
дого
нерухомого

Місто Київ, Україна, другого серпня дві тисячі тринадцятого року.

Ми, що нижче підписалися;
Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву, код

платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 
19030825, місцезнаходження за адресою: 01032, місто Еліїв, бульвар Тараса Шевченка, будинок 
50-г (далі - Орендодавець), в особі начальника Трубарова Віталія Миколайовича, який 
зареєстрований за адресою: місто Донецьк, вулиця 50-ти річчя СРСР, будинок 100, квартира 22 
та діє на підставі Положення про регіональне відділення, затвердженого Наказом № 3607 Голови 
Фонду державного майна України від 02 жовтня 2012 року, та зареєстрованого 04 березня 2013 
року Шевченківською.. районною в місті Києві державною адміністрацією, номер запису 
№ 1 074 105 0007 027343, з одного боку та

Головне територіальне управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у 
Меті Києві, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та 
організацій України 38123639, зареєстроване 21 березня 2012 року Шевченківською районною у 
місті Києві державною адміністрацією, номер запису 1 074 102 0000 042085, місцезнаходження за 
адресою: 01601, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 13, (далі -  Орендар) в особі 
виконуючого обов’язки голови комісії’ з припинення юридичної особи Головного 
територіального управління МНС України в місті Києві Безсмертного Леоніда 
Миколайовича, паспорт СН411575, виданий 14 лютого 1997 року Мінським РУ ГУ МВС 
України в місті Києві, який зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця Бальзака, будинок 6, 
квартира 159 та діє на підставі Наказу ГТУ МНС України у місті Києві № 178 від 25 червня 2013 
року, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору.
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування державне 

нерухоме майно (далі - Майно) - нежитлові приміодення першого поверху будівлі корпусу 
№ 69 (шістдесят дев’ять) (літ. «Р»), загальною плош;ею - 442,00 кв.м. (чотириста сорок 
два всвадратних метри), розміщені за адресою: місто Київ, вулиця Московська 
(Печерський район), будинок 8 (вісім), що перебувають на балансі Казенного підприємства 
спеціального приладобудування <сА.рсенал», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14307357 (далі - 
Балансоутримувач) та належать на праві державної власності Державному космічному агенству 
України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00041482. Вартість Майна визначена згідно з Актом 
оцінки станом на 31 липня 2013 року становить -  106 563,05 гривень (сто шість тисяч 
п’ятсот шістдесят три гривні 05 копійок).

Вказане майно, що передається в оренду, налелшть на праві державної власності 
Державному космічному агенству України (код платника податків згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств та дрганізацій України 00041482) на підставі Свідоцтва про право 
власності на нерухоме майно серії' САЕ № 958082, виданого 18 липня 2013 року державним 
реєстратором Реєстраційної служби Головного управління юстиції' в місті Києві Чайко Сергієм 
Володимировичем, індексний номер; 6417200. Згідно витягу з Державного реєстру прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власносгі № ^417406 від 18 липня 2013 року, номер 
запису про право власності; 1706586, реєстраційний номер об'єкта. нерухомого майна: 
108398780000.

1.2. Майно передається в оренду з метою розміщення бюджетної установи -  Головного 
територіального управління МНС України у місті Києві.

1.3. Стан Майна на момейт укладення договору, визначається пв акті приймання- 
пеоедавання за узгодженим висновком Балацсоутримувача і Орендаря.
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2. Умови пі^едачі орендованого майна 0ренд&^
2.1. Орендар вступає у строкове платне -кбрисіу^ Маййом‘ у̂  термін, указаний у 

Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акта ііриймання- 
передавання Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря П|)ава: власності 
на де Майно. Власником Майна залишається держава, а Орендар користу'ється ним протягом 
строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за залишковою біалансовоЮ 'вартістю,
визначеною Балансоутримувачем за матеріалами бухгалтерського обліку. ■ •...

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

3. Орендна плата.
3.1. Орендна плата визначається,на підставі пункту 10 Методики'розрахунку орендної 

плати за державне майно та пропорції ц розподілу, затвердженої постановою Кабшету Міністрів 
України від 04.10.95 № 786 (зі змінами) (далі - Методика розрахунку) і становить без ПДВ;^ 1,00 
гривня (одна гривня 00 конійок) в рік.

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному 
законодавством.

