-НДИ
ДЕРЖАВШИ) НЕРУХОМОГО МАЙНА,
ЯКЕ ЗНАХОДИТЬСЯ НА БАЛАНСІ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК»
Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна
Двадцятого грудня дві тисячі дев’ятнадцятого року.
Ми, попередньо ознайомлені нотаріусом з загальними вимогами, додержання яких є
необхідним для чинності правочину, володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності,
повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре повністю
відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання
правових наслідків, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК», ідентифікаційний
код ЄДРПОУ 02174833, місцезнаходження якого: 69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (далі Орендодавець) в особі директора Зубко Тамари Вікторовни, реєстраційний номер облікової
картки платника податків 2098316844, зареєстрованої за адресою: м. Київ, вул. Ніколаєва, буд.
9а, кв. 94, яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
БЕЙДА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА, 16 грудня 1965 року народження, реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2409106325, зареєстрована за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Таганська, буд. 16, кв. 167, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців серія АД №148309, видана державним реєстратором юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції,
24.02.2014 року, (надалі - Орендар), 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 - що розташоване за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Рекордна,
будинок 41 (сорок один),а саме:
Вбудовані в перший поверх будівлі цирку літ. А-3 нежитлові приміщення №32
(частина фойє, площею 54,0 кв.м.), та № 33 (площею 29,5 кв.м.), загальною площею 83,5
кв.м., надалі - Майно, яке належить на праві загальнодержавно'' власності Державі Україна на
підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії САА № 957872, виданого
21.07.2004 року Виконавчим комітетом Запорізької міської ради, зареєстрованого 12.08.2004 року
Орендним підприємством Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації, номер запису 1168,
в книзі 6.
Право власності на зазначене нерухоме майно зареєстровано в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно, номер запису про право власності 5793094, реєстраційний
номер об'єкта нерухомого майна: 369799923101, що підтверджується Витягом з Державного
реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 22171789, виданим
Реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції Запорізької області 27.05.2014
року.
Орендоване майно перебуває на балансі Державного підприємства «Запорізький
державний цирк» (надал і-“Балансоутримувач”).
Технічні та об’ємно - планувальні характеристики переданого в оренду майна наведені у
звіті про незалежну оцінку, виконаному суб’єктом оціночної діяльності - ПРИВАТНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ КОНСАЛТИНГОВОЮ ФІРМОЮ «ЕКСПОКОМ» станом на ЗО червня 2019 року.
1.2. Згідно зі звітом про незалежну оцінку майна, виконаним суб’єктом оціночної діяльності
- ПП КФ «ЕКСПОКОМ», ринкова вартість об’єкта оцінки - нерухомого майна,
що є предметом цього договору станом на ЗО червня 2019 року складає 352
009 (Триста п'ятдесят дві тисячі дев'ять) гривень 00 копійок, без урахування
ПДВ.
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1.2.1. Використання орендованого державного майна не за призначенням забороняється
1.3. Майно передається в оренду з метою здійснення реалізації непродовольчих товарів
(карнавально - сувенірної продукції на циркову тематику) та продовольчих товарів (крім
підакцизної групи).
1.4. Стан майна на момент укладення договору визначається в акті прийманняпередавання за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.
2. Умови передачі орендованого майна Орендарю.
2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, вказаний у
Договорі, але не раніше дати державної реєстрації Договору.
2.2 Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності
на це Майно. Власником Майна залишається держава, а Орендар користується ним протягом
строку оренди.
2.3.Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на
Орендодавця.
3. Орендна плата.
3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за
державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями) (далі - Методика розрахунку), і становить без
ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, за який є інформація про індекс інфляї
Орендна плата за перший місяць оренди - вересень 2019 року визначається _гяхом
коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за липень-вересень м ся_ 2019
року, та становить без ПДВ - 2867,94 грн., збільшена на індекси інфляції за липе-=-весесень
місяці 2019 року.
3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному
чинним законодавством України.
3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається Орендарем самосійно
шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляїії за насту--,'V місяць
Оперативна інформація про індекси інфляції розміщується на офіційному ваб - сайт
центрального органу виконавчої влади, що реалізовує держазну політику у ефесі стати:- ,
3.4. У разі користування Майном протягом неповного ка- е -із :-о го місяця тершого та
останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користуза--д виз-з-аєт^зя згін о з
чинною Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу на
основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користува-чя
3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу с ііз Сто: - . :аз зм -и
Методики її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта з незале;— пх в і 3- с: - п :п -к - - а -_их
випадках, передбачених чинним законодавством.
3.6. Орендна плата перераховується до державного бюджету та Е=,-=-сс . ~ і . ва-у у
співвідношенні:
70 відсотків від розміру орендної плати за кожний місяць - до Державного бюджету.
Оплата здійснюється через органи Державного казначейства.
ЗО відсотків розміру орендної плати за кожний місяць Балансоурпм.ван. -з його
розрахунковий рахунок.
Розрахунок орендної плати за вищевказаними відсотками з і
Сіе-дарем
самостійно.
3.7. Сплата орендних платежів до Державного бюджету проводиться _:м := _ = ю 15
числа місяця відповідно до пропорцій розподілу, встановлених Кабінетом ’.' - і:- : в . • іа - н
чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж.
3.8. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсяз - ” =-зє
індексації і стягується до державного бюджету та Балансоутримувачу у визначеної.'.. _ З З
співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням - е- в : : - м :

подвійної облікової ставки Націот
іни, що діяла в період, за який нара!
пеня, від суми заборгованості з урахуі
ексації, за кожний день прострочення, в
день оплати.
3.9. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом
не менше ніж три місяці, Орендар додатково до пені сплачує штраф у розмірі 10% від суми
заборгованості.
