
ДОГОВІР ОРЕЩ 0 № 
нерухомого майна, що належить до державної власності

м. Київ 2010 року

Ми, що ниясче підішсаїшся, Реґіовальне Фонду держіавного Майна
України по м. Кнієву, ідентафікаційний ісод ЄДРПОУ 19030825, місцезнаходження якого: 
01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (^алі - Ореня6Да»вщ.)і в особі начгшьни  ̂
Збуржинського Владислайа -^^анщовіим діє на підставі Положення про
регіональне відділення, затвер^жецоїто Фондбм держайного майна України від 
23.01.2006р. та зареєстрованого “ІМевйенківськбю районною в місті Києві державною 
адміністрацією №1074105000101^343 від 19.10;2ОО7р., 5 одного боку та Закрите 
акціонерне товариство „Киїзігтар ДжіЕС;Ем.” , ідентифікаційний код ЄДРПОУ 
21673832, місцезнаходаення якого: 03110, м. Київ, пр-т Чеі^нозоряний, 51 (далі - 
Орендар) в особі Київської філії Закритого акціонерного товариства „Київістар 
Дж.Ес.Ем.”, в особі заступника директора Кишської філії :і'техні%шх питань Устименка 
Олександра Володимировіїча, який дає на підставі Довіреності за № 5 від 21.01.2010р. та 
Статуту (нова редакція), зареєстрованого Солом’янськбю районною у місті Києві 
державною адміністрацією від 14.06.2004 р., з ішпоґо боку, уклали цей Договір про 
наведене нижче:

1. Цредмет Договору
1.1. Орендодавець передає, а Оревщй|) йриЙй в строкове платне користування 

державне нерухоме мгйно -  надбудш ̂  ̂ аійгйяк Даху дев’і й ^
№45 (далі - Маійно), загальною плЬщею 8,00 кві м, яке розкїїщейе зі^а^ вул.
Московська, 8 (надбудова площею 5̂ 013 кв.м т^ будівлі площею 3,0 кв.м), що
перебуває на балансі Казенного піді^йіЕМ<Яйа ш^ приладобудування „Арсенал”,
код ЄДРПОУ 14307357 (далі - БалаясоутрйМ)^ач), в^іггісіь якого визначена згідно зі, 
звітом про незалежну оцінку станом на 31 січня 2010 р. і становить 180569,00 грн. без 
урахування ПДВ.

1.2. Майно передається в оренду з метою розміщення оператора телекомунікації, 
який надає послуги з рухомого (мобіпьногЬ) зв’язку.

1.3. Стан Майна на момент укладення договору, визйачається в акті приймання- 
передавання за узгодженим висновком Бал^соутримувача і Орендаря.

2. Умови передачі орендовгіного майна Орендарю
2.1. Орендар вступає у строкове платне корис^анйя Мййкбм у те]рмін, указаний у 

Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами щ>ого Договору та акта приймання- 
передавання Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права 
власності на це Майно. Власником Майнй зіалгапатся держ^^ а Орендф користується 
ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартіспо, визначеною у звіті про 
незалежну оцінку, складеному за Методикою оцінки.

2.4. Обов’язок щодо складання акта приймання-передаівання покладається на 
Орендодавця.

3. Орендна цяата
3.1. Орендна плата визначається на підстаді Методажи розрахунк>’ і порядку 

використання плати за оренду державного майна, затвердженої пбст^Оівою Кабінету 
Міністрів України від 04.10.95 № 786 (зі ^змінами) (далі - Методика розрахунку) і 
становить без ПДВ за базовий місяць ореади - січень 2010 р. 4514,23 грн.

Керуючись п. 20, п. 32 Порядку проведення конкурсу на правО оренди державного 
майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13 жовтня 2004 року 
№ 2149 та Протоколом № 2 від 14.05.2010 р., розмір орендної плати встановлюється на
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умовах запропонованих орендарем — 4515,0 ірн. 5єз за базовий {сі*ї^ ь
2010р.).

Орендна плата за перший місяць оренди іра^нь 2010 року встановавзється шляхом 
коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфяшш за лютий, березень, 
квітень, травень місяці 2010 року.

3.2. Нарахування Щ В  на суму орендної плати здцйснюється у порядку, 
визначеному законодавством.

3.3. Орендна плата за кожшй настушшйй щсщь визшшється шляхом коригування 
орендної плати за попередній місяць на індекс інфшції за наступний місяць.

3.4. У разі користування Майном і^ютягом ншовного календарного місяця
(першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування 
визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за 
відповідні місяці пропорційно дням користування. V

3.5. Розмір орендної плата переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни 
Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’й аа  оренди з незалежних від Сторін 
причин та в інших випадаахі-пеї>ег^ачених чишшм законодавством.

3.6. Орендна плата перераховуетвся до діфжавного бюджету та Балансоутримувачу 
у співвідношенні 70 % до ЗО % щомісяця не пізніше Ш числа місяцяг наступного за 
звітним з урахуванням щоміся'шдгр' індек̂ еу інфляції відповідай . до пропорцій розподілу, 
установлених Кабінетом Міністрів Уіфаз^ і чшшші на кінеіі^ періоду  ̂ за який 
здійснюється платіж.

3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає
індексації і стягується до бюджету та Балансоутримувачу у визначеному пунктом 3.6 
співвідношенні відповідно, ДО: Уіфаїни з зфахуваняям пені в
розмірі подвійної о§ліікової'ЄіаиШ>с]ЙВУ .Ш дату йарахуваяня пені від суми заборгованості 
за кожний день прострочення, уключающ деЩі оплати.

3.8. У разі, якщо на дату за нею сішовить 
загалом не менше ніж три місяці, Оренйар також сплачує штраф: у розмірі З % від суми 
заборгованості.

3.9. Зайва сума орендної плати, що надійшла до де|)ЖШВНого бюджету та 
Балансоутримувачу, підлягає заліку в рахунок подальших платежів.

3.10. Зобов’язання Орендаря за сплагоіо орендабТ у вигаді
завдатку в розмірі не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, 
який вноситься в рахунок плати за останній місяць ,орещщ.

3.11. У разі >ярипинення (розірваная) Договору орендіи Орендар сплачує орендну 
плату до дня повернення Майна за актом ^^иймання-дерЄдяваішят^кдюдяо> Закінчення 
строку дії Договору оренди не звільияє С^ндаря від обов’язід^ісила'гати заборрованіеть за 
орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції, до 
державного бюджету та Балансоутримувачу.

4. Використання амортизах^шіх відрахувань і віщіовлення орендованого АІаШіа
4.1. Передбачені закон©дабіїтв0м аморівзаційні відрахувшня наVОрендоване Майио 

нараховуються його Балаясоуїримувачем і використовуються на повне відновлення 
орендованих основних фондів.

4.2. Поліпшення орендовшаого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних 
відрахувань, є власністю держави.

4.3. Відновлення орендованого Майна здійснюється Орендарем відповідно до 
пунктів 5.4, 5.7, 6.2 цього Договору.

4.4. Для отримання згоди Орендодавця ва з^сн ен н я поліпшень Орендар подає 
письмовий дозвіл органу, унввноязщеного управлзгшг<>б’єкї<)м оренівд, заяву і матеріали 
згідно з Порядком надання о р е )ш ^  ;̂ і®дй'і !|^>ендодавця^держ;^ного майна на здійснення 
невід’ємних поліпшень орендованйш держадцого, майна, затвердженим наказом- Фрнду 
державного майна України від ОЗ:Л0і20О6 № 1523 та зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 18.10.2006 за № 1123/12997.
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5. ©бов'язакн
Орендар зобов’язується;
5.1. Використовувати орендоване Майно відпогадно до його празшяення та умов 

цього Договору.
5.2. Протягом 10 днів після підаиеашая Договору вжесаш ^вдаток, передбаченні! 

цим Договором. Завдаток стжуєіїля до . дершвшшї^ Шщжету і Балаясоутрішувачу у 
співвідношенні, вюначеному у пункті Зіб ивоїо Догойвру. Ш і^  закінчення дії Договору 
оренди здійснюється перервуванвд оревдної ̂ шаїв -за остгаязйй місяць з урахуванням 
внесеного Орендарем завдатку. У разі порухиешя Орендарем зобов’язання зі сплати 
орендної плати він має відшкодувати державному бюджету і Балансоутримувачу збитки в 
сумі, на яку вони перевищують розмір завдатку.

5.3. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.
5.4. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його 

пошкодженню і псуванню, тримати Майно в поря®^, передбаченому санітарними 
нормами та правилами пожежної безпеки, підтрішувати орендовже Майно в належному 
стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахувайням нб^ального 
фізичного зносу, здійснювати заходи прютипожежної безпеки згідйо із Законом України 
від 17.12.1993 р. №3745-ХИ «Про пожежну безпеку» та постановою Кабінету Міністрів 
України від 14.02.2001 р. №150: Шро затівердження Порядку видачі органами державного 
пожежного нагляду дозводу ш  шіщтак робот» пцщриєйств та оренду пріиміщень». Копію 
отриманого дозволу Орендар передає Орендодавцю та Балгшсоутримувачу державного 
майна.

5.5. Забезпечити Орендодавцю/Бал^рррримувачу та органу, уповноваженого
управляти об’єктом оренди, дост^іШ- о̂^̂  ̂ перевірки його стану і
відповідності напряму викорйстаййя за ціяьбівим призначенням, визначеному цим 
Договором.

5.6. У разі винИкнешя' заі^ози або нас^Ш 'ї ситуацій, пов’язаних з
природною стихією; ураган, землеіруе^ В&МїЕ»Й т о щ о , надавати с в о ї х

працівників для їх попередаеняя та ліквідащї наслідків.
5.7. Своєчасно здійснюваїи за власний рахуіЮК иотощий ремонт орендованого

Майна. Ця умова Договору яе розглядається ж  дозівіія- ^»а з;^снеіщя пошішіень 
орендованого Майна і не тягне за собісш з<!>бо̂ ’язаіШ *<^ щодо компенсації
в ^ о с т і поліпшень,

У разі, якщо Орендар подає заяву на погоджешая Оревдодайцем здійснення 
невід’ємних поліпшень орендованого Майна, яка погоджена з органом уповноваженим 
управляти об’єктом оренди, він зобов’язаний надаш експертний висновок на проектно- 
кошторисну документацію 'на'здійснення невід’ємних поліпшень. Проектно-кошторисна 
документація на здійсненш-.«йвві|Е(’Єї^йх; поМітшейб Ор̂  ̂ майна: повинна бути
погоджена з органом, уповковаїжЬвйМгу^̂  оренди.

5.8. Протягом місяад йі^ляі укяадбйвд«іі0^ засяфахувати орендоване
Майно не менше, ніж на варіпстБ за звітом про Оцінку на користь
Балансоутримувача, який неее рМійс рийадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, 
у порядку, визначеному закоиодавсясвом і протжгом 5 даів після сфаху^аний надати 
Орендодавцю та Балансоутримувачу копії страхового полісу і платіжного доручення про 
сплату страхового платежу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб 
увесь строк оренди Майно було їзасірахо^им;

5.9. Щомісяця до 15 числа недадаш Орендодавцеві Інформацію про перерахування
орендної плати за попередаій Мєяць (кшію платіашбго 'доручення з відміткою 
обслуговувального банку про переракзФання о.реЕдао1 штати до Дер бюджету
України). На вимогу С^ндодавщя їа  Баланшз^йі«і!5̂ №а іП|х>водити ^звірян^ 
взаєморозрахунків по орендних платежахгі оформзжшйііігщотіда^

5.10. У разі припинення або іюзірііШня Догоівору йОвЬрауїи" Орендодавцеві / 
Балансоутримувачу орендоване Майцо в належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізїгвдбгб шосу, та віашкодуіватй 
Ортндодавцеві збитеи в разі йОйрщшм стану або втрати (повної або часткової) 
орендованого Майна з вини Орендаря.



5.11. Здійснювати вт^>ат, аіяі’жані; а. Протягом
15 робочих днів після підаіиешта ірош з^
орендованого Майна договір про відшкодуваййя вйтеш: Балшсоутримувача на утримання 
орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендою, в тому числі сплату 
земельного податку, нарахованого пропорційно займшіій Орендарем площі.

5.12. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, 
пожежної безпеки і санітарії'в приміщеннях згідно із законодавством.

5.13. У разі зміни рахуні^, назви аііщриємства, телефону, юридичної адреси 
письмово повідомляти про це Орендодаш^я у тижневий строк,

5.14. Не надавати третім особам право користування об’єктом оренди та інші права 
(повністю чи в певній частині), що випливають з цього договору, у тому числі на правах 
суборенди.
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6. Права Ореццаря
Орендар має право;
6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов 

цього Договору.
6.2. За письмового згодою Орендодавця проводити заміну, розширення, технічне 

переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підашцення його вартості.
6.3. Самостійно роЗйоділяш доходи* отримані в результаті використання 

орендованого Майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально- 
культурних заходів тощо).

7. Обов’язки Орендодавця
Орендодавець зобов’язується:
7.1. Передати Орендарів) ?в' оренду Майно згідно з цим Договором за актом 

приймання-передавання майна  ̂який шдаису&п5ея:0днйчае^^ цим Договором.
7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджазш О^ндарю користуваїиея орендованим 

Майном на умовах цього Договору.
7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припиненйя здшності цього Договору, 

укласти договір про внесення відповідних змін до цього Договору з одним із 
правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. У разі здійснення Орендарем невід’ємшк доіліпшень орендованого Майна 
орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.

8. Прява> Орендодавця
Орендодавець має право:
8.1. Контролювати наявішші,, стану Нщірями та ефективність використання Майна, 

переданого в оренду за цим Договором.
8.2. Виступати з ініщатшою щодо внесення змін до цього Договору або його

розірвання у разі погірЩейня'«гану орендоВадог^ внаслідок невиконання або
неналежного викояшшя умо» щьоШ Дот^вбру.

8.3. Здійенговати контролв' ^а ошіом Майна шляхом візуального обстеження зі 
складанням акта обстеження.

І  9. Відповзда^шсши|ш|ірен«щ :0ц^
9.1. За невиконання або їїжалбйше вйконания зобов’язанї. за цим Договором 

Сторони несуть відповідальність згідно з чинним :законодавбтвом Уіфаїни.,
9.2. Орендодавець не відаевідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не 

відповідає за зобов’язаннями Орендодавця. Орендар Відповідає за своїми зобов’язаннями і 
за зобов’язаннями, за якши він, е ііравойаступником, виключно власним майном. 
Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване державне 
Майно.

9.3. Спори, які виникають за дам Договором ^  в зв’язку з ним, не вирішені 
шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.
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10. Строк чинності, умріви зміни т^ прят
10.1. Цей Договір укладено строком на 2 І ї  місяців, що діє з « ,^ »

3. до 20 /3р. включно.
10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього 

Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством 
установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань 
Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов’язань.

10.3. Зміни до умов цього Договору або йрґо розірвання допускаються за взаємної 
згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внесіти, розглядаються протягом одного місяця з 
дати їх подання до розгляду іншою Стороною.

10.4. У разі відсутності з ^ и  однієї із сторін про припинення або зміну цього 
Договору після закінчення строку його чинності протягом одного місяця, Договір 
вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які булй передбачені 
цим Договором, з урахуванням змін у законодавстві на Дату продовження цього Договору.

10.5. Реорганізація Орендодіавця або перехід іфайа вл^ності на орендоване Майно 
третім особам не є підставою длй зміни аібо прийинення чшйбсіі цього Договору, і він 
зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його 
правонаступників).

10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
10.6.1. закінчення строку, на який його було укладено;
10.6.2. загибелі орендованого Майна;
10.6.3. достроково за взаємною З^^Доіо Сторін або за рішенням суду;
10.6.4. банкрутства Орендаря;
10.6.5. ліквідації Орендаря-юридичної особи.

10.7. Сторони їюгоджуішї.ся, ЩО їіШ Договір буде достроково розірваний на 
вимогу Орендодавця, якщо Орендар:
10.7.1. користується Майном не відповідар до умов ^^рговору;
10.7.2. навмисно або з необережносй погіршує стан Майна та іншого обладнання;
10.7.3. систематично /більше трьох раз/ порушує терміни здійснеій|Я будь-яких платежів 

за цим договором та не надав платіжні доручення до регіонального відділення;
10.7.4. не робить згідно з умоізами Договору ремонт орендованого Майна;
10.7.5. передає орендоване нерухоме Майнр/його частану/у Суборенду, уішадає договори 

про сумісну діяльність, де внеском сторони « право на оренду орендованого за цим 
Договором Майна;

10.7.6. перешкоджає співробітникам Орендодавця, Балансоутршлувача, та органу, 
уповноваженого управляти об’єісгом оренди, здійснювати перевірку стану 
орендованого Майя^,

10.7.7. не переглядає Орендау  ̂Ш  разі внесення змін до Методики, яка передбачає 
збільшення орендй^ї^пзйда;;

10.7.8. не виконав зобов’я з ^ я  п. ЗЛО, п. 5.8 тап. 5.9 цього Договору.
10.8. В разі припинення або розірвання Договору:

• поліпшення орендованого Майна, здайснені Орендарем за рахунок власних коштів, 
які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, 
визнаються власністю Орендарй;

• вартість поліпшень орендованого Майна, зроблених Орендарем як за згодою так і 
без згоди Орендодавц^я, які не можна відокремити без шкоди для Майна, 
компенсації не підлягає, ці нбдаавдення визнгаоться власністю держави.
10.9. У разі припинення або розірвмия вдюґо Договору Майно протягом трьох 

робочих днів повертається Орендарем Орендод^що /Балансоутримувачу.
У разі, якщо Орендар затримав швернеЕ^ Майна, він несе ризик його 

випадкового знищення або випадкового поппссйокення.
10.10. Майно вважається поверненим Орендодавцю / Балансоутримувачу з 

моменту підписання Сторонами акта ириймання-передявання. Обов’язок щодо складання 
акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.
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10.11. Якщо Орендар не виконує О має
право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі ’№ % за кбристування Майном за час 
прострочення.

10.12. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним 
законодавством України.

10.13. Цей Договір укладено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу, по одному для Орендодавця й Орендаря.

11. Особливі умови

11.1. Сторони погодились, що орендоване майно приватизації орендарем та третіми 
особами не підлягає.

12. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього 
Договору додаються;

розрахунок орендної плати;
звіт про оцінку майна, що передається в оренду;
акт приймання-передавання орендованого Майна;

13. Платіжні та поштові реквізити Сторін

Орендодавець:
Регіональне відділення
Фонду державного майна України
по м. Києву

Орендар;
 ̂Закрите акціонерне товариство "Київстар 
Дж.Ее.Бм."
юр-ад^са: 03110, м.Київ, пр-т Червонозоряний, 51 
пОшт6]М адреса: 03113, м.Київ, вул. Деггярівська, 53 
КодЖ П О У ^о 21673832 
їяд, пЬдатк. № 21 §738326059 
Свідощтво ііл-̂ ка № 36027360

Київська фі л ія З АТ "КиївС'щр Д^.Ес.Ем." 
юр.адррса: 03І4іі; н,КиїВі вул. Солом'янська, 34-а

- / ^ : | б М б Ш б » ' в  АЮІБ «УфСиббанк»

ух.(067)331-27-37

В.Устименко
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Роз|іа%іійк 
платіі за <фетщ

гШ-:

ання .Арсенал”

Назва і адреса 
об’єкта оренди

Площа 
об’єкта 
оренди, 

кв. м

Вартість об’єкта,оренди 
за незалежною ощшсою 

на 31.01.201%.

цінам* '
всього

Ьб’єкту,
грн.

Застосовані

індекс
інфляції

орендна
сладка,

%

Орендна плата за 
перший (базовий) місяць 
_______оренди

місяць
рік

орендна 
гшата без 

ШШ. грн.*
Нерухоме майно 

-  надбудова 
дев’ятиповерхо

вої будівлі 
корпусу №45, за 
адресою: м.Київ, 

вул. 
Московська, 8

5,00 6551,00 32755,00

Нерухоме майно 
-  частина даху 

дев’ятиповерхо
вої будівлі 

корпусу №45, за 
адресою: м.Київ, 

вул. 
Московська, 8

3,00 1,33

зо Січень
20ібр.

818,87

3695,35

Всього: 8,00 4514^3 *
4515,00 **

Оподаткування орендної плати здійснюетьс;!! відповідно до вдмог чшшого зшсонодавства.
** Орендна плата за базовий місяць орещщ визначена за результатами конкурсу становить
4515,00 грн,

Начальник регіоназшного віШіл^иівд 
ФДМ України по м. Києву В.Ф. Збуржияський
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гіринманнгігйі^івяг~'^~^'‘̂ ''“'“''“ '^^'^’̂

м. Київ

СТР008

2010 р.
Ми, що нижче підписалися, Реііональне віддЦ«нйя Фоінду де^ майна

України по м, Кисву, іденШ#ЙшйЙ№
01032, м. Київ, бульвар Тараса 50-г (далі - Орендодавець), в особі начальника
Збуржинського Влади^ава'^|)аицоЬйі4іі, який діє на підставі П олож ен н я  про. регірнаий.не 
відділення, затвердженого. Фондом державноіго майна Укріаїни від 23.01.2006р; та 
зареєстрованого Шебченківськдїо район«<яо в місті КИ€фі державною адмшіеїрщією 
№10741050001027343 від ,19.10.2007р., з та̂
«Київстар Дж.£с.Бм.», ідентифікшийний кбд ЄДРІЇОУ 21'^ЙШЙ, шЬцезі^^йЩвшя' якого: 
03110, м. Київ, пр-т Червонрзорянйй, 51 (далі - Орендар) в особі ^ Й ісйііоїі 
акціонерного товариства <<Ки^ста|:|і^ в особі заступника директора Київської фиії
з технічних питань Устименка.©л«к^йнДра Вол[одимгір№ яїснй діє на підстгйі Дбвіреності 
№ 5 від 21 січня 2010 року^-^ зареЄстройаного Солом’ішською
ршонною в місті Києві держеною ЗДМ від І4,06.2004р., з іншого боку, уклали Цей
Акт приймання-передавання про наведене нижче;

1. Орендодавець, згідно з Дрї0$(?|^ нерухомого майн^ що належить до
дфжавної власності 2010р. лередає, а О р ^ ^ р  іф;іда»ає в є ^ к о в е
платне користування нер;^9ліе майно ^  надбудова та чайт^нй -Даху дев’
корігусу № 45 загальною плрйеюл8іОО;імі^  ̂ 5,00 м ,̂ частийа даху будійлі -  3̂ 5 м?),
яке розташоване за адресою: м, Київ, вулі Московська^ 8 та переб^-ває на балансі Казенного 
підіїрйемства спеціального дрщйщ«бШУ.вання 14307357

2. Технічний і пожежнобезпечний стан вказаного вище майна зіадовільний. Майно у 
ВІЙПОВІДНО0ТЗ з узгодженим вйсновком Баланроутримувача і ©рендаря не потребує ідюведення 
поточного та капітального ремонту.

3. Сторони зазначають, що рренцрбЗДр майно лередано Орендарю в комплекті та у 
належному стані, що відповідають ісі'о'ґйим умЬваМ догової^  ореща'та прйзйаченню майна.

4. Орендодавець повідомляє Орендаря, що інформаціевр про- особййві властивості та 
недоліки майна (в т.ч. приховадїі), які можуть бути небезпечними для життя; здоров’я, майна 
орендаря та третіх осіб або призвести до йошкойженйя сам#о майна під час користування ним, 
він не володіє.
Оревдодіаівець:
Регіональне відділення 
Фонду державного майна Укршни 
по м. Києву

л ■. акціонерне товариство "Київстар

Кф.^реса: 0311 Оі м-йіїв, пр-т Червой^зоряйий, 51 
ігоійтова адреба: ОЗМЗ,..м.КиїВі вул, Деггярійььіса, 53

інд; (іодаїк.
Свідоцтво ші.-ка ІЇДВ № 36027360

иівсіька філм ЗАТ "Кйіестар Д^.Ес;Ем.'' 
^адреса: 03141> м.Київ, вул. Солом'янська, 34-а

 ̂Крд з д а з з ? .,

р7р №іЙ ^0?о<)!2&6іїМ  в АКШ «УкрСиШанк»

;Д.бух.(067)331-27-37

; ) '



Договір № ^У ^Д /0/ 
про внесення змін до договору оренди нерухомого майна 

№5462 від 28.05.2010р.

м. К иїв б / ' т  2 0 / ір .

Ми, що нижче підписалися, Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по м. Києву, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19030825, місцезнаходження 
якого: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (далі - Орендодавець), в особі 
начальника Трубарова Віталія Миколайовича, який діє на підставі Положелня про 
регіональне відділення, затвердженого Фондом державного майна України від 23.01.2006 
р. та зареєстрованого Шевченківською районною в місті Києві державною 
адміністрацією №10741050001027343 від 19.10.2007р., з одного боку та Приватне 
акціонерне товариство «Київстар», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21673832, 
місцезнаходження якого: 03110, м. Київ, пр-т. Червонозоряний, 51 (далі - Орендар) в 
особі заступника директора Київської філії П рА Т, «Київстар» з технічних питань 
Устименка Олександра Володимировича, який діє на підставі Довіреності, посвідченої 
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Личиною О.В. від 
30.03.201 І ^ р . , та зареєстрованої у реєстрі за №2293 та Статуту (нова редакція), 
зареєстрованого Солом’янською районною у місті Києві державною адміністрацією від 
15.03.2011р., з іншого боку, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
14.09.2011р. №961, уклали цей договір про наведене нижче:

1. Абзац 1 п.3.1 розділу З договору оренди №5462 від 28.05.20І0р. викласти у такій 
редакції:

«Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за 
державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.10.95 № 786 (зі змінами) (далі - Методика розрахунку) та змінено за 
згодою сторін, відповідно до п. 1 ст. 21 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» становить без ПДВ за базовий місяць оренди -  вересень 2011р.: 
6 725,17 грн.
2. Абзац З п.3.1 розділу З договору оренди №5462 від 28.05.2010р. викласти у такій 

редакції:
«Орендна плата за перший місяць оренди вересень 2011 року встановлюється шляхом

коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції з а _________ місяць
2011 року».

3. В п.3.11 розділу З договору оренди №5462 від 28.05.2010р. замінити «У разі 
припинення (розірвання) Договору» на «У разі розірвання за згодою сторін 
Договору».

4. Пункт 10.11 договору оренди №5462 від 28.05.2010р. викласти у наступній редакції:

«За відмову орендаря на вимогу орендодавця повернути орендоване майно, у разі 
припинення/розірвання за рішенням суду договору, орендар відшкодовує орендодавцю 
неустойку в розмірі подвійної щомісячної орендної плати за весь час, що відраховується 
від дати припинення або розірвання договору до підписання акта приймання-передачі 
(повернення), який підтверджує фактичне повернення орендованого майна.»

5. Всі інші умови договору оренди №5462 від 28.05.2010р. залишаються незмінними.

6. Цей Договір є невід’ємною частиною договору оренди №5462 від 28.05.2010р., 
складений у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для
ІЛГЧМГГТ/Л1 10 /-“тг г̂мтт



6. Н евід’ємною  і складовою частиною  цього договору є:
- зміни до розрахунку орендної плати.

Платіжні та поштові реквізити сторін:

ОРЕВДОДАВЕЦЬ:
Регіональне відділення
Фонду державного майна України
по м. Києву
01032, м. Київ,
бульвар Тараса Шевченка, 50г

ОРЕВДАР:
Приватне акціонерне товариство "Київстар"
03110, м.Київ, пр-т Червонозоряний, 51 (юр.) 
03113, м.Київ, вул. Дегтярівська, 53 (пошт.) 
для податкових накладних:
ПрАТ «Київстар»
Код ЄДРПОУ № 21673832 
Інд. податк. № 216738326059 
Свідоцтво пл.-ка ПДВ № 100330196 
для розрахунку:
Київська філія ПрАТ "Київстар"
Код ЄДРПОУ № 36854338
р/р № 26009325028400 в АТ «УкрСиббанк»

ух.(067)331-27-37

О.В. У стименко



Начальник

ЗАТВЕРДЖЕНО:

відділення 
м. Києву

Зміни до розрахунку орендної 
плати за перший /базовий/ місяць оренди 

державного нерухомого майна, що 
знаходиться на балансі

Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал»
/назва балансоутримувача/

і ■—  
[

Назва і адреса 
об’єкта оренди

і
!

Площа 
об’єкта 
оренди, 

кв. м

Вартість об’єкта 
оренди за незалежною 

оцінкою на 
3 1 .0 1 .2 0 1 0 р .

Застосовані
величини

Орендна плата за перший 
(базовий) місяць оренди

і !
і

ціна
всього

об’єкту,
грн.

індекс
інфляції

орендна
ставка,

%

місяць,
рік

орендна 
плата без 

ПДВ, грн.*
і1 Нерухоме майно: 

м. Київ, вул. 
Московська, 8

9 г  ■■

А.

}

- надбудова 
дев’ятиповерхової 

будівлі корпусу 
№ 45;

- частина даху 
дев’ятиповерхової 

будівлі корпусу 
№ 45

5 .00

3 .0 0

65 5 1 ,0 0

492 7 1 ,3 3

3 2 7 5 5 .0 0

147814 .00

лютий
2010р .

вересень
2011р .

40 Вересень
2011р .

1219,79

5504 ,52

ього: 8,00 180569,00 .
6 724,31** 

6 725,17***

* Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

** Орендна плата за перший місяць оренди вересень 2011 року встановлюється шляхом
коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції з а _________ місяць 2011
року.

*** Розмір орендної плати змінено за домовленістю сторін, відповідно до п.1 ст.21 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна» і став^^^5|^=6ї^5,17 грн.

Заступник директора КиФ
ПрАТ «Київстар» з технічних питань

Заступник директора КиФ
ПрАТ «Київстар» з фінансових питань

!. Устименко

С.В. Березань



ДОГОВІР №
про внесення змін до договору оренди нерухомого майна 

№ 5462 від 28.05.2010 р.

м. Київ « '^0 » 7.0 (Ь р.

Ми, що нижче підписалися, Регіональне відділення Фонду державного 

маііна України по м. Києву, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19030825, 

місцезнаходження якого: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (далі - 

Орендодавець), в особі начальника Трубарова Віталія Миколаііовича, який діє 

на підставі Положення про регіональне відділення, затвердженого наказом Голови 

Фонду державного майна України від 02.10.2012 р. №3607 та зареєстрованого 

Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 

№10741050007027343 від 04.03.2013р., з одного боку та Приватне акціонерне 

товариство «Київстар», код ЄДРПОУ 21673832, місцезнаходження якого: 03110, 

м. Київ, пр-т. Червонозоряний, 51 (далі - Орендар) в особі заступника директора 

Київської філії ПрАТ «Київстар» з технічних питань Устименко Олександра 

Володимировича, який діє на підставі Довіреності, посвідченої приватним 

нотаріусом Київського міського нотаріального округу Личиною О.В. від 

10.07.2012р. та зареєстрованої у реєстрі за № 5151 та Статуту (нова редакція), 

зареєстрованого Солом’янською районною у місті Києві державною 

адміністрацією від 15.03.2011р., з іншого боку, уклали цей договір про наведене 

нижче:

1. Договір оренди №5462 від 28.05.2010р. продовжено на 2 (два) роки 11 

(одинадцять) місяців, що діє до «28» березня 2016 р. включно.

2. Відповідно до абзацу 2 ст. 11 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» сторони домовились про наступне:

Орендар зобов’язується:

- забезпечити проведення незалежної оцінки орендованого згідно договору 

оренди №5462 від 28.05.2010р. нерухомого майна, що є державною

власністю, на нову дату <^у> іЙ?___ 2 0 ^ . ,  відповідно до вимог

Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових 

прав», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 

10.09.2003р. №1440;



ІК.
(:■

• укласти договір про внесення змін до договору оренди №5462 від 

28.05.2010р. зі зміною вартості об’єкта оренди, визначеною згідно з новим 

звітом, та як наслідок зміною орендної плати за базовий (перший) місяць 

оренди.

- Сплатити різницю в орендній платі, якщо така виникне внаслідок переоцінки 

орендованого державного нерухомого майна, з дати, на яку зроблено звіт 

про незалежну оцінку.

3. Сторони погоджуються, що чинність договору оренди №5462 від 28.05.2010 р. 

припиняється в разі порушення орендарем умов, передбачених п.2 цього договору.

4. Всі інші умови договору оренди №5462 від 28.05.2010р. залишаються 

незмінними.

5. Цей договір є невід’ємною частиною договору оренди №5462 від 28.05.2010р., 

складений у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для 

кожної із сторін, та вступає в силу з моменту підписання і діє протягом всього 

строку дії договору оренди.

Платіжні та поштові реквізити сторін:

Регіональне відділення
Фонду державного майна України
по м. Києву

І.П. V - \
. ..ч

Щ  Трубаров

Приватне акціонерне товариство 
"Київстар"
03110, М.Київ, пр-т Червонозоряний, 51 
(юр.)
03113, М.Київ, вул. Дегтярівська, 53 (пошт.) 
для податкоеш накпадніа:
ПрАТ «Київстар»
Код ЄДРПОУ № 21673832 
Інд. податк. № 216738326059 
Свідоцтво пл.-ка ПДВ № 100330196 
для розрахунку:
Київська філія ПрАТ "Київстар"
Код ЄДРПОУ Хо 36854338
р/р № 26009325028400 в АТ «УкрСиббаню>
МФО 351005,
Тел: (044) 209-00-70, ф. бух.(067)331-27-37

О.В. Устиіиенко
І .П.



Д ^ о в і р  №  
про внесення змін до договору оренди нерухомого майна 

№5462 від 28.05.2010р.

м. К и їв Щ и щ  2013р.

М и, що нижче підписалися, Регіональне відділення Ф он^у держ авного 
м айна У к р а їн и  по м. К иєву, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19030825, 
місцезнаходження якого; 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (далі - 
Орендодавець), в особі начальника Т рубарова В італія М иколайовича, який діє на 
підставі Положення про регіональне відділення, затвердженого наказом Голови 
Фонду державного майна України від 02.10.2012р. № 3607 та зареєстрованого

№ 10741050007027343 від 04.03.2013р., з одного боку та П риватне акціонерне 
то вар и ство  «К иївстар», ідентифікаційний код ЄДРПОУ №21673832, 
місцезнаходження якого: 03110, м. Київ, пр-т. Червонозоряний, 51 (далі - Орендар) в 
особі заступника директора Київської філії ПрАТ «Київстар» з технічних питань 
У сти м ен ка О лександра В олодим ировича, який діє на підставі Довіреності, 
посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 
Личиною О.В. від 02.07.2013 р. та зареєстрованої у реєстрі за №  2170 та Статугу (нова 
редакція), зареєстрованого Солом’янською районною у місті Києві державною 
адміністрацією від 05.03.2012р., з іншого боку, уклали цей додатковий договір про 
наведене нижче;

О

1. в  розділі 1 «Предмет договору» договору оренди № 5462 від 28.05.2010р. 
замінити «вартість якого визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку станом на 
«31» січня 2010р. і становить 180 569,00 грн.» на «вартість якого визначена згідно з 
висновком про вартість станом на 31.03.2013р. становить 343300,00грн.».

2. А бзаци 1, 2 п.3.1 розділу З договору оренди №5462 від 28.05.2010р. викласти у
такій редакції: .  ̂ '

«Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати 
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету 
М іністрів України від 04.10.95 № 786 (зі змінами) (далі -  Методика) розрахунку і 
становить без П ДВ'за базовий місяць -  березень 2013 11443,34грн.

Розмір орендної плати змінено за домовленістю сторін, відповідно до п. 1 ст. 21 
Закону У країни «Про оренду державного та комунального майна» і становить 
11444,20 грн.».

3. А бзац З п.3.1 розділу З договору оренди №5462 від 28.05.2010р.. викласти у такій 
редакції:

Орендна плата за перший місяць- оренди квітень 2013 року встановлюється 
шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за квітень 
місяць 2013 року».

у ■ - .

4. Сторони домовились, що умови передбачені п.2. З цього договорз^
застосовуються до них з 29.04.2013р. і

сторони  домовились, Ш.0 у зв язку зі зміною орендної плати за базовий (перший) ,
місяць оренди внаслідок зміни 'М етодики розрахунку орендної плати за державне і
майно та пропорції її розподілу, затвердж еної. постановою Кабінету Міністрів |

- ______________________' -,л/ і

С,// /і



гзк̂гідад.тддияді.1'.'

аїни від 04.10.95 №  786 (зі змінами), до різниці в орендній платі застосовується 
не раніш е ніж з _______ 20 < ^ о к у .

/
/

г-

6. Сторони домовились, що у зв’язку зі зміною орендної плати за базовий (перший) 
місяць оренди внаслідок зміни вартості об’єкта оренди, визначеною згідно з новим 
звітом про незалежну оцінку, застосовується пеня не раніш е ніж_ з

20^^року. "

7. У пункті 5.5 слова «перевірки його стану і відповідності напряму використання за 
цільовим призначенням, визначеному цим Договором» замінити словами «контролю 
за його використанням та виконанням умов Договору».

О '\Х  ̂ О Г‘ТТО'Г)П ГТ1ЛО ОТТ1ТТТГЧ̂\\ О О І* ТТ ТТТТХТТ РПОРЯ̂-̂ Т-Т <'/РТУГ'ТТПрЛГ(̂ >/-
вартість».
9. Пункт 8.1 глави 8 викласти в такій редакції:

«8.1. Контролювати з можливим залученням Балансоутримувача виконання умов 
Договору та  використання Майна, переданого в оренду за Договором, і у разі 
необхідності' спільно з Балансоутримувачем вживати відповідних заходів 
реагування».

10. Всі інш і умови договору оренди №  5462 від 28.05.2010р. залишаються 
незмінними.

11.1 договір є невід’ємною частиною договору оренди № 5462 від 28,05.2010р..,
Сї.'. і ііі у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для

із сторін.

12. Н евід’ємною і складовою частиною цього додаткового договору є: 
в зміни до розрахунку орендної плати

П латіж ні та пош тові реквізити  сторін:

О РЕ Н Д О Д А В Е Ц Ь : 
Регіональне відділення Фонду 
державного майна України 
по м. Києву
01032, м. Київ,

М .ІА .

ОРЕН ДА Р:
Приватне акціонерне товариство 
"Київстар*'
03110, м.Київ, пр-т Червонозоряшій, 51 (юр.) 

. 03113, м.Київ, вул. Дегтярівська, 53 (пошт.)
^од/ітковг’у уоклпдпих:

ПрАТ «Київстар»
Код ЄДРПОУ № 21673832 
Інд. податк. № 216738326059 
Свідоцтво пл.-ка ПДВ № 100330196 
для розрахунку:
Київська Філія П рАТ "Київстар"
Код ЄДРПОУ № 36854338
р/р № 2 6 ^ ^ р ^ Ш ^ 0 О  в АТ «УкрСиббанк»

Т е л :д а ')  209-00-70,%®ух.(067)331 -27-37
‘•ІУііЗ

О.В. Устименко/

■ О



- ШМ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник регіонального відділення 
,ФДМУ по м. Києву

Трубаров

2013р.

Зміни до розрахунку орендної 
плати за перший /базовий/ місяць оренД̂ ^̂ ,̂

знаходиться на балансі ^
Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал»

/назва балаксоутрішувача/

№ Назва і адреса 
о б ’єкта оренди

Площа 
о б ’єкта 
оренди, 

кв. м

Вартісті. об ’єкта оренди 
згідно 3 висновком про 

вартість станом на 
31.03.2013р.

Застосовані величини
Орендна плата за перший 
(базовий) місяць оренди

ціна м̂
всього

об’єкту,
грн.

індекс
інфляції

орендна
ставка,

%

місяць,
рік

орендна плата 
без ПДВ, 

гри.*

1

Ял-:'. ::'за
рхо- 
ІІ 

М5: 
вул. 

Московська, 8.

5,00 6580,00 . 32900,00 -

40
Березень

2013

1096,67

1

2

Частина даху  
дев’ятиповерхо

вої будівлі (6 
антеномісць): м.

Київ, вул. 
Московська, 8.

3,00 51733,33 310400,00 - 10346,67

}

Всього: 8 ,0 0 - 3 4 3 3 0 0 ,0 0 - - -
11443 ,34**

11444 ,20***

П

* Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

' Орендна плиїй  За ііерШНіі місяць оренди квітень 2013 року ВСТ'аЯОВЛЮРТЬСЯ тттяяхом 
коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за квітень місяць 2013 року.

*** Розмір орендної плати змін'ено за домовленістю сторін, відповідно до п. 1 ст. 21 
Закону У країни «Про оренду державного та комунального майна» і становить 

.11444,20грн.

Заступник директора
К’яївоькоУ Лілії П пА Т «Київстао»
з технічних питань

№2  ̂ л,,

,»Л ЇВСЬК <3

и .а .  устим енко



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАННА УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ  
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ. 

НО МІСТУ КИЄВУ

01032, МСП 01601, м.Київ, б-р Шевченка, 50-Г, тел./факх (044)281-00-18  
е-таі1; §огос1_30@ 5рґи.§оу.иа, код ЄДРПОУ 19030825

Ш. М  2016р. № 30-06/ в б ' в б '  
На №3948/01 від 16.02.2016р. (вх.1667)

П рА Т "К иївстар"
03110, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 51 

І /  Казенне підприємство спеціального 
приладобудування '^Арсенал"
01010, м. Київ, вул. Московська, 8

Про продовження терміну д ії договору 
оренди № 5462 від 28.05.2010р.

^4іж регіональним відділенням Фонду державного майна України по М. Києву Хсі 

ПрАТ "Київстар" було укладено договір оренди №5462 від 28.05.2010р. на державне 
нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

Враховуючи належне виконання умов договору оренди протягом його дії, згідно 
ст. 764 ЦКУ, ст. 17 Закону України „Про оренду державного та комунального майна” 
та н.10.4 договору оренди регіональним відділенням було продовжено термін дії 
вказаного договору оренди на наступний термін (до 28.02.2019р.).

Крім того, регіональне відділення пропонує Вам суворо дотримуватись взятих 
на себе зобов’язань, протягом наступного строку дії зазначеного договору оренди 
нерухомого майна державної власності (в т.ч. своєчасної сплати орендних платежів, 
страхування орендованого майна, та надання копій відповідних документів до РВ 
ФДМУ по м. Києву стосовно вказаних зобов’язань у встановлені договором терміни).

Одночасно звертаємо Вашу увагу, що орендоване майно застраховане 
до 30.06.2016р.

Доводимо до Вашого відома, що за даними відділу прогнозування, обліку та 
контролю за надходженням коштів від орендної плати РВ ФДМУ по м. Києву за 
орендарем, станом на сМі року значиться заборгованість з орендної
плати____________ гри, та пеня в розмірі _ грн.

Водночас, пропонуємо сплатити орендну плату та неню (в разі наявності) та 
в 20 -  денний термін надати копії платіжних документів до регіонального відділення.

В іншому разі регіональне відділення ФДМУ по м. Києву буде змушено 
ініціювати питання щодо дострокового розірвання договору 0]^енди .

Начальник регіонального відділення

вик. Соломко Т .А .т е л . 281-00-25/ Дата 
Ех.

КП СПБ“АРСЕНАЛ”
о г -

7 ~

О.Є. Кучеренко

г з - і



Договір №
про внесення змін до договору оренди нерухомого майна 

№ 5462 від 28.05.2010 р.

м. Київ “А / ” 2016 р.

Ми, що нижче підписалися, Регіональне відділення Ф онду державного 
майна У країни но м. Києву, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19030825. 
м ісцезнаходження якого: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Ш евченка, 50-г (далі - 
Орендодавець), в особі начальника Кучеренка О лександра Євгенійовича, який діє 
на підставі П олож ення про регіональне відділення, затвердж еного Наказом Фонд> 
державного м айна У країни від 02.10.2012 р. № 3607 та зареєстрованого 
Ш евченківською  районною  в місті Києві державною  адміністрацією  від 04.03.2013 
р. № 10741050007027343 (зі змінами внесеними наказом Ф онду державного майна 
України від 29.08.2014 р. № 2205), з одного боку та П риватне акціонерне 
товариство «К иївстар», код ЄДРПОУ 21673832, м ісцезнаходж ення якого: 03110. 
м. Київ, пр.-т Червонозоряний, 51 (далі - О рендар), в особі головного інженера 
Центрального регіону Чайкова Сергія Романовича, який діє на підставі 
Довіреності № 50 від 19 січня 2016 року, яка п ідписана президентом приватного 
акціонерного товариства «Київстар» Черниш овим П етром Анатолійовичем, з 
іншого боку, уклали цей договір про наведене нижче:

1. В пункті 1.1 розділу 1 «Предмет договору» договору оренди №  5462 від 
28.05.2010 р. слова «вартість якого визначено згідно з висновком про вартість 
станом на 31.03.2013 р. і становить 343 300,00 грн.» замінити на «вартість якого 
визначено згідно з висновком про вартість станом на 31.03.2013 р. і становить 
291566,67 грн.».

2. Пункт 3.1 розділу З договору оренди №  5462 від 28.05.2010 р. викласти у 
наступній редакції:

«О рендна плата визначається на підставі М етодики розрахунку орендної плати 
за державне м айно та пропорції її розподілу, затвердж еної постановою Кабінету 
М іністрів У країни від 04.10.95 № 786 (зі змінами) (далі -  М етодика) розрахунку і 
становить без ПДВ за базовий місяць -  грудень 2015 р. 17461,24 грн.

Розмір орендної плати змінено за домовленістю  сторін, відповідно до п. 1 ст. 21 
Закону У країни «Про оренду державного та комунального майна» і становить 
17462,79 грн.».

О рендна плата за перш ий місяць оренди квітень 2016 року встановлюється 
шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за 
______________________ місяці 2 0 1_^ року».

3. Сторони домовились, що умови передбачені п. 2 цього договору, 
застосовуються до р ш х  з  01.04.2016 р.

4. Всі інші умови договору оренди № 5462 від 28.05.2010 р. заішшаються 
незмінними.

5. Цей договір є невід’ємною частиною договору оренди №  5462 від 28.05.2010 р., 
складений у 2-х примірниках, що мають однакову ю ридичну силу, по одному для



кожної 13 сторін, та вступає в силу з моменту підписання і діє протягом всього 
строку дії договору оренди.

6. Н евід’ємною  і складовою  частиною  цього додаткового договору є:
• зміни до розрахунку орендної плати

П латіжні та пош тові реквізити сторін:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
Регіональне відділення Фонду 
державного майна України 
по м. Києву
01032, м. Київ,
бульвар Тараса Ш евченка, 50г

ОРЕНДАР:
Приватне акціонерне товариство 
"Київстар"
03110, м.Київ, пр-т Червонозоряний, 51 
(юр.)
03113, м.Київ, вул. Дегтярівська, 53 (пошт.) 
Код ЄДРПОУ № 21673 83^
Поточний рахунок №  26005325079000 
Банк: АТ «УкрСиббанк» м. Київ,
МФО 351005



П О ГО Д Ж ЕН О ;

Начальник
>' ФДМУ гіо іугЛ<иєв) 

® ^^ері|нкс

2016 р
’Ч' . '

Зміни до розрахунку орендної 
плати  за перш ий /базовий/ м ісяць оренди 

держ авного нерухомого м айна, що 
знаходиться на балансі 

К азенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал»
/назва балансоутримувача/

№ Назва і адреса  
о б ’єкта ор ен ди

П лощ а  
о б ’єкта 
ор ен ди , 

кв. м

Вартість о б ’єкта 
ор ен ди  зг ідн о  з 
висновком про  

вартість станом  на 
3 1 .03 .2013  р.

ц іна м^
всього

о б ’єкту,
грн.

Застосован і
величини

індекс
інф ляції

ор ен дн а
ставка,

%

О рендна плата за базовий  
місяць оренди

місяць,
рік

орендна  
плата без  

П Д В , грн.*
Н ер ухом е  
майно, щ о  

знаходиться за  
адресою : м. 

Київ, вул. 
М осковська, 8

- н адбудова  
д е в ’ятиповерхо

вої будівл і 
корпусу № 45

- частина д а х у  
д е в ’ятиповерхо

вої будівл і (5 
антеном ісць)

5 ,00

3 ,0 0

6 5 8 0 ,0 0

8 6 2 2 2 ,2 2

3 2 9 0 0 ,0 0

25 8 6 6 6 ,6 7

1,000 
(квітень  

2013  р . ) -  
1,007  

(грудень  
2015  р.)

40
Г рудень  
2015  р.

1970,30

15490,94

Всього: 8,00 2 9 1 5 6 6 ,6 7 17461 ,24 '

17461 ,24**
17462 ,79***

* Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного 
законодавства.
** Орендна плата за перший місяць оренди квітень 2016 р. встановлюється шляхом
коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції з а _______________
місяці 201 _ року.
*** Розмір орендної плати змінено за домовленістю сторін, відповідно до п. 1 ст. 21 
Закону України «Про оренду державного та комунального м ай ііа^ц^ановить 17462,79 
грн.

Головний інж енер Ц ентрального 
регіону П рА Т «К иївстар»
Ч айков С.Р.



Договір № _5Щ /о > Г
про внесення ЗМІН до договору оренди нерухомого манна 

№5462 від 28.05.2010 р.

м. Київ 2017 р.

Ми, що нижче підписалися. Регіональне відділення Фонду державного майна
України по м. Києву, ідентифікаційний код ЄДРГІОУ 19030825, місцезнаходження якого: 
01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (далі - Орендодавець), в особі начальника 
Кучеренка Олександра Євгенійовича, який діє на підставі Положення про регіональне 
відділення, затвердженого Наказом Голови .Фонду державного майна України від 02.10.2012 р. 
№ 3607 та заресстрованого Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 
№10741050007027343 від 04.03.2013р. (зі змінами внесеними згідно наказу Фонду державного 
майна України від 29.08.2014р. №2205), з одного боку та Приватне акціонерне товариство 
«Київстар», код ЄДРПОУ 21673832, місцезнаходження якого: 03113, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 53 (далі - Орендар), в особі головного інженера Центрального регіону Чайкова 
Сергія Романовича, який діє на підставі Довіреності №11 від 20 січня 2017 року, яка підписана 
президентом приватного акціонерного товариства «Київстар» Чернишовим Петром 
Анатолійовичем, з іншого боку, відповідно до Постанови КМУ від 23.11.2016 р. №930, уклали 
цей договір про наведене нижче:

1. Пункт 3.1 розділу З договору оренди № 5462 від 28.05.2010 р. викласти у такій редакції:
«Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за 

державне майно та пропорції п розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.10.95 № 786 (зі змінами) (далі - Методика розрахунку) і становить без ПДВ за 
базовий місяць оренди грудень 2016 року -  7857,56 грн.

Розмір орендної плати змінено за домовленістю сторін, відповідно до п. 1 ст. 21 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна» і становить 7860.34 грн.».

Орендна плата за перший місяць оренди 201_^ року визначається п і л я х о м

коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за місяці 201^
року.

2. Цей договір є невід’ємною частиною договору оренди № 5462 від 28.05.2010 р., складений у
2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін, вступає в 
силу з аіскшигщ^ /шс і діє протягом всього строку дії договору оренди.

3. Невід’ємною і складовою частиною цього договору є:
- зміни до розрахунку орендної плати.

Платіжні та поштові реквізити сторін:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
Реі'іональне відділення Фонду 
державного майна України 
по м. Києву
01032, м. Київ,
бульвар Тараса Шевченка, 50г

£1 О.Є. КучереиКучеренко V':

ОРЕНДАР:
ПрАТ «Київстар»
03113, м.Київ, вул. Дегтярівська, 53 
Код ЄДРПОУ №21673832 
Поточний рахунок № 26005325079000 
Банк: АТ «УкрСиббанк» м. Київ,
МФО 351005 ,
ШН 216738326059^
Свідбцтда гіл*-ка ПДВ № 100330196 
Тел (044) 209-ОМо,'Гф. бух.(067) 331-27-37

- у С^Р, Чайков
ми.



ПОГОДЖЕНО:

Начальник р^гіоншіьного відділення 
І/ ФДМУ пом. Кнсву

г£Ш !о .є  . Кучеренко

« » __ ^ 0 1 7  р.

Зміни до розрахунку орендної и
плати за першии /базовий/ місяць оренди 

державного нерухомого майна, що 
знаходиться на балансі 

Казенного підппикмства спеціального приладобудування «Лрсснал»
/назва баяансоутргтувача/

№
Назва і 
адреса 
о б ’єкта 
оренди

Площа 
о б ’єкта 
оренди, 

кв. м

Вартість о б ’єкта 
оренди згідно з 
висновком про 

вартість на 
31.03.2013 р.

Всього
о б ’єкту,

грн.

Застосовані

індекс
інфляції

орендна
ставка,

%

Орендна плата за 
базовий місяць оренди

МІСЯЦЬ

рік

орендна 
плата без 

ПДВ, грн.*
Нерухоме 
майно, що 

знаходиться 
за адресою: 
м. Київ, вул. 
Московська,

- надбудова 
дев’яти

поверхової 
будівлі 

корпусу №45

- частина 
даху дев’яти

поверхової 
будівлі

5,00 6580,00 32900,00

3.00 86222,22

Квітень 
2013 р.

грудень 
2015 р.

18
Г рудень 
2016 р.

258666,67

886,64

6970.92

Всього:
8,00 291566,67

7857.56»
7857.56**
7860,34*

Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Орендна плата за перший місяць оренди 201 року встановлюється шляхом
коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за __________ _ місяці 201___
року.
*** Розмір орендної плати змінено за домовленістю сторін, відповідно до п. 1 ст. 21 Закону 
України «Про оренду державного та комунального манна» і становить 7860,34 грн.

Головний інженер Центрального регіону 
ПрАТ «Київстар»



V

Д оговір №
про внесення змін до Договору оренди нерухомого маііна 

№5462 від 28.05.2010 р.

м. Київ «о ^  » 2019р.

Ми, що нижче підписалися, Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по м. Києву, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19030825, місцезнаходження якого: 
01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 50-г (далі - Орендодавець), в особі першого 
заступника начальника регіонального відділення Н овікова Руслана М иколайовича, який 
діє на підставі Довіреності від 10.12.2018 р. №74, з одного боку, та П риватне акціонерне 
товариство «Київстар», код ЄДРПОУ 21673832, місцезнаходження якого: 03113, м. Київ, 
вуя. Дегтярівська, 53 (далі - Орендар), в особі головного інженера ПрАТ «Київстар» 
Чайкова Сергія Романовича, який діє на підставі Довіреності № 700 від 01 листопада 2018 
року, з іншого боку, уклали цей договір про наведене нижче:
М, 1. '
1, в  пункті 1.1. розділу 1 «Предмет договору» договору оренди №5462 від 28.05.2010 р. 
слова «вартість якого визначено згідно з висновком про вартість станом на 31.03.2013 р. 
становить 291566,67,00 грн.» замінити на «вартість якого визначено згідно з висновком про 
вартість станом на 31.01.2019 р. і становить за незалежною оцінкою 767 000,00 грн., без, 
ПДВ».

2. (Пункт 3.1 розділу З «Орендна плата» Договору оренди №5462 від 28.05.2010 р. 
викласти у наступній редакції:

«Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за 
державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.10.95 №786 (зі змінами) (далі -  Методика) розрахунку і становить без ПДВ за 

, базовий місяць оренди -  січень 2019 р. 11 505,00 грн.
Орендна плата за перший місяць оренди березень 2019 року встановлюється шляхом 

коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за лютий, березень місящ 
2019 року.». , .

3., Сторони домовились, що умови, передбачені п.2 цього договору, застосовуються 
до них з 01.03.2019 р.

4. Пункт 3.6 розділу З «Орендна плата» договору оренди №5462 від 28.05.2010 р. викласти у 
т^кій редакції:
<̂3.6. Орендна плата перераховується до державного бюджету та Балансоутримувачу у 

співвідношенні 70% до 30% щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, з 
урахуванням щомісячного індексу інфляції відповідно до пропорцій розподілу, установлених 
Кабінетом Міністрів України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж».

5.Юторони домовилися продовжити Договір оренди № 5462 від 28.05.2010 р. на 2 роки 1 Г 
місяців, що діє до «28» січня 2022 року включно.
1.
6. Сторони домовились, що у зв’язку зі зміною орендної плати за базовий (перший) 
місяць оренди внаслідок зміни вартості об’єкта оренди, визначеною згідно з новим звітом 
про незалежну оцінку, застосовується пенй не раніше дати підписання цього договору.
«З . ■ \  '.
7. Всі інші умови Договору оренди № 5462 від 28.05.2010 р. залишаються незмінними.

8; Цей договір є невід’ємною частиною Договору оренди № 5462 від 28.05.2010 р., складений; 
у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін; 
вступає в силу з дати підписання і діє протягом всього строку дії Договору оренди.



9. Невід’ємною і складовою частиною цього додаткового договору є:
- зміни до розрахунку орендної плати.

П латіжні та поштові реквізити Сторін:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
Регіональне відділення Фонду 
державного майна У країни 
по м. Києву 
01032, м. Київ,
бульвар Тараса Шевченка, 50-г

По
.УГ ■ ^

. ■- ■"
М;( НОВІКОІІі! : ; Ь ) /5 к*'

ОРЕНДАР:
ПрАТ «Київстар»
03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 
Код ЄДРПОУ 21673832 
Р/р № 26005325079000 в АТ «УкрСиббанк»' 
м.Київ, МФО 351005 
Свідоцуво-шлатника ПДВ №100330196

еІг5 д а>  2ї)9-0'( ^ М Г б у х . (067) 331-27-37
' V:

С.Р. Чаііков



П О ГО Д Ж ЕН О :

Перший заступник начальника 
регіонального відділення 

ФДМУ по м. Києву

Р.М. Новікоїв

Зміни до розрахунку орендної 
плати за перший /базовий/ місяць оренд^Г””" 

державного нерухомого майна, що 
знаходиться на балансі 

Казенного підприємства спеціального приладобудування «Арсенал»
/назва бстансоутримувача/

£ ^ 2 0 1 9  р.

. беч 
,.В, гоп."

\о Назва і адр еса  
о б ’єкта оренди

П лощ а  
о б ’єкта 
ор ен ди , 

кв. м

В артість о б ’єкта 
ор ен ди  зг ідн о  з 
висновком  про  

вартість станом  на 
3 1 .0 1 .2 0 1 9 р .

ціна, і \ г

всього
о б ’єкту,

грн.

Застосован і
величини

індекс
інф ляції

ор ен дн а
ставка,

%

О рендна плата за  
базовий  місяць оренди

місяць,
рік

плата без  
П Д В , грн.*

Н ері'хом е м айно, щ о  
знаходиться  
за адресою :  

м. Київ, 
вул. М осковська, 8

5,00 7 6 7  0 0 0 ,0 0 18
С ічень  
20 1 9  р.

і.гяxо^
;'С:п'(П

11 5 05 ,00

Всього: 5,00 767000,00
11 505 ,00

* Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного 
законодавства
** Орендна плата за перший місяць оренди березень 2019 р. встановлюється шляхом 
коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за лютий, березень 
місяці 2019 року

Головний інж енер П рА Т  «К иївстар» С.Р. Ч айков


