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Додаток 7
До Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

Порядок
проведення конкурсу 

на право оренди майна 
територіальної громади міста Києва

Наведені нижче терміни вживаються в Порядку проведен&
ня конкурсу на право оренди майна територіальної грома&
ди міста Києва (далі — Порядок) у такому значенні:

авансова орендна плата — визначений згідно з умо&
вами відповідного конкурсу внесок претендента на участь у
конкурсі у вигляді грошових коштів у розмірі подвійної стар&
тової орендної плати за об'єкт оренди. Авансова орендна
плата перераховується претендентом на поточний рахунок
підприємства. За результатами конкурсу авансова орендна
плата переможця конкурсу враховується в рахунок оренд&
ної плати. Іншим учасникам конкурсу авансова орендна пла&
та повертається в установленому порядку;

Головне управління — Головне управління комуналь&
ної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації);

підприємства — підприємства, установи та організації,
за якими закріплене майно на праві господарського відан&
ня чи оперативного управління і яке передається в оренду;

майно — об'єкти права комунальної власності територі&
альної громади міста Києва;

конкурс — спосіб передачі в оренду майна, за яким пе&
реможцем визнається учасник конкурсу, що запропонував
найвищий розмір орендної плати та погодився виконувати
всі інші умови конкурсу;

конкурсна документація — конкурсна пропозиція та
підтвердні документи;

конкурсна пропозиція — документ, підписаний пре&
тендентом на участь у конкурсі або уповноваженою ним осо&
бою, який містить пропозицію щодо розміру орендної пла&
ти за об'єкт оренди;

переможець — учасник, який запропонував найвищий
розмір орендної плати за об'єкт оренди без ПДВ, виконав&
ши при цьому всі інші умови конкурсу;

підтвердні документи — пакет документів, який пода&
ється претендентом для підтвердження того, що він відпо&
відає необхідним вимогам, встановленим умовами конкур&
су, для подальшого визнання його учасником конкурсу;

потенційний учасник конкурсу — будь&яка фізична
або юридична особа, що має зацікавленість в оренді май&
на;

претендент на участь у конкурсі — потенційний учас&
ник конкурсу, який подав конкурсну документацію;

стартова орендна плата — орендна плата, починаючи
від якої потенційні учасники конкурсу можуть надавати свої
конкурсні пропозиції;

умови конкурсу — вичерпний перелік вимог, які є од&
наковими і незмінними для всіх учасників конкурсу;

учасник конкурсу — претендент на участь у конкурсі,
якого допущено до участі в конкурсі на підставі виконання
ним вимог щодо змісту підтвердних документів, установле&
них згідно з цим Порядком та умовами відповідного конкур&
су.

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено з метою визначення про&

цедури проведення конкурсу на право оренди майна у ви&
падках, передбачених чинним законодавством України.

1.2. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запро&
понував найбільшу орендну плату при забезпеченні вико&
нання всіх умов конкурсу.

1.3. Конкурс проводить конкурсна комісія, утворена від&
повідним орендодавцем, визначеним у пункті 2 Положен&
ня.

2. Підготовка до конкурсу
2.1. Орендодавець після прийняття рішення про конкурс

проводить його підготовку.
2.2. З метою підготовки конкурсу Головне управління або

райдержадміністрація у разі необхідності направляє запит
підприємству, за яким закріплене майно на праві господар&
ського відання чи оперативного управління і яке передає&
ться в оренду, для отримання інформації про об'єкт орен&
ди та таких документів:

— пропозиції щодо умов конкурсу і договору оренди, зок&
рема щодо допустимих напрямів використання майна орен&
дарем;

— копію свідоцтва про право власності на об'єкт оренди
(у разі оренди будівель, споруд, приміщень строком на три
роки і більше).

2.3. Підприємство, за яким закріплене майно на праві гос&
подарського відання чи оперативного управління, зобов'яза&
не протягом 10 днів надати інформацію та документи до від&
повідного орендодавця. Керівник підприємства несе відпо&
відальність за достовірність та належність наданої інформа&
ції.

2.4. У разі письмового звернення відповідного орендо&
давця підприємство, за яким закріплене майно на праві гос&
подарського відання чи оперативного управління, забезпе&
чує огляд об'єкта оренди представниками відповідного орен&
додавця та/або членами конкурсної комісії, а після оголо&
шення конкурсу також потенційними учасниками конкурсу.

2.5. Умови конкурсу, які розробляє конкурсна комісія, за&
тверджуються орендодавцем. Після затвердження умов кон&
курсу орендодавець оприлюднює в засобах масової інфор&
мації оголошення про проведення конкурсу на право орен&
ди.

2.6. Стартова орендна плата визначається конкурсною ко&
місією за Методикою розрахунку орендної плати за майно
територіальної громади міста Києва, яке передається в орен&
ду (далі — Методика).

2.7. У разі, якщо щодо окремого об'єкта на конкурс не
було подано жодної заявки, стартова орендна плата на на&
ступний конкурс може бути зменшена за рішенням конкурс&
ної комісії, але не більше ніж на 30% від розрахованої за Ме&
тодикою.

2.8. Оголошення про конкурс на право оренди цілісних
майнових комплексів підприємств, організацій, їх структур&
них підрозділів та нерухомого майна направляється протя&
гом 2 робочих днів для публікації в газеті "Хрещатик" та
оприлюднення на офіційному веб&порталі Київської міської
влади.

2.9. Орендодавець не має права змінювати умови про&
ведення конкурсу після публікації оголошення про конкурс.
Оголошення публікується в газеті "Хрещатик" не пізніше ніж
за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і по&
винно містити такі відомості:

— інформацію про об'єкт (назва, площа, місцезнаходжен&
ня, у разі оренди цілісного майнового комплексу — також
обсяг і основна номенклатура продукції, у т. ч. експортної,
кількість і склад робочих місць, прибуток об'єкта за остан&
ні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборго&
ваності, наявність майна в заставі, податковій заставі, в
оренді);

— умови конкурсу;
— дату, час і місце проведення конкурсу;
— кінцевий термін та місце подання конкурсної докумен&

тації;
— іншу інформацію (у разі необхідності).
3. Умови конкурсу
3.1. Умовами конкурсу є:
— розмір стартової орендної плати;
— використання об'єкта оренди за цільовим призначен&

ням (у разі оренди цілісного майнового комплексу — відпо&
відно до напряму виробничої діяльності підприємства);

— дотримання вимог експлуатації об'єкта;
— розмір авансової орендної плати та реквізити рахунку

для її внесення;
— компенсація переможцем конкурсу витрат орендодав&

ця або іншого суб'єкта на здійснення незалежної оцінки 
об'єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголо&
шення про конкурс за виставленими рахунками відповідних
ЗМІ (у разі відсутності бюджетного фінансування цих ви&
трат). Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної
оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ці&
ни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені
Фондом державного майна України;

— зобов'язання щодо укладання договору страхування
переможцем конкурсу з страховою компанією — перемож&
цем конкурсу з відбору страховиків.

3.2. Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки
об'єкта оренди, можуть бути:

— здійснення певних видів ремонтних робіт;
— виконання встановлених для підприємства мобіліза&

ційних завдань;
— виготовлення продукції в обсягах, необхідних для за&

доволення потреб територіальної громади міста Києва;
— збереження/створення нових робочих місць;

— вжиття заходів для захисту навколишнього середови&
ща з метою дотримання екологічних норм експлуатації 
об'єкта;

— створення безпечних та нешкідливих умов праці;
— дотримання умов належного утримання об'єктів соці&

ально&культурного призначення;
— інші умови з урахуванням пропозицій підприємства, за

яким закріплене майно на праві господарського відання чи
оперативного управління.

3.3. Для участі в конкурсі не пізніше ніж за 3 робочих дні
до дати проведення конкурсу претендент на участь у кон&
курсі подає на розгляд конкурсної комісії конкурсну докумен&
тацію та інші матеріали у конвертах з написом "На конкурс",
запечатаних печаткою претендента на участь у конкурсі:

3.3.1. Заяву про участь у конкурсі.
3.3.2. Відомості про претендента на участь у конкурсі:
а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридич&

ними особами:
— документи, що посвідчують повноваження представ&

ника юридичної особи;
— посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
— виписку з Єдиного державного реєстру;
— копію довідки органу статистики про включення юри&

дичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником);
— копію довідки про взяття на облік платника податку (за&

вірену заявником);
— річну фінансову звітність (форми № 1, 2, 3) претен&

дента на участь у конкурсі;
— довідку, яка засвідчує, що проти претендента не по&

рушено справу про банкрутство;
— копію ліцензії на здійснення юридичною особою окре&

мого виду діяльності, якщо це передбачено законом (заві&
рена заявником);

б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізични&
ми особами:

— копію документа, що посвідчує особу учасника конкур&
су, або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи;

— копію паспорта (стор. 1,2, 11) (завірена заявником);
— копію ідентифікаційного коду (завірена заявником);
— виписку з Єдиного державного реєстру;
— декларацію про доходи або завірену заявником копію

звіту суб'єкта малого підприємництва — фізичної особи&
платника єдиного податку.

3.3.3. Документи, що засвідчують сплату авансової оренд&
ної плати та реєстраційного збору.

3.3.4. Зобов'язання щодо виконання умов конкурсу (крім
розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розгляда&
ється в день проведення конкурсу).

3.3.5. На конверті з конкурсною пропозицією має бути
зазначений об'єкт оренди, найменування претендента на
участь у конкурсі та напис "Конкурсна пропозиція" (конверт
має бути опечатаний печаткою претендента на участь у кон&
курсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменуван&
ня претендента — юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи, інформацію про об'єкт оренди,
пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць
(без врахування ПДВ).

3.3.6. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі
оренди цілісного майнового комплексу — обсяг ресурсів,
які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, дже&
рела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомо&
сті — варіанти поліпшення орендованого майна) подаються
в окремому конверті з написом "Додаткові пропозиції".

3.3.7. Інформацію про засоби зв'язку з претендентом на
участь у конкурсі.

3.4. Конкурсна документація учасників конкурсу має від&
повідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про
конкурс, та чинному законодавству України.

4. Конкурсна комісія
4.1. До складу конкурсної комісії Головного управління

обов'язково входять працівники Головного управління, де&
путати Київради, в тому числі і депутати&члени постійної ко&
місії Київської міської ради з питань власності.

4.2. До складу конкурсної комісії райдержадміністрації
або підприємства входять представники Головного управ&
ління, депутати Київради, в тому числі і депутати&члени по&
стійної комісії Київської міської ради з питань власності.

4.3. Персональний склад конкурсної комісії Головного
управління затверджується розпорядженням виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації),
персональний склад конкурсної комісії районної в місті Ки&
єві державної адміністрації затверджується розпоряджен&
ням районної в місті Києві державної адміністрації, а персо&
нальний склад конкурсної комісії підприємства — керівни&
ком відповідного підприємства.

4.4. Основними завданнями та функціями конкурсної ко&
місії є:

— визначення умов та терміну проведення конкурсу;

— розгляд підтвердних документів претендентів та підго&
товка для затвердження Головним управлінням, райдерж&
адміністрацією або підприємством списку учасників конкур&
су, допущених до подання конкурсних пропозицій;

— розгляд конкурсних пропозицій учасників конкурсу та
визначення переможця конкурсу;

— складання протоколів та подання їх на затвердження
відповідному орендодавцю.

4.5. Конкурсна комісія розпочинає роботу з моменту під&
писання відповідного розпорядчого документа про її ство&
рення.

4.6. Керує діяльністю відповідної конкурсної комісії й ор&
ганізовує її роботу голова конкурсної комісії, який призна&
чається з числа працівників відповідного орендодавця. Го&
лова комісії у межах своїх повноважень скликає засідання
конкурсної комісії, головує на засіданнях і організовує під&
готовку матеріалів на розгляд конкурсної комісії.

4.7. З числа працівників відповідного орендодавця при&
значається заступник голови конкурсної комісії, який вико&
нує обов'язки голови конкурсної комісії у разі його відсут&
ності.

4.8. Засідання конкурсної комісії є відкритим для пре&
тендентів на участь у конкурсі та учасників конкурсу, пред&
ставників засобів масової інформації, народних депутатів
України та депутатів Київської міської ради, представників
структурних підрозділів виконавчого органу Київської місь&
кої ради (Київської міської державної адміністрації) або рай&
держадміністрації. У разі потреби отримання додаткової ін&
формації конкурсна комісія має право оголошувати перерву
в засіданні для виклику та заслуховування на своїх засідан&
нях пояснень претендентів на участь у конкурсі та учасни&
ків конкурсу.

4.9. Члени конкурсної комісії, які забезпечують прове&
дення конкурсу, в установленому законодавством порядку
несуть відповідальність за розголошення інформації:

про претендентів на участь у конкурсі та учасників кон&
курсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення
переможця);

— яка міститься в документах, наданих претендентами
та учасниками конкурсу.

4.10. Засідання конкурсної комісії є правомочними за
умови участі в них не менше двох третин від складу кон&
курсної комісії.

5. Процедура проведення конкурсу
5.1. Конкурсна документація та інші матеріали претен&

дентів на участь в конкурсі надаються не пізніше кінцевого
терміну подання конкурсної документації до підрозділу (по&
садової особи) відповідного орендодавця, який(а) відповід&
но до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспон&
денції. Посадова особа, яка прийняла документи, зазначає
дату та час надходження конкурсної документації.

5.2. На дату проведення конкурсу конкурсна комісія до
початку конкурсу розглядає надані претендентами на участь
у конкурсі підтвердні документи з метою формування спис&
ку учасників конкурсу, допущених до розкриття конкурсних
пропозицій. Цей список затверджується рішенням конкурс&
ної комісії.

5.3. Голова комісії (у разі його відсутності — заступник
голови комісії) в присутності членів комісії та учасників кон&
курсу розпечатує конкурсні пропозиції учасників і оголошує
зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних но&
мерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначена орендна пла&
та нижча, ніж визначена в умовах конкурсу стартова оренд&
на плата, до уваги не беруться. Такі конкурсні пропозиції за&
носяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам
конкурсу".

5.4. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає
умовам конкурсу, цей учасник визначається переможцем
конкурсу. У разі відсутності пропозицій, які б відповідали
умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбув&
ся, про що відповідним орендодавцем видається розпоряд&
чий документ.

5.5. У разі надходження двох або більше пропозицій, які
відповідають умовам конкурсу, переможець визначається
конкурсною комісією за критерієм найбільшої запропонова&
ної орендної плати.

5.6. Якщо два чи більше учасників конкурсу подали од&
накові пропозиції, переможцем визначається той учасник,
який подав свої пропозиції першим.

5.7. У разі визначення переможцем учасника конкурсу,
який подав додаткові пропозиції, вони включаються до умов
договору оренди.

5.8. Конкурсна комісія в протоколі фіксує визначених
учасників конкурсу, пропозиції учасників конкурсу щодо за&
пропонованого розміру орендної плати, визначає перемож&
ця конкурсу і протягом двох робочих днів надає протокол
засідання на затвердження до відповідного орендодавця,
після чого протягом трьох робочих днів відповідний орен&
додавець затверджує протокол конкурсної комісії та прий&
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має рішення про затвердження переможцем конкурсу учас&
ника, який запропонував найбільший розмір орендної пла&
ти та взяв зобов'язання виконати всі фіксовані умови кон&
курсу.

5.9. Протокол конкурсної комісії підписують усі присутні
на засіданні члени конкурсної комісії.

5.10. Підсумки конкурсу не затверджуються відповідним
орендодавцем, якщо:

— інформація про об'єкт оренди, яка міститься в інфор&
маційному повідомленні про проведення конкурсу, є недос&
товірною;

— порушено порядок підготовки, організації і проведен&
ня конкурсу.

5.11. Протягом 5 днів після затвердження переможця
конкурсу відповідний орендодавець інформує претендентів
та учасників конкурсу про підсумки конкурсу, підприємство
повертає авансову орендну плату усім учасникам конкурсу,

крім переможця конкурсу, готує та оприлюднює інформа&
ційне повідомлення про підсумки конкурсу на офіційному
веб&порталі Київської міської влади.

5.12. Авансова орендна плата не повертається перемож&
цю конкурсу у разі його відмови підписати запропонований
договір оренди на умовах, визначених в інформаційному
повідомленні про проведення конкурсу, та/або в разі відмо&
ви включити до договору оренди зобов'язання, зазначені
цим переможцем у конкурсній пропозиції.

5.13. Інформація про результати конкурсу обов'язково
надсилається головою конкурсної комісії депутатським гру&
пам, фракціям Київської міської ради протягом 5 робочих
днів з дати затвердження протоколу конкурсної комісії.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради Г. Гере а

Додаток 8
До Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

Перелік документів що надаються підприємствами, установами 
та організаціями, які мають право на укладення договору оренди 

без проведення конкурсу

1. Заява про намір оренди майна із зазначенням найме&
нування та місцезнаходження майна.

2. Копія статуту або положення (завірена нотаріально).
3. Виписка з Єдиного державного реєстру.
4. Копія довідки органу статистики про включення юри&

дичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником).
5. Баланс на останню звітну дату (завірений заявником).
6. Штатний розпис (завірений заявником).
7. Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окре&

мого виду діяльності, якщо це передбачено законом (заві&
рена заявником).

8. Документи, які підтверджують належність заявника до
підприємств, установ та організацій, які мають право на
укладення договору оренди без проведення конкурсу.

9. Обґрунтування необхідності використання площ (за
видом використання та за площею).

10. Звіт про оцінку об'єкта оренди (звіт про оцінку не пода&
ється, якщо підприємство, установа та організація згідно з Ме&
тодикою має право сплачувати орендну плату у розмірі 1 грн).

11. Довідка підприємства, за яким закріплене майно на
праві господарського відання чи оперативного управління,
про наявність у нього на балансі майна, що передається в
оренду.

12. Погодження органу управління у сфері охорони куль&
турної спадщини в разі належності до об'єктів культурної
спадщини.

13. Лист&погодження Головного управління охорони здо&
ров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) або Головного управління
освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Ки&
ївської міської державної адміністрації) на передачу в орен&
ду відповідно об'єктів охорони здоров'я або об'єктів осві&
ти.

14. Викопіювання з поповерхового плану з визначенням
об'єкта оренди.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради Г. Гере а

Додаток 9
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

Перелік документів, що надаються претендентами 
на укладання договорів суборенди

1. Заява про намір суборенди майна із зазначенням най&
менування та місцезнаходження майна.

2. Копія статуту або положення для юридичної особи (за&
вірена нотаріально).

3. Виписка з Єдиного державного реєстру.
4. Копія паспорта (стор. 1,2, 11) для фізичної особи (за&

вірена заявником).
5. Копія ідентифікаційного коду для фізичної особи (за&

вірена заявником).
6. Копія довідки органу статистики про внесення особи

на облік (завірена заявником).
7. Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окре&

мого виду діяльності, якщо це передбачено законом (заві&
рена заявником).

8. Погодження орендаря по основному договору оренди.

9. Копія основного договору оренди.
10. Технічний план приміщення, в якому буде розміще&

ний суборендар.
11. Звіт про оцінку об'єкта суборенди у разі, якщо в суб&

оренду передається індивідуально визначене майно, яке є
складовою частиною орендованого цілісного майнового ком&
плексу.

12. Проект договору суборенди.
13. Розрахунок плати за суборенду.
14. Викопіювання з поповерхового плану з визначенням

об'єкта суборенди.

Заст пни місь о о олови
се ретар Київради Г. Гере а

Додаток 10 
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

Порядок надання орендарю згоди орендодавця 
на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна

1. Цей Порядок розроблений з метою визначення про&
цедури надання орендарю згоди орендодавця майна на
здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна.

2. Процедура надання орендарю згоди орендодавця май&
на на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого май&
на включає такі етапи:

— подання заяви і документів орендарем;
— розгляд заяви і документів орендаря;
— прийняття відповідного рішення.
3. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на

здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна
орендар подає до орендодавця заяву та такі документи:

— опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на
їх проведення;

— завірену копію проектно&кошторисної документації,
яка складена організацією, що має відповідну ліцензію;

— інформацію про доцільність здійснення поліпшень
орендованого майна;

— приписи органів пожежного нагляду, охорони праці то&
що;

— довідку підприємства, за яким закріплене майно на
праві господарського відання чи оперативного управління,
про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерсько&
го обліку на початок поточного року;

— узгоджений висновок орендодавця і орендаря про стан

майна на момент укладення договору або документи, що під&
тверджують фізичний (технічний стан) об'єкта оренди.

4. Інформація про доцільність здійснення невід'ємних по&
ліпшень надається підприємством, за яким закріплене май&
но на праві господарського відання чи оперативного управ&
ління, на підставі наданих орендарем документів.

5. При здійсненні поліпшень майна цілісного майнового
комплексу Головне управління для розгляду питання про
надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень ство&
рює комісію за участю відповідного профільного структур&
ного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та орендаря.

За результатами розгляду документів або роботи комісії
Головне управління приймає рішення про надання пого&
дження на здійснення невід'ємних поліпшень об'єкта орен&
ди.

6. Контроль за здійсненням невід'ємних поліпшень здій&
снюється орендодавцем або за його дорученням підприєм&
ством, за яким закріплене майно на праві господарського
відання чи оперативного управління.

7. Згода на здійснення поліпшень надається у формі лис&
та орендодавця орендарю, у якому міститься погодження на
поліпшення орендованого майна.

8. Після отримання згоди орендар складає графік вико&
нання робіт і подає його до орендодавця.

9. Після здійснення дозволених невід'ємних поліпшень
орендар надає інформацію орендодавцю про завершення
виконання робіт з поданням копій підписаних замовником і
підрядником актів приймання виконаних робіт та докумен&
тів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

10. Орендодавець протягом 5 робочих днів після от&
римання інформації про здійснені поліпшення, розмір ви&

трат та джерело їх фінансування зобов'язаний надати ін&
формацію до Головного управління для внесення до бан&
ку даних нежилих приміщень м. Києва.

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради Г. Гере а

Додаток 11 
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 
про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду

Місто Київ "______ " 20____року

Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації та підприємства, установи, організації, яким надане майно
територіальної громади міста Києва на праві господарського відання або праві оперативного управління

______________________________________________________________________________________________________________________________,
(повне найменування орендодавця)

надалі ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі
____________________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі
____________________________________________________________________________________________________________________________,

(назва документа, що визначає статус)

3 однієї сторони,
Та _________________________________________________________________________________________________________________________,

(повне найменування орендаря)

Надалі — ОРЕНДАР, в особі
____________________________________________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім 'я, по батькові)

який діє на підставі
____________________________________________________________________________________________________________________________,

(назва документа, що визначає статус)

з другої сторони, що іменуються разом — Сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ на підставі рішення Київської міської ради про передачу майна в оренду, а саме:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва та реквізити рішення)

передає, а ОРЕНДАР приймає в оренду цілісний майновий комплекс підприємства, його структурний підрозділ; майно, що
не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації); нерухоме
майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та окреме індивідуально визначене майно, що належить до комунальної
власності територіальної громади міста Києва; (непотрібне закреслити), далі — об'єкт оренди, яке знаходиться за адресою:
вулиця, бульвар, проспект, провулок, узвіз,

площа (непотрібне закреслити) ________________________, буд. _____, корп. ______, для ___________________________________
(цільове призначення, у випадку надання об'єкта оренди з різним цільовим призначенням вказується площа по кожно&

му виду цільового призначення окремо)
1.2. Цей Договір визначає взаємовідносини Сторін щодо строкового, платного користування ОРЕНДАРЕМ об'єктом орен&

ди.
2. ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ

2.1. Об'єктом оренди є:
— цілісний майновий комплекс підприємства, його структурний підрозділ;
— нежиле приміщення, будівля, споруда /непотрібне закреслити/ загальною площею _________кв. м, в т. ч. на ____по&

версі ______кв. м, у напівпідвалі _________ кв. м, підвалі ________ кв. м, на горищі ______ кв. м, згідно з викопіюванням з по&
поверхового плану, що складає невід'ємну частину цього Договору;

— устаткування, інвентар та інше майно (за наявності) згідно з переліком, що є невід'ємною частиною цього Договору.
2.2. Вартість об'єкта оренди згідно із затвердженим актом оцінки майна або висновком про вартість майна станом на

"____" ________________ 20_____ року становить
________________________________________________________________________________________________________грн ____________коп.

(сума прописом)

2.3. Опис технічного стану об'єкта оренди на дату передачі його ОРЕНДАРЕВІ, його склад зазначаються в акті прийман&
ня&передачі об'єкта оренди, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.4. Об'єкт оренди належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходиться на балансі
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва підприємства)

3. ОРЕНДНА ПЛАТА
3.1. За користування об'єктом оренди ОРЕНДАР сплачує орендну плату, розрахунок якої здійснюється на підставі Ме&

тодики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва, затвердженої рішенням Ки&
ївради від "___"____________20__року № __________, або за результатами конкурсу та на дату підписання Договору становить
___________________________________________________ грн ______ коп. за 1 кв. м орендованої площі, що в цілому скла&
дає________________________________________________________________________________________грн________коп.,

(сума прописом)

Розмір орендної плати згідно з розрахунком орендної плати, що є невід'ємною частиною цього Договору на дату підпи&
сання Договору, за перший місяць оренди становить без ПДВ:_____________________грн__________коп.

за 1 кв. м орендованої площі, що в цілому складає
________________________________________________________________________________________________________грн __________коп.

(сума прописом)

3.2. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається з урахуванням індексу інфляції за попередній мі&
сяць, опублікованого у поточному місяці.

3.3. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики розрахунку та порядку
використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва, відповідних цін і тарифів та в ін&
ших випадках, передбачених законодавством України.

3.4. Додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених законо&
давством України, який сплачується ОРЕНДАРЕМ разом з орендною платою.

3.5. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ на рахунок підприємства, за яким закріплене майно на праві господарсько&
го відання чи оперативного управління (балансоутримувача) (надалі підприємство)  

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва, платіжні та поштові реквізити)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
починаючи з дати підписання акта приймання&передачі. Останнім днем сплати орендної плати є дата підписання Сто&

ронами акта приймання&передачі при поверненні об'єкта оренди ОРЕНДОДАВЦЕВІ.
3.6. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ незалежно від наслідків господарської діяльності ОРЕНДАРЯ щомісячно не

пізніше 20 числа наступного місяця.
3.7. За клопотанням ОРЕНДАРЯ відповідним рішенням ОРЕНДОДАВЦЯ на період виконання капітального ремонту чи пе&

реобладнання об'єкта оренди ОРЕНДАРЮ може бути надана пільгова орендна плата, яка не повинна бути менше витрат
підприємства на утримання об'єкта оренди. У такому випадку вносяться відповідні зміни до договору оренди.

3.8. Вартість комунальних послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартість послуг по ремонту і технічно&
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му обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, ви&
віз сміття тощо, не входить до складу орендної плати та сплачується ОРЕНДАРЕМ окремо на підставі договорів, укладених
ОРЕНДАРЕМ з підприємством або організаціями, що надають такі послуги.

3.9. Зобов'язання ОРЕНДАРЯ по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді авансової орендної плати в роз&
мірі не менше, ніж орендна плата за два місяці. ОРЕНДАР сплачує авансовий платіж протягом 10 календарних днів з
дати підписання Договору. Підприємство зараховує авансовий платіж як орендну плату за останні два місяці строку
дії договору оренди. Індексація орендної плати в цьому випадку проводиться відповідно до Методики розрахунку
орендної плати.

3.10. ОРЕНДАР має право сплачувати орендну плату авансом за будь&який період в межах строку дії Договору. Індекса&
ція орендної плати в цьому випадку проводиться у відповідності до Методики розрахунку орендної плати.

3.11. ОРЕНДАР має право звернутися до ОРЕНДОДАВЦЯ з клопотанням щодо відповідного зменшення орендної плати,
якщо з незалежних від нього обставин змінилися умови, передбачені цим Договором, або істотно погіршився стан об'єк&
та оренди не з вини ОРЕНДАРЯ.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний протягом 30 календарних днів з моменту підписання цього Договору з додатками пе&

редати, а ОРЕНДАР прийняти по акту приймання&передачі об'єкт оренди. Акт приймання&передачі об'єкта оренди підпи&
сується відповідним ОРЕНДОДАВЦЕМ, ОРЕНДАРЕМ та підприємством.

У разі відмови ОРЕНДАРЯ від підписання акта приймання&передачі протягом 20 днів з дати отримання акта від ОРЕН&
ДОДАВЦЯ договір припиняє свою дію.

4.2. ОРЕНДАР зобов'язаний вносити орендні платежі своєчасно і в повному обсязі.
4.3. Підприємство зобов'язане у непереданих в оренду приміщеннях забезпечувати додержання вимог Закону України

"Про пожежну безпеку".
ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечити належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання об'єкта оренди, його об&

ладнання, інвентарю та запобігати його пошкодженню і псуванню.
4.4. ОРЕНДАР зобов'язаний при оренді підвальних приміщень дотримуватись правил експлуатації та ремонту інженер&

них комунікацій та вимог БНІП&11&104&76 по зберіганню та складуванню матеріальних цінностей у підвальних приміщен&
нях, а також забезпечити їх захист від аварій інженерних комунікацій.

ОРЕНДАР повинен забезпечити підготовку об'єкта оренди до експлуатації в осінньо&зимовий період: провести утеплен&
ня вікон, дверей, ремонт покрівлі.

4.5. ОРЕНДАР зобов'язаний відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" розробляти комплексні заходи
щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди. Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм,
правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному ста&
ні засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за
призначенням. Проводити розслідування випадків пожеж та подавати ОРЕНДОДАВЦЮ відповідні документи розслідуван&
ня.

4.6. ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечувати безперешкодний доступ до об'єкта оренди представників ОРЕНДОДАВЦЯ,
підприємства та структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції), що здійснює управління майном, та надавати за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо об'єкта оренди для
перевірки дотримання ОРЕНДАРЕМ умов цього Договору.

4.7. ОРЕНДАР зобов'язаний на вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ або підприємства проводити звіряння взаєморозрахунків по оренд&
них платежах і оформляти відповідні акти звірки, щорічно брати участь в інвентаризації розрахунків станом на 1 січня.

4.8. При припиненні використання об'єкта оренди ОРЕНДАР не менш ніж за 2 місяці письмово повідомляє ОРЕНДОДАВ&
ЦЯ.

4.9. ОРЕНДАР зобов'язаний самостійно сплачувати вартість фактично спожитих комунальних послуг постачальникам та&
ких послуг, які надаються за окремими договорами, укладеними ОРЕНДАРЕМ з цими організаціями.(водопостачання, ка&
налізація, газ, електрична та теплова енергія, вивіз сміття і т. п.), за тарифами, які у встановленому законодавством по&
рядку відшкодовують повну вартість їх надання, та пропорційну орендованій площі частку витрат на утримання прибудин&
кової території, на ремонт покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо та послуг по технічному обслуговуванню інженерного облад&
нання внутрішньобудинкових мереж.

У місячний термін після укладання цього Договору ОРЕНДАР повинен надати ОРЕНДОДАВЦЮ копії договорів, передба&
чених цим підпунктом. 

4.10. У разі, якщо об'єктом оренди є об'єкт культурної спадщини чи його частини, ОРЕНДАР зобов'язаний укласти з від&
повідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

4.11. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом місяця, починаючи з дати укладання Договору, застрахувати об'єкт оренди
на користь ОРЕНДОДАВЦЯ на весь строк дії Договору оренди від вогневих ризиків, ризиків стихійних явищ та інших
майнових ризиків на суму не менше, ніж експертна вартість об'єкта оренди. У договорі страхування (страховому по&
лісі) підприємство повинне бути вказане як вигодонабувач страхового відшкодування. ОРЕНДАР зобов'язаний надати
ОРЕНДОДАВЦЮ та підприємству копію договору страхування (страхового полісу) та копії платіжних доручень про спла&
ту страхових платежів. Обсяги страхових платежів та терміни їх сплати визначаються договором страхування об'єкта
оренди.

4.12. ОРЕНДАР зобов'язаний в разі прийняття рішення щодо нього про припинення шляхом реорганізації чи ліквідації
або порушенні щодо нього справи про банкрутство в господарському суді письмово повідомити про це ОРЕНДОДАВЦЯ в
10&денний термін з дати прийняття відповідного рішення.

ОРЕНДАР зобов'язаний в разі приватизації об'єкта оренди в 10&денний термін надати ОРЕНДОДАВЦЮ та підприємству
копію нотаріально посвідченого договору купівлі&продажу об'єкта оренди та акта приймання&передачі.

4.13. Про зміну поштових, розрахунково&платіжних та інших реквізитів ОРЕНДАР письмово повідомляє ОРЕНДОДАВЦЯ
та підприємство в 10&денний термін.

4.14. ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечити належне утримання інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, елек&
тричних та опалювальних мереж), переданих в оренду разом з об'єктом оренди. У випадку аварій та проведення планових
ремонтних робіт повідомляти про це ОРЕНДОДАВЦЯ та підприємство.

4.15. ОРЕНДАР після припинення дії договору оренди зобов'язаний протягом 30 календарних днів передати майно по
акту приймання&передачі підприємству. Акт приймання&передачі об'єкта оренди підписується відповідним ОРЕНДОДАВ&
ЦЕМ, ОРЕНДАРЕМ та підприємством. У разі невиконання цього пункту ОРЕНДАР сплачує неустойку у подвійному розмірі
орендної плати.

5. ПРАВА СТОРІН
5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ та підприємство має право проводити необхідний огляд та перевірку виконання ОРЕНДАРЕМ умов

договору. В процесі перевірки виконання умов договору оренди може бути здійснена фото або відеофіксація стану та умов
використання об'єкта оренди.

5.2. При несплаті ОРЕНДАРЕМ орендної плати протягом 3 місяців з дня закінчення строку платежу ОРЕНДОДАВЕЦЬ має
право відмовитися від договору та вжити необхідних заходів для примусового виселення ОРЕНДАРЯ.

5.3. ОРЕНДАР має право виступати замовником на виготовлення проектно&кошторисної документації та проведення не&
обхідного ремонту за письмовим дозволом ОРЕНДОДАВЦЯ.

ОРЕНДАР на час проведення ремонту може отримати пільгову орендну ставку для часткової компенсації своїх витрат на
ремонт з урахуванням вимог п. 3.7 цього Договору.

5.4. ОРЕНДАР після закінчення строку дії цього Договору має переважне право, за інших рівних умов, на продовження
дії Договору за умови належного виконання своїх обов'язків за цим Договором.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збитки, нанесені ОРЕНДАРЮ внаслідок аварії інженерних комунікацій,

які знаходяться на об'єкті оренди або за його межами, якщо вину ОРЕНДОДАВЦЯ не встановлено.
6.2. За несвоєчасну сплату орендних платежів ОРЕНДАР сплачує на користь підприємства пеню в розмірі 0,5 % від роз&

міру несплачених орендних платежів за кожний день прострочення, але не більше розміру, встановленого законодавством
України.

У випадку примусового стягнення несвоєчасно сплаченої орендної плати у порядку, встановленому законодавством Укра&
їни, з ОРЕНДАРЯ також стягуються у повному обсязі втрати, пов'язані з таким стягненням.

6.3. ОРЕНДАР відшкодовує підприємству збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією об'єкта оренди.
При погіршенні стану або знищенні об'єкта оренди з вини ОРЕНДАРЯ він відшкодовує підприємству збитки в подвійно&

му розмірі вартості, яка необхідна для відновлення майна.
Відшкодування збитків, передбачених цим пунктом Договору, здійснюється лише за умови, якщо вищезазначені ризи&

ки не застраховано або розмір страхового відшкодування менше розміру завданих збитків.
6.4. Ризик випадкової загибелі об'єкта оренди несе підприємство.
6.5. У разі звільнення ОРЕНДАРЕМ об'єкта оренди без письмового попередження ОРЕНДОДАВЦЯ та підприємства, а та&

кож без складання акта про передачу об'єкта оренди в належному стані ОРЕНДАР несе повну матеріальну відповідальність

за нанесені у зв'язку з цим збитки в повному їх розмірі та сплачує підприємству орендну плату за весь період користуван&
ня до підписання акту приймання&передачі об'єкта оренди.

6.6. За майно, залишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому приміщенні без нагляду та охорони, ОРЕНДОДАВЕЦЬ та підпри&
ємство відповідальності не несуть.

6.7. При невиконанні або порушенні однією із Сторін умов цього договору та з інших підстав, передбачених законодав&
чими актами України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із Сторін за рішенням суду.

6.8. Спірні питання по цьому Договору розглядаються у встановленому законодавством України порядку.
6.9. В разі наявності у будівлі або споруді кількох ОРЕНДАРІВ, ОРЕНДАР несе солідарну відповідальність за належний

технічний стан цієї будівлі або споруди, їх фасаду, інженерних комунікацій, санітарне утримання об'єкта оренди та прибу&
динкової території.

6.10. ОРЕНДОДАВЕЦЬ або підприємство має право стягнути з ОРЕНДАРЯ заборгованість з орендної плати та інші збит&
ки, заподіяні ним невиконанням своїх зобов'язань за цим Договором, шляхом звернення стягнення на його кошти та май&
но в порядку, визначеному законодавством України.

7. ВІДНОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ ТА УМОВИ ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ
7.1. Амортизаційні нарахування на об'єкт оренди нараховує та залишає у своєму розпорядженні підприємство. Аморти&

заційні нарахування використовуються на відновлення об'єкта оренди. Право власності на майно, придбане або набуте у
інший спосіб за рахунок амортизаційних відрахувань, належить територіальній громаді міста Києва.

7.2. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом дії Договору до передачі об'єкта оренди підприємству по акту за свій рахунок про&
водити необхідний поточний ремонт об'єкта оренди (фасаду будинку, покрівлі, орендованих приміщень, місць спільного
користування, системи опалення, водопостачання та водовідведення).

7.3. ОРЕНДАР не має права без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ проводити переобладнання, перепланування, ремонт
об'єкта оренди, вести будівельні роботи на прибудинковій території.

7.4. Дозвіл на виконання таких робіт оформляють листом ОРЕНДОДАВЦЯ, в якому зазначається про надання дозволу,
погодження проекту (якщо його наявність передбачена законодавством України), кошторису витрат та термін виконання
робіт.

7.5. Будівельні роботи на об'єкті оренди виконуються тільки на підставі проектно&кошторисної документації, розробле&
ної та затвердженої в установленому чинними нормативними актами порядку, та при наявності дозволу на ведення буді&
вельних робіт, отриманого в установленому порядку.

7.6. У разі закінчення строку дії Договору або при його розірванні ОРЕНДАР зобов'язаний за актом приймання&переда&
чі повернути об'єкт оренди підприємству у стані, в якому перебував об'єкт оренди на момент передачі його в оренду, з
урахуванням усіх здійснених ОРЕНДАРЕМ поліпшень, які неможливо відокремити від об'єкта оренди без заподіяння йому
шкоди, з урахуванням зносу за період строку дії договору оренди.

В акті приймання&передачі зазначається технічний стан об'єкта оренди на дату повернення.
7.7. Вартість поліпшень об'єкта оренди, проведених ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ, які не можна відокремити

без шкоди для об'єкта оренди, компенсації не підлягає.
ОРЕНДАР вправі залишити за собою проведені ним поліпшення об'єкта оренди, здійснені за рахунок власних коштів, як&

що вони можуть бути відокремлені від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди.
Поліпшення об'єкта оренди, виконані ОРЕНДАРЕМ за власні кошти згідно з вимогами п. 7.2. цього Договору, які немож&

ливо відокремити від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди, залишаються у комунальній власності територіальної гро&
мади міста Києва за винятком приватизації, продажу або іншого відчуження об'єкта оренди ОРЕНДАРЮ.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ
8.1. ОРЕНДАР не має права передавати свої зобов'язання за Договором та передавати об'єкт оренди повністю або част&

ково в користування іншій особі без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ.
ОРЕНДАР не має права укладати договори (контракти, угоди), у тому числі про спільну діяльність, пов'язані з будь&яким

використанням об'єкта оренди іншою юридичною чи фізичною особою, без дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ.
Порушення цієї умови Договору є підставою для дострокового розірвання цього Договору в установленому порядку.
8.2. Рішення про передачу об'єкта оренди (його частини) в суборенду надається ОРЕНДОДАВЦЕМ в установленому по&

рядку.
8.3. Об'єкт оренди повинен використовуватися ОРЕНДАРЕМ тільки за цільовим призначенням, обумовленим п. 1.1 цьо&

го Договору.
8.4. Порядок участі ОРЕНДАРЯ в утриманні, ремонті і технічному обслуговуванні будівлі, у т. ч.: ремонті покрівлі, фаса&

ду будинку, інженерного обладнання внутрішньобудинкових систем і зовнішніх інженерних мереж; вивіз сміття; благоуст&
рої та санітарному утриманні прибудинкової території визначається окремим договором, який укладається з підприємством
або іншою експлуатуючою організацією.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір є укладеним з моменту підписання його Сторонами і діє з "__________"____________________20_______року

до "___________"________________________20______ року.
У разі, якщо законом передбачене нотаріальне посвідчення і державна реєстрація, цей Договір є укладеним з моменту

державної реєстрації.
9.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються в письмовій формі і вступають в силу з моменту підпи&

сання їх Сторонами.
9.3. Одностороння відмова від Договору не допускається, крім випадку, передбаченого пунктом 5.2 цього Договору.
9.4. Договір припиняється в разі:
— припинення у разі ліквідації ОРЕНДОДАВЦЯ або ОРЕНДАРЯ;
— невиконання або систематичного неналежного виконання істотних умов договору;
— закінчення строку, на який його було укладено;
— приватизації об'єкта оренди ОРЕНДАРЕМ (за участю ОРЕНДАРЯ);
— банкрутства ОРЕНДАРЯ;
— загибелі об'єкта оренди;
— достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
— в інших випадках, передбачених законом.
9.5. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін.
9.6. На вимогу однієї із Сторін Договір може бути достроково розірвано за рішенням суду, господарського суду у разі

невиконання Сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.
9.7. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення стро&

ку його чинності протягом одного місяця Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які
були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною цього До&
говору.

9.8. Цей Договір складений в трьох примірниках: по одному примірнику для ОРЕНДОДАВЦЯ, ОРЕНДАРЯ та підприєм&
ства. Кожний з примірників має однакову юридичну силу.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ
__________________________________________________________

(повна назва і його юридична адреса)

Поточний рахунок №____________________________________
Код ЄДРПОУ ____________________________________________
тел. _______________________ факс________________________
__________________________________________________________

(посада керівника)

__________________________________________________________
(підпис керівника, дата)

(П. І. Б. керівника)

М. П.

ОРЕНДАР
__________________________________________________________

(повна назва і його юридична адреса)

Поточний рахунок №____________________________________
Код ЄДРПОУ ____________________________________________
тел. _______________________ факс________________________
__________________________________________________________

(посада керівника)

__________________________________________________________
(підпис керівника, дата)

(П. І. Б. керівника)

М. П.
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ВАТ “Київсь ий завод “Радар” о олош є про намір передати в оренд об’є ти
Ор ан правління — Мінпромполіти и У раїни.
Власни майна — ВАТ “Київсь ий завод Радар”,

ЄДРПОУ 143072073, м. Київ, в л. Предславинсь а, 35,
тел. 529-93-03.

Наймен вання — нежитлове приміщення.
Місце знаходження— м. Київ, в л. Плещеєва, 10,

орп с А-Б.
За альна площа — 692,11 м2.
Вартість майна за незалежною оцін ою —

2 201 000,00 рн.
Ма симальноможливийстро оренди—2ро и11міс.
Мета ви ористання — розміщення виробництва.

Заяви про оренд приймаються протя ом 10 а-
лендарних днів після оп блі вання о олошення за
адресою: м. Київ, в л. Предславинсь а, 35, ВАТ “Ки-
ївсь ий завод “Радар”.

У разі надходження двох і більше заяв орендода-
вець о олосить он рс на право оренди об’є та.

ВАТ “Київсь ий завод “Радар” о олош є про намір передати в оренд об’є ти
Ор ан правління — Мінпромполіти и У раїни
Власни майна — ВАТ “Київсь ий завод Радар”,

ЄДРПОУ 143072073, м. Київ, в л. Предславинсь а, 35,
тел. 529-93-03.