3.3; Розмір орендної ллати? переглядається на вимогу Однієї із Сторін у разі зміни 
Методики ії' розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежник^ від Сторін причин та 
в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.4. Перерахування здійснюються Орендарем самостійно до 10 (Десятого) числа місяця,
наступного за звітним періодом таким чином; ,

- 70% (сімдесят ві\сотків) орендної плати перераховуєтьсіЕ Орендарем, до. Держфнріго
бюджету України;
- 30% (тридцять ві\сотків) орендної плати перераховуються Орендарем на
розрахунковий рахунок Балансоутримувача. ;
3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному о§ф:зі, підлягає 

індексації і стягується до бюджету та Балансоутримувачу у визначено> :̂'' '̂’тіунктом 3,5 
співвідношенні ві\повідно до чинного- законодавства України з урахуванням нені в розмірі 
подзійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми забордованосхі' за кожний 
день прооі^очення, уключаюни день оплати.

3.6. Зайва сума орендної плати, що надійшла до державнотр: бїодасету та 
Балансоутримувачу, підлягає заліку в рахунок подальших платежів.

3.7. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до
дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії' 
Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною 
платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкШ,': дй.держ бюджету та ̂
Балансоутримувачу.

4. Використання амортизащійних відрахувань і відновлення орендованого Майна.
4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендотне Майно 

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

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань,
є власністю держави. : - '

4.3. Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.3,
5.6, 6.2 цього Договору. ^

4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення полігшіень Орендар подає заяву і 
матеріали згідно з Порядком наданйя орендарю згоди орендодавця державного майна на
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ЕйеНня невід’ємних полшшень Ші̂ ЗШШШІШрйі^й^авного: . майна, затвердженим наказощ 
&Ьйду державного майна України віл'^б^^І^шР''^ООб року № 1523 та зареєстрованиї^ 

І^істерстві юстиції України ,18 жовтня 2006 року за № 1123/12997.

5. Обов’язки Орендаря.
Орендар зобов’язується;

, 5Л. Використовувати орендоване Мййно відповідно до його призначення та умов цього
^;'|І^вору.
■ # 5.2. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і 
>, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної 
ііідтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 

'-оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної

*

5.4. Забезпечити Орендодавцю і Балансоутримувачу достун на об’єкт оренди з метою 
5КИ його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням,

ашваченому цим Договором.
5.5. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

•нрЕ^одною стихією; ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх 
їфаірвників для їх попередження та ліквідації наслідків.

ч 5.6. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна, 
умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна.

У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення невід’ємних 
поліпшень орендованого Майна, він зобов’язаний надати експертний висновок на проектно- 
кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.

5.7. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не 
І^тше, ніж на його балансову вартість за актом про оцінку на користь Балансоутримувача, який

ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному 
з^онодавством і протягом 5 (п’ять) днів після страхування надати орендодавцю копії страхового 
полісу і платіжного доручення про сплату страхового платежу. Постійно поновлювати договір 
страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5.8. Щороку до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наст}тгного за звітним періодом надавати 
Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній рік (копію 
платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної плати до 
Державного бюджету України). На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків 
по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.9. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві / 
Балансоутримувачу орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відишодувати Орендодавцеві 
збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини 
Орендаря.

5.10. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 
(п’ятнадцяти) робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем 
орендованого, Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання 
орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

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

5.12. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси письмово 
повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.
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' ■ 5.13. Не надавати третім о.сб^ам право користування об.’єетом права
(повністю чи в певній частині), що. випливають'З^ цього договору, в на правах...
суборенди. , '

6, Права Орендаря. .
Орендарі має право:
6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення-та умов цього

Договору. -
6.2. За письмовою згодою Орендодавця проводити заміну, розіиирення,- технічне 

переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.
6.3. Самостійно розподіляти доходи, отримай! в результаті.'віїкорйстанній^^енд 

Майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-і^льтурних заходів 
тощо).

7. Обов’язки Орендодавця. ^
Орендодавець зобов’язується: :! Г
7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором'за аіетом'приймання-

передавання майна, який підписується одночасно з цим'Договором. . - г - ' ■ .
7.2. Не вчиняти дій, які б перещкоджали Орендарю користуватися-ореЖО-Ваним^М

на умовах цього Договору. /■
;. ,7.3. У випадку реортанізації;,Орендаря до припинення чивадр^ цього Договору, укласти 

договір про внесення ві\повідних змін до цього Договору з одним' із гірдво^ааступник^ якщо 
останній згоден стати Орендарем.

7.4. У разі здійснення Орендарем невід’ємних поліпшень орендованого Майна 
орендодавець зобов’язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень та 
відшкодувати вартість виконаних робіт у разі розірвання даного Договору.

8. Права Орендодавця.
Орендодавеиь має право:
8М- Контролювати наявність, стан, напр̂ с̂ !ЦI та ефектігеність викорйатарня Майна, 

переданого в оренду''за цим Договором. . . , ■ : > -
8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання 

у разі погіршення стану орендованого. Майна внаслідок невиконання або неналежного 
виконання умов цього Договору.

8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі 
складанням акта обст еження.

9. Відповідальшс^ і виріщення спорів за Договіором.
9.1. За невиконання абіо неналежне виконання зобов’язань Ж/Пим Договором Сторони

несутФ відповідальність згідно ̂ з. чинйшуг зшонодавф^Ом У І.?
9.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендарі^ ві\повідає за

зобов’язаннями Орендодавця. Орендар відповідає з̂ а своїми зобов^я$|іній^
за якими він є правонаступником, виключно.-//власним цими
зобов’язаннями не може бути ЗБ̂ ]̂ н̂ не на орендоване державне Майно. '

9.3. Спори, які виникаючі за цз^ Договором або в зв’язку
переговорів,вирішуються в судоі !̂©]  ̂Порддк}'. . ^

ІП ЛЯ ХО М

10.1.
дві тйШШ;

вкліояно.' ■ ' ■"  ̂ \
10.2. Умови- цього Договору'Шер&^іКхиіу-протяв ус£ог&-^ Договору, ;у

правила, щотому числі у випадках, коли' шсл*'
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|к.

Шнргіршують становище Орендаря '̂й-^
"'виконання зобов’язань.

10.3. Зміни та/або доповнення до , умов цього Договору або його розірвання 
допускаються за взаємної згоди Сторін та оформляються відповідним договором, який підлягає 
нотаріальному посвідченню. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного 
місяця з дати їх подання до розгляду іншою. Стороною.

10.4. У разі відсутності заяви одній із сторін про припинення або зміну цього Договору 
після закінчення строку його чинності протягом одного місяця, Договір вважається, 
продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором, з 
урахуванням змін у законодавстві на дату продовження цього Договору.

10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім 
особам, не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою 
чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників).

10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
1016.1. закінчення строку, на який його було укладено; ‘
10.6.2. загибелі орендованого Майна;
10.6.3. достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
10;6.4: ліквідаціі' Орендаря-юридичної особи;

10.7. Сторони погоджуються, що цей Договір буде достроково розірваний на вимогу 
0^>енлодавдя, якщо Орендар:

користується Майном не відповідно до умов Договору;
‘ Ш .2 . навмисно або з необережності погіршує стан Майна та іншого обладнання;

10.7.5. систезуїатично /більше трьох раз/ порушує терміни здійснення будь-яких платежів за цим 
уфуоворс>м та не надав платіжні доручення до регіонального відділення;

^ишЬ'&фііїб.'з умовами Договору ремонт орендованого Майна, відповідію до п. 5.6
'.'ч' *; л • \
;<̂ #ане нфухоме Майно /його частину/ у суборенду, укладає договори про 

внеском сторони є право на оренду орендованого за цим
..” ;
[ЬдйіЕ сідаррбіт Орендодавця та Балансоутримувача здійснювати перевірку

стай5̂::€»||ендо'ваного Майна;
' 1<Ь7.7.'не переглядає орендну плату, в разі внесення змін до Методики, яка передбачає 

. г збільшення орендної плати.
, ‘ ̂  Ш8. В разі припинення або розірвання Договору:
^ п о л і п ш е н н я  орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які 

мЬжна відокремите від орендованого Майна не завдаючи йому пікоди, визнаються 
власійстю Орендаря;

♦ варті^^ поліпшень орендованого Майна, зроблених Орендарем як за згодою так і без 
згоди Орендодавця, не можна відокремити без шкоди для Майна, компенсації не 
щдлягає, ЦІ поліпшення визнаються власністю держави.

: ; 10;9. У разі припинення, або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих
ідйів повертається Орендарем Орендодавцю / Балансоутримувачу.

У разі, яіоцсйї,- Орендар затримав повернення Майна, він несе, ризик його випадкового 
знищення або^адийи^ковйгб йощкодження.

10.10/ ;^айнО вважаотьсй поверненим Орендодавцю / Балансоутрймува^;- з моменту 
підписання Сторонами ' акта йриймання-передавання. Обов’я&ок щодо складання акта 
приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

10.11. Якщо Орендар не: вйконує обов’язку щодо повернення Майна, Орендодавець має 
право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі 10 % (десятій відсотків) за користування 
Майном за час прострочення.

Г -
'Ш-
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10.12. Взаємовідносини Сторін, не вреі^льовані дим Дог',о90ром, р, і̂улюю'п>ся чинним,
законодавством України. . — ' . ' ! .

10.13. Цей Договір укладено в З (трьох) прнмірниісах,, кожен' з яких має однакову 
юридичну силу, по одному, викладеному на спеїцальних бланках; нотаріальних^документів - для 
Орендодавцї^й Орендаря, а третій зберігається у справах Нотаріуса, який посвідчує цей договір.

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 до даються:
- розрахунок орендної плати; •
- акт приймання-передавання орендованого Майна;
- узгоджений висновок щодо стану майна об’єкту оренди.

13̂  Платіжні та поштові реквізити Єторін.

Орендодавець:
Рейональне ві 
‘Фонду 
по м.

Орендар:
Головне територіальне управління; МНС 
України у місті Києві
01601 , м. Кию, вул. Володиміїреька, 13 
Код ЄДРПОУ 38123639 
р/р 35227007005745 
в Г'УДКСУ м. Кіієііі 
МФО 820019  --Г-
Тел.272 -53-22  ^

рубаров

м.п.

!ии

м.п.

Міст Київ, Україна, д р у г о г о  с е р п н я  д в і  тисячі тринадцятого р о ^ .
Цей . 'договір посвідчено мною,. Цояомярь& вим В.Ю, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального

окру̂ .
Договір підписано стороншиу м ш  пршутншш.
Особи громадян, я к і :підписали-■договір, встановлені, їх діездатшШь, . а макож гфавоздатність, дієздатність 

Регіом ального в ідд іл еаняУ  Ф ^ нду  д ер щ я в н о г о  мяйна України п о  _^сту К и єву , Г ол овного  
територіального уп р а вл ін н я  Міщє:гЄрства надзвичайних  сит уацій^Ь^^ш ни у  місті Києві,
повноваження.їх представників та належнісШ ін^хомого майна, до державної елат}&сті~'пЩ .̂ейо.

Відповідно до статті'7Р4 'ЦивІ4Ьнсго кодексу України право оренди -зазшиемогЩ^^Шдворі яе0хомого майна 
підлягає держеній реєстрації приватний нотаріусом Київіікого міського нотаріШьядІо^оІс^§Шіршм В.Ю., як
спеціальним ф ’ектом, на якого покладаються функції державного реєстратора.

Зареєстровано в реєстрі-за-.N9 :

Стягьуто плати згідно ' ст^Ші0ШЩі:ІШ§л^^ '̂9Їни ‘"ГІріО
1» • ' - ......



Розрахунок 
плати за рік оренди 

державного нерухомого майна, що 
знаходиться на балансі 

Міністерства з надзвичайних ситуацій України

№
Назва і 
адреса 
об’єкта 
оренди

Площа
об’єкта
оренди,

кв.м

Вартість об’єкта 
оренди за актом 

оцінки на 
31.07.2013 р.

Застосовані Орендна плата за рік 
оренди

ЦІ
на
м̂

всього
об’єкту,

гри

індекс
інфля
ції

оренд
на

ставка
,%

місяць
рік

орендна 
плата без 

ПДВ, грн.*

■-і-'

Нерухоме 
майно-  

нежитлові 
приміщення 
за адресою:

м. Київ. . -'іі, 
.ВуЛ.'.и- •

Московська,

442,00 106563,05 1 гри. **

ВЄШШ:: 1 грн.

орендної плата здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Орщща йгіата визначається на підставі пункту 10 Методики розрахунку орендної плати 

за дджавне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міпісірів 

Укріаи від 04.10.95 № 786 (зі змінами).

і»ш1онального в 
по м. Києву В.М. Трубаров



м. Київ

А К Т
приймання-передаіваяшьівреціїованого майна 

за адресою: м. Квшз, »згл; Московсмса,
« 2013 року

Ми, що нижче підписалися,
Регіональне відділення Фонду державного ш »на України по м. Києву,
Іікаційний код ЄДРПОУ 19030825, місцезнаходження якого: 01032, м. Київ, бульвар 

Шевченка, 50-г (далі - Орендодавець), в особі начальника Трубарова Віталія 
іайовича, який діє на підставі Положення про регіональне відділення, затвердженого 

зм Голови Фонду державного майна України від 02.10.2012р., №3607 та зареєстрованого 
іенківською районною в м. Києві державною адміністрацією №10741050007027343 від 
?.2013р., з одного боку та Головне територіальне управління МНС України у місті 
5І, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38123639, місцезнаходження якого: м. Київ, вул. 
одамирська, 13, (далі -  Орендар) в особі в.о. голови комісії з припинення юридичної особи 
вного територіального управління Безсмертного Леоніда Миколайовича, який діє на 

ві наказу ГТУ МНС України у місті Києві №178 від 25.06.2013 року, з іншого боку, уклали 
І Акт приймання-передавання про наведене нижче;

'С^ндодавець, згідно з Договором ^енди нерухомого майна, що належить до 
^ 01- шіасності .№■ 6 ^ 7  О від « 0<Я» 2013 року передає, а Орендар приймає в

плаше кфистування майно -  нежитлові приміщення першого поверху будівлі 
? 6^ (шістдесят дев’ять) (літ. «Р»), загальною площею - 442,00 кв.м. (чотириста
два цпвтрщших метри), розміщені за адресою: місто Київ, вулиця Московська 

%дннок 8 (вісім), що перебуває на балансі Казенного підприємства 
і_.д^гаадо&удування «Арсенал», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14307357.

2. Майнр; у-^едпо з узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря
іїиоточного ремошу.

3- зазначають, що орендоване майно передано Орендарю в комплекті та у 
гсззі^ща йдаовідаюіь істотаим умовам договору оренди та призначенню майна.

4- повідомляє Оревдаря, що інформацією про особливі властивості та 
^т.ч. іфиховаш), які можуть буга неб^печними для життя, здоров’я, майна

або пршвести до пошкодження самого майна під час користування ним,

ОРЕНДАР:
зг Фовду д^шавного майна Головне територіальне управління МНС

Украши у місті Києві 
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 13 
Код ЄДРПОУ 38123639 
р/р 3 5 2 2 7 0 0 7 0 0 5 ^ ^  ^
в ГУДКСУ м.
МФО ^20019^
Тел.272-53-:

аров

)будування «Арсенал»

Лихоліт
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Індвкднйй-номер
витягу:

^,час
фізркіування:

ВиТягнайж:

Підстава надання 
витягу:

про ^еє€Тізаі4ію№шіг0 речового

7492290

.02.08.2013 13:14:31
■ ■.•■.■■■■ ■ . . * 

приватний нотаріус Потномар^всВолодитир Шрійович^;Киівш<ий 
міський нотаріальний офугИі ч., ,,,:
заява з ребєтраційним номером: 2365372, дата і час реєстрації . 
заяви: 02.08.2013 09:41:22, заявник: Безсмертний Леонід 
Миколайович (уповноважена особа)

, недержавної 
реєстрації:
Державний
реєстратор:
ПІдст^а вшйкнення 
іншого речового

^стуальна інформація про державну реєстра^і*о іншого речового прав^ 

Н о Ш р ^ ш і^  про ікше речове право: 1993^0

02.08.2013 09:41:22

приватний нотаріус Пономарьов Володимир Юрійович, Київський 
міський нотаріальний округ, м.Київ
договір оренди, не|:^хомого майна, що належить до державної 
власності, серія та номер: 1099, виданий 02.08.2013, Видавник: 
Приватний,нотаріус Київського міського нотаріального округу 
Пономарьов В.Ю.
Рішення про державну реєстраі^ію праі та їх обтяжень, індексний 
нОЙ0р: 4707ВЗЗ В і# Щ > 0 8тіЗ
право користування ф4айму |ірейійи))%дівлею або іншими 
капітальними спорудами, їх окремими частинами
право оренди нежитлових приміщень першого поверху будівлі 
корпусу N0 69 (літ. «Р»), загалЬ'Иою площею - 442,00 кв.м.
Строк дії: 02.08.2062, з лраволл пролонгації
Орбйдар: Головне територіальне управління Мїністерртва 
надзвичайних ситуацій України у місті Києві, Держава, код 
ЄДРПОУ: 38123639, країна реєстрації: Україна, адресамУфШа^ 
0Т60І , місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 13

Орендодавіець (власимк); Державне космічне агенотво 
України, Держава, код ЄДРПОУ: 00041482, країна реєстрації: 
Україна, адреса: Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, буд, 8, 
додаткові відомості:?ві/  ̂ імені якого діє Регіональне відділення 
Фонду державнога майна України по місту Києву, код гілатника 
податків згідно з Єдиним державним реєстром підгіриємств та 
організацій України 19030825, місцезнаходження з і  адресою: 
01032, місто Київ, бульвар Тараса Циевченка, будинок 50-г

Підстава внесення 
загїїісу:
Йіі^іншого речового 
права:
Зміст, характеристика 
і ншЄго речового

В іі^ о єт і про суб’єкта 
іншого речового 
пра^: '

«і,

,1

і .
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ДОГОВІ
і-їро в н е с е н н я  з м і н  д о  ,ііОГОВО|їу о р е н д и  н е р у х о м о г о  

м а й н а  Нй 6 5 4 0  в щ  0 2  с е х ш и я . 2 0 1 3  р о к у

Місто Кіш, Україна, трилалдатого січлл дві глслчі чогкрнадггятого року. •
Ми, п̂ о кіі/.чче лилиса.шся;
Рсгіоиаі\ьне відділення Фонду держадшого майна України по місту' Киеяу, К'; V.

‘ , , , . 
19031)825, лгісцезяя-хол/'кшгя за адресоіо: 01032, г-исто Київ, бу,и.згір І і ’.рпїа Шевченка, будиіклч 
л0“г.(лгілі - Орендода.р.ець), і-; осс-'бі п.дч'ЛЛЬ!ііП‘.п Трубарова Вггіиіл Миколайовича, яіспл 
зареесчровачлй за з.хрссою: місто Доме і ч.к,-пул пц.'т 5(.)-тхі річчя СРСР, бу'.хилок '100, ьзар'гирл 22 
та ДІЄ на підспіві П<>.\ожецяя ’лро р;и'іоняльне іи..\.-.чілсііи.ч, заіТіерл>кеноіо Н.тказом 36(.'7 
Голоіїіт ФонАу лержаї^яого манно. Укрйїлі.і вЬ, 02 /ковіпя 2012 року, і'а зареестпоу.-.чого 04 
берез'їя 20І.З р<')ку Шевчд:нкії.к':%коіо районною й Клсві ,\ержявною адмшісфлп.ісіо. номсо 
.запису .V? 1 074 І05 0007 027343 (зі іі.міі-іа.мл писсспимм наказом Фон.\г .дсрждвіюго мяйііл

■ Укрійічи ви. 25 жовтня 2013 року 3427), з однсео ооку іл
ГОЛОБПС уііравдіиіїя ДсржакїіОї слул-сби України з на,4,звичайнях; сїп'у ацій у 

м. КмЄві (Голояве управління А,СНС України у  м. Києві є прявояасп'пяріком пряв т  
обовінзків Головного тсріг/'оріл-іьніжо управління Міністерствя надзвичайних ситуаній 
Україтт у  місгі Киепі. кад платника псдапуібв піді:(і } Є()и>ПіЛі Лі;ржае>!им рссспром гйдприсмсте л/:У 
о̂ панішціу України 38'!23639), .̂ їод іх.\агі-тка полатків згічно з Єликим державним рессір(.).м 
пі.уіір;і€ї\іств тл орпіНІ;і;-иг,ій Україні! 38620155, зарессіродане ^0 лютого 2013 року 
иіе.Бченіонсько.їО районною V МІСІ'!. Кмсн! .дЄ|>жаЕііОі6 ад'МІї-іїстрацісю, номер зяппсу 
1 074 134 0000 044873, місі/.езкаходження зг. ядресою: 01601, місто Київ, пул пня
Болодтїмирськ.а. будинок 13, {далі -  Ор«гідар) » особі нячй.чьиика І"о.\о8иого управління 
Куденка .Лпд|:.Ь] і;асггор7' СС.!0(;Зб9б, кіідйний 20 кічтня !УУУ р'̂ -’-'У
Старокгїшськіїм РУ МІіС Україні; міс;і Клєрі, чкет.й здрсссіронап^їй за адресою: міС ! .і 
Кніз, ІЗУЛГПІЯ 1',\іоова, будинок 16. кварпір-а 85 та діє на пі.чставі Положення про Го.\оі>іі<і 
управліпий ДСНС України у ^цсті Києві, затБер.^кеііого наказом Держаької службії з 
нйдзвнчаііи;!;-: сшл-ацій ^'країнл ізі.\ 04 .\ютого 2013 рок\- за .N5 3, з ініиоіо боку, а рязол! - 
Стороки, уклали исіі Дого?їір про іійнєдєіі'; ния-;чо.

У зв’язку з реорганізацією Орендаря і ;5.міною його иа:^Еи та реїсвізитів, я т;;к.;.-,!л 
:ііІдно п. 10,3, Договору оренди Л'Ь 6540 нсру:;смоіо і̂пн̂ а̂, шо на.\ешпь до дсржаїяіиї 
власкос-п, иосвііченоіо 02 серпня 2013 року пр̂ ша■Г!̂ и̂ ! нотаріусом Кі-іїбсьічОГО місько, 
нотаріального округу Поно’-їарьозіім Б.Ю, за рііїїСіровпм Лї іОУ9 {,.:Vалі - Договір оренди н:,\ 
02.08,2013 Л'о6540'і, Сторони дійііьмі згодп щОАО внесення змін,до Договору оренди п і\ 
02.08,20В ЛІ» 6540 та укдзли ітей договір про наведене нижче;

1. Нйзиу та рс;квізити Орен.\аря в Догопорі срендіі бід 02.ОН.2013 .N5; б54(; 'і'я Акті 
лркйман:і-'!'ііерел'лчі під 02-08.2013 ;:'лц!іііііі на:

«Гох\Ойке ^тіравлініїя Дсржйвкої службі,- України з надзвичдіійих ситуаиді 
у м. Києві (Головне упрявліп/іл Д С Н С  УкраГші у м. Кґ-іет є прапотступнмко:М 
Праї! ти обов^лзлуі Головного територііиіьного упрківління Мшістєрстпгі 
кядзви^т інил слгг)’ітііі Укріш-ш у  міа'і Києві, :-;<ю пооапил’ ,? 6'оиг/’:. /

Ьісстром підприсміти /иа іФсаят/и!̂  Уг̂ ра/̂ -т ЗН!2з6'і! )̂, код и.\атнпка ио.\яі :̂і’’
 ...........У”. \''гм-т-тУттт« •

31ІДНО З ^ЛДИЇГИМ д е р ж а ї^ і ї - ^ м  р С ^ С ї к - - ........................ г '  -  ̂ \ _

зарессгроБЗие 26 лютого 2013 ро.чу Шсіг-існкіпською ранонкош у

------- —г



державною алміністр-дяією, номер запису 1 074 134 00(50 Одлр^ч ......
І̂ОМІ. лис 1-0 ічнш, ьулііцк Ьо/.одиміїрськя, 5)̂ .\ИЙОК 13».

М 11.;»

3. Всі інші ікогозору ореї^;иі І51Л 02,08.2013 Лй^̂ Б̂ О'зл/хїішяю'і'ьог нєзмшіпі і̂и. . '
, ‘ 4. Цеп лсґогір С частиною Дбгоіюр '̂і'лореклн 02.03,2013 654і),
сі'сладенйй у 3-х прршірникях,.щомають рд -̂ійкову юридичну силу, по одному длл кожної із 
сторш та мотзрлуса, та зету;гас з сил\ з мумек-іт ш.і.Г[исяннл і ліс про я̂^о^  ̂ всього строк\' дії 
Договору срен.ди >;іл 02,03.2013 >л'9 ІІ540,

ГІлятіжкі та .;:::а.штові реквізити сторін:
,ОРЕНД0Л.4ВЕЦЬ; 
РегІон;и&і5Є від.дьі.ення Фоїілу 
державного майна України і ї о  

м. Києву . -

01032, м. КіЦі'., 
сульйар Та

аров

ОРЕНДАР:
Головне управ.4іння ДСНС України у 
;м. Києві
01601, .VI. ,К̂Vш, ву.у. Во.чп.̂ даїіісськяЛЗ- . •

, :р/,р ■3522400300І ')4 Є;3  5215001005946 "■;, ■■■
. в П>' Л К С  '  ’кря їи ч  V К и сй і,

' ■ ‘ ' ІІ9 КОА ЄДРГІОУ ЗВ62015л
Л 30632 . '

А,М,Куи;енко

мігЬ року.
■аріуґом Киш'ько'’} л:ісьхй;о ттсіркг.-!ьт:-о

'МііУЯй Київ, '̂ '̂ крШШ^ і̂ін л̂штдго 
•' Це:/сі/іанір шоідче.чи ммго. По/іо.шраоя 

А і’Оі̂ р тіписши/ у лшій ■.•іршутпйіті:
■ Особи фомаблн, лкі іидпхіми /'ещцір, останоплій. і:<‘ а пигіо̂ ж' пря$'я6цР7:ііі̂ іЬ,

РегіопзлькогО В!А.\ілЄ(ііШ ФонАУ А\̂ ржйВ!гого України по місту- Києву, Головного управліипп
/\і!р-.і\!і&ігої служои Укряши з Сгіїу'ЛЦІД у  м. Юіеої, /Ц}і>/гіі-шш /̂гі‘7 {х./ір(дс,-гіалии.'а/і та тиежі̂ к'.ч.п,

ажоп'от. <)о татг/а- /У4-Ц.ий/у/ь̂ /о:о. Україн:< :̂іци оо «рінйи іиіиачітю.у О'Щйпрі щуххомоіч --шічш іий,інимг:ь
д і р ж а о н і й  р ( і ї т р а ’{Г і і і р и й с і і п т і і ім  т . г ; а р і у с і і , м  К .: ,Ї ‘.ч -ь:-:іа’.о м ! і і к о : о м т .: ;р ц :г , - ' і ь н г , і о  о / с р у ; у  і  В .Ь . ) . .  ЯК і'Пі‘ЦЇа.іП.>::,М

6̂’С!(7Я6̂  ̂тжпо р̂ >:стри:̂ ера. ' Г , :
' ̂ Зарп1:г̂рлÎ і̂!̂ о а р;Сі7ґр! за ^ У‘г •■ '

■ - ' Ол-їґ.-,);?.’;? ти о ти  ЗіідНй 31 -Закої;} УгСраки
_и '̂ґсірііїт'’.

права 3 . Ю ,  11 т і  0 .ЩОЛ’ 0^

» ,М — 1||||,|. І І,ЦІ,  і '   І І І І І И И  І І І І І І И  НІ І ' "  ' ^ " ■ ° " « г а д ? з г я д ™ и ™ и а » » а - а а - і д д п я и » » а д а м ц д м » д ^ ^
Дгй Г:ор '̂ЗІрки ДІЙСНОСТІ бпгнка н :-згис.йіть г.альцем або Зуд=..р:киіа чином нзгрійтз бленк. Мзлк?нок геер^у має 

г..і,иг.гг.в,-, V НИЖНІХ кутах тиммассггр з 'йзілтнсг,. У ;иу: .̂:ці, що розтзиоеаиа знизу, має з’ ?.еитися слозо "Д.:іс и̂іГ ,

\

2. В роз,іілі 15 А ою аору орен ,л  в и  гд,0.і201.5 ,\% 6540 «Пл:іт,-,м,і та п о т . „ щ  ,
Г Т О О І ' І - ' - »  ■..............  • - і . ,  р с . н п і с . п  .••?- .......Ч-'...... 1-"̂

«Орендар;

Го..\о8не управлінню ДСНС Україші у м. Києві
Оі (Юіч-лі:,Кіш .-нул, Володжаирська, 5уді;-13 • ’ :
р/р 35224003005946; 352^50()100594б""’ : ' •
п 1V ДРчС Укріїїни у м. К.ИЄБ:,
МФО &20019 Код ЄДРПОУ 38620155 ' •
-̂̂ відоцтво 2001 і0оо2

ІПН 536201526590