3.10. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету, підлягає в
установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у
зв’язку з припиненням орендних відносин - поверненню Орендарю. Для забезпечення повернення
зазначених коштів сторони керуються вимогами Порядку повернення коштів, помилково або
надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 03 вересня 2013 року N 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2013 року за N 1650/24182, та постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011
року N 106 „Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших
доходів бюджету (зі змінами)”.
3.11. Зобов’язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді
завдатку в розмірі не меншому ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який вноситься в
рахунок плати за останній місяць оренди.
3.12. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до
дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно в межах терміну встановленого
п.10.10 цього Договору. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку
сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи
санкції, до державного бюджету та Балансоутримувачу.
3.13. У разі виявлення Орендодавцем фактичного використання Орендарем державного
майна за нецільовим призначенням, визначеним у розділі 1 цього Договору оренди, розмір
збільшеної орендної ставки, визначеної відповідно до Методики розрахунку орендної плати за
державне майно та пропорції її розподілу, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів
України від 04.10.1995 №786 застосовується з дня укладення Договору оренди."
4. Використання амортизаційних відрахувань і відновлення орендованого майна.
4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване 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 п.п. 5.4.,
5.7., 6.3 цього Договору.
4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар звертається до
Орендодавця згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на
здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженим наказом
Фонду державного майна України від 25 травня 2018 року № 686, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 11 червня 2018 року за № 711/32163.”
5. Обов’язки Орендаря.
Орендар зобов'язується:
5.1. Використовувати орендоване Майно у відповідності з його призначенням, визначеним
в пункті 1.3. та умовами цього Договору.
5.2. Протягом місяця після підписання Договору внести завдаток, передбачений у пункті
3.11. цього Договору. Завдаток сплачується до державного бюджету та
Балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у п.3.6. цього Договору.
Після закінчення основного строку Договору оренди здійснюється
перерахування орендної плати за останні місяці з врахуванням внесеного
Орендарем завдатку.
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У разі порушення Орендарем зобов’язання зі сплати орендної плати, він має
відшкодувати державному бюджету і Балансоутримувачу збитки в сумі, на яку вони перевищують
розмір завдатку. Якщо у разі дострокового припинення договору за згодою Сторін сума сплачених
орендних платежів і завдатку перевищить передбачені Договором платежі за період фактичної
оренди, то це перевищення розглядається як зайва сума орендної плати.
5.3. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.
5.4. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню та
псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами
пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент
передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи
протипожежної безпеки.
5.5. Забезпечити Орендодавцю і Балансоутримувачу доступ на об'єкт оренди з метою
перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням,
визначеному цим Договором.
5.6. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з
природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця, тощо, надавати своїх
працівників для їх попередження та ліквідації наслідків, пов’язаних з об’єктом оренди.
5.7. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна.
Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна і не
тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
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.
5.8. Здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна за умови обов’язкового
попереднього погодження з Балансоутримувачем майна та органом уповноваженим управляти
об’єктом оренди.
5.9. Протягом 10 робочих днів після укладення цього Договору застрахувати ‘.'а.--: -а
користь Балансоутримувача на суму, не менше ніж його вартість за висновком про вао- сть, .
порядку визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправна ■дй " в і х
осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так. лоб -ротягом о- ::-'., о
цього Договору Майно було застрахованим, і надавати Орендодавию ког зав ое-н- -алє'--/м
чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (плат
=
доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів)''
5.10. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна Грсгя'ом 15-ти
робочих днів з дати підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого
Майна договору про відшкодування витрат на утримання об’єкту оренди, приле'г:
та
надання комунальних послуг.
В разі потреби Орендар укладає договори на комунальні послуги безпосеред-зо з
підприємствами, організаціями, які надають такі послуги.
5.11. У разі припинення або розірвання Договору повернути Баланссутр/\,ува'-у.
орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передач його в оое-д.. з
урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавиев зби' / в разі
погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Оре-ларя
5.12. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації нженер-и> 'нерєж.
пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
5.13. У разі зміни рахунку, назви підприємства, номера телефону, юридичне: - / поіілозс
адреси повідомити про це Орендодавця та Балансоутримувача у тижневий строк
5.14
Цей договір вчиняється за письмовою згодою чоловіка Орендаря - БЕ/.Ц/
ЯРОСЛАВОВИЧА, викладеною у вигляді заяви, справжність підпису на якій засвідчена 21 грудня
2019 року, Швецовою О.С., приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріаг,= -:г : оксугу
за реєстровим № 2971, що призначена для зберігання у справах нотаріуса.
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Орендар має право:
6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього
Договору.
6.2. Орендар не має права передавати Майно чи його частину в суборенду.
6.3. За письмовою згодою Орендодавця та уповноваженого органу управління
здійснювати капітальний ремонт, проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне
переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.
6.4. Ініціювати списання орендованого Майна Балансоутримувачем.
6.5. Самостійно розподіляти 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 за участю Балансоутримувача Орендарю в оренду Майно згідно з цим
Договором за актом приймання-передавання майна, який підписується одночасно із цим
Договором, як Орендодавцем так і Балансоутримувачем.
7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватись орендованим Майном
на умовах цього Договору.
7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору,
переукласти цей Договір на таких самих умовах з правонаступником, 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.
7.5. У разі якщо Орендар не сплачує розмір орендної плати (повністю або частково), яка
підлягає перерахуванню до державного бюджету, протягом трьох місяців підряд, вживати заходів
відповідно до вимог законодавства щодо розірвання Договору та стягнення заборгованості.”
8. Права Орендодавця.
Орендодавець має право:
8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання 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 (довідки) обстеження.
9. Відповідