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МИ, ЩО нижче пiдпис:алися, Регiональне вiддiлення Фонду держмайна Украiни у
fiнiпроlrетровсьrtiй областi iдентифiкацiйний код е.Г{ РПоу | 34673З7, мiсцезцаходження якого: м.
ЩпiпропеrровсьК вул. КомСомольська, 58 (dапi  Оренdоdавець) в особi Зас,гупtлика цачаJIьника
кошиК тЕ,tянИ евгI ]нIвни,, lцо знахоdumься за adpecolo :  м. l[ нiпрогrетровс,ьк вул.
комсотurэльоька, 58 та дiе на пiдставi "положенця про регiональне вiддiленняt Фонду державного
майна Украiiти" затверджетrого Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 15.0б.94р.Jф 4| 2 та
наказу регiонального вiддiлення ,,Про розподiл обов'язкiв MilK нача;БЕиком ,га заст} тниками
Нflт: I f* jТI lНИКа регiонаЛьного вiддiлення Фонду державного майна Украiни по / { нiпропетровсьlсiй
об.lrаотi" та,рz/ё. ./ a,EzoEa Zе.эо_
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! .1. OреlrдОдi} вецL перелае, а Ор_еrrлаР прийrurаС в ,трокове платЕО кор} rстуъан j] 5{  державFJе ,ll,реп4е
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1.2" Майно переда€ться в оренду зметою Лzц Za/zz 'ekl"e  r'd 7ОzаgZr7а / zс)
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?."у* I \ { ови I IЕрЕдАчI  тА повЕрнЕнtIя орЕнДовАноГо мАЙНА оршнДАрIО

2.1. орЕНДА,Ёt встуПае у строКове платЕе користува"ння державним Майном у TepMiH, указаний у
fiог,овсlрi, t lJle не ранiше дати пiдписання сторонами цього ,Щоговорiу (у разi оренди * i"py* oro"o
пtаilна на строк не менше пiж три роки  не ранiше дати дерх(авноiреесiрацii,щого"оруj та акта
прийпланняпередачi Майна.
2.2. ПереДача Майна в орендУ не тягне за собоЮ виникненн я в оРЕН!АрЯ прававласностi на це
Майно.



Власником орендованого Майна заJIишаеться держава, а ОРЕНДДР користуеться ним
протягом строку оренди.
2.3. Передача орендованого Майна у суборенду забороняеться.
2.4. Ризик випадковоi загибелi або ушкод} кення об'екту оренди несе ОРЕН!О!АВЕЦЬ.
2,5. У разi припинення цього договору Майно повертаеться ОРЕН!АРЕМБалансоутримувачу.

Майно ввarкаеться поверненим Балансоутримувачу з моменту пiдписання сторонами акта
прийманняпередачi, копiя якого надаеться ОРЕНДАРЕМ ОРЕНДОДАВЦЮ у мiсячний TepMiH з

дати його пiдписання.
2.6. Обов'язок щодо сппuда""" акта прийru""".rJредавання покладасться на ОРЕНДАРЯ.

3.орЕнднА плАтА

З.l. Орегrдна плата визначасться на пiдставi Методики розрахунку орендноi плати, затвердженоТ

постановоrо Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 04.10.95 N 786 (зi змiнами) (далi  Методика

розрахунку), або за результатами конкурсу на право оренди дер} кавного Майна i становить без

ПfiВ за базовий мiсяць розрахунку (останнiй мiсяць, за який с iнформацiя про iндекс iнфляцii) 

&eeeaJaaa!200.E р.ЦРа Д грн. Орендна плата за перший мiсяць оренди  Z '/Q2| 'ffЬ

ZOaiy u"Тu"u.r"Йrпппхоr_* оригування орендноi lrлати за базовий мiсяць rпu irд.п.ГКffi"цi'r'*
< rэ€ 2Нб ; ,0о9/ , ",

З.2. I Idрах"ування ПДВ фа суму орендноI  плати здiйснюеться у порядку, визЕаченому

законодавством.

3.3. Орендна плата за коrкний наступний мiсяць визначасться шляхом коригування орендноi плати

за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцii за наступний мiсяць.
З.4. У разi користування Майном протягом нёповного календарного мiсяця (першог'о таlабо
сlЪ,гаI lнбого мiсяцiв оренди) добова орендна плата за днi користування визначаеться згiдно з
LI [ .I I IHoIo Методикою розрахунку на ocнoBi орендноТ плати за вiдповiднi мiсяцi пропорцiйно дням

. користування.

3.5. Розмiр орендноi плати переглядаеться на вимогу однiсI  iз CTopiH у разi змiни Методики if
розрахунку, icToTHoi змiни стану об'скта оренди з незilлежних вiд CTopiH причин та в iнших

. вI { падках,передбаченихчиннимзаконодавством

З.6. Орендна плата перераховуеться до державного бюдхсету та Балансоутримувачу у
сгtiввiдношеннi

50 '%  до державного бюджету по мiсцtо реестрацii орендаря у податковiй iнспекцii на

рахунки вiдкритi вiддiленням казначейства у розмiрi б 5Q Ol грн..

50 %  балансоутримувача у розмiрi 
' 

dЛ2 РaБ 

щомiсяця не пiзнiше 15 числа мiсяця uiдо_о"Иrо до пропорuiй розподiлу, установлених
I { абirrетом MiHicTpiB Украiни i чинних на кiнець перiоду, за який здiйснюсться платirк.
j .7. О(lормлення платirкних доручень повинно здiйснюватися у вiдповiдностi з наказом вiд
28.02.05 N9 87 ЩПА ,,Про затвердхtення змiн та',доповнень до наказiв вiд 01.07.02 JЪ 301 ДПА
Украiни та вiд 01.08.01 Jф 306" та Iнструкцii про мiжбанкiвський перекtLз грошей в УкраiЪi в

нацiональнiй валютi, яка затверджена Постановою правлiння Нацiонального банку УкраiЪи вiд
l 6.08.06. N9 З20, з дотриманням наступного порядку:

* :  l0l;  ;* 2208020} * Xf 9r"il694/ *  Nр12 l 02 J 9} 3 од* Jýц 29.09*  |  з 4 67 зз 7 
*  х *

Х  вид платежу: 1  орендна плата; 2  пеня; 3  авансовий платiхt, завдаток

З.8. Орендна плата, перерахована несвоечасно або не в I Iовно]ду обсязi, пiдлягае iндексацii i
с1,ягусться до бюджету та Балансоутримувачу у визначеному пунктом З.6 спiввiдношеннi
вiдпоtзiдгtо до чинного законодавства Украiни з урахуванням пенi в розмiрi подвiйноi облiковот
cl,tll} Kt.i 11БУ на дату нарахування пенi вiд суми заборгованостi за кожний день прострочення,

уI (лlочаIочи день оплати.



з.9. У разi, якщо на дату сппати орендноi плати заборгованiсть за нею становить загалом но менше

пi;к три мiсяцi, Орендар також сплачуе штраф у розмiрi 10 %  вiд суми заборгованостi.

з.10. Зайва сума орендноi ппати, що надiйшла до державного бюджету та БалансоуIримувачу,

niJJmae за.пiку в paxylloк подаJIьших платежiв.

з.11.Зобов'язаНня ОронДаря за сплатоЮ орендноi ппати забезпеTуrоться у виглядi завдатку в

розмiрi не меншому, Нiж орендна плата за три (базових) мiсяцi оренди, який вноситься в рахунок

Llати за три ocTaHHi мiсяцi оренди.
j .l2. У разi припинення фозiрвання) .щоговору оренди Орендар сплачуе орендну плату до дня

оо".р""""я МЬна за актом прийманняпередавання включЕо. Закiнчення строку дiТ Щоговору

ореЕди не звiльняе Орендаря вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за орендЕою платою, якщо

така виникJIа, у повI Iому обсязi, враховуючи санкцii, до державного бюджету та

Ба,тшrсоутримувачу.

4. використАнI Iя АмортизАцIЙних вIдР,дхУВАНЬ I  ВIДНОВЛЕННЯ
оршrшовдного мдинл

4.1. Передбаченi законодавством €lп,Iортизацiйнi вiдрахрання на орендоване Майно нараховуються

його Балансоугримрачем i використовуються на повне вiдновлення орендованих основних

фондiв.
4.2. ПолiпшеЕня орендованого Майна, здiйсненi за рахуI Iок амортизацiйних вiдрахувань, е

власнlстю держави.
, 4,З. Вiдновлення орендованого Майна здiйснюеться орендарем вiдповiдно до пунктiв 5.8, 5.t0, 6.2

о"о:о.Щоговору.
5. оБов,язки орЕIUIАря

, ОРЕНДАР зобов'язу€ться:

5.1.Виr,ористовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначеннятаумов цього.Щоговору.

5.2. Своечасно i у повному обсязi сплатryВаТи орендну плату у спiввiдношеннi визначеному у п.3.6

цього.Щоговору.
5.3. Протягом мiсяця, пiсля пiдписання rЩоговору внести завдаток, передбачений циМ ,Щоговором.

t л F .F 
Завдаток стяryеться до державного бюджеry i Балансоугримувач/  у спiввiдношеннi, визначеному у
шlчктi 3.6 цьогО .Щоговору. Пiсля закiнчення осI Iовного строку .Щоговору оренди здiйснюеться

перерахуванЕя оренДноi плати за ocTaHHi мiсяцi з урахуванням внесеного Орендарем завдатку. У
разi порушеннЯ ОрендареМ зобов'язаннЯ зi сплати орендноi плати BiH мас вiдшкодувати

.f,ержавЕоМу бюджеТу i БалаНсоугримРачу збитКи в cyмi, на якУ вони перевиtltуIоть розмiр
завдатку. ЯкщО в разi дострокоВого тrрипИнення ,Щоговору за згодою CTopiH сума сплачених

оренлних платежiв i завдатку перевищить передбаченi ,Щоговором платежi за перiод фаКТИЧНОi

ореЕди, то це перовищення розгJIядаеться як зайва сума орендноТ плати (лив. п. 3.10 цього

Jоговору)
5._l. Щомiсячно не пiзнiше 15 числа звiтувати ОРЕНДОДДВЦЮ та балансоутримУВачУ ПРО

ваесеЕЕя орендноi плати, скоригованоi на iндекс iнфляцii, до держitвного бюдЖетУ Та На

розрахунКовий рахУнок балаНсоугримуВача з QднОчасниМ наданняМ копiй платiжних дор)п{ ень з

* i тчiтrсою обслгуговуючого банку.
5* i. У разi припиненЕя або розiрвання ,Щоговору повернуги Балансорримувачу орендоВане

} { айно за актом приймання  передачi у належному cTaHi, не гiршому нiж на момент передачi його

в ореЕ+ ,, з врахраНням нормаJIьногО фiзичного зносу, та вiдшкодувати Орендодавцевi збитки у

разi погiршення стану або втрати / повноi аýо 1частковоi7 орендованого МаЙна З ВИНИ

9РЕILIлЯ. один екземпJшр такого акry прiйманнrl передачi,строком у три днi наДаеться
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5.б. У мiсячний TepMiH пiсля укладення цього Щоговору застрахувати орендоване нерухоме Майно

на користь ОРЕНДОДДВЦЯ, який несе ризик випадковоi загибелi чи пошкодження об'скта оронДи,

}  порядку, визначоному закоЕодавством, вiд пожежi, залиття, протиправних дiй 3х ОСiб,

стихiйних явищ, не менш нiж на його BapTicTb, визначеному звiтом про незаJIежну оцiнку i наДати

ОРЕНДОДДВЦЮ та Балансоугримувачу копiю договору страхування, страхового полiсу та копiю

платiжного дорr{ ення з вiдмiткою банку про сплату страхового платежу.

5,7. Забезпечити пожежну безпеку згiдно з Законом Украihи ,,Про пожежну безпеку" та Постанови

Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 14 лютого 2001 року Ns 150 ,,Порядок видачi органами де;ржавного

пожежного наглrIду дозвiл на початок роботи пiдприемств та оренду примiщення" зi змiнами та

.] оповненнями. Копiю отриманого дозвоJry або декларацii разом з копiею договору страхрання
ltивiльноi вiдповiдальностi ОРЕНДДР надае ОРЕНДОДАВЦЮ та БАЛАНСОУТРИМУВАLN,

Вiдшкодувати затрати, понесенi балансоугримувачем в разi виникнення надзвичайних

ситуацiй на об'ектi оренди з вини ОРЕНДДРЯ.
5.8. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати його пошкодженню i псуванню,

тримати Майно в порядку, передбачеЕому санiтарними нормами та правилами пожежноi безпеки,

пiдтримувати орендоване Майно в належному cTaнi, не гiршому, Hi> lc на момент передачi його в

оренду, з врахуванням нормального фiзичного зносу, здiйснювати заходи протипожежноТ безпеки.

5.9. У разi виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацiй, пов'язаних з природною

стихiею: ураган, землетрус, великий снiгопад, ожеледиця тощо, надавати своiх працiвникiв для ix
попередження та лiквiдацii наслiдкiв.
5.10. Своечасно здiйснювати за власний рахунок капiтальний, поточний та iншi види peMoHTiB

орендованого Майна. Щя умова ,Щоговору не розгJIядасться як дозвiл на здiйснення полiпшень
ореl:дованого Майна i не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсацii BapTocTi

полlпшень

5.11. ЗдiйснIовати витрати, пов'язанi з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочrах
днiв пiсля пiдписання цього .Щоговору укласти з Баrrансорримувачем орендованого Майна договiр
про вiдlпкодування витрат Балансоутримувача на угримання орендованого Майна та надання

комуна.тlьних послуг Орендарю
5.12. I fесlги вiдповiдальнiсть за дотриманЕя правил експJryатацii iнлtенерних мереж, пожеrrсноi

безпеки i caHiTapii в примiщеннях згiдно iз законодавством.
5.13. Здiйснити HoTapiarrbHe посвiдчення та державну реестрацiю цього,Щоговору (якщо це
передбачено законодавством) за рахунок своiх коштiв.

< .i 4. Забезпечити постiйний дост} rп працiвникiв ОРЕН!О!ДВI ]Я до орендованих примiщень дJuI

необхiдного огJшду та перевiрки використання орендованого Майна у вiдповiдностi до умов цього
jоговору.

< .1i. Забезпечити постiйний дост).п Балансорримувача до орендованих примiщень з метою
:.] тгролю за використанням Майна згiдно виду дiяльностi орендаря, визначеного у роздiлi 1 цього
_t _ lrBoPY.

:  _ 5. Орендар зобов'язаний на вимоry Орендодавця проводити звiряння взаеморозрахункiв по

:e] JHI Ix платежах i оформляти вiдповiднi акти звiрки.
:  _ 

. }  разi змiни юридичноi адреси, телефону, назви пiдприемства, банкiвських та iнших
:ез_зliтiв Орепдар повiдомляе Орендодавця про своi HoBi реквiзити у тижневий TepMiH.

:   i Вltконувати iншi зобов'язання, не зазначенi в цьому ,Г{ оговорi, але встановленi нормами
.iJ _ _r'_з3ВСТВо.

:  _ :  ] ] ; iсыtово повiдомити ОРЕНДОДДВЦЯ, не пiзнiше, нiж за 30 (тридцять) лiб про свiй HaMip

_,:   ;  захiнчення, припиненн я або розiрвання даного ,Щоговору.

':  _ С} :еч_]ар, у разi HaMipy продовжити строк дiТ договору оренди, зобов'язаний не пiзнiшо нiж за
k,: .;  : tr закiнчення TepMiHy дii договору оренди подати орендодавцю про це зiulву З

 _ i] .ч.,1\ lI I  щодо виконання умов договору оренди (дозвiл пбжежникiв, копiя договору
;_]a.: .:* .: j j l .] ержавного майна, платiжнi дорr{ оння про сплату страхового платех(у та iH.),

l.' : .з:  неподання Орендарем до Орендодавця заяви на протязi встановленого цим пунктом
 _ _ : : .: : ,. :enrtiHy, або вiдмови Орендодавця вiд продовження строку дii договору оренди на новиЙ



Tep} riн, договiр припиняе свою дiю, а Орендар зобов'язаний виселитися у день, визначений за

.] оговором, як кiнцевий TepMiH дii договору оренди, та надати Орендодавцю акт повернення

орендованих площ балансоутримрачу. У разi невиконання цiеi умови договору оренди орендар
сrrлачус неустойку у розмiрi подвiйноТ орендноi плати за поточний мiсяць користування майном за

час прострочення.

6. прАвА орЕIuIАря
ОРЕНДДР масправо:
6.1. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначення таумов цього Щоговору.
6.2. За згодою Орендодавця проводити заlrлiну, реконструкцiю, розширення, технiчне
переозброеншI  орендованого Майна, що зумовлюе пiдвищення його BapTocTi.

6.3. Самостiйно розподiляти доходи, отриманi в результатi використання орендованого Майна,
створювати спецiальнi фонди фозвитку виробництва, соцiальнокультурних заходiв тощо).

6.4, У випадку розiрвання даЕого ,Щоговору зtlлишити собi проведенi покращання орендоваЕого
Майна, здiйсненi за власнi кошти, якщо вони можуtь буги вiдокремленi вiд майна без його
пошкодження.

7.оБов,язки орЕшIодАвIш

7.1. Передати ОРЕНДДРЮ в оренду Майно згiдно з цим ,Щоговором по акту прийманняпередачi
lrайна, який пiдписуеться одночасно з цим,Щоговором i е його невiд'емною частиною.
7.2, Здiiтсrлювати контроль за своечасним i у повному обсяry надходженням платежiв за оренду
нерухомого майна.
7.3. Письмово повiдомити ОРЕНДАРЯ, не пiзнiшео нiж за 30(тридцять) дiб про свiй HaMip щодо
завершення, припинення або розiрвання даного rЩоговору.
7.4. Не вчиняти дiй, якi б перешкоджzrли Орендарю користуватися орендованим Майном на

} rtовах цього,Щоговору.
8. прАвА орЕшIодАвц

8.i. Встановлювати орендну плату згiдно з "Методикою розрахунку та використання плати за
,] ренду державного маЙнаll, яка затверджена Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
,_4.10.95р, } lb 786 iз змiнами та доповненнями до неi.7'' З.2. Контролювати наявнiсть, стан, ефективнiсть використання Майна переданого в оренду за цим
Jоговором шJuIхом вiзуального обстеження зi складаншIм arcTa обстеження.
S.i. Виступати з iнiцiативою про внесення змiн до цього Щоговору оренди або його розiрвання у
: ;тпL] к&\  погiршення стану орондованого майна, неналежного його використання та невиконання

l?EILИPEM р(ов цього договору.
9. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЪ I  ВИРIШЕННЯ СПОРIВ ЗА ДОГОВОРОМ

:   Ъ невиконання або неналежне виконаншI  зобов'язань за цим ,Щоговором сторони несуть
: ' ..з]_]аlьнiсть згiдно з чиЕним зчlконодавством Украiни.
:   Ожшодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вiдповiдае за
: .:б:  

=  'lэння\ Iи 
Орендодавця, якщо iнше не передбачеЕо цим ,Щоговором. Орендар вiдповiдае за

:з:  lc збов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH е правонаступником, виключно власним
r: : j: .v СТЯгнення за цими зобов'язаннями не може буги звернене на орендованед9ржавне
\ .l: j= :
: j i.: r,.ib за фактичним використанням, зазначеного у ,Щоговорi орендованого державного
1.4B; i= , э;е Баlансоутримувач  пiдприемство (органiзацiя), на балансi якого перебрае державне
\ f; iЁз:
: :  _, ;* . зj'явIення Орендодавцем фактичноlо використання Орендарем дер} кавного маЙна за
* Ъ_:f,{  рпзначенням, визначеним у роздiлi 1 цього догоЁору, розмiр збiльшеноi орендноi
: :ЕЕ 

= = = зченоi вiдповiдно до "Методики розрахуfiку та використЕння плати за оренду
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цержilвного майна", яка затворджеЕа Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 04.10.95р. NЭ78б

= } сюсовуеться 
з дЕя укJIадаI Iня договору орOнди.

9.5. Вiдповiдальнiсть за збереження орендованого Майна та використаЕня його за призначенням

покладено на о Р Е НДдРЯ згiдно чиfi ного законодавства

9.б. Спори, якi виникають за цим,Щоговором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом переговорiв,

вкрiшуються в судовому порядку.
9.7.У разi банкрутства Орендаря BiH вiдповiдае за cBoi борги майном, яке напежить йому на правi

BTacHocTi, вiдповiдно до законодавства Украihи.

змIни т

,DoTffoM одного мiсяця пiсля закiнчення TepMiHy дii.Щоговору, повнiй оплатi за,Щоговором i при

заrаннi iнформацii щодо виконання yN(oB цього,Щоговору, а саме: наявностi договору страхування,

_]озвоJry або декларацii наданоi органаN,I  державЕого пожежного, нагляду та узгодження
Бапансоугрим)вача, ,Щоговiр, за заявою орендаря щодо продов} кення TepMiHy дii, може бри
] родовжеций на тих самих умовах, якi передбаченi у,Щоговорi.
i0.2. Умови цього ,Щоговору зберiгають сиJIу протягом всього TepMiHy цього .Щоговору, в тому

Trc.ri у випадках, коли пiсля його укладення, законодавством встановлено правила, що
:тогiрпгуlоть становище ОРЕНДАРЯ, а в частинi зобов'язань ОРЕН!ДРЯ щодо орендноi плати 
_]D виконання зобов'язань.
iO.З. Зrriни i доповнення або розiрвання цього,Щоговору допускаютьсяза взаемноi згоди cTopiH i
.rфорrtтrоються додатковими угодами. Змiни та доповI Iення, що пропону€ться внести,

:оjг.rядаються протягом одного мiсяця з дати ix подання до розгJuIду iншою стороною.
_ t} .l. Договiр може бути розiрваним на вимоry однiеi iз cTopiH за рiшенням господарського суду у
запа] к\ , невиконання сторонами своiх обов'язкiв та в iнших випадках передбачених

_.1!i l н о_]авством УкраiЪи.
_ .5. Договiр припиняе дiю у разi невиконанrul орендарем взятого на себе зобов'язання щодо
J:а\ \ъання орендованого Майна протягом одного мiсяця з дати укладення ,Щоговору та
..:бов'язання щодо отримання дозволу або декларацiТ органами державного по} кех(ного нагJuIду.

_ .6. У разi припинення або розiрвання ,Щоговору полiпшення орендованого Майна, здiйсненi
,,,?ЕFГIДРЕМ за рахунок власних коштiв, якi можна вiд'окремити вiд орендованого Майна не
: :аiочи Йому шкоди, визнаються власнiстю ОРЕН!ДРЯ, а невiдокремлюванi полiпшення 

= : iстю держави. Полiпшення орендованого Майна, що не вiдокремлюються вiд Майна без

.i:  _ _яння йому шкоди, здiйсненi Орендарем за рахунок власних коштiв без згоди Орендодавця с
,:а_а_:зЕою власнiстю i компенсацii не пiдлягЕlють.

 _  ?еооганiзацiя Орендодавця або перехiд права впасностi на орендоване Майно TpeTiM особам

=  :  : : .1пзою дJuI  змiни або припинення чинностi цього ,Щоговору, i BiH зберiгае свою чиннiсть
: : I  ; .азt.)го власника орендованого Майна (його правонаступникiв), за винятком випадку
EE:} тI iT орендованого Майна Орендарем.
_  a С_.:зре.tки, якi виникtlють пiд час виконання ,Щоговору оренди, вирiшгlтоться за згодою

_г  Я: :о згоди не буде досягнуго, то суперечка передаеться Еа розгJшд до господарського

;  ] .

" 1 : z: : : ; :b 
цього Щоговору припиня€ться внаслiдок :

:  idнчення строку, на який його було укладено;
:  ] : :запlзацii орендованого майна Орендарем;

:  
_,с: i,оково за взаемною згодою cTopiH або за рiшенням госrодарського суду;

:  1= _еlтства ОРЕНДАРЯ ;
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о Уразi cMepTi Орендаря (якщо орендарем е фiзична особа);

ц Та в iнших випадках, прямо передбачених Iмнним зttконодавством Украiни.
1't.10. Bci змiни та доповнення до цього .Щоговору вважаються дiйсними лише в тому випадку,

lкщо вони здiйсненнi в письмовiй формi та пiдписанi обома сторонами.
10.11. У разi rrрипинення або розiрвання цього Щоговору Майно протягом трьох робочих днiв
говертаеться оРЕНЩАРЕМ Баrrансоутримувачу. У разi, якщо оРЕНДАР затримав повернення
\ { afua, BiH несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
'| ).| 2. Майно ввая(аеться поверЕеним БалансоуrриIчryвачу з момонту пiдписання Сторонами акта
:апrfманняпередавання. Обов'язок щодо скJIадання акта приймаЕняпередавання про повернення
\ lайна покJIадаеться на ОРЕНДАРЯ.
i0.13. Якщо ОРЕНДАР I Iе викоЕуе обов'язку щодо повернення Майна пiспя припинення договору,
ОРЕНДОДАВЕЦЬ мае право вимагати вiд ОРЕНДАРЯ сплати неустойки у розмiрi подвiйноi
.rрндноi плати за поточниЙ мiсяць користування МаЙном за час прострочення.
10.14. Взаемовiдносини cTopiH, не вреryльованi цим .Щоговором, регулюються чинним
зitкоI lодавством УкраiЪи.
i0.15. Щей договiр укладено в 3х примiрниках якi мають однакову юридичну сиJry, по одному
трпrriрнику для ОРЕНДОДАВЦЯ, ОРЕНДАРЯ та БД.тlансоутримувача.

11. додАтки

Додатки до цього.Щоговору е його невiд'емною i складовою частиною.,Що цього.Щоговору
fс]_]аютЬся :

f Акт прийманняпередачi орендованого Майна;' f Розрахунок орендЕоiплати;
f Звiт про оцiнку Майна, що передаеться в оfенду;

12.ЮРИДИЧНI  АДРЕСИ. БАНКIВСЬКI  РЕКВIЗИТИ СТОРIН

t_tPE НJоДАВЕI tъ:
. : . _ _ _атьне вiддiлення Фонду державного

 . } 'краiни по Щнiпропетровськiй областi

, ] __,} ,rсо} ,1ольська,58
:  :1874з,

 )87 З7;

:  _ :  : ] 8735.

_j *  _\ , 1э467зз7

Т.€. Кошик БАЛАНСОУТРИМУВАЧ:
,,узгоджЕно"

F / е'е
'йlzа 

"о

!2д'/ iа3,zо8а

Z,,/ / o/ z7lz

j  : i: itIа_цьника



Акт
ПРИЙМАННЯ  ПЕРЕДАЧI

в оренду нежитлового примiщення площе ю g{  5" кв. м '

бlriвli, що знаходиться на балансi ,( 8о' 'aBzozc,

ёozCoriazc'rlzoeo za* zzc'zzllzez 7,,е/ег"/?
за адI } есою:

,z't} zza

"Ц с# 6ru"U 2009 р.

Ми, що нижче пiдписалися, регiональне вiддiлення Фонду

] ержавного майна Украiни по .Щнiпропетровськiй областi в особi Заступника
Еач€шьника регiонального вiддiлення КОШИК ТЕТЯНИ СВГЕНIВНИ, з

оJного боку, та
| эtсzzеа_ осоfа  / zz

2егеlсzzJZ

ч

з д)угого боку, скл€tпи цей акт прий
Еер} D(омого майна:

япередач1 в оренду державного

приЙнявiПЕРЕЩАВ:

ьника

ддiлення
Т.С. Кошик

. ТРIмУВАЧ:
.+ iEHo,,

€/ < 6
rB.,ZaЗzo4cz
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звЕдЕниЙ
РОЗРАХУНОК

орЕндноi плАти до договору
ФОП Павлова Т.В. 85,59 кв м

Розрахунок проведениЙ за "Методйкою розрахунку та використання плаТи за
оренду державного майна", яка затверджена постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
04.10.95 ЛЬ 78б iз змiналци та доповненнями до неi.

1. Розмiр рiчноТ орендноi плати визначаеться за формулоIо:
Опл.. :  Вп х Сор, де

Вп  BapTicTb орендованого майна визначена незалежною оцiнкоtо:

 Вп :  19459,95 +  102115,05=  121575 грн.

Сор  орендна ставка

 Сор _%

Опл: " грЁ.

2. Розмiр мiсячноi орендноi плати за перший мiсяць пiсля заключення договору
оренди або перегляду орендноi плати розраховуеться за формулою:

Опл.мiс. :  Опл. :  | 2 хIп.р. х I  м., де
 Опл.  рiчна орендна плата;
 I  п.р. iндекс iнфляцiI  за перiод з початку поточного року;

(дпя оренди Еерухомого майна  вiд дати проведення незалежноi оцiнки до
дати заключення договора оренди або перерахунку розмiру орендноi
плати);

iндекс iнфляцii за перший мiсяць оренди;

оп.гt.мiс.:  250,12 +  1050,01 =  1300,13 грн.

i

а плата розподiляеться таким чином:

_]о державного бюдхtету у розмiрi  _650,07_ грн.

': ] ансоутримувачу у розмiрi  _650,06_ грн.

.,пецiалiст

:  tlРеНЩаРеМ

Урвачова М.О.

ФоП Павлова Т,В

)I кацl$\ rt"ло

чlсе$2



РОЗРАХУНОК

орЕндноi плАти до договору
ФоП Павлова Т.В. i 71,89 кв м

Розрахунок проведений за "Методикою розрахунку та використання плати за

оренду державного майна", яка затверджена постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

04.10.95 NЪ 78б iз змiнами та доповненнями до неi.

1. Розпriр рiчноi орендноi плати визначасться за формулою:
Опл.. :  Вп х Сор, де

Вп  BapTicTb орендованого майна визначена незалежною оцiнкою:

 Вп: 121.575  19459,95=  102115,05 грн.

Сор  орендна ставка

 Сор _| 2_О^  i

опл :  
_102115,05* 0,12 

:  1225з,8| _ грн.

2. Розмiр мiсячноi орендноi плати за перший мiсяць пiсля заключення договору
оренди або перегляду орендноi плати розраховуеться за формулою:

Опл.мiс. :  Опл. :  12хIп.р. х I  м., де
 Опл.  рiчна орендна плата;

 I  п.р. iндекс iнфляцii за перiод з початку поточного року;
(лля оренди нерухомого майна  вiд дати проведення незаJIежноI  оцiнки до

дати заключення договора оренди або перерахунку розмiру орендноТ

плати);
 IM.  iндекс iнфляцii за перший мiсяць оренди;

о пл. Mic. :  | 2253 181./12 
J,l,008*  1,009*  1,01 1':  1050,01 грн.

Орендна плата розподiляеться таким чином:

50'Z,  до державного бюджету у розмiрi  _525,01_ грн.

50"/о  бапансоутримувачу у розмiрi  _525,00_ грн.

Провiдний спецiалiст

Узгоджено з орендарем

Урвачова М.О.

ФоП Павлова Т.В.
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зрАхун

плдти договоруорЕндно

ФоП Павrова Т.В,

ро

I

ок

до

13,70 кв м

рt] зра\ }  нок проведений за "методиlсою розрахунку та використання плати за

орен_] ) _]ер/ .авного N{ айна", яка затверджена постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

04.10.95 \Ъ 786 iз злtiнами та доповненнями до неi.

1. Розlriр рiчноТ орендноi плати визначаеться за формулою:
Оп.ц.. :  Вп х Сор, де

Вп  BapTicTb орендованого майна визначена незаJIежною оцiнкою:

 Вп :  121575/85,59* 13,7 =  19459,95 грн.

Сор  орендна сТавка 
i

 Сор _| 5_ОА

Опл =  _19459,95* 0,15 
:2918,99_ грн.

2. Розлriр ьtiсячноТ орендноТ плати за перший мiсяць пiсля заключення договору
оренди або перегляду орендноi плати розраховуеться за формулою:

Опл.мiс. :  Опл. :  12хIп.р. х I  м., де
 Опл.  рiчна орендна плата;

 I  п.р. iндекс iнфляцii за перiод з початку поточного року;
(для оренди нерухомого майна  вiд дати проведення незалежноi оцiнки до

дати заключоння договора оренди або перерахунку розмiру орендноi

плати);
 IM.  iндекс iнфляцiТ за перший мiсяць оренди;

О п.r. Mic. :  29\8,99 / 12*  1,008*  1,009*  1,01 1 =  250,12 грн.

t ,: ,: :__iii,l п.Iата розподiлясться таким чином:

5ll  _]L]  .] ,ержавного бюджету у розмiрi  _125,06_ грн.

5rr 1:lансоутримувачу урозмiрi  _125,06_грн.

. _] l] eНjlapeМ

Урвачова М.О.
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Павлова Т.В.



,Щодаткова угода про внесення змiн
до договору оренди нерухомого майна,
що належить до державноiвласностi

вlд 25.12.2009 Jф 12 / 023823О Д

м.,.Щнiпро

"/ l >  lГф/242g| 7тт
Ми, що нижче пiдписались, РегiонЕlJtьне вiддiлення Фонду державI Iого майна

УКРаiЪИ ПО ,.Щнiпропец)овськiЙ областi iдентифiкацiйний код е!рпоуlз467зз7, мiсце
зЕzжодження якого: м. .Щнiпропетровськ, ВУЛ. Щентрагtьна, 6 (далiОрендодавець) в особi
начальIJика Миргородськоi г.ю., що дiе Еа пiдставi Закону Украihи < Про Фонд
державI IоГо майна Украiни> , положенНя прО Регiонаrrьне вiддiлен", Ьо"ду доржавного
майна УкраiЪи по .Щнiпропетровськiй областi, затвердженого Головою Ф!му t i.ol.zotz,
номер державноi реестрацii 1224105000015011 вiд 26.07.2012 i накzву Регiонального
вiддiлення < про розподiл обов'язкiв мiж начатrьником та засlупниками начальника
Регiонального вiддiлення Фонду державного майна УкраiЪи 

"о ,Щнiпропетровськiй
областi> /далi ,,Орендодавець'7 з одного боку, та ФоП ПаЪлова Т.В. iденrифiкацiйний
код 2792316941, мiсцезнаходження.якого ,. Крffiа. ZлrtZз (dалi opeнdаp)вoсoбiПaвлoвoiT.B../далiuopen,ДoДaTкoByyгoДy
про наступне:

На виконан1 Заryн.v УкраiЪи кПро оренду державного та комунального майнa1> ,
наказiв рts ФдмУ по Щнiпропетровськiй областi вiд is.оз.Z017 м12/0zотзпоДзгiдно з
вимогами дiючого закоЕодавства УкраiЪи вн9сти змiнlя до договору оренди доржавногомайна вiд 25.12.2009 лЬ 12102,3823ОЛ укладеного та пролонгованого термiнЪм дii по2Щ:
1. Абзац 2. п. 10.1 роздiлу !Q. ЧИННОСТI , УМОВИ ЗМIНИ

2,Yci iншi рлови договору, не порушенi даною угодою, зЕtлишаються без змiн.

3, Ця додаткова угода укладена у 3х примiрниках, якi мають однакову юридичну силу i е
невiд'емною частиною договору оренди

Орендодавець:
Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна Украihи по

Орендар:

ге). GгЕ

Фсп па
областi

8

ll,W

6,k
: t

п a6zpЦa



ФIЗИЧНА ОСОБАПIДПРИ€МЕЦЪ
ПЛВЛОВЛ ТЕ ТЯНЛ ВОЛОДИМИРIВ НЛ

| пн279231694l
м.Кривий Рiг, вуп.Володимира БиЗова, 24l| 2З

т.:06]  5641390

] J
I i
Ltl

i,{

i,lil

] ,lf,
i lii

ilfi

] iltrt

lirll[

] 1[

lil

lil

i1,;

в"* .iф / У
вiд< ,2а>  OZ zoz}

.Щиректору Криворiзького
технiчного коледжу
Нацiональноi металургiйноТ

академii УкраiЪи
Кumач 0,I .

В зв'язкУ iз закiнчеНням TepMiHy дii проШу припинИти чиннiсть договору ореFIди

нерухомого майна, що наJIежить до дерrкавноi власностi, вiд 25.| 2.2009 Nъ 121023823

О.Щ  неlкИтловогО примiщеНня iдалт,тti коледжУ загальноЮ площеЮ 85,59 кв.п,r,

Фiзична особапiдприсмець Т.В.Павлова
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Акт
прийманняпередавання

орендованого нерухомого майн&, що належить до деря(авноi власностi,
площею 85,59 кв.м, яке знаходиться на балансi Криворiзького

технiчного коледхtу НМетАУ за адресою: м. Кривий Рiг,
вул. Степана Тiльги (Револючiйна),40

ц , 0"l zozo

I

i

I

I

l
м. Кривий Рiг

Ми, що нижче пiдписалися, орендар 
на Володимирiвна, з одного боку,

фiзична особапiдпри€мець I1авлова

та БалансоутримуваLI  в особi

Криворiзького технlчного коледжу
з другого боку,

склали цей акт прийманняпереда] ]ання нерухомого майна, що належить до державноТ

власностi, у тому, що перший передав, а другий прийняв:

Назва об'екту оренди Площа (кв.м)

Нежитлове примiщення
iдальнi коледжу

85,59

ПЕРЕЩАВ:
орЕндАр
ФоП Павлова Т.В.
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l
] r1

l]

]

приЙняв:
БАлАнсо
Криворiзьк
коледх(