Наймен вання — нежитлове приміщення.
Місце знаходження:м. Київ, в л. Предславинсь а, 35,

орп с 11.
За альна площа — 116,69 м2.
Вартість майна за незалежною оцін ою —

474 400,00 рн.
Ма симальноможливийстро оренди—2ро и11міс.
Мета ви ористання — розміщення офіс .

Заяви про оренд приймаються протя ом
10 алендарних днів після оп блі вання о олошен-
ня за адресою: м. Київ, в л. Предславинсь а, 35,
ВАТ “Київсь ий завод “Радар”.

У разі надходження двох і більше заяв орендода-
вець о олосить он рс на право оренди об’є та.

ВАТ “Київсь ий завод “Радар” о олош є про намір передати в оренд об’є ти
Ор ан правління — Мінпромполіти и У раїни.
Власни майна — ВAT “Київсь ий завод Радар”,

ЄДРПОУ 143072073, м. Київ, в л. Предславинсь а, 35,
тел. 529-93-03.

Наймен вання — нежитлове приміщення.
Місце знаходження— м. Київ, в л. Плещеєва, 10,

орп с 87.
За альна площа — 81,5 м2.
Вартість майна за незалежною оцін ою —

258 300,00 рн.
Ма симальноможливийстро оренди—2ро и11міс.
Мета ви ористання — розміщення виробництва.

Заяви про оренд приймаються протя ом 10 а-
лендарних днів після оп блі вання о олошення за
адресою: м. Київ, в л. Предславинсь а, 35, ВАТ “Ки-
ївсь ий заоод “Радар”.

У разі надходження двох і більше заяв орендода-
вець о олосить он рс на право оренди об’є та.

ВАТ “Київсь ий завод “Радар” о олош є про намір передати в оренд об’є ти
Ор ан правління — Мінпромполіти и У раїни.
Власни майна — ВАТ “Київсь ий завод Радар”,

ЄДРПОУ 143072073, м. Київ, в л. Предславинсь а, 35,
тел. 529-93-03.

Наймен вання — нежитлове приміщення
Місце знаходження — м. Київ, в л. Предславин-

сь а, 35, орп с 21.
За альна площа — 79,0 м2.
Вартість майна за незалежною оцін ою —

345 700,00 рн.
Ма симальноможливийстро оренди—2ро и11міс.
Мета ви ористання — розміщення офіс .

Заяви про оренд приймаються протя ом 10 а-
лендарних днів після оп блі вання о олошення за
адресою: м. Київ, в л. Предславинсь а, 35, ВАТ “Ки-
ївсь ий завад “Радар”.

У разі надходження двох і більше заяв орендода-
вець о олосить он рс на право оренди об’є та.

ОГОЛОШЕННЯ
Інформація про передач неpyxoмo o майна ІМБіГ НАНУ в оренд ,
що розміщено за адресою: м. Київ, 03680, в л. Заболотно о, 150.

Умовами он рс на передач в оренд майна НАН У раїни є:
- Зобов’язання орендаря ласти До овір оренди за типовим зраз ом, затвердженим постановою

Бюро Президії НАН У раїни;
- дотримання вимо е спл атації об’є та;
- страх вання орендовано о приміщення на весь термін дії до овор оренди на ористь орендодавця;
- омпенсація переможцем он рс витрат орендодавця на п блі ацію о олошення про он рс;
- орендар повинен сплатити авансовий платіж за 1 м-ць оренди.

Дата та час проведення он рс :
4 листопада 2011 ро о 12.00.

Кінцевий термін прийняття пропозицій часни ів он рс — 4 листопада 2011 ро .
З сіх питань звертатись за телефоном: 526-96-22; фа с 526-07-59.

Назва майна За альна
площа Можлива мета ви ористання

Стартова
ціна

рн./ в.м

1 3 5 7
Частина підвальних приміщень
біотехноло ічно о орп с 188,6 С лад 34,62

Приб дова вестибюлю вход
біотехноло ічно о орп с 12,7 Інше ви ористання нер хомо о майна 28,97

Кім. № 91 на І пов. лабораторно- оспо-
дарсь ої приб дови оловно о орп с 30,8 Розміщення на ово-дослідних

станов 13,76

Кім. № 106-107 на І пов.
лабораторно- осподарсь ої
приб дови оловно о орп с

13,6 Офіс 82,57

Частина по рівлі оловно о орп с 18,4
Розміщення обладнання операторів
теле ом ні ацій, я і надають посл и

з р хомо о( мобільно о зв’яз )
211,23

Частина по рівлі оловно о орп с Розміщення 4-х антен 1492,35 (за 1
антено-місце)

Солом’янсь ий районний с д повідомляє про те, що роз ляд цивільної справи
№ 2-4994/11 за позовом К ла іна Володимира Валерійовича до К ла іної Тетяни Дмитрівни
про розірвання шлюб , призначено на 31 жовтня 2011 р. на 12.00 в приміщенні с д за
адресою: м. Київ, в л. Ш това, 1, аб. 20, під олов ванням с дді Демидовсь ої А.І.

В с дове засідання ви ли ається відповідач: К ла іна Тетяна Дмитрівна, я а проживає:
м. Київ, пр. Повітрофлотсь ий, 6, війсь ова частина.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 208326

на ім’я Резнічен о Оле а І оревича вважати недійсним.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
По оризонталі: 1. реферат 5. ля 7. сон 8. доміно 10. ясла 11. непо ора 14. Аврора 16. ондор 18. резонанс 19. приз 21. алібр
22. мол 23. лас 24. сателіт

По верти алі: 1. рис но 2. фен 3. реда тор 4. Тамара 5. аня 6. яв а 9. основа 12. пончи 13. авто рат 15. абсолют 17. ремі с
19. пар 20. за с 22. м л

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць — 6 рн. 50 оп.

на 3 місяці — 19 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 39 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 78 рн. 00 оп.

на місяць — 21 рн. 50 оп.

на 3 місяці — 64 рн. 50 оп.

на 6 місяців — 129 рн. 00 оп.

на 12 місяців — 258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць — 10 рн. 90 оп.

на 3 місяці — 32 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 62 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 123 рн. 90 оп.

на місяць — 40 рн. 90 оп.

на 3 місяці — 122 рн. 10 оп.

на 6 місяців — 242 рн. 55 оп.

на 12 місяців — 483 рн. 90 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї


