБ'€КТ А на дату передачi його ОРЕНДАРЕВI, визначаеться в акт1 

v • • ння за узгодженим висновком ШДПРИ€МСТВА-
приимання-передава . 



БАЛАНСОУТРИМУВАЧА i ОРЕНДАРЯ. '€КТОМ те мiн , 
? 4 OPEflДAP вступа€ у строкове платне користу_ вання ОБ НАМИУ Р 
-· · . СТОРО цього 

указаний у uьому Договорi , але не ранiше дати пщписання . 
- _ _ ше юж три роки - не 

Договору (у разi оренди нерухомого маина на строк не мен - ., _ . 
.. ... ) акта nриимання-nередач1 

ранiше дати державно~ ре€страцн цього Договору та -

ОБ'Е:КТА. ОРЕНДАРЯ 
2.5. Передача ОБ'€КТ А в оренду не тягне за собою виникнення в . J 

права власностi на цей ОБ'€КТ. Власником ОБ'€КТ А залишасrься територ~альна 

громада мiста Ки€ва, а ОРЕНДАР користуе:ться ним протягом строку оренди. 

З. ОРЕНДНА ПЛАТ А 

3 .1. Орендна плата визначена на пiдставi Методики розрахунку орендно~ 

плати за майно територiальноi громади мiста Ки€ва, яке передаеться в оренду, 

затвердженоi рiшенням Ки'iвськоУ мiськоУ ради вiд «21 » квiтня 2015 ро~ 
№415/1280 (зi зм.iнами) становить без ПДВ: 171,88 грн. з 1 кв. м орендован01 
площi, що в цiлому складае за базовий мiсяцъ розрахунку груденъ 2019 р. 

26262,00 (двадцять шiсть тисяч двiстi шiстдесят двi гривень) грн. 00 коп . 

3.2. Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначаеться шляхом 

коригування орендноУ плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцiУ за поточний 

мiсяць. Оперативна iнформацiя про iндекси iнфляцiУ, розрахованi Державною 

службою статистики Укра'iни, розмiщусться на веб-сайтi Фонду державного 

майна Украiни. 

3.3 . У разi користування ОБ'€КТОМ протягом неповного календарного 
мiсяця (першого та/або останнього мiсяцiв оренди) добова орендна плата за днi 

користування визначаеться згiдно з Методикою розрахунку орендно'i плати за 

майно територiальноi' громади мiста Киева, яке передаеться в оренду, на основi 

орендноi· плати за вiдповiднi мiсяцi пропорцiйно дням користування. 

3 .4. Розмiр орендноУ плати пiдлягае перегляду на вимогу однi€1 iз СТОРIН у 

разi змiни Методики розрахунку орендноi плати за користування майном 

територiально'i громади мiста Киева, яке передаеться в оренду, та в iнших 

випадках, передбачених законодавством У кра'iни. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний звернутися до ОРЕНДАРЯ iз вимогою про 

перегляд орендноi плати, якщо змiни до Методики мають наслiдком збiльшення 

розмiру орендноi плати за цим Договором, протягом 30 календарних днiв з 
моменту набутrя чинностi вiдповiдними змiнами. 

ОР~НДАР може звер1:утися до ОРЕНДОДАВЦЯ iз вимогою про перегляд 
орендно~. плати, якщо зм1ни до Методики мають наслiдком змiну розмiру 

орендно~ ~лати. за цим ~оговором, протягом будь-якого строку пiсля набуття 
ЧИННОСТl В1ДПОВ1ДНИМИ змшами. 

. Новий розмiр орендно1 плати починае застосовуватись з першого числа 
м1сяця, наступного за датою укладання СТОРОНАМИ додатковоi' угоди до цього 

Договору щодо приведения розмiру орендно'i плати у вiдповiднiсть iз змiнами 
внесеними до Методики. Вiдмова ОРЕНДАРЯ укласти додаткову угоду щод~ 



збiльшення орендно'i плати з метою приведения iТ у вiдповiднiсть iз змjнами, 

внесеними до Методики, с лiдставою для дострокового приnинення uього 

Договору» . 

З.~. Додатково до орендно'i плати нараховусться податок н
а додану вартiсть 

У розм1рах та порядку, визначених законод
авством Укра'iни , який сплачусться 

ОРЕНДАРЕМ разом з орендною платою. 
· 

3.6. Орендна плата сплачуеться ОРЕНДАРЕМ на рахунок ГП
ДРИСМСТВА

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА. 

3.7. Орендна плата сплачусrься ОРЕНДАРЕМ незалежно вiд насruдкiв 

r~сподарськоi' дiяльностi ОРЕНДАР Я щомiсяч.но не п
iзнiше 15 числа поточного 

М!СЯЦЯ. 

3.8. У разi якщо ОРЕНДАР не може використовувати оренд
оване майно У 

з~'язку з необхiднiстю проведения ремонтних робiт, за його клопотанням 

р1шенням ОРЕНДОДАВЦЯ на пiдставi рiшення постiйноi' кoмicii' Киi'вськоi' 

мiськоi ради з питань власностi на перiод виконання рем
онтних робiт орендна 

плата може бути зменшена на 50 вiдсоткiв для об'ектiв площею бiльше 150 кв. м. 

на строк не бiльше 6 мiсяцiв. 

Iнформацiя щодо неможливостi використовування ор
ендованого майна 

пiдтверджуеться вiдповiдним актом, складеним ОРЕНДАРЕМ та 

ШДПРИ€МСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ. 

Передбачена цим пунктом зменшена орендна плата може бут
и встановлена 

один раз протягом строку дii" цього Договору т
а за умови дотримання Орендарем 

умов договору щодо належного утримання об'
екта оренди та його комунiкацiй та 

виконання пiдпункту 4.2.15 цього Договору. 

3.9. Оплата витрат на утримання орендованого майна (кому
нальних послут, 

послуг з управлiння об'ектом нерухомостi, вит
рат на утримання прибудинково'i 

територiУ та мiсць загального користування, вартiсть послуг по ремонту i 

технiч:ному обслуrовуванню iнженерного обла
днання та внутрiшньобудинкових 

мереж, ремонту будiвлj, у т.ч.: покрiвлi, фасаду
, вивiз смiття тоща), компенсацiя 

витрат ШДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА 
за користування 

земельною дiлянкою не входить до складу оре
ндноi' плати. 

3.10. Зобов'язання ОРЕНДАРЯ по сплатi орендно·i плати заб
езпечуються у 

виглядi авансово:i орендноi' плати в розмiрi не м
енше нiж орендна плата за два 

мiсяцi . ОРЕНДАР сплачуе авансовий платiж протяго
м 1 О календарних днiв з 

дати пiдписання Договору. ШДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВА Ч 

зараховуе авансовий платjж як орендну плату з
а останнi два мiсяцi строку дii' 

договору оренди. Iндексацiя орендноi' плати в цьому випадку проводиться 

вiдповiдно до Методики розрахунку орендно'i
 плати за майно територiальноi' 

громади мiста Киева, яке передаеться в оре
нду. 

3 .11. Надмiру с плачена сума орендно'i плати пiдлягас в установленому 

порядку залiку в рахунок майбутнiх платежiв, 
а у разi неможливостi такого 

залiку у зв'язку з припиненням орендних вiдносин
 поверненню ОРЕНДАРЮ. 

3 .12. У разi закiнчення, припинення (розiрвання) цього Догов
ору ОРЕНДАР 

сплачуе плату за фактичне користування об'ектом
 оренди до дня пiдписання акта 

приймання-передачi об'€кта оренди орендодавцем, орендарем та 

балансоутримувачем або iншими документами, 
передбаченими законодавством 

включно: 



у розмiрi орендно"i плати, визначено·i договором оренди, - протягом мiсяuя 
пiсля дати закiнчення (дострокового розiрвання) договору оренди; 

у розмiрi подвiйно'i орендноУ плати, визначено'i договором оренди, -
починаючи з другого мiсяця пiсля закiнчення (достроковоrо розiрвання) 
договору оренди. 

Закiнчення строку дi:i цього Договору не звiльняс ОРЕНДАР Я вiд обо в' язку 
сплатити заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникла, У повному 
обсязi, враховуючи санкцi'i, ПIДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ· 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН 
4.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний: 
4.1.1. Протягом 30 календарних днiв з моменту пiдписання цъого Договору 3 

додатками передати по акту приймання-передачi ОБ'€К. 
4.1.2. Не вчиняти дiй, якi б перешкоджали ОРЕНДАРЮ користуватися 

ОБ'€КТОМ на умовах цього Договору. 
4. l .3. У випадку реорганiзацi'i ОРЕНДАР Я до приnинення чинностi цього 

Договору переукласти цей Доrовiр на таких самих умовах з одним iз 
правонаступникiв, якщо останнiй згоден стати ОРЕНДАРЕМ. 

4.1.4. У разi здiйснення ОРЕНДАРЕМ невiд'смних полiпшень орендованого 
ОБ'€КТА ОРЕНДОДАВЕЦЬ разом з ШДПРИ€МСТВОМ
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ зобов'язаний здiйснювати контроль за здiйсненням 
таких полшшень. 

4.1.5. Вiдшкодувати ОРЕНДАРЮ, у разi приватизацi'i орендованого 
ОБ'€КТ А, вартiсть зроблених невiдокремлюваних полiпшень орендованого 
ОБ'€КТ А, за наявностi згоди ОРЕНДОДАВЦЯ на такi полiпшення, в межах 
збiльшення вартостi орендованоrо ОБ'€КТ А в резулыатi таких полiпшень. 

4.2. ОРЕНДАР зобов'язаний: 
4.2.1. Прийняти по акту приймання-передачi ОБ'€К. 
4.2.2. Використовувати ОБ'€КТ вiдповiдно до йоrо призначення та умов 

цьоrо Договору. 

4.2.3. Свосчасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату та iншi 
платеж~. 

4.2.4. Забезпечити належне збереження, експлуатацiю i санiтарне утримання 
ОБ'€КТ А оренди, його обладнання, iнвентарю та запобiгати його пошкодженню 
1 псуванню. 

4.2.5. При орендi пiдвальних примiщень дотримуватись правил експлуатацi'i 
та ремонту iнженерних комунiкацiй та вимоr БI-ПП-11-104-76 по зберiганню та 
складува~-rню матерiальних цiнностей у пiдвальних примiщеннях, а також 
забезпечити Ух захист вiд аварiй iнженерних комунiкацiй. 

4.2.6. Протягом строку дi'i Договору до передачi ОБ'€КТ А 
ПIДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ по акту приймання-передачi за 
свiй рахунок проводити необхiдний поточний ремонт ОБ'€КТ А ( фасаду 
будинку, покрiвлi, орендованих примiщень, мiсць спiльного користування, 
системи опалення, водопостачання та водовiдведення). Ця умова Договору не 
розглядасться як дозвiл на здiйснення пояiпшень орендованого ОБ'€КТ А i не 
тягне за собою зобов'язання ОРЕНДОДАВЦЯ щодо компенсацi'i вартостi 
полiпшень. 



4.2.7. Забезпечнти пiдготовку ОБ'€КТА до експлуатаuii" в осiннь~-зимо~ий 
nepioд: провести утепления вiкон, дверей, ремонт покрiвлi (у разi необх.~дносп). 

4.2.8. Вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв з пожежноУ безпеки 
розробляти комплекснi заходи щодо забезпечення пожежно'i безпек~ об'екта 
оренди. Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандарпв, норм, 
правил, а також виконання вимог приписiв i постанов органiв державного 
пожежного наrляду та вимог вiдповiдних служб (пiдроздiлiв) ШДПРИ€МСТВА: 
БАЛАНСОУТРИ1v1УВА ЧА (у разi 'ix наявностi). Утримувати у справному стаю 
засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну технiку, обладнання та 
i.нвентар, не допускати Ух використання не за призначенням. Проводити 
розслiдування випадкiв пожеж та подавати ШДПРИ€МСТВУ -
БАЛАНСОУТРИ:М:УВА ЧУ вiдповiднi документи розслiдування. Не допускати 
самовiльного перепланування об1скта без розробленоУ та встановленим порядком 
погодженоi' ШДПРИ€МСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ проектно·i 
документац11. 

4.2.9. Забезпечувати безперешкодний доступ до ОБ1€КТ А представникiв 
ОРЕНДОДАВЦЯ, ШДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА та 
структурного пiдроздiлу виконавчого органу ки·iвськоУ мiсько'i ради (Ки'iвсько·i 
мiськоУ державноУ адмiнiстрацi1), що здiйсmос управлiння майном, та надавати за 
першою вимогою всю необхiдну iнформацiю щодо ОБ'€КТ А для перевiрки 
дотримання ОРЕНДАРЕМ умов цього Договору. 

4.2.10 На вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ або ШДПРИ€МСТВА-
БАЛАНСОУТРИ1v1УВА ЧА проводити звiряння вза€морозрахункiв по орендних 
платежах i оформляти вiдповiднi акти звiрки, щорiчно брати участь в 
iнвентаризацi'i розрахунrсiв станом на дату проведения iнвентаризацi'i на 
ШДПРИ€МСТВI-БАЛАНСОУТРИМУВА Чl. 

4.2.11. Не менш нiж за 2 мiсяцi письмово до припинеIШя використання 
ОБ'€КТ А повiдомити ОРЕНДОДАВЦЮ та ПIДПРИ€МСТВУ-
БАЛАНСОУТРИМ:УВА ЧУ. 

4.2.12. Самостiйно сплачувати варпсть фактично спожитих комунальних 
послуг постачальникам таких послуг, яю надаються за окремими договорами, 
укладеними ОРЕНДАРЕМ з цими органiзацiями (водопостачання, каналiзацiя, 
газ, електрична та теплова енергiя, вивiз смiття i т. п.), за тарифами, якi у 
встановленому законодавством порядку вщшкодовують повну вартiсть Ух 
надання. 

У разi вiдсутностi можливостi укладання прямих договорiв з 
пiдпри€мствами-постачальниками послуг (водопостачання, газ, теплова енергiя 
та iн.), ОРЕНДАР вiдшкодовус витрати ПIДПРИ€МСТВА
БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА за наданi послуги у вiдповiдностi до окремо 
укладених договорiв на пiдставi даних облiку (лiчильникiв) та/або на пiдставi 
виставлених розрахункiв. 

4.2.13. Самостiйно сплачувати на пiдставi договору з ПIДПРИ€МСТВОМ
БАЛАНСОУТРИ1v1УВА ЧЕМ та/або на пiдставi виставлених розрахункiв, 
пропорцiйно орендован.iй площi, частку витрат на утримання прибудинково'i 
територi'i, на ремонт покрiвлi, фасаду, вивiз смiття тощо, послуг по технiчному 
обслуговуванню iнженерного обладнання внутрiшньобудинкових мереж та 



комnенсац~ю витрат ПIДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА 
за 

користування земельною дiлянкою. 

4.2.14. У разi, якщо ОБ'€КТ с об'ппом культурно'i спадщини чи йог~ 

частиною, дотримуватись умов охоронного договору на пам'ятку культурно~ 

спадщини, укладеного мiж ШДПРИ€МСТВОМ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ 
або ОРЕНДАРЕМ та органом охорони культурно'i спадщини, та забезпечувати 

збереження об'скта культурноУ спадщи:ни чи його частини вiдповiдно до вимог 

законодавства у сферi охорони культурноi' спадщини. 
4.2.15. Протягом мiсяця пiсля укладення цьоrо Договору застр~ати 

ОБ'€КТ не менше нiж на його вартiсть за висновком про вартiсть/актом ощнки 

на користь ШДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА, який несе ризик 

випадковоi' загибелi чи пошкодження ОБ'€КТ А, у порядку, визначеному 

законодавством, i надати ОРЕНДОДАВЦЮ та ШДПРИ€МСТВУ

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ копu· страхового полiсу/договору i платiжно~о 

доручення про сплату страхового внеску. Постiйно поновлювати догов1р 

страхування таким чином, щоб на увесь строк ОБ'€КТ був застрахований. 

Обов'язковi для страхування ризики: пожежа, вибух, у дар блискавки, дi'i 

стихiйних явищ, протиправнi дi'i третiх осiб, пошкодження водою, пошкодження 

об'скта оренди при проведеннi ремонтних робiт та iншi додатковi ризики, вiд 

яких необхiдно застрахувати майно, на вимоrу ШДПРИ€МСТВА

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА. 

4.2.16. У разi прийняття рiшення щодо нього про припинення шляхом 

реорrанiзащi' чи лiквiдацii', або порушеннi щодо нього справи про банкрутство в 

господарському судi писъмово повiдомити про це ОРЕНДОДАВЦIО та 

ПIДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРШv1УВАЧУ в 10-денний термiн з дати 

прийняття вiдповiдного рiшення. 

4.2.17. У разi приватизацii' ОБ'€КТА ОРЕНДАРЕМ в 10-денний термiн 

надати ОРЕНДОДАВЦЮ та ШДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ 

копiю нотарiально посвiдченого договору купiвлi-продажу ОБ'€КТ А та акта 

приймання-передачi. 

4.2.18. У разi змiни рахунку, назви пiдприсмства, телефону, 

мiсцезнаходження письмово повiдомляти про це ОРЕНДОДАВЦЮ у тижневий 

строк. 

4.2.19. Забезпечити належне утримання iнженерних комунiкацiй 

(водопроводу, каналiзацi'i, електричних та опалювальних мереж), якi знаходяться 

на ОБ'€КТI. У випадку аварiй та проведения планових ремонтних робiт 

повiдомляти про це ОРЕНДОДАВЦЮ та ПIДПРИ€МСТВУ

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ. 

4.2.20. Пiсля припинення дii' цього Договору протягом 3 календарних днiв 

передати майно по акту приймання-передачi ПIДПРИ€МСТВУ

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ. Акт приймання-передачi ОБ'€КТ А пiдписусться 

вiдповiдним ОРЕНДОДАВЦЕМ, ОРЕНДАРЕМ та ПIДПРИ€МСТВОМ

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧЕМ. У разi невиконання цього пункту ОРЕНДАР 

сплачус неустойку у подвiйному розмiрi орендно'i плати. 

4.2.21. З метою приведения розмiру орендно'i плати у вiдповiднiсть iз 

новими ринковими умовами ОРЕНДАР мае надати ОРЕНДОДАВЦЮ новий звiт 

з незалежноУ оцiнки ОБ'€КТ А: 



за три мlсяцi до дати зак· . . 
. . · ~нчення цього Договору - якщо Доrов1р укладено 

rv1eнllle нtж на три ро~и 1 ОРЕНДАР бажас продовжити Договiр на новий строк, 
/!' через три роки шсля дат,., n . · 
аоо . . ' у опереднього зВiту - якщо Доrов1р укладено на 

три i 61льше рою_в. . 

ОдноLJасно 13 зВI:гом надаеться заява про продовження Договору на новий 
якщо нова оц1нк ·" 

строк~ · а зд~иснюе:ться з метою продовження дii" Договору на 

нови и строт<. 

Порушенн:я ~РЕН~ЕМ зазначеного у цьому пунктi строку надання звiту 
про незалежну ощнку бшьше н.iж на два мiсяцi с пiдставою для непродовження 

Договору на новий строк або для дострокового розiрвання Договору. 

Пр~пущ~~и~ стр.?к може бути поновлений на пiдставi рiшення постiйно'i кoмici"i 
Кювсько1 м1сько1 ради з питань власностi. 

4.2.22. У разi необхiдностi здiйснити заходи з метою пристосування 

ОБ1€КТ А до потреб людей з обмеженими фiзичними можливостями. 

4.2.23. У разi виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацiй, 

пов'язаних з природною стихiпо: ураган, землетрус, великий снiгопад, 

ожеледиця тоща, надавати сво'iх працiвникiв для лiквiдацiУ i'x наслiдкiв. 

4.2.24. Здiйснити нотарiальне посвiдчення та державну реестрацiю цього 

Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок сво'iх коштiв. 

4.2.25. Сторони вживають заходи для здiйснення державноi' реестрацii' права 

власностi територiально'i громад.и мiста Киева на ОБ'€КТ. 3 цi€ю метою 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ вживае заходiв, передбачених рiшенням Ки1всько1 мiськоi' 

ради вiд 23 жовтня 2013 року №270/9758 «Про питання, пов'язанi з державною 

ресстрацiею речових прав на нерухоме майно, що належить до комунально'i 

власностi територiально'i громади мiста Киева», зокрема, забезпечуе видачу 

протягом шести мiсяцiв з моменту укладання цього Договору секретарем 

КиУвськоУ мiськоУ ради або iншою уповноваженою особою довiреностi 

ОРЕНДАРЮ для вчинення вiд iменi територiально'i громади мiста Киева всiх 

дiй, необхiдних для здiйснення технiчноУ iквентаризацi'i i ресстрацi'i права 

власностi територiальноi' rромади мiста Кие:ва на ОБ'СКТ. Витрати, пов'язанi з 

вчиненням цих дiй, покладаються на ОРЕНДАР Я, з йога згоди. 

4.2.26. Забезпечувати наявнiсть на територi'i об'ектiв оренди нотарiально 

посвiдчених копiй документiв, якi засвiдчують особу та надають право 

перебувати та здiйснювати господарську дiяльнiсть на територiI об'екта оренди 

(паспорт, свiдоцтво про реестрацiю, в1шиска (витш-) з единого державного 

реестру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв, договорiв оренди 

( суборенди), трудовий договiр мiж працiвником та особою, яка використовуе 

найману працю, трудова книжка, дозвiльнi документи тоща). Письмово 

ловiдомляти ШДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИivfУВАЧУ про особу, яка мае 

право перебувати (здiйснювати) господарську дiяльнiсть на територi"i об'екта 

оренди у тижневий строк. 

4.3. ШДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРИivfУВА Ч зобов'язане: 

4.3.1. у непереданих в оренду примi~еннях забезпечувати додержання 

вимог нормативно-правових актiв з пожежно1 безпеки. 
4.3.2. Здiйснювати 1<онтроль за виконан~ям ОРЕНД_~РЕМ умов цього 

Договору i у разi виникнення заборгованосп з орендно1 плати або шших 



)l(iB вжити заходiв щодо погаш
ен б . 

плаrе iдН)' претензiйно-позовну р
об ня за орrованост~ , в тому wcлi проводити 

i)1 f10B • • .., оту. 

в 4 3.3 . У раз1 здшснення ОРЕНД
АРЕ . , 

, КТ А ОРЕНДОДАВЕЦЬ М невщ смних полinшень орендова
ного 

оБ € СОУТРI1МУВА ЧЕМ зобов'я р __ азо~1" з ПIДПРИ€МСТВОМ-

БА]1А1-I . 
зании зд~иснювати контроль за здiй

сненням 

raJd'L"< nолшшень. 

5. ПРАВА CTOPm· 

5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ мае пр
аво : 

5.1 .1. Проводити необхiдни_й оr
ляд та перевiрку викона~шя

 ОРЕНДАРЕМ 

умов цього Догово~~- В процесi перевiрки викона
ння умов цього Договору 

оренди може бути здшснена
 фото- або вiдеофiксацiя стану та у

мов використання 

ОБ'СКТА. 

5.1.2. Виступати з iнiцiативою 
щодо внесения змiн до ц

ъоrо Договору або 

його розiрвання У разi поriршення стану орендованоrо майна внаслiдок 

невиконання або неналеж
ноrо виконання умов цьо

rо Договору. 

5.1.3 . Вiдмовитися вiд договору та вжити необхiдних заходiв для 

примусового виселення
 ОРЕНДАР Я при неспл

атi ОРЕНДАРЕМ орен
дноi· плати 

протяrом 3 мiсяцiв пiдряд з дня закiн
чення строку платежу. 

5.1.4. Контролювати з залученням ШДПРИ€МСТВА-

БАЛАНСОУТРИМУВ
А ЧА виконання умов

 цього Договору та 
використання 

ОБ'СКТ А, передан ого в оренд
у за цим Договором, 

i у разi необхiдностi спiл
ъно з 

ШДПРИ€МСТВОМ-Б
АЛАНСОУТРИМУВА

 ЧE!v'I вживати вiдпо
вiдних заходiв 

реагування. 

5.2. ШДПРИСМСТВО-БАЛА
НСОУТРИМУВА Ч м

ае право: 

5.2.1. Проводити необхiдний 
огляд та перевiрку ви

конання ОРЕНДАРЕ
М 

умов цьоrо Договору
. В процесi перевiрк

и виконання умов ц
ьоrо Договору 

оренди може бути здi
йснена фото- або вiдеофiксадiя стан

у та умов використан
ня 

ОБ'€КТА. 

5.2.2. Стягнути з ОРЕНДАРЯ заборго
ванiсть з орендноi' плати та iншi 

збитки, заподiянi ним невиконанням своi"х зобов'язань за цим Договором , 

шляхом звернення ст
ягнення на його кошт

и та майно в порядк
у , визначеному 

законодавством У к
раj·ни. 

5.3. ОРЕНДАР мае право: 

5.3.1. Використовувати ОБ'€
КТ вiдповiдно до йоrо 

призначення та умов 

цього Договору. 

5.3.2. Виступати замовником на виготовлення проектно-кошторис
но'i 

документацii' на пр
оведения ремонту

. 

5 .З .з . На час проведе
ния ремонту пор

ушувати питания
 про зменшення

 

орендноi· плати для частк
овоi' компенсацii' своi'х витрат на ремонт

 з урахуванням 

вимог пiдпункту 3.8 цьоrо Договору. 

5.3.4. Сплачувати орендну п
лату авансом за будь-який перiод у

 межах 

строку дii' Договору. Iндексацiя орендноi' п
лати в цьому випадку 

проводиться у 

вiдповiдностi до Метод
ики розрахунку орендно

i· плати за майно тери
торiальноi· 

rромади мiста Киев
а, яке лередасться в

 аренду. 



з.S. Звернути:я до ОРЕН
ДОДАВ · -

3 

. . 

5. 11 ,,а орендно1 плати лкщо 3 
н ЦЯ клопотанням щодо в1дпов1дного 

wenlV' . ' езалежн . . 

i11eH nередбаqею цим Договором
 аб . -их 81~ нього обставин зм1нилися 

~ov11 , НДАРЯ ' 0 ~стотно попршився стан ОБ'
€КТ А не з 

•
1• оРЕ - · 
,н,r З . 

а 1 5 J.6. а попередньою згодою ОРЕНДОДАВ 
. , 

· Суборендну плату в . . ЦЯ здавати ОБ €КТ в 

11бореНдУ· . 0 
розмJрI, що не перевищуе о

рендноi' плати за 

с., боренди, отримуе 
РЕНДАР 

.. · 

00'cf(f су . К · ' а решта суборендно1 плати
 спрямовус-ться 

б,о.Юкету м1ста иева. 

до 5 3 7 За зrодою ОРЕНДОДАВЦЯ 
. . 

. • · . 
проводити замшу, реконструкщю, 

розLIIИР~ння, техючне переозб
роення ОБ'€КТ А, що зумов

люс пiдвищення йоrо 

08ртосп. 

6. ВIДПОВIДАЛЬЮСТЬ C
TOPIH 

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе вiдповiдальностi за збитки, нанесенi 

ОРЕНДАРЮ внаслiдок aвapii" iнженерних комунiкацiй, якi знаходяться на 

ОБ'(КТI або за його межа
ми, якщо вину ОРЕНДО

ДАВЦЯ не встановлено.
 

6.2. За несвосчасну та не в 
повному обсязi сплату 

орендноi· плати та iнш
их 

платежiв на користь Ш
ДПРИ€МСТВА-БАЛ

АНСОУТРИМУВА ЧА
 ОРЕНДАР 

r сплачуе на користь ШДПРИ€МС
ТВА-БАЛАНСОУТР

ИМУВА ЧА пеню в 

розмiрi 0,5 % вiд розмiру несплачени
х орендних та iнших л

латежiв за кожний 

день прострочення, але не бiльше розмiру, встановленого законодавством 

Украrни. 

Крiм того, орендар 
згiдно з пунктом 2 статгi 625 Цивiльного кодексу 

Украi·ни сплачуе iнфляцiйнi витрати по заборго
ваностi та 3 % рiчних вiд 

простроченоi' суми за
боргованостi. 

У разi, якщо на дату сплати орендноi' плати заборгованiсть за нею 

становить загалом не
 менше нiж три мiся

цi, ОРЕНДАР також
 сплачуе штраф у 

розмiрi 3 % вiд суми заборгованос
тi. 

У випадку примусов
ого стягнення оренд

ноi· плати та iнши
х платежiв у 

порядку, встановлено
му законодавством У

краi'ни, з О.РЕНДАР
Я також можуть 

стягуватись у повному обсязi втр
ати, пов'язанi з таким

 стя.гненням та iнши
ми 

процедурами розiрван
ня договорiв (демонта

ж, зберiгання тощ о). 

6.3. ОРЕНДАР вiдшкодову€
 ШДПРИ€МСТВУ-Б

АЛАНСОУТРИМУВА
ЧУ 

збитки, спричиненi нена
лежним ремонтом або е

ксплуатацiею ОБ'€КТ А
. 

. При погiршеннi стану
 або знищеннi об'Е:кта 

оренди з вини ОРЕН
ДАР Я вiн 

вщшкодовуе ШДПРИ€
МСТВУ-БАЛАНСОУ

ТРИМУВА ЧУ збитки
 в подвiйному 

Р0змiрi вартостi, яка не
обхiдна для вiдновлен

ня майна. 

Вiдшкодування збиткi
в, передбачених цим п

унктом Договору, здi
йснюеться 

лише за умови, якщо вищезазначенi ризики не застраховано або розмiр 

страхового вiдшкодув
ання менте розмiру з

авданих збиткiв. 

6.4. Ризик випадковоi· загибелi ОБ'€КТ А несе ШДПРИ€МСТВО

БАЛАНСОУТРИМУВА Ч. 

6.5. У разi звiльнення ОРЕНДАРЕМ ОБ'€КТ А без письмового 

~опередження ОРЕНДОДАВЦЯ 
та ПlдгIРИ€МСТВА-

АЛАНСОУТРИМУВА ЧА, а т
акож без складання акта про 

передачу ОБ'€КТ А 8 

належному станi ОРЕНДАР
 несе повну матерiальну вi

дповiдальнiсть за нанесенi
 



~ 3 цим збитки в повному ix розмiрi та сплачу€ · ШДПРИ€МСТВУ
," з б pJICOYTPillvIYBA ЧУ орендну плату за весь перiод користування до 
ьАЛ ання акта прийманвя-передачi ОБ'€КТ А. 
iдnJiC .., . 

п 6,6. За маино, залишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому примiщеннi без 

ядУ та охорони, ОРЕНДОДАВЕЦЬ та ПIДПРИ€МСТВО-

11~;АJ-1СОУТРИМУВА Ч вiдповiдальностi не несуть. 
6 6.7. При невиконаннi або порушеннi однiЕ:ю iз СТОРIН умов цього 
доrовору таз iнших пiд~тав, передбачених законодавчими актами Украi'ни, ц

ей 

доrовiр може бути роз1рваний достроково на вимогу однiеi' iз СТОРIН за 

рiwенням су~ .. 
6.8. Сшрю питания по цьому Договору розглядаються у порядку, 

встановленому законодавством Украi'ни. 

6.9. У разi наявностi у будiвлi або спорудi кiлькох орендарiв ОРЕНДАР несе 

солiдарну вiдnовiдальнiсть за належний технiчний стан цiei' будiвлi або сп
оруди, 

'ix фасаду, iнженерних комунiкацiй, санiтарне утримання об'екта оренди та 

прибудинковоУ територiУ. 
6.10. У разi вiдмови ОРЕНДАРЯ вiд пiдписання акта приймання-передачi 

протягом 20 днiв з дати отримання акта вiд ОРЕНДОДАВЦЯ Договiр припиняе 

СВОЮ Д1Ю. 

7. ВIДНОВЛЕННЯ ОБ'€КТА ОРЕНДИ ТА УМОВИ ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ 

7 .1. Амортизацiйнi нарахування на об'ект оренди нараховуе та залишае: у 

своему розпорядженнi ШДПРИ€МСТВО-БАЛАНСОУТРI1МУВА Ч/ОРЕНДАР. 

Амортизацiйнi нарахування використовуються на вiдновлення ОБ'€КТ А. Пр
аво 

власностi на майно, придбане або набуте в iнший спосiб за рахунок 

амортизацiйних вiдрахувань, належить територiальнiй rромадi мiста Киева. 

7 .2. ОРЕНДАР не мае: права без письмово'i згоди ОРЕНДОДАВЦЯ 

проводити переобладнання, перепланування, ремонт ОБ'€КТА, вести будiвел
ьнi 

роботи на прибудинковiй територii'. 
7 .3. Згода на виконання таких робiт надасться листом ОРЕНДОДАВЦЯ, в 

якому зазначаеться про надання згоди, погодження проекту (якщо його на
явнiсть 

передбачена законодавством Укра'iни), кошторису витрат та термiн ви
конання 

робiт . 
7.4. Будiвельнi роботи на ОБ'€КТI виконуються тiлъки на пiдставi 

проектно-кошторисно'i документацi'i, розроблено'i та затвердженоУ в 

установленому законодавством Укра~iни порядку, та при наявно
стi дозвiльних 

документiв на виконання будiвельних робiт, отриманих в установленому 

порядку. 

7.5. У разi закiнчення/припинення дi'i цього Договору або при його 

розiрваннi ОРЕНДАР зобов'язаний за актом приймання-передачi повернути 

ОБ'ЕЖТ ШДПРИ€МСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ у станi
, не гiршому, нiж в 

якому перебував ОБ'€КТ на момент передачi його в аренду, з 
урахуванням ycix 

здiйснених ОРЕНДАРЕМ полiпшень, якi неможливо вiдокремити
 вiд ОБ'€КТ А 

без заподiяння йому шкоди, з урахуванням зносу за перiод с
троку дi'i договору 

оренди. 



7.6. Для отрнмання 1rоди ОРЕНДО,ЦЛВЦЯ на здiйснення лолi пшень 
оrЕНд~Р п~~ас заяву I матерiали згiдно з Положен ням про аренду май н ~ 
rер1нор1ально1 громадн мiста Кш:nа, затвердженим рiшенням Ки'iвськоТ мiс ько1 
ради вiд 2_ 1 .04.20 J 5р. №4 I 5/ 1280. 

Варт1сть потпшень ОБ'€КТ А, проведен их ОРЕНДЛРЕМ бе-з згом 
ОРЕНДО~~ВЦ~, якi не можна вiдокремиn, без шкоди для ОБ'Е:КТ А. 
комnенсащ1 не п~длягас , 

ОР~НДАР вправi залишити за собою проведенi ним полiпшення ОБ'(~Т f:-· 
здiйснен1 за рахунок власних коштiв, якщо вони можуть бути вiдокремлею в1д 

ОБ'€КТ А без заподiяння йому шкоди . 
Полiпшення ОБ'€КТ А, виконанi ОРЕНДАРЕМ за власнi кошти згiдно 3 

вимоrами пiдпункту 7.3 цього Договору, якi неможливо вiдокремити вj~ 
ОБ'Е:КТ А без заподiяння йому шкоди, залишаються у комунальнiй власност, 
територiально'i rромади мiста Киева за винятком приватизацi't', продажу або 
iншого вiдчуження ОБ'Е:КТ А ОРЕНДАРЮ. 

ОРЕНДАР мае право отримати вiдшкодування витрат, здiйснених на 
невiд'смнi полiпшення, виконанi за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ, якщо ОРЕНДАР 
належно виконував умови договору протятом строку його дi 'i, а 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ не подовжив дiю договору пiсля закiнчення строку оренди , У 

зв 'язку з необхiднiстю використання об' скта оренди для власних потреб. 
Розмiр вiдшкодування витрат, здiйснених на невiд'Е:мнi полiпшення , 

визначасться за результатами незалежноУ оцiнки. 

8. ОСОБЛИВ! Yl\'JOBИ 

8.1. ОРЕНДАР не мае права передавати сво'i зобов'язання за цим Договором 
та передавати ОБ'€КТ повнiстю або частково в користування iншiй особi, 
укладати договори (контракти, угоди), пов'язанi з будь-яким використанням 

· ОБ'Е:КТ А iншою юридиqною чи фiзичною особою без попередньоТ письмовоi 
згоди ОРЕНДОДАВЦЯ. 

ОРЕНДАР не мае права укладати договори(контракти, угоди), у тому (.шслi 
про спiльну дiяльнiсть, пов'язанi з будь-яким використанням ОБ'СКТ А iншою 
юридичною чи фiзичною особою без попереднього дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ. 

Порушення цie'i умови Договору с пiдставою для дострокового розiрвання 
цьоrо Договору в установлен ому порядку. 

8.2. Рiшення про передачу ОБ'€КТА (його частини) в субаренду надасrъся 
ОРЕНДОДАВЦЕМ в установленому порядку. 

8.3. ОБ'€КТ повинен використовуватися ОРЕНДАРЕМ тiльки за цiльовим 
призначенням, обумовленим пiдпунктом 1.1 цього Договору . 

8.4. Порядок участi ОРЕНДАРЯ в утриманнi, ремонтi i технiчному 

обслуговуваннi будiвлi, у т.ч.: ремонтi покрiвлi, фасаду будинку, iнженерного 
обладнання внутрiшньобудинкових систем i зовнiшнiх iнженерних мереж; вивiз 
смiття; благоустроi' та санiтарному утриманнi прибудинково'i територi"i, 

компенсацiю витрат ПIДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА за 

користування земельною дiлянкою та мiсцями загального користування , 

визначаЕ:ться окремим договором, який укладаеться з IПДПРИ€МСТВОМ
БАЛАНСОУТРИ1v1УВА ЧЕМ або iншою експлуатуючою органiзацiею. 



8.5. У разi виявлення факту використання ОБ'€КТ А не за цшьовим 

прнз1:1аченням Договiр може бути розiрвано. 
ОРЕНДАР зобов'язаний додатково сплатити рiзницю мiж арендною 

платою, розрахованою за фактичний вид використання ОБ'€КТ А, встановлений 

nеревiркою, та арендною платою, визначеною цим Договором за весь перiод 

оренди, з дати останньоУ перевiрки, проведеноi' згiдно з п. 17.1 Положения . 

8.6. За порушення договiрних зобов'язань в частинi страхування об'скта, 
nеревищення орендованоi' площi, торгiвлi за неuiльовим nризначенням, а також 

при недотриманнi iнших умов договору. Договiр може бути розiрвано 

достроково в установленому законодавствi порядку. 

9. СТРОК ДП ДОГОВОРУ 

9 .1. Цей Договiр с укладеним з моменту пiдписання його СТОРОНАМИ i 
дiсз"~С)" ~'\..\.l~ 20J.орокудо" ~~ " ~1.ч.J 2~2.~року._ 

У разi, якщо законом передбачене нотарiальне посвщчен~ 1 державна 

ресстрацiя, цей Договiр с укладеним з моменту державноi' ресстрац11 • . ~ 
9.2. Yci змiни та доповнення до цього Договору оформляються в письмовш 

формi i вступають в силу з моменту пiдписання i'x Сторонами. . 
9 .3. Одностороння вiдмова вiд Договору не допускасrься, кр1м випадку, 

передбаченого пiдпунктом 5.1.3 цього Договору. Лист з вiдмовою вiд Договору 
направляЕ:ться поштою з повiдомленням про вручення за мiсцезнаходженням 
ОРЕНДАР Я, вказаним у Договорi. Договiр с розiрваним з дати одержання 

ОРЕНДАРЕМ повiдомлення ОРЕНДОДАВЦЯ про вiдмову вiд Договору, або з 
дати повернення ОРЕНДОДАВЦIО вiдмови вiд Договору з вiдмiткою вiддiлення 

зв'язку про вiдсутнiсть ОРЕНДАРЯ за вказа.ною адресою. 

9.4. Договiр прИПИНЯ€ТЬСЯ в разi: 
- лiквiдацН ОРЕНДОДАВЦЯ або ОРЕНДАР Я; 
- невиконання або систематичного неналежного виконання iстотних умов 

договору; 

- закiнчення строку, на який його було укладено; 
- приватизацii' об'шта оренди ОРЕНДАРЕМ (за участю ОРЕНДАРЯ); 

- банкрутства ОРЕНДАР Я; 
- загибелi ОБ1€КТА; 

- у разi смертi ОРЕНДАРЯ (якщо орендарем с фiзична особа); 
- в iнших випадках, передбачених законом. 

9.5. Договiр може бути розiрвано за погодженням Сторiн. Договiр 

вважасться розiрваним з дати повiдомлення ОРЕНДАРЯ/ОРЕНДОДАВЦЯ про 

зrоду розiрвати Договiр, але не ранiше дати повернення ШДПРИ€МСТВУ

БАЛАНСОУТРИМУВА ЧУ ОБ'€КТ А за актом приймання-передачi. 

9.6. На вимогу однi€i' iз CTOPIH Договiр може бути достроково розiрвано за 
рiшенням суду у разi невиконання СТОРОНАМИ сво'iх зобов'язань та з iнших 

пiдстав, передбачених законодавчими актами У краi'ни. 

9.7. Для продовження дi'i Договору на новий строк ОРЕНДАР звертасться до 
ОРЕНДОДАВЦЯ за три мiсяцi до закiнчення строку дi'i цього Договору iз заявою 

про продовження Договору на новий строк. До заяви додаЕ:ться новий звiт з 

незалежно'i оцiнки ОБ'€КТА, як передбачено пунктом 4.2.20 цього Договору. 



у разi неотримання ОРЕНДОДАВЦЕМ заяви ОРЕНДАРЯ i звiту з 
а11ежно'i оцiнки ОБ '€КТ А протягом двох мiсяцiв з дати закiнчення 

1 ~ез . .. О 
rра}{ичноrо строк~ для tx надання, РЕДОДАВЕЦЬ зобов'язаний направити 

оРЕНДАРЮ повщомлення про припинення цього Договору. Зазначене 
nовiдомлення повинно бути направлено не пiзнiше одного мiсяця пjсля 
закiнчення строку дi'i Договору. 

У разi вiдсутностi заяви однiе'i iз СТОРIН про припинення цього Договору 
/, або змiну його умов пiсля закiнчення строку його дi'i протягом одного мjсяця 

Доrовiр вважаеться продовженим на той самий строк i на тих самих умовах, якi 
/ були передбаченi цим Договором. 

Зазначенi дi'i оформляються вiдповiдним договором, який е невiд'емною 
частиною цього Договору. 

9.8. Цей Договiр складений в трьох примiрниках: по одному примiрниJ<у для 
ОРЕНДОДАВЦЯ, ОРЕНДАРЯ та ШДПРИ€МСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВА ЧА. 
Кожний з примiрникiв мае однакову юридичну силу . 

10.ДОДАТКИ 

Додатки до цього Договору е його невiд'емною i складовою частиною. 
До цього Договору додаються: 

акт приймання-передачi орендованого майна; 

розрахунок орендно'i плати; 

викопiювання з по по верхового плану. 

11. МIСЦЕЗНАХОДЖЕIПIЯ ТА ПЛА ТIЖНI РЕКВIЗИТИ CTOPIH 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Департамент комунально'i 

власностi м. Киева 

01001 м. Ки'iв, 
вул. Хрещатик, 1 О 
UA648200190000035414045024278 
в ГУ ДКСУ ум. Киевi 
Код банку 820019 
Код €ДРПОУ 19020407 
тел. 202-61-76 
факс 202-61-77 

' . \ ' . 

ОРЕНДАР 

ТОВ «НДI «ЖИТТЯ» 

0311 О, м. Ки'iв, 
вул. Олексi'iвська, буд. 3 
€ДРПОУ 38919077 
Поточний рахунок № 
UA 813206490000026008052638317 
у Фiлi'i «РОЗР. ЦЕНТР» АТ КБ 

<<ПРИВА ТБАНК>>, 

МФО 320649 

опил 

_tm ,~ ,., · 

ШДПРИ€МСТВО

БАЛАНСОУТРИМУВА Ч 

Ки'iвський мiсък11й 

полоrовий будинок № 5 
03037, м . Ки'iв, 

прос. Валерiя Лобановського , 2 
Поточний рахунок № 
UA258201720314281001203048595 
в Державнiй казначейськiй 

службi Укра'iни м.Ки'iв 

МФО 820172, 
I<ОД €ДРПОУ 01993730 
тел. 275-80-77, факс 270-31-70 

Говснв 



Додаток 1 

до договору вiд ~Q. С \ . iG W № ~ \ ~ 5"" 

РОЗРАХУНОК 

орендно·i плати по 1:1ежитловому примiщенню (споруди) 

за адресою: мiсто Ки'iв, просп . В . Лобановського, 2, будiвля Головного корпусу «Б», 2-й поверх 

станом на 31.12.2019 р. 

l. Плаща примiщень (споруд), яха переда€ться в орендне користування 152,8 кв. м 

2. Вартiсть об' €кта оренди , яке € частиною нежилого будинку (споруди,) вiдповiдно до 

висновку про вартiсть майна станом на З 1 грудня 2019 р. виконаноi' суб'ектом оцiночноi· 

дiялъностi ПП «Саната)) склада€ 2865000 (два мiльйони вiсiмсот шiстдесят п 'ять тисяч) 

гривенъ без ПДВ. 

3. Орендна ставка у % вiдповiдно до Методики розрахунку орендноI плати за 

користування майном територiалъноУ громади мiста Киева, затвердженоУ рiшенням Киi'вради 

вiд 21 .04.2015 № 415/1280 (iз змiнами та доповненнями) становить 11 %. 

4. Розмiр рiчноi: орендноУ плати 2865000*11 % = 315150,00 грн.(без ПДВ) 

5. Розмiр мiсячноУ орендно'i плати 315150,00/12* = 26262,50 (без ПДВ) 

6. Розмiр орендноi' плати за кожний наступний мiсяць розраховусться шляхом 

коригування розмiру мiсячно1 орендноi' плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфлядi"i за 

поточний мiсяць . 

7. Податок на додану вартiсть сплачусться орендарем окремо вiд орендно'i плати у 

розмiрах та порядку, встановленому чин-ним законодавством Укрюни. 

8. Розмiр за 1 кв. м 

ПIДПРИ€МСТВО - БАЛАНСОУТРИМУВА Ч 

Ки'iвський мiський пологовий будю-ю1с № 5 
03037, м. Ки'iв , прос. Валерiя Лобановського, 2 
€ДРПОУ О 1993 730 
П/р № UA25820l720314281001203048599 

· ейськiй службi Укра'iни 

' 

ВС(СВ 

171,88 грн. (без ПДВ) 

ОРЕНДАР 

ТО В «НДI «ЖИТТ Я» 

0311 О , м. Киi'в , 

вул. Олексi'iвська, буд. 3 €ДРПОУ 38919077 
Поточний рахунок № 

U~~ 06490000026008052638317 у Фiлi'i 
' Р» АТ КБ «ПРИВА ТБАНК» 
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