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lv'iir, 1l,iо t l] rl] l((iе лiдrrисалис:r, Регiонагtьгlе вiддiленняt Фоrт,rд5, де;эrкмаi,iнаt YKl,ati'ilи у
ntit,Ti'lt;cl; ;e,lilt lic:bK: iй сlб;rасr,i iдентифirсацiilлlий код СffРГIОУ 134б73.} 7, мiсlцезнахолженtlrl } lK.()I ,o:  м.

f,{ ilit lг,,; ,lt l,i,pсll] c,bк вул. KoMCoMoJlbcbKL} , 58 (dалi  Оренdоdавець) в особi Застуrrника } IаЧiUlI )tIика

lj lrNlt{ Cj[ ] i)l О O.I lJjКСАr{ ДРА IВАНОВИЧА,, rцо злtахос)umtсrl за сldресою:м. / f,Hirrp{ .)ltэl,| )()ltcblt
i] yJl,. li,Jпi,,t; tv;ciлirCbK?, 58 та дiс на пi2lс,гавi "ГIолохсення про регiональпе lзiддitеI lttя q)oI ,1/1y

i\Op)] i{ li] !tt)it) r,lаЙна Украiни" затверджспого Постановою I tабiнету Мiнiс,грiв УкраТiI lа Bi: i ij .i)(1.9zlp.
Nа ,'+ i,]  Г; i НаКаз} ' 1эегiонального вiддiлеrrrrя ,,Про розподiл обов'язкiв rvtilt i lI ;1чajI I lI r1.1 i(oпi l] al,

Зil.j] '\ 'I I ill1r(: lMll I IаLIальника регiонаlrьного вiддiлення Фонду дер} кавI { ого MaI lHa yicpaiгll.r по
областi"

аr3а

€e/z/e J
aZLt/ zb зо

мlсцезнаходже} Iня ,I кого:

(dа.пi  OpeHi)a1l,) t rlr_,l;бi,

. Lt,| o

,,iit,:  tta

l(Jli,lJIи l(ей,Л,tогоtзi1;  rrро i] .; I rc/ (cF{ e

!:цдt лiдмЕ,I , доI ,()в0ру

1.1, Ореll,;1t)j(аRецЬ I lepe,I jae' а Орен2даР приймаС в строкове плаIне користуванtirj / { 9l)} ttrtt]Пe.)l(p(.] l4(_r
нерух()ме майно / сz 

"yeLea
е,ёс4s L$aLB?fёmi  L| { aйнo) rtлоrцекл

iзерirбуl,,ас t ia балагlсi &lсёdАев Еа ео zcat:b!z2z"'Zlzo 2а 7,

illp,licтr, ,i,l(.l)i,o I зизI Iачена згiдно зi з.вiтом irpo оцiнtсу на "Q4* "_6 еtr€ * __ 2()i} g р, i
t),I ,a t l { )B t.I ,1 L,..} a t{ езаJlежнtlло оцiнк оrо 

_ _ / __{ q€* .2|  _ _____ r,pн.

: ] .,1, ()PL:IЦAP вст,упас у строкове I I JIатне
lirlt,гltзсll; i, аJIе не рапilше дIати пiдписапня
iii; lij  t lii п;1 C,r,l)Ot( не меI { п]е Hirrt три 1]оки 
l i 
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сторон9.ми цього ,Щоговору (у разi орi] I I itи I lel)} ,xt_).i\ 4()1.o

не ранiпrе дати державноilэеестраi.iiТ l{ гlговорч) l,zt Еlli,га

/ { rri

* ?фJ о43€ ,

riй,cza,. ?О

е4_,3_1 ,__,гt}
.1,Ic: .,, i л,{  !.: , La.,



?.2. I I среДача Майна в орендУ не тягне за собою виникнення в оРЕН!дрЯ права власностi LIa це

N4alYtгto.

Власниtсом орендованого Майна залишаеться держава, а орЕндАР користусться ниN/ i

iIротяго j \ I  строку оренди.

2.з. ПередаI lа орендованого Майна у суборенду заборонясться.

2.4. Рl.rзлтк виI iадковоТ загибелi або ушкодження об'скту оренди несе ОРЕНflОtАВЕЦЬ.
2.5.У разi прлtпИненнЯ цьогО договорУ МайнО повертаеться ОРЕНlАРЕМБалансоутримувачу.

I r4айно вIJажасться поверненим Балансоутримувачу з моменту пiдписання сторопами акта

п11лI tlrlанняпередачi, tсопiя якого надасться орЕнддРЕм орЕНдоддвцЮ у мiся,tний ,гсрмitl з

латl.t i; tого пiдписаrrня,

2.б. обов'яiзок щодо складання акта прийманняпередавання покладасться на орЕндАрrI .

3.орЕнднА плАтА

а.1. оренДна rrлата визначаеТься на пiдставi Методики розрахунку орендноi пrtати, затвердiIсеноi

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 04.10.95 N 786 (зi змiнами) (далi  МеТОДИlСа

розрахунку), або за результатами конкурсу на право оренди дерх(авного Майна i станови,гl, без

ПflВ за базовий мiсяць розрахунку (останнiй мiсяць, за який с iнформацiя про iI rледс iгrф: lяrrlii) 

CClzzzca 2OO1l р.| !!!38трн. Орендна плата за перший мтiсяць оре] { ди  Ь4ааерсс
frб]Б;rз,* ,ruuЙо^ пп* БЙЙрr.уоu"rо орендноi плати за базовий мiсяць lта itтдеiссlr iI rtРляlliТ

за 5еЬес е,сrа eQog t* .* 
_i.2, } Iарhхування 1lДВ Еа суму орендноi плати здiйснюеться у порrtдку, визначеноМУ

заl(оL{ ола вс,гвом.

З,3. Оренлгfа плата за rсожний наступний мiсяць визначаеться шляхом коригування opeH/ { I I (lT гlлirти

:Ja попередtriй мiсяць на iндекс iнфляцiТ за наступний мiсяць,

3.4. У разi rсористуваFIня Майном протягом неповного календарного мiсяцяi (першсll,о 'r,а/ zrбо

останнього мiсяцiв оренди) добова орендна плата за днi користува} Iня визtIаtIаетLся :зt 'iдtlо з

чинною Методикою розрахунку на ocHoBi орендноi плати за вiдповiднi мiсяцi пропорuiйно дFIяМ

користуванFIя.

З.5. Розмiр t lрендноi плати lrерегJшдаеться } Ia вимогу однiсi iз CTopiH у разi змiни Me,tcl.t iиKta iT

розрахунку, icToTrroT змiни стану об'скта орsнди з FIезалежних вiд CTopiH приаIрlп та в itrrrrих

випадках, передбачених чинним законодавством

3.б. Орен2lна плата перераховусться до державного бюдтtету та БалаrlсоутрtlмуRzuчу У
,:  

l r i вв i,T tt,э.l r етrrтi

SLl о4 до державного бюджету по мiсцю ресстрацii орендаря у по/ { а,гковiй iнспсtсlцii lra

oax: iHKLI  вizцсlrитi вiддiлеrrrrям казначейства у розмiрi JI  l4 6 0 гръl..

50'h балансоутримуваI Iа у розмiрi е/8€ €9грн..
шоrtiсяця не пiзнiше 15 числа мiсяця вiдповiдно до пропорцiй розподiлу, устаноtsJIеtlих
I iабiнетом MiHicTpiB Украiни i чинних на кiнець перiоду, за який здiйснюсться платiлс.

з.7. оформлення платiжних дор)л{ ень I Iовинно здiйснюватися у вiдповiдностi з накаiзоtчl вiл
28.02.05 Jф 87 ДПА ,,Про затвердження змiн та доllовнень до наказiв вiд 01 ,07,02 NЬ З01 ДiIА
УкраТни та вiд 01.08.01 Jt 306" та Iнструкцii про мiжбанкiвський пероказ грошей в YKpaiHi в

нацii.lнальнiй валютi, яка затверджена Постановою правлiння Нацiонального банку УкраТrrи rзiд

l6.08.06. ЛЬ 320, з лотриманням наступного порядку:

,: ,. 
101 : ; ,у220во2о04, д{ .N3Оа36 * мstzlO2JСJlодlgД_.а9,1,| з467з37* Х,l

Х  вид пJIате} ку:  1  орендна плата; 2  пеня; 3 *  авансовий плfгiлс, завдаток

_;.8. Орендна ilлата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, пi/ ]лягае irrдеrссаrlii i

стяг\ ,еться до бюдтсету ,га Балансоутримувачу у визначеному I I yHKToIvI  З.6 спiввiдtrоrпешлti

зi;повiдно до чинного законодавства УкраiЪи з урахуванням пеtI i в розмiрi по.цвiйноi облiковоТ



сtавкll I lБу на дату нарахування пелli вiд суми заборгованостi за rсохсrrий день прострочеI I I Iя,

\ ,кJiюча} оLI I1 лень оплати.

з.9 } .' разi, якщо на датУ сплати орендноТ rrлати заборгованiсть за неIо становить загалом [ Ie MeHI lIe

Htxt Tplt _rtiсяtдi, Орендар такоя( сплачуе штраф у розмiрi 10 %  вiд суми забОРговаНОСТi.

j .i0. ЗаiIВа сума орендпоТ плати, що надiйШла дО державного бrодясету та БаrrансоутррIмуваLIу,

пiдлягас залiк1, в рахунок под€lльших платеrrсiв.

3.11. ЗобОв'язаннЯ ОрендарЯ за сплатоЮ орендноi плати забезпечутоться у виг.lтядi зt} вдzlтку в

роз;rriрi не i!{ еншоМу, HirK орендна плата за трИ (базових) мiсяцi оренди, яrtий вноси,IьсrI  в рахуI Iок

платI ,1 за TpLI  ocTaHHi мiсяцi оренди"

З.12. } i разi припинення (розiрваrrня) l] оговору оренди Орендар сплачуе орендну платУ ДО ДНЯ

повернення Майна за актом прийманняпередавання включно. Заtсiнчення cTporcy дii / f,ot,oBopy

ореI { д!I  не звi.llьнЯе ОрендаРя вiД обов'язlсУ сплатитИ заборгованiсть за орендноIо платоIо, якщо

така BI IHI IKJIa' У повномУ обсязi' враховуючи оанкцii' до дер} кавFIоГо бюдхсе,гУ та

Бапансоутримувачу.

4. використАння АмортизАцIЙних вIдрдхувАнь' I  вIдновлЕннrl
ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА.

4,1. Передба.rенi законодаВствоМ амортизацiйнi вiдрахраFIня на орендоване Майно нарахо] ] ){ оться

рlого БалаtrсоутримувачеМ i використов} тоться на I Iовне вiдновлення ореЕдованих oc} IoBI I I4x

фонлiв.
4.2. Полiгtlпення орендованого Майrrа' здiйсrrенi за рахунок амортизаI I iйпих вiдрахувагlь, €]

власнiстю держави.
4.Э. Вiдноl] J{ ення орендованого Майна здiйснюсться орендарем вiдповiдно до t lyHKl,iB 5.8. 5.1()" 6,2

цього fior овору.

5. оБов,язки орЕндАря

(,lP Eh:[ ,,l Р :зtlбов'язус,гься:
j . i.iJliitсцlИt:говуватИ орендоване Майно вiдгiовiдно до його признатIеп} Iя та умов I .(ьог0 l[ t lr,овоlэу,,

5.2. CBce.tacllo i у повному обсязi сплачувати орендну плату у спiввiдношенt,ti 1] I4зI ,IачеI ]оп,rу у rr.З.6

цього { оговору.
5.З. Протягом мiсяця, пiсля пiдписання ,Щоговору внести завдаток, передбачениЙ цим / ] oгoBopoml.

ЗавJаток стягуеться до дер} кавного бюджету i Балансоутримувачу у сгtiввiдношенlлi, визначеноМУ У

пlнктi З.6 цього Щоговору. Пiсля закirrчення основного строку Щоговору оренди здiйонюстьСя

перерахування ореFIдноi плати за ocTaHHi мiсяцi з урахуванням внесеного Орендарем зав2цаттсу. У

разi порушеннrI  Орендарем зобов'язання зi сплати орендтrоi плати Bill мас вiдпtttо,цуваги

_]ерА.авному бюдтсету i Балансоутримувачу збитки в clMi, на яку вони перевищуIо'гь розмiР
зав_]аткч, Яrсщо в разi дострокового приrrинення Щоговору за згодою Сторiп с} ма сплаЧеtIиХ

,,_1pcH_]HI ,Ix п;rаrетtiв i завдатку перевищить передбаченi Щоговором платехсi за rrерiод фатс гичтrоi

LrpJli_] I I .,гt;  t{ e перевищення розглядаеться як зайва сума оре} IдноТ плати (дцив. п.3.10 цЬОГО

j t,' i'BOll}  ),

j .]  ii{ олtiсячно не пiзнiше 15 числа звiтувати ОРЕН!О,ЩДВЦЮ та батlаrrооутримувilt lу lIpo

з,:е,энI { я оренлноi плати, скоригованоi на iндекс iнфляцii, до державного бrодтtеr'у ,I ,a I I zl

: \ r] : j.\ \ .нковий рахунок балансоутримувача з одночасним надацням rсопiй платirrсних доруLIе} IЬ з

з: ,r:  iткою обслуговуючого банку.

_i._i. }  разi припинення або розiрвання ,Щоговору повернути Балансоутримуваtry орепдоваI ]е

] .1.; : .:о за актом приймання  I Iередачi у налелсному cтaнi, не гiршому нiхr на момент передачi його

з ,: .н] у, з врахуванням нормЕrльного фiзичного зносу, та вiдшкодувати орендодавцевi збитки у
: .,_ rогiршення стану або втрати / повноi або частковоi7 орендованого МаЙна з вини

,_ _7_7,4РЯ. Один екземпJшр такого arcTy приймання передачi строком у три днi лrадцастьс;^

 7.7оддвцЕвI .



_< .r,,, \  l,iiс.lt.lний TepMiH пiсля укладення цього !оговору застрахувати орендоване нерухоп,lе N4айно

,I i]  : iilliicгb ОРЕНДОДДВЦЯ, який несе ризик випадковоi загибелi чи пошкодженЕIя об'сrста оренди,
., ; ] .rilя_]л.\ . визначеному законодавс,гвом, вiд пожелti, зzUIиттrI , протиправних дiлi Зх осiб,

cTiixii:Httx явищ, не менш нiж на його BapTicTb, визначеному звiтом rrро FIезалехtну оцiнltу i надати

t)рЕi_i()jдвцю та Балансоутримувачу копiю договору страхування, страхового полiсу r,a kotliio

,t_iзт: ; ..ного дору{ ення з вiдмiткою банку про сплату страхового платежу.

'.. З,..,5gзцеLIити поже)I tну безпеку згiдно з Законом УкраТни ,,Про пожежну безпеlсу" та Пос'ганови

iii..,j i.: .,lr riiHicTpiB Украiни вiд 14 лютого 2001 року NЬ 150 ,,Порядотс видачi оргаFIами держi} вI Iого

I1t1: : .J,: .it)го uагляду дозвiл на поLIаток роботи пiдприсмств та оренду приптiщенняl" зi змiнами та

_lr.] _r,rзнснI lяrми. I toпilo отриманого дозволу або декларацii разом з ltопiею договору с,грахуваI Iня

,l; : ..i.lbtloТ вiдповiдальностi ОРЕrrДА] ) надае ОРЕНДОДАВЦIО та БДЛАНСОУТРИМУВАLIУ.
Вi_lirtколувати затрати, понесенi балансоу,гримувачем в разi ви} IикFIсння } Iад:] t] иtI trйних

с;: ti;цiii iтa об'ектi оренди з вини ОРЕНДАРЯ.
5.S Зз,.lе.,,гtе.rувати зберехсення орендованого Майна, запобiгати його пошrкодже} lню i l,cyBar* I llo,

_l] !1] .1зтI i l\ 4айно в порядку, передбаченому санiтарними нормами та Iравилами шожежl.tоТ бсзrlеl< tt,

.t i ,_; lilllvBaTи орендоване Майно в Iлале} кному cTaHi, не гiршому, Hi> tt на MoMeI{ T передачi йогсl в

орс,н_] } . з врахуванням нормаJIьного фiзичного зносу, здiйснювати заходи протипоr(еlкноТ бе:зпеlс,

r.q. \ ' разi виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацiй, пов'язаних з пpplpol(I ,roк)

cT; lxic; tl:  ураган, землетрус, великий снiгопад, ожеледиця тощо, надавати своТх пlrацiвl,rrаlсirз дрl.яt Тх

пr\псllе.]7lt€лI I tя та лirсвiдацii наслiдtсiв.
j  i; l CBtic.TacHo здiйснrовати за власний рахунок капiтальний, поточний та irrmi видлi 1]elv{ oll1iB

о] ]ен:L)ваI ]ого MapiHa. Ця } лмова ,Щоговору FIе розглядаеться як дозвiл на здiЙопеlIняl llilлirtшеI lь
орен_Iовtlного Майна i не тягне за собоtо зобов'язаrlня Орендодавця щодо компенсацiТ tзартсlо,гi

пO.ilI lmclIb.

i,11. ЗдiiiснIовати витрати, пов'язаrri з утриманням орендоваFIого Майна. I IротягоIчl 15 1lобочих
:HiB lliс.lя tt iдписання цього ,Щоговору уIOIасти з Балансоутримувачем орепдовалIого Maiirra 71oгoBip

ill] t]  вiJшI I (одування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого МаЙttrа ,гil ] lil,,li1lI I { я

j i.,..l\  tI з_,iыlих посJIуг орендарю

r.i] . I ] ест,и вiдповiдальнiсть за дотримапня правил експлуатацii iн> tсенерлIих N,Iереж, псtlI tехtноl

,,1eзI I ",KI ,I  i caHiTapii в примiщеннях згiдно iз законодавством.
_{ ..j, З: iлiснити нотарiапьне посвiдчення та дер} кавну реестрацiло цього !оговору (яttцо LIe

_ :  е l]  е_]б ачеt{ о законодавством) за рахупок своiх tсоштiв.

_< .i] . Забезпечити постiйний достуI I  працiвниtсiв ОРЕI t!ОlАВЦЯ llo орендованих приrriш] ,еtlL flJLlt

._e,,,ixi_tгlt,ll,o огляду та перевiрки використання орендованого Майтrа у вiдповiднос,гi дсl \ ,} l| )L]  j lbot,c)

lt '_ t)tsоР)/ ,

5._ j . '] абезпечити постiйний доступ Балансоутримувача до орендованих прлlмiщеlti, ,), } lel,olo

: : ._ : .  i] r_] .I lo за використанням МаЙна згiдно виду дiяльностi орендаряэ визначеного у роз;ti: ri i цього
_.l3.] ] )\ l.

:  . ,, i)рендlар зобов'язаний на вимогу орендодавця проводити звiряння взаетчIорозракуttrtiь rLo

]  : : :  .нI I \  ] Iла] ,ежах i оформляти вiдповiднi акти звiрки.

' _ 
. } ' разi змiни юридичноi адреси, телефону, назви пiдприемства, банкi] ] ськI tх l,a irtrпрtх

: : : ,_: iзltTiB Орендар повiдомлlяе Орендодавця про своi HoBi реквiзити у ти} кневилi TepbTilr,

_' . r Вltконувати iншi зобовОязання, не зазначенi в цьому Щоговорi, але Bcf ановлеlтi trt lрлtапtлt
 j ,,'. j : ,r_]aIJCTBa.

_' , ] lttcbMoBo повiдомити ОРЕН!ОlАВЦЯ, не пiзнiше, Hixc за 30 (тридцять) дiб про cBiii rtar,lip
"   закiнLIеI Iня, припинення або розiрвання даного Щоговору.
r  l)рендар, у разi HaMipy продовжити строк дii договору оренди, зобов'язаниri не пiзtiirпе tTiitt за

:"ь 1,o заrсiнчення TepMiHy дii договору оренди подати Орендодавцто l] po Lle зtlrlt] } /  з
 : :cHTaN,IpI  щодо виконання умов договору оренди (дозвiл поlкеtкниtсiв, копiя .I ()I oBop)/

_  _,,..,зання 
державI Iого маЙна, п:raTixcHi дорr{ ення про сплату страхового I I JIатеж)/  та iH. ).

i разi неподання Орендарем до Орендодавця заяви на протязi встаI lовленого rI I I rI  I I vI I i(l,o\ I

. 'pr Tepыti,Hy, або вiдмови Орендодавця вiд продовжен} Iя строку дii договору орендr1 I lll t lсltзл.lЙ



Tep\ I iH. ] оговiр припиняе свою дiю, а Орендар зобов'язаний виселитися у день, визна,lений за

fоговоро\ r. як кiнцевий TepMiH дii договору оренди, та надати Орендодавцю aI tT повсрнення

cpeH.loBaHI lI  гIJIощ балансоутримувачу. У разi FIевиконання цiсТ умови договору оренди Ореrrдар

.il_lач\ ,€ неl,стойку у розмiрi подвiйнот орендноi плати за поточний мiсяць користуванrrя майном за

час прострочення.

6.пщ
ОРЕi]J.ЧР \ Iae право :

5.1 . ВirкорI lстовувати орендоване VIайно вiдповiдно до його призFIаLIепня та умов цього

5.2. За згодоЮ ОрендодавцЯ проводитИ замiну, реконструкцiю, розширенпя,
:ереозброСння оренДованогО Майна, що зумовЛIос пiдвищення його BapTocTi.

6.3. Саrrостiйно розподiляти доходи) отриманi в результатi використання орендованого

створювати спецiальнi фонди фозвитку виробництва, соцiальнокультурних заходiв тощо).

Майна,

_..i. }  вI lпадкУ розiрваннЯ даногО ,ЩоговорУ залишити собi проведенi покращаннr{  opeнi]ol} i} Hoi,o

\ 1ailHa. здiлiсненi за власнi кошти, якщо вони можуть бути вiдоrсремленi вiд майна без його

:L]шко.] / кення.

7.оБов,язки орЕндодАвця

.1. ПередатИ орЕrIддРЮ в оренДу МайrrО згiднО з циМ Щоговором по акту приймання* ttерс.liа,тi

] .1aI 'IHa. якl,tй пiдписусться одночасно з циМ,Щоговором i е його невiд'емною аIастиI IоIо.

.] . З:iI iснIовати контроль за своечасним i у повному обсягу надхо.ilженням платехсiв зzl оi]енду

: { ер\хо\ Iого майна.
.З. Пl,tсыtово ttовiдомити орЕrIддРЯ, не пiзнiше, Hixt за 30(тридцять) дiб про свiй HaMip tt lодо

] ]вершеЕiня, lIрипинення або розiрвання д{ аного,Щоговору.
.j. Не вLIрlняl,и дiй, якi б перешtсод} каJIи Орендарю користуваlися оренДОВаFIИIчI  Маtiноп,t Htr

,, \ IоRа\  цього l{ оговору.
8. прАвА орЕндодАвця

S.1. ВстаiловлIовати оренднУ пI IатУ згiдно з "Методикою розрахунку та викорис,гаI Iня llJlaril за

r',1lзН] } ' державноГо маЙна"' яка затверджена Постановою КабiнетУ MiHicTpiB УкраТгrlт вi'lt

ri. i ().9ip. Л9 786 iз змiнами та доI Iовненнями до неТ.

S,l. Контролiоваги наявнiсть' стан, ефеrстивнiсть використа} Iня Майна шереданого R орен,ц)l за i1I ,1\ {

] t lговоро\ ,I  шлrIхом вiзуального обстеrкення зi складанням акта обстеження.

r._] . Вllст} 'Птги з iнiцiативоЮ про внесеНня змiН до цьогО ЩоговорУ орендИ або його розi1lI зitt lttя r

: .; !Па;ках погiршlення cTaEIy орендованого майна, } Iеналежного його використаI ]ня та HeB] llioI laHI I rI
, )PEHJIPEMyMoB цього договору.

9. IЗIДПОВIДАЛЬНIСТЬ I  ВИРIЙЕННЯ СПОРIВ ЗА ДОГОВОРОNI
:  _. Зэ невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим ,Щоговором cTopoнrl гIcc\ i,l,b

.  _..зi] а.qьнiсть згiдно з чинним законодавством Украiни.
 ] _ Орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вiДпОвirас За

1э язанняtми Орендодавця, якщо iншtе не передбачено цим Щоговором. Ореrrлар вiдпt,ltзi_lltс зit

. _l,: l:  зобов'я:заннями i за зобов'язаI Iнями, за якими BiH е правонаступI ]иком, виклюLIно l] IacI I lI \ ,I

:a: ..] ] .1. СтягtлетIнЯ за цимИ зобов'язаrrнями не мо)I tе бути звеРпене на орендовztне lc1))I iaBr,Ie

 . . ,,iтролт, за фаlстичFIим використанням, зазначеного у Щоговорi орендованого дер/ iаRlIОГО

._._ j :_._. iтece Балансоутрим} ъач  пiдпри€мство (органiзацiя), на балансi якого перебl,вае дс'р)I (авllе

_.
.. :езi виI I ] ] JIення Орендодавцем фактичного використання Орепдарем дерlI (авного lt: ltrlтil за

_ _ зlI \ {  призFIаченням, визначеним у роздiлi 1 цього договору, розмiр збiльшеноi орсгt: lноТ

_ _:]  ] . tsI .I значеноi вiдповiдно до "Методики розрахунку та використання плати за t)] )elll\ '

Щоговору.
Texпi.IHe



Ji] ,; i: iзЧtritr iIайн&ll, яка затвердх(ена Постаtrовою Кабiнету MiHicTpiB Уrсраiни вiд 04.10"95р. NЪ786

:  :ч'lС,С'З', iТЬСЯ З ДНЯ УКЛаДаННЯ ДОГОВОРУ ОРеНДИ.

. i. В,_:_,.з1] ,аtльнiсть за збероження орендованого Майна та викорис,гання його за приI I I ILi.I IеI1I I I Iм

. _,_, ; i_ i:  з.: ,]  на а Р ЕНlАРЯ згiдно LIинIлого законодавства

.l. С..l: ; '. якi виниКають за цим ДогоВором абО в зв'язкУ з ним, не вирiшенi шл;tхом переl,оворiв,

: ,: : ] _'''. : i' _ l,jЯ В СУДОВОNtУ ПОРЯДКУ.

 . 'i ,.,з, баI iкрутства Орендаря BiH вiдповiдас за своi борги маЙном, яке належить йоNrу I Iа rtpzll] i

: ._,.: i. . . зi.rповiдно до законодавства Украiirи,

10. I . умо тА пр гOвору
БФ о, оо .,'l _]оговiD чкладено строком на Оо/ср/  / rr'll, , що дiс з

,п л'л'rп ' 



; ,\  Ш _'20/ l1р.вклlочно
\  rlазi вiдсутностi заяви однiсi iз cTopiH про припинення абсi змiну ушrов flоговор)/  ороIu(и

_.: l.яlt i} i i,lj ] ного мiсяця пiсля закiн.Iення TepMiHy дiТ,Щоговору, повнiй оплатi За ЩОГОВОРОП,t i ttРИ

.,"_,1..;эi irrформацii rцодо виконання умов цього Щоговору, а саме: наявностi доI ,овору c'l'ptlxyl] altllrl,

= ,_,ззLrl} ' абО декларацii наданоi органаМ державноГо пожежного нагJIяду та узI ,()/ (же[ I tjrl

51:знсо1, грI ,I I ,1увача i органу } ryIравлiння державним майном, Щоговiр, за заявою оре} Iдаря lr{ одо

..i.ul_1t)ts)КеНня TepMiHy дii, мох(е бути продовхсений на тих самих умовах, ,IKi передбачеtli у

': l"Ti:"I t цього щоговору зберiгалоть силу протrI гом всъого TepMiHy цього Щоговору, l]  TofuIy

.: llc.ti v BI{ пai{ Kax, коли пiсля його )т(ладення, закоFIодавством встановJIено правllлz1, I I Iо

l,_гillшiтоть сlапОвище орЕнfдРЯ, а в частинi зобов'язань ОРЕLI lАРЯ щодо орендноТ llJtil,ги 

,.. в] I коI  lal]  гtяi зобов'язаttь,

_ l.1. Зrriнtt i доповнення або розiрвання цього,Щоговору допускаIоться за взасмltоi згодLI  c,r,opilr i

,,,lt,i] iI_1h)IcT] ,cя lIодатковими уголами. Змiни та доповнення, що прогrонуС'ГЬСЯ l] LIеС'l'И,

l] ,llI ,,lя_] ilюiьсJI  I Iро,гrI гом одного мiсяця з дulиik подангlя до розгляду ilrшою сторо} Iою,

_ .,._. fоговiр може бути розiрваним на вимогу однiеТ iз cTopiH за рiшенням господарськогсl с)'.Lu' У

: j: iПll_]K\  невикоI tаннЯ сторонами cBoik, обов'язкiв та в iншtих випадках передба,iеtrltх

]  : ] ..,( r_) I l Ll_itlBCтBoM Украiни.
_t1.5. _]оговiр припиняе дilо у разi невиконання орендарем взятого на себе зобов'яЗанlтll I ] 1оДо

.Llз\ \ ,,ваI { НrI  орендОваногО Майна протягоМ одЕIого мiсяця з дати укладеFI I ] я .Цогоrзtlр1, т,а

] ,'l_ir,rз'яз[ tння щодо отримання дозволу або декларацiТ органами дер} кавного пох(е)i(ного наГ_ilя;1).'.

_ ,.б. : , разi припи} IеFIFIя або розiрвапня ЩоговорУ полiпшенrrя орендоВаного Мар'tна. здiйсrtеlti

,.DEiif.JPE| ,I  за рахунок власI Iих tсоштiв, якi можна вiдокремити вiд орендованого ] \ ,Iaйrtlt ltc

] _..з_] .\ rLiI1 iloivly шtсоди, визнаються власнiстю оРЕН!дРЯ, а невiдоtсремлюванi полiпrшеrtltя 

...; ,: iСгlо .fержави. ПолiпшеНня орендОваногО Майна, що не вiдокремлЮЮТI lСя вiд N,I it iirrlr бс,з

_._:,.iянilя } "loмy шкоди, здiйсненi Ореrrдарем за рахунок власних tсоштiв без згодll ОренlсlJilвцяt с

__:: .: : :зн(rIо власнiстю i rсомпенсацii не пiдлягаlоть.

. ?..tlрганiзацiя Орендодавця або перехiд прававласностi I Iаорендоваlrе МайI Iо Tl)elirt ,,,; .lбlt\ I

..:  . _1_i"iaBolo длЯ змiни або припинення чинностi цього Щоговору, i BiH зберiгае своIо ,iI : ttгtiс,гь

__,: . : ,] tst)го власника орендованого Майна (його правоЕIаступникiв), за виI ]ятI Iо\ I  !зI llla.lli) '

_] ,: :  :  _ iiзllцii орендованого МаЙна Орендарем.
_, :  l_'i,пере.пtи, якi виникають Пiд .1ng виконання flоговору оренди, вирiшl.iоться зil ] IL). lою

_ : .,, Якшо згоди не буде досягнуто, то суперечка rrереда€ться на розгляд до госпо:tаllського

...
 : : ,: ..,{ icтb цього,Щоговору припинясться внаслiдок :

_ Зtrкiнчення строку, на який його було укладено;
_ llрl,тватизацii орендованого майна Ореrrдарем '

Ззглtбелi орендованого Майна;

 _]остроково за взаемною згодою cTopiH або за рiшенням господарського суД)'l

 Банrtрутс,па ОРЕН,ЩДРЯ ;

 .1iквiдацiТ Орендаря  юридичноТ особи;



 l разi cMepTi Орендаря (якщо орендарем с фiзичгrа особа);

:  ] l в iншиХ випадках, прямО передбачених чинним закоподавством Украiни.

. З., зrtiни та доповнення до цього ,Щоговору вважаються дiйсними лише в тоN,Iу випадку,

.:  ,_ :  _..; , з: iйсненнi в письмовiй формi та пiдписанi обома сторонами.

.. . . ,.lrзi ПриПинення або розiрвання цЬоГо ЩоговорУ Майно ПроТяГоNI  ТрЬох робсl'tих 21HiB

.. ._: ,.^ .,: .ься ОРЕНЩАРЕМ Балансоутримувачу. У разi, якщо ОРI ]НДАР затримав ПоВеРfiенНЯ

',1.,': .._: . з]ч несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

_ .. ] ',l'llit lo I ]ВажаеТЬся ПоВорненим БалансоУТриМУВачУ З МоМенТУ ПiДписанНя CToporraми акl't l

..: ; : ; : : .: ,: ,lll; l] lере,цаваIлtля" обов'язок щодо складання atcTa прийманняtrередавання про поверI IенI ] ,: ] ,

] . i..,..:  __rк_lаДасТЬся на оРЕНДАРЯ.
_,_. _ _r, ЯкцО орЕtIдАР не виконуе обов'яtзку щодо поверненняl Майна пiсля прI IпинеFIнrI  / (oгoBopy,

* ;рlL] ]оДдвЕцЪ ма€ право вимагати вiд ОРЕFIдАрЯ сплати неустойки у розмiрi I lодвiйноi

.,l^ r; { _I I I t lj  il,tати за поточFIий мiсяць користування Майном за час прострочення.

. l_i l+ . ВзасмовiДносини cTopiH, не врегульованi цим .Щоговором, регуJI IоIо,Iьо'i LiиtI I IpIM

l : ]  li о н t] .] aBcTBoM Украiни.
_,).15. Цеl: i догоВiр укладено в 3х примiрниках якi мають однакову Iоридицrу силу, I lo оlц{ ому

прI I \ riрнrI кУ Для орЕндоДАвця, орЕндАРЯ та Балансоутримувача.

11. додАтки

Додатки до цього Щоговору е його невiд'смною i складовоIо частиною, Що цього Щоговору

_fодаються :

ц Аrtт прийманняrrередачi орендованого Майна;

ц Розрахунок орендноi плати;

]  Звiт про оцiнrсу Майна, що поредаеться в оренду;

12.ЮРИДИЧНI  АДРЕСИl БАНКIВСЪКI  РЕКВIЗИТИ CTOPIH

ОРЕНДОДАВЕI{ Ъ:
Регiональне вiддiлення Фонду державного
\  I  aI ",I  н а Украiни по,Щнiпропетровськiй о бластi

49000. I r,r. f] нiпропетровськ,
B1,lr. Кош.tсомольська, 5 В

теJ. ] 42874З,

74287З1;

факс 7428735.

сдрпоу I з461зз,7

Застr,пriлtк нач€LlIьника

ОРЕН!АР:

Zrfo
* { / эzз
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ковии БАлАнсо

Z_,czz

7еа

Фа.Уе / z.

,,узгоджЕно,,

fъ_р_} .I

ýtffi
'f* .,{ .ff/ 1{ 4

чкiiТг9Z
/  ryz,,bv7z.
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А кт
приЙрIаЕIняпередачi

в оренду прklмiщення площею З27,39 кв.м

б. : iiвлi що знаходитьсrl на балансi Криворiзького коксохiмiчного
_. хнiкупrу НN{ етДУ за а.цресою: м.Кривий Рiг,.вул.Революцiйна,40

._2009 р.

Ми, що нижче пiдписалися, регiональне вiддiлення Фонду

державного майна Украiни по ,Щнiпропетровськiй областi В ОСОбi

Засryпника начальника регiонального вiддiлення Замкового ОлексаНДРа

Iвановича, з одного боку, та ТОВ "TICO" в особi директора Павлова

Сергiя Леонiдовича, з другого боку, склали цей акт прийманняпередачi в

оренду державного нерухомого майна:

приЙняв:

.Щиректор ТОВ "TICO"

(rfu
ковии

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ
"у:3годNtЕно"
fi иректор Криворiзъкого

iчного TexHiKyM,y

оi металургiйrrоТ
ни

.Л.Павtов

]

R#
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РОЗРАХУНОК

СРЕНДНОТ ПЛАТИ ДО ДСГОВОРУ

4 ГОв . гrсо " ' (, ; а4 а/
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Розрахунок проведений за О'Методикою 
розрахунку та використання плати за оренду

..^ u"пой tлайна", яка затверджена постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 04,10,95

_'.]  86 та зrtiнами до неi.
a, Розмiр рiчноТ орендноТ плати визначастЬся за форМУЛОЮ:

Опл..:  Вп х Сор, пе

 BapTicTb орондованого майна

визначена незаJIех(ною оцiнttою

 Оренднаставка

Опл: 36?3| О,l,? ;  D y'L = 'l'Ц"llЧ 8У грн.

2, РозмiР мiсячноi орендноI  платИ за перший мiсяЦ пiслЯ заключенНя договору орендt} I

або перегляду ореЕдноТ плати розраховусться за формулою:

опл.мiс. :  опл. : | 2хIп.р. х I  м., де

 Опл. *  рiчна орендна плата;

 I  п  iндекс iнфляuii за перiод з початку поточного року;
( для оренди нерухомого майна  вiд дати проведення незалежноj' oцiHr,ll

до датИ заключенНя договора орендИ або перерахунку роз]чI iра ор]ен:ноi

плати);

 IM"  iндекс iнфляцii за перший мiсяць оренди;

0пл.мiс. :

въlЩ/ tЩftр".

 Сор / ,L "

узеQ s? ,/ /+  = 36 а3,

.грн.

Орендна I Iлата розполiляеться таким чином:

50%   до державного бюджОту у рЬзмiрi 
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50%   балансоутримувачу урозмiрi  y'tr?4 /  ,р",

Узгодхtено з орgндарем ТО8 пс2,
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РОЗРАХУНОК

СРЕНДНОI  ПЛАТИ ДО ДОГОВСРУ

з То/J Г/  сD " ý'/ {  3ý""<  *

РозрахУнокпроВеденийза..МетодикоюроЗрахУнкУТаВикори:ТllняПлаТизаоренДУ
,ер} кавного майна'', яка затверо* ""о по"rurоuЪю^ каЬiнету MiHicTpiB УкраТrrи вiд 04,10,95

_,t{ s 786 та змiнами до неi,

2 Розмiр рiчноТ орендноi плати визначасться за формулою:

Опл.. =  Вп х Сор, л"

 Вартiстъ орендованого майна

визначеЕа незалежною оцiнкою

 Оренднаставка  Сор

(1пп:36.ГСs,,36 , q /У =  65/а, ?3 грн,

2. Розмiр мiсячноi орендноi плати за перший мiсяд пiс11 заключення договору оренди

або переглоду ор""дноi плати розраховуеться за формулою:

опл.мiс. :  опл. :  | 2 х Iп,р,х I  м,, де

 0пл. *  рiчна орендна плата;

.trп.iндексiнфляuiiзaпеpioдЗпoчaТкyпoToчнoГopoкy;
( для оренд} I  нерухомого майна  вiд дати проведення незаJIежноi oцtHtitt

до датИ закJIюченНя договора ор.rд" або перерахунку розrчriра оренлноi

плати);

 I rи.  iндекс iнфпячiТ за перший мiсяць оронди;

/
оп.r.лriс. :  €гуq ?з / lb , 52/ , tr?

грн.

Орендна плата розполiляеться таким чином:

50%   до державного бюдiкету У розмiрi  Ц!!_{ _ ,р"'

50%   балансоутр} I \ Iуват, 1,розл,riрi  4шZ ! ,v",

Провiдний спецiалiст
C,I \ tI , Степанян

Узгодхtено з орендареу, ТОВ T/cZ) "
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ОЗРАХУНСК

плАти до дсговсру

3 = .J8 ?€ur, а

Розрахунок проведений за "Методикою розрахунку та використання плати за оре} Iлу

дер)I iавного майна", яка затверджеЕа постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 04.10.95

NЪ 786 та змiнами до неi.
2. Розмiр рiчноi орендноi плати визначасться за форrr,lулою;

Опл..:  Вп х Сор, ле

.. BapTicTb орендованого майна

визначена незаJIежною оцiнttою

 Оренлнаставка

onn: ,/ / ц 3.г " D. l;  =  l/ 7.r. уо грн.

2, Розмiр мiсячноi орендноi плати за перший мiсяц пiсля заклIочення договору оl]енди

або перегляду орендноi плати розраховусться за формулою:

Опл.мiс, :  Опл. :  | 2 х Iп.р.х I  м., де

 Опл.  рiчна орендна плата;

 I  п  iндекс iнфлячii за перiод з початку поточного року;
( лл_я оренди нер} хомого майна *  вiд дати проведення незале} кноТ oцillr< r,r

до дати заключення договора оренди або перерахунку розпliра оlэен:ноi

плати);

 IM.  iндекс iнфлячii за перший мiсяць оренди;

опл.мiс. :

_gуlЩ| Щрн.

 Сор / 5'

s /  / 3, ?о ,/ / t  €8/  / /

грн.

Оренлна плата розподiляеться таким чиЕом:

50%   до державного бюдх(ету у рЬзмiрi  3!Q* { Z 
'р".

50%   балансоутримувачу у розмiрi  3| Q 5/  грн,
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РОЗРАХУНСК

орЕндноi плАти до

l 7о,в _ гlео'
догсвсру

Р =  34 {  3?n., *

.:  _::  ПроведениЙ за "Методикою розрахунку та використання плати за орсI I / jу
_l_':  .  .: : '_ яКа ЗаТВерДжена постаноВоrо Кабiнет1, MiHicTpiB Украirlи вiд 04,10.95
.\ ',  : ,._,чеТ.

,.uli орендноi плати визначасться за формуJтоIо:
: ;Tr r Сор, л.

': : i_]оВоНого пlайнti
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 ' ,. _li ОРеНДноi плати за перший мiсяц пiс;rя заклк)tIення J1оговору о] ] сг{ ,| U.I

:зчJноТ плати розраховусться за формулоrо:

Опл. :  | 2 х П* .} э.х I  м., де
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tsп?QО3!!грн.
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Щодаткова угода про внесенrrя змiн
до договору оренди нерухомого майна,
що належить до державцоi власrrостi

вiд 29.09.2009 ЛЬ 12 /  023625О Д

м. !нiпро

Ми, що нижче пiдписались, Регiональне вiддiлення Фонду державного, MaliHa
Украiни по Щнiпропетровськiй облас;тi iдентифiкацiйний код СДРПОУ 1З467337, мiсце
знаходження якого: м. ,Щнiпропетровськ, вул. Щен,гральна, б (далiОрендодавець) в особi
наLIzLльника Регiонального вiддiлення Миргородськоi Г.Iо., що дiе на пiдставi Заlсону

Украiни < Про Фонд дер} кавного майна УкраiЪи> , положення про Регiональне вiддiлення

!Dонду дер)I€вного майна УкраiЪи по .Щнiпропетровськiй областi, затвердженого Головоrо
ФДМУ t6.07.201,2, номер дерrrсавноТ реестрацii | 224| 0500001501I  вiд26.0] .201,2 i наказу
Регiонального вiддiлення кПро розподiл обов'язкiв мiж начальником та заступпиIdаI lи
} tаLI rшьника Регiонашьного вiддiлення Фонду державного майна YKpaiгrll шо

п{ нiпропетровськiй областi> /далi ,,Орендодавець"/  з одного боку, та ТО] ]  ,.TI9{ } 'j, lctlj i

СДРПОУ 24230236, мiсцезнаходжоння якого: ,. Крццц]L Цir__дуд. Револrоцiiiнао_Sр.l:
Д, в особi директора Павлова Сергiя Леонiдови.lа (dалi  OpeHdap), з iншогtl боrtу,

уклали додаткову угоду про наступне:

I . На виконання Наказу РВ ФДМУ по Щнiпропетровськiй областi 
"iд/4!2* __2{ J1]N9 12102 Ы{  ПОД, згiдно з вимогами дiючоiо заIюнодавства Украiп" uir..iЙ .Йirr" ; to

..(оговору оренди не} китлового вбудованого примiщення 29.09.2009 М L2l023{ } 25.L\Д

),iiлаl{ е} lого та пролонгованого TepMiHoM дii по 28.09.2017 включно.

l. Щруl,лrй абзац п. 10.1 роздiлу 10. СТРОК ЧИННОСТI" УМОВИ_ЗЦ{ lЦШ ýА
з.!рипинвння Дог викласти в наступнiй редаrсцii:
,, l { ей 7цоговiр е пролонгованим з 29.09,,20_1?дQ_2&08.2020 вк.lI lочно".

i, Yci itлшi умови договору, не поруtuонi даною угодоIо, залишаються без зл.,liit. :

3. Ця додаткова угода укладена у 3х примiрниrсах, якi мають однакову юридлlLIну ij} l_u)/  i с
невiд'см ною частиною договору оренди

о * /  , &7k2lp 2017

Орендодавець:
Регiонал ьне вiддiлення Фонду
дер} кавного майна УкраiЪи по

Орендар:
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бИl / 'е ВооzzЬц / ' йн а, ?О
{ оа ZI^ LзоLзб
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2/4Цfu l Т, lel С72 бба7z,е'
/  V /  l_/Qэr>  ;? 4/ / )/ ),г
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Акт
прийманняпередавання

орендованого нерухомого майна, що належить до дер} кавнот власностi, площею
З27,З9 кв.м, яке знаходиться на балансi Криворiзького технiчного коледжу НМетАУ

за адресою: м. Кривий Рiг, вул. Стешана Тiльги (Революцiйна),40

м. Кривий Рiг ,rJL, { И. ZOZO

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

Криворiзького технiчного коледжу

т;в" ) з другого боtt1,,

майна, що належить до державноТ
передав, а другий прийняв:

склали цей акт прийманняпередавання нерухомого
власностi, у тому, що <  Я9 > >  0& 2020 перший

назва об'екту оренди Площа (кв.м)

Нежитлове примiщення
iдальнi коледжу

32] ,з9
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Щиректор
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а/ \
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