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2.z1, ГIередtlча оренliованOго Майна у суборелlду заборогlясться,

2.5. ризиiс врI I iадковоТ заrгибе:ri або упrкодже[ Iня об'ектУ ОреНДИ НеСе ОРЕL{ ДОДАВЕЦЬ,

у разi припLI I { ення цього / { огсlвору МайI ,1о ilовсртасться ор ЕндАр Ем

/ l,e€n) ;  зоt ес# Ё o:,q?:{ ii: i# "fi ф ?е ц{ е g f'Из Ц Z
орЕнддI ' шовер,гас Майно Бzulаlлсоутримуваtlу аналогiчно порядку, всl,ановлеtIOму при

гtеlэе7да.лi майtна орЕндАрЮ цiам Договором.
Майпо I ] важас1ьOя повеI ]неFIим .БалансоутримувачУ З MOI\4eI rTy пiлписаFI I Iя стороFIами акта

приймання *  перелачi, когtiя якого надаеться орЕLIдАрЕ^ I  орЕНдоддвцЮ у мiся,lний TepMiH з

дати його пiдпlасанн.я.

2,6. обов'язоI ( по cl(.;1al[ .tLiцIo акта прийманняпередачi покладасться на OPEH!{ APfL

3.ФрдFцд]Адд4тъ

З.l.Орендна плата у розмiili { ц I_гривень / базова заZl€еDz?liсяцьtЩэiк без ГI lfВ,

i(оригустьсrr на irтдеIсс irlфляцii, починаIочи з ZW&_ мiсяця, рЪзраховаFIа За "МетОДикою

розрахунку та IJLIкористання плати за оренду державного майна", яка затверджена Постановою

Кабirrе1У MiHicTpiB УкраIллИ вiд 0z| .10.95p. лъ786 iз змiнами та доповFIеннями до riеi,

I { арzrхуватrня I li]R на суму орен2lноi плати здiйснюеться згiдно чинFIого заI (о[ lодавства.

з,2 Оренлна пJIата за кожний наступttий мiсятtь визначасться шляхом КОРl: IГ\ /ВаI { ня орегlдноТ

гIJIа,ги за поI lередttiй мiсяtiь tta i11деttо iнфляцii за наступний пцiсяць.

] .3. Орендна гIлата перераховусться таким чином:

 50''lо  до держ(ав[ Iого блолrкет5z по мiсцло peccTpauii орЕнддРЯ у податковiй irrспекцiТ гIа

рахунки вiдкритi вiддiленнями казначейства  у розмiрi ?О4 ? грн.

 50%   балашаоyтриiъ{ уЕачу  у розмiрi ?О4 ? гон.

З.4. Орендна плаrга сплачусться ОРЕLI !ДРЕМщомiсяця у TgpMiH не пiзнiше 12 числа LIаступl{ ого

мiсяцяt на вiдtсритi рахунки державного казначейства згiдно коду бюдхсетноi класи(liкацiт 22080200

., пла1а за Opeцi_(y / ] ержавI ]ого майна бюдхсетних установ i не затlе> ltить вiд наслiлttiв господар,rоi

дi> lльностi О Р t!НДА Р Я,

З.5. ОфорiчIЛенi{ я платirкних доручень повинI Iо здiйснюватися у вiдrтовi/ { ностi з наказоlл вiд

28.02,0: ' NsB7 ДАП ,,Про затвердхtення зтиiн та доповнень до наказiв вiд 0i .01.02 NsЗO]  ДПА
YitpaiHTa та вiд 01,0в.01 Nьз06" та Iнструкцii про мiжбанкiвський перекrtз грошсй в YKpaiHi iз

нацiотлеt.пытiй валютi, ,IKa затверджена Постановоло прав;тiння I IацiоrrаJIьI { ого банtсу Украiни вiдt

.l 7.0З.04 N91 10, з / ] оI рип,IаLIням наступного порядку:

,,. 101 ;  .{ ,22080200,t * Nа12/02 оД" *  I з4.6,7зз] : lх> | 1

Х _ вид пJIа1ежу: 1  орендна плата, 2  пеня; 3  авансовий платiж, ЗаВДаТОК

_3.6. РозмiР орендноТ плаIИ переглядастьсЯ на вимогУ однiеI  iз cTopiH у разi змiriи пцетодиltи iJ

розраху} I ку, змiн централiзованих цiн i тарифiв та в iнших випадках, передба,тених чиFI I ,I I4м

закоI lодавст,tзопл YtcllaTH и,

З.7. Оренл[ lа пjIа,га, пеl]ерахова} Iа несвоечасно або не в повному обсязi, пiдляI гас iндеiссацii i

0,гягустьсЯ до бl< r/ llке,гУ та БаlансоуТримувачУ )/  BI ,I зFIaLIeHolvIY I lyFIKToN4 З.3. сгI iввiдriоllтеtlrt i,

triдtlоlзiдrtс) / ] о (]иI I I Iоl,о заI (онодаВства Украiни, з урахуваI ]ням пенi в розптiрi ltодвiйtIоТ oбrlir< oBoj'

ставrси LiБу на / laTy tIарахування пенi вiд суми заборгованос,тi, З урахуваtiняtrl iгtдексацiт. за

котtний / ] ень прострочеI l[ Iя, вклIочаючи день оплати.

З.8. I { аднОрNIати1]LIа сума ореНдноi плаТи, lцО надiйшла до бюдrкету та Балансоутримувачу,

пiд_lrягас в ус"гановJIеLIомУ порrIдку залiку в рахунок наступних платехtiв.
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а ртI t1.dцI  Йцщх_ts Iдр4хувдщ

4.1, Апrортизацiйнi вiдрахування на ореLIдоване нерухоме Майriо нараховуються його

Ба.ltаiлtссlу,три]чIуваLiеп{  i викоlэистовуютьсrl на повне вiдновлення орендованих осLIовtIих фонлiв.
4.2. Полiптuеrтня ореFIдоваI Iого I t4айна, здiйсненi за рахунок аморт!{ зацiйних

вiлрахуваttь, с державгIою власнiстю.

ý:._9шдзщ BI*  Q tЕ цIд АР Д

О Р Е Н/JД Р зобов'язуст,ься :

5,1.ВиксllэистоI ] увати ореLI / ]оваLIе Майно вiдповiдно ло його признаLIення та умов цього !оговору.
5.2, Свосчасно iy повному обсязi сплачувати орендну плату у спiввiдrrошеiлнi визI IаLIеному у п.З.3

I { ього / ,{ оговору.
,,.5,З. ЗабезпеLIити збереrкення орендованого Майна, запобiгати його пошltод)кенню i псувалtгlло.

Утримувати I j lepyxoмe MaliHo у cTaHi, передбаченому санiтарними нормами та правилаh,Iи
,,., 1lожсжноi безпеки вiдповiдно до вимог Правизr поrкеrкноi безпеки Украiтlи.

5.4.СвосчасLiо виконувати за вJIасний кошт капiтальtlий, поточний ,га iгI lпi види ремогl,гiв
орсllдоваFIого МайrIа.

5.5. LЩомiсячFIо не пiзлtiше 12 числа звiтувати ОРЕН!ОДАВЦЮ та балапсоутримувача uро

BIIeceFI I ] rl оретlдtлоi пJIати, скоригованоi на iндекс iнфляuii, до державного бюдлtету та на

розрахунковий рахуноlс бzuтансоутримувача з одночасним наданFIям копiй платiжних доргIень з

Bi2lMiTKoto обслуговуtоLIого баrrку.

5,6. У разi припr.rнеi{ ня або розiрвання fiоговору поверFIути Балансоутримувачу оретlдоваI ]е

Майно за актом приймання  передачi у налехсному cTaнi, не гiрlлому Hix<  на MoMeI ]T передачi його

в ореI I / ] у, : ]  врахуваI I гIяN,I  нормального фiзичного зносу, та вiдшкодуватLI  Балансоутримувачу

зби,гки у разi погiрпrетtгIя cTaFIy або втрати / повноТ або частковоi7 оренлованого Майна з вини

ОРL,НДАРЯ, OttиlT екземпляртакого акту приймання передачi } Iадасться оРЕНлоДАВЦЕВ] .
5.7. У мiсячниtl терп.titl гtiсля укладення цього fiоговору застрахувати орендоване нерухоме МайгIо

Hit користь ОРЕНДО/ IАВЦЯ в\д пожару, залиття, протиправних дiй 3х осiб, стихiйтtих явищ) I le

I vteI I I il t liж на йiого вар,гiс,гь, визначеному звiтом ITpo незалехсну ouiHKy i надати ОРЕНДОДДВl_{ IО та

Балансоу,гiэиI \4уваLiу копiю договору страхування, страхового гtо.lliсу та Kot,tito тrлатi> tсгtого

доручення з Bi/ tMiTKoto банку llpo сплату страхового платежу.

l3ва; itаr,и за доцiльне страхувати державI Iе майно в страхових ttомпанiях, в яких дер)i(авна I Iаlс,гl(а}

скJIаiлае не менш 50 вiдсо,гrсiв статутilого фонду.
5.В. Забезпеlлити llo)Kex(Hy безпеку згiдно з Законом Украiни ,,ГIро пtlжехtну безriе] tу" та оц)иNIа,ги

/дозвiл або декларацiю згiд1Iо Постаirови I tабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14 JIютого 2001 року N91 50

,,Порядtlк вида.li органами державного пожежного нагляду дозвiл на початок роботи пiдtlрисмств
та ореi]ду шримiщення" зi змiнами та доповнеFI } IяIми. Копiю отриманого дозволу або лекларашiТ

ОРЕrIДАР I Iадас ОРЕНДОДДВЦЮ.
5.9. ЗабезпеLIитL]  постiйгtlай доступ працiвниtсiь ОРЕНДОДДВЦЯ до орендованих припlitt lень для

необхiд,нtll,о ог.)I rlду та гlеlэевiрки використання орендоваFIого Майна у вiдповiдгtостi до умов tIього

/  [ o1,oBopy.

5.10. Забезпечити постiйний доступ Балансоутримувача до ореLlдоваI Iих примiщень з i\ 4el,oIo

i(он,гроJiIо за вI4I (оI )истtlнцям MaiiHa згiдгtо виду дiялыlоотi орендаря, визI { ачеrIого у розлiлi 1 цьог,о

J l.оговору,

5.1i, Орендар зобов'язанLtй на вимогу Орендодавця проводити звiрянI Iя взасNlоlэозрахуrttt iв пtl

ореLillних гIJIатежах i оформляти вiдповiднi акти звiрки.
5.12. З MeToIo забезпечення зобов'язань Оренлар вносить завдаток в мiсячний строк пiс;rя

укладення логовору оренд(и за базовий мiсяць оренди в рахунок плате> itiв за останнiй мiсяць

ореl]ди. За,вда,гоtt спрrIN4овусться до державного бюдirкету та БалансоутриI \4увачу У



сгI lввiдI ]оlI Iен} I i, визI { аLIеному у п.З,З цього l[ оговору. По закiнченню основного строку fiоговору
ОрсLIдI4 здiliсгlлосться перерахуваi{ ня орендноi плати за 0станнiЙ мiсяtlь 0ренди, з урахуванням
iндексiв iНф"гrяrцii i внесеного Орендарем завдатку, У разi дострокового прLIпI4нення доI овору
оренли з l] ини чи за iгt iцiа,гI ,IвоIо Орендаря завдаток не повертаеться.
I J разi неПодання, станом на | 2 число наступного мiсяця, iнформацii щодо сплати орендноi плати
з 1 нас,гупrтого мiсяlця договiр може бути розiрвано з урахуванням завдаIк1l g якос,гi орендноТ
пла,ги.

5.1З. У разi змiни юридичноI  адреси та банкiвських реtсвiзtатiв Ореrrдар повiдом.llяс Ореriдодавц.яl
trpo своi rIoBi реквiзи,ги у Зденний строк.
5.14.ВиконУва'ги iгrшi зобов'язання, не зазначенi в цьому Щоговорi, але встановленi нормапли
законодавства,
5.15, IЪ дату укла/ ]ання цього договору укласти з

iiзб Ё/zа/  ,еО,Ссоl/ zd zlccz,zr" 7er/ / / 2, .l/ o,z"" / / ,Z/e; ,/ ,?
/  Ба,lrансоу,грим

,ttоговiр FIa сгIJIа,гу експлуатацiйгtих витрат на утримання примirцення та коfuiунальних послуг.
5.16. Письмово повiдомI4ти ОРЕНДОДДВЦЯ, rie пiзнiшrе, HirK за З0 (тридцять) дiб про свiй rrамiр
щодо за,кiтlченгtя, приtIинеtiня або розiрвання даного Щоговору.

6" I IPAEA орЕндАря

ОРЕrIДДР мас право :

6. i. ВИКОристоВувати орендоване Майно вiдповiдно до його призi{ ачення та умов цього ffоговору,
б.2. ВИКОНУВати З письмового дозволу ОРЕНlО!ДВL{ Я та БzutансоутримуваLIа за власнi кошти
РеКОНСТРУlСцitО, технi.lтtе переоб:rаднання та полiпшення орендованого Майна.
5.з. У випадку розiрвання даного Щоговору залишити собi проведенi поrсращання орендоваI ]ого
майна, здiрiсrrенi за власнi кошти, якщо вони можуть бути вiдоrсремленi вiд майна без його
пошti(оiIження.

7. о цо в l8з к и оgдЕ{ д QдА Ех]я

'/ ,1. Передати ОРЕr,IЛДРЮ в оренлу Майно згiдно з цим flоговором по акту прийманняпередачi
маЙНа, якиЙ пiд(писус,гься одноча,сно з цим Щоговором i с його невiд'смгlоIо LIacTиI ]oIo.

7.2. ЗдiйснIоВати KoI ITl]oJIb за свосчасrтим i у повЕIому обсягу надходженням платеrкiв за opeн/ ty,
неi] ухоI \4ого майна.

7.3. Письмово повiдомити ОРЕНДДРЯ, не пiзнiше, нiж за ЗO(тридцять) лiб про свiй rrамiр щодо
: ] авершення, припинення або розiрванняt даного Щоговору.

ý* _дцщ_орЕЕIдодАtsцrд

8.1. Bc,rarloBлIoBaTI ,I  орен/ ]ну плату згiдно з "Методикою розрахуFIку та виI (ористання плати за
оl]елiду держztвI Iоl,о майI Iа", ,IKa затверджена Постановою Кабiнету MiHicTpiB УrсраТrти вiд
04.10.95р. N97Вб iз змiнарtl.t та доповнеI I I ] ями до неТ.

8,2. КогIтролIовати наявнiсть, стан, ефективнiсть використання Майна переданого в оренду за циIч1

/ ] оговором шIляхом вiзуального обстехtення зi складанням акта обстехсення.
8,З, ВистугIати з iнiцiагивою про внесенгtя змiн до цього,Щоговору оренди або його розiрватлня у
випадках погiршенпя cTaFIy орендованого майна, неналежriого його використаfIFI rI  та невиi{ оLIаннrI

О Р Е LЩД РДМ умов цього договору.
8.4. Орегutо/ (авець гlе вiдгlовiдас по зобов'язанtrях Ореrтдаря,



9, i , За I ] свI ,iкOLIаI ]ня або FIенаJIежне викOнання зобов'язань за U.иNI  / ] оговоромt сторони Flecyl,b

вiдttсlвiдальгtiстt, згiдно з 1Iинним законодавством Уrсiэаiни.

9.2. Коrттроль за фактичгlим використанням) зазначеного у [ оговорi оренлованого держав[ Iого

майн1, гlесе Балансоутримувач  пiлприсмство (органiзачiя), на балансi яi(ого перебувас державне

I \ 4а,йгIо, вiдповiдно до Закону УкраТни ,,Про власнiсть" та I [ивiльногО коДеКСУ УКРаТНИ.

9.з. У разi виявленirя Орендодавцем фактичi,tого використання оРЕНдАрЕ^ l дер)кавного майна за

лtсll\ i.llьtll_зим призна.IенI Iям, вI4знаLIеним у розлiлi 1 цього договору, розмiр збiльшеноТ орегtлгIоТ

c1.aBKI { , lзизLтачеrIоi вiдrrовiдно до ,,Методики розраху} iку за використаI lня плати за оренду

державLIого iчIаЙна", яка затверджена Постановою Кабiнету MiгricTpiB УкраТни вiд 04.10.95р.

Nb 78б, застосовуетьсrI  з дня укладання договору оренди.

9.4. Вiдrrовiда:tьнiс.rь за зберелсенi{ я орендованого Майr:а ,га використаЕIня його за призlтачеl]няN4

поI tладеl]о н,а О Р ЕLIДАРЯ згiдrто чиFIного законодавства

9.5. Спори, яtсi виникаIоть за цим Договором або в зв'язttу з FIим, не вирirтrенi шляtхом переговорiв,

LзирilI lуtоться в судовоI \4у порядку.

9,6. у разi багrкрутсгRа Орендаряr BiH вiдповiдае за своi борги майном, яке нале)l(т,tть йомtу на правi

власнос,гi, вiдповiдгто до законодавства Украiни.

L0. щд]Qд{  _од]дLцЕI_Ф СтI .* Yщ/ { _Qщ!1__зд4шIL] т дд8щл]дЕцЕ LIЩдJQДge.Щ

10.1. I ] eli fiоговiр д\с з ОУ ,lz.g 2ОО бр, ло СУZuеГОп€AОOh вклIочIю

У разi Bi7lcyl,HocTi заявй бдrriсТ iз cTopiH про припинення" або змiну умов Щоговору оренди

протrI гоМ одногО мiсяцЯ пiслЯ закiн.IеннЯt TepMiHy дii Договору, повнiй оплатi за ,Щоговором i при

гIаданнi iнформацii щодо виконання y]vloB цього fiоговору, а саме: наявностi договору страхування,

дозвоJIу або леit:тарацiт органами державного пожежного нагляду та узго/ lження

БалансоутримуваLIа, Щоговiр, за заrIвоIо орендаря щодо продовження TepMiHY дiI , MolKe бути

I lродоRжений rтатих самих умовах, яrсi передбаченi у Щоговорi.

10,2, Умови цьоl,о Щоговору зберiгають силу протягом всього TepMiHy цього fdоговору, в тому

.iислi у l] L{ падках, коJlи пiсля його укладення, законодавством встановлено гIравиjIа, що

погiршутоть стаLIовиlце орЕндАРЯ, ав частигti зобов'язань ОРЕНlАРЯ rцодо оlэендноТ плати 
до виконання зобов'язагiь.

10,3. ЗмiнИ i ltопоlзгtеttня або розiрвагIня цього.Щоговору допускаються за взасмноi згоди c,ropiH i

оформлlоються додагковими угодами. Змiни та доповнення, що пропонусться вI Iести,

розглядаIотьоrl t lротriгоп4 одFIого мiсяця з дати iх подання до розгляду iHT:roto стороною.

10.4. fiоговilэ мохсе бути розiрваним на вимогу одlлiсi iз cTopiH за рiшенltям господарського cylty У

випадкУ I { евиконаннЯ сторонами своiх обов'язкiв та в iнших випадках передбаT ених

законодавством УкраТни,
10.5.1]оговiр пригlигiяс дiю у разi FIевиконання орендарем взятого на себе зобов'ЯЗанНя ЩОДО

страхуваI ]Ня ореFIдОваI ]огО Майна протягоМ одногО мiсяця з дати укJIаденFIя ffоговору 
,га

зобов'язаНня lцодО ОТРИIVIаI ]НЯ дозволУ або деклаРацii органами державного по)itех(ного FIагляду.

10.б, У разi пригirrr"чrtо або розiрвання [ оговору полiпшення ореFIдоваI { ого Майна, здiйсrтеr,ti

орЕLIддРЕМ ,за рахунок власFIих коштiв, якi MoxtHa вiдокремити вiд орендованого Майна I le

зав/1tlюtlи tiопцу tпкоди, визнаiоться власнiстю орЕнддР,Я1, а невiдокремлюt]анi полiпl] lенllя 

власгI iст.lсl / { ep)i(aB] .] , Полilтшення орендованого Майна. що не вiдокiэеп,t.lt lоIотI )ся вiд МайгIа бсз

заподiяI гtлtя йому шкод,и, здiйснеiri Оренларем за рахунок власних коштiв без ЗГоДl,Т ОРаldООаВЪlГL С

дсржавноIо в.iiаснiс,гю i tсомпеrrсацiТ гrе пiдлягають.

10.7. СупереLIки, яtкi tзиt1икають пiд LIac виконання Щоговору оренди, вирiш_t)/ Iотьсrl за згодою

cTopirr. Яrtrцо згоltрI  не буле досягЕIуто, то суперечка передаеться на розгляд до I ,осподарського

суду.



10.8. / ] iя цього flоговору припинясться внаслiдоtt :

t]  Закiнченняt строку, на якиli його було укладено;
tJ Загибелi ореI Iлованого Майна;
п / ] остроково за взасмнOю згодою cTOpiH або за рiшенlлям господарського суду;
t.: }  Банitрутства ОРЕН!ДРЯ ;

гJ У разi приватизацii об'еrсту оренди;
П Та в iгlших випадках, прямо передбачеi]их чинним законодавствомI  Украiни.

10.9. Укrrада,FIЕIя договору оренли не дас орЕндАРIО першочергового права приватизацii об'екту
opeH/ I l{ ,

10.10. Bci змiни та допов} IеFIня до цього !оговору вважаються дiйсними лише в томY випадкч.
якщо Bolll,t здiйсненнi в письмовiй формi та пiдписанi обома сторонами.
10. i 1. I JзасмовiДносинИ cTopitt, не врегульованi цим fiоговоlэол,t, регулrоються чинril4м
зalко нолавством Уtсраiни.
l0.12. I_Iей договiр скJIадений в Зх гlримiрниtсах якi MaIoTb однакову юридичну сиjIу.

1n. дод.dтки

fiодатки до цього Щоговору с його невiд'смноlо i складовою
додасться :

п ArcT приймаFI I Iя* перелачi орендованого Майна;
п Розрахунок орендноi плати;
п FIезацежна orI iHKa BapTocTi Майна, що передасться в оренду.

частиною. fio цього rЩоговору

хацqдддщLц} .{ д_зд8щсдБАF{ д{ IвсдшLр_ЕщýIз!4т!ц_сJорIн

ФРЕНЛОДАВЕt{ Ь:
Регiона; iьне вi/цiлення Фонду державFIого
майна Украiitи по Щгiiпропетровськiй областi
49000, м.,Щrriпропетровськ,
вул. Комсомольська, 58

теJL 7 4287 4З,
l4287 З7;

факс 742В7З5,

сдрпоу | з467зз]

{ } PEH/ lAI } :
ГО8 Tz'Co,

'2€4zzzz
uё/Фо зоrrfо
г. 1ога|

l ,ж4:#

фt, 4,iH!fuEzo!

,.Zрлс2

,e71,< / .t 6' о О / /  /  й € 6 /  О О "/

Заступниlс нача_пь} Iика

iэет,iона9ьлiого gj

БАлАl{ со

Ёr,ТJry

i Pr'Z

,,./  / /



орЕк{ дЕ[оli

РОЗРАЖУЕ{ ФК

ХIЛАТИ ДФ ДОГФtsФРУ

Розрахунок проведений за "Методиколо розрахунку та використаI lня

гIлати за оренду дерх(авного MaI iHa", яка затверджена постановою Кабiнету
h4iHicTpiB УкраТгrи вiд 04.10.95 j \ lЪ 7Вб iз змiнами та доповненFIями до Hei.

1. Розмiр рiчгlоТ орендноi плати визначасться за формулою:
Фгшл.. =  Егл х Сор, ле

tsш  BapTicTb орендова.ного майна визначена незаJIежt+ ою оцiнкою:

вп 0+ * з* грн.

С* р  орендна ставка

 Сор / о%

Фrrл: ?;, + З*  " / о %  :  ?а"с3, / , грн.

2, Розмiр мiся.тгtоТ орендноi пJIати за перший мiсяць пiсля заключенFIя

договору оренди або перегляду орендноТ плати розраховусться за

формулоло:

Фшл.мiс. :  Фшл. :72 х [ rr.р.х tr м., де

 Фгдл.  рiчна орендна плата;
 n ш.р" iндеrсс iнфляцii за перiод з початку поточного року;

(дло оренди нерухомого майна  вiд дати проведенI { я незаJIехtноi

оцiнки до дати заключення договора оренди або перерахунку

розмiру орендноТ плати);
 { м.  iндекс iнфляцii за перший мiсяць оренди;

Фшл.плiс. :9l..L3 & l / "L ,r l О r / , cL, / , Ol,€ r / , Р/ /  = / / {  /  rрн.

Орегrдна плата розподiлясться таким чином:

50%   д{ о державного бюдrкету у розмiрi  ?о4 /  грн.

50%   балаriсоутримувачу у грн.

Z oz c> 4za zccl

о?
73 Lag/al+ elc о
7ОВ *  7/ 'СО"

/CrB. QzЦГе,q,еосd

Qос7aе;а/ ,1. ,V.Z r?'a.r8

,r Дц
ВlДПп

Ga;ý/ /  . i, .,\ ,;
'j_: ,',t: ,; .7

cl/

; : ! \ aj l ] :

"\ ,i^ l
| ,:  ".И,/ ,
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Ак,г
тприЙмАнх{ я _. I IЕрЕдАчх

в оренду примiщення плоц ею Ц4 /  кв. м

булiв.lii, ш{ о знаходиться на бiлан ri ЩаlО___:.7.т; : _.л.

Ёоее Ot/ .lbriL,{ e ozo 7е,Г# r'ёg!/  _ ЦZ/e, "/g

20@р.

М{ и, що нижче гtiдписалися, регiонашьне вiддiлення Фонду

дерхtавtlого майна Украiiли гrо fiнiпропOтровоькiй областi в особi Заступника

начыIьника регiонального вiддiлення КОIJlIЛt ТЕТЯНИ СЕГЕI lIВНИ, з

одного боку, та

_ ГОв 71'со, =  =Е осо> , сjzrlеizЪjЬ "Ta4lo&a eZ
_с_7__т4

з ,цругого ootcy, склали цеи акт прииNIання* передач1 в оренду державного
нерухоrиого майна:

I lазва об'скту оренди tr{ езалежiла оцiнка
на 3/ , ол zоцi

пУuаlr'сл(4 e/ .elf/

е аУа q74 а

ПЕРЕЩАВ:

ГLпоща / rtB. м/

.lхz.з 4 Грн,

За.Ст5,лllцк начал

регlоналъ

ffi

lL" 2l:  .;  
!

с,,/ , ,Zz8zoE

t.

за адресо:ю: __а__Ц

1s/ , ,l



Щодаткова угода про внесення змiн

до договору оренди нерухомого майнао

що цалежить до державноi власностi
вiд 01.12.2006 ЛЬ L2l022797,ОД

пл. /  [ гlirrро

Mta, tцо нижче гtillttисались, РегiоttzlJIьI lе tзiддi; tення Фоrrду / (ep)Kal] llottl ,rt lt ittt lt

УrсраТнИ гrсl / { нiпрОпе.Iроl]оьКiй областi iдеrrтrафiКацiйниЙ код еЩРПоу 1з461зз7. lt icl\ ,;

зuаходжеппя якого: м. .Щrriпро, вул. I ferr;gaлbпa, 6_(даЛiОреrцодавець) в особi _ . __:

LIачаJIьI .Iика регiонального вiддiленiлi,' " ', 'a '2Г t4ЩО ДiС На ПiДСТirВi

ЗаltогtУ УrtраТни < Про ФоrrД д"рrr,uuчrfrЫ йtrr{ Vrr{ uiни)), положення про PeL,ioiI .I JIbI lc

Bi:_tl_tiliel.rrur ФондУ державного майrrа Украiirи по ЩrriпропетровсьlсiтYt обrrас:,r,i

затL]ордженого iопоuЪrо ФдмУ | 6.0"t.20t2, номер державноi ресс,граuiТ

1224i05000015011 вiд 26.07.20| 2 i наказу Регiонального вiддiлення < ПрО РОЗПОДiЛ

обоlз'язкiВ MiTc начальникоМ та заступниками начаJIьI IиIса РегiоныIьного вiддiленl,rя

Фо} IдУ державI IОго майна УкраiнИ по.ЩнiпрОпетровсьI tiй областi> /далi ,,Орендодавеllь"/

. од,чЬ.о Ъоr.у, .дu тоВ ..TICO,,, код еДРПоу 24230236, мiсцезпаходжен} I rI  якого:

дд._l , в особi директора ГIавлова Сергill

JlеонiдоВича (dалi  OpeHdap), з iншого боку, уклали додаткову угоду про наоl:угlЕс:

I ,1tt iзl,ttcil1,Iartгtяt 1IаIсазу рв ФдМУ гrо / fнiпропетровсьrсiй об.шас,гi вiд 05.09.2017

.N! 12i02 217 гIоД. зг.iдно з вимогами дitочогсl законодавс:r:ваr YtcpaTtltt вгtсо,гll :зпlittt,l .,it l

j t()I ..BOp)/  ореI I /ци I IежI ,1тлового вбудоваI Iого примiщеrrrlя 01 .t2.2006 Ng 121022191} il,

\ / I (j llI t[ eI  lol,(),l,a llрOJlоI I говаI ]ого термiшом дiТ rro 01.10.2017 вrtлlочно.

t. / iр),гий ; lбзац п. 10.1 роздiлу 10. CTPOI{  ЧИННОСТI . УМОl]И ЗМI11!,] __: i_Д

лцзr,lпрtН викласти ] ]  наступнiй редакцiТ:

,.l("ti 21оговiр с пролоI I говаI ]им з 02.10.2017 по 01.09.2020 вIслIочllо",

2. l lуlrrt,г 5.7 роздiлу 5. ОБов,язкИ орЕндАРЯ виIQlасти в I ] aoTyllLlii,i lэe,llaKltiT:

5.7. 11ро.гяr.ом мiсяll{ яl пiсля укладення цього .Д,оговорУ ЗacT'pzlxyl]a'I 'I i OPcI i. (()J),,,: .:

Ma1,1ilo I le N,IеI Iше, Hi> lc лtа його BapTicTb : ] а ак,tом оцiltки (абО ВИСrrОt] l(У lt l] t) tЗllill'it,.lr,)

I I t l t(opI4o,I ,I l БаliагtссlутримуваLlа, який несе ризик виl]аДКоtзОi ЗаГИбеЛi ЧИ ГlOlltl(O,/ l)liCl] ; ilj

t lб'(ltсr..а ореlIдИ у гIорJIдку, визнаLIеFIому законолавс,гl] ом, Bill ttoltte; tii, зLlJl1,1 1"i,il ,

ill)o i,lllll)tI t} гIиx : lir: i Зх осiб, стихiйних явищ, i llаДа'Гlа OPettdoDctBtltrl 'lll

lir.t,tt,it_t.| t.c:o1ltllpLц4y(jaLty l< orriT с,грахового полiсУ i плеrтiтсного llopyLIe[ I l{ rt, I )озг,I i1l

(l)l)?l1l1,1illзtl trри уIшаданнi договору cTpaxyBaltlfrl поI ]иI IегI  c,гallot]Lll,LI  0(Иl. У разi i{ c

rriдrrсlrli: lгIоо,гi договорiв сrрахування вказzlниМ вимогам, opeli/ ] ap бере I I .I  сtlбо

: lt lбов'язаI I I I rI  fiа вiдшrtодУваЕня збитlсiв нанесеI Iих дерlltавi у разi I Iас,г2lrI I ] rI  O1] l)il.xol]Oi,O

l} 1.1гlaill(y.

] { oo.1,ii,irlo I IоLIо] ]лIоВагLI  договiр сTрахува} Iня державI ]оtо Mtttft la, I rlоб )/ l]Cl'l, c,li,j i)I (

()Pct!,lI ,1 N4айrlО булО застрахоВаним, з одлIоча,сним } IаданI I rI ft,{  ltопiй 7,1tli,orl,iiiiil

c.l.l)t lхyBаНП'lTaплaтi> tсllиxДopучент,opertdodавL| oтaБалаllcoуп1pLt^ 4уваL| у.

u !,f ,, феОlrЬ 2017



3.УоiirlшiУмовИДоГоВорУ,ltепорУшенiДаноIоУГоДою'ЗалишаIоТьсябеззмi11.

4. I_Iя / { одагкова
i с rIсвiд'емноIо

угода уIшадена у 3х примiрнr,lках, яlсi MaIoTb однакову Iориi_lllчtl)l c;1,1)

LIaCTИHOIO ДОГОВОРУ ОРеНДИ
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Акт
прийманняпередавання

орондованого Еерухомого майн&, що наJIежить до державноi власностi,

площею 128,1 кв.м, яке знаходиться на балаrrсi Криворiзького
технiчного коледжу НМетАУ за адресою: м. Кривий Рiг,

вул. Степана Тiдьги (Революцiйна),40

м. Кривий Рiг < 5D> >  0 ? zoz0

Ми, що нижче пiдписалися, орендар  ТОВ (TICO>  в особи директора
Юрченка Сергiя Олексiйовича, з одного боку, та Балансоутримувач в особi

Криворiзького технlчного коледжу
з другого боку,

склсlли цей акт прийманняпер9давання нерухомого майн&, що належить до державноi
власностi, у тому, що перший перодав, а другий прийняв:

Назва об'екту оренди Площа (кв.м)

Нежитлове примiщення
гарах€ коледжу

128,1

ПЕРЕ,ЩАВ:
орЕндАр
ТоВ (TICO)

приЙняв:
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

С.О.Юрченко
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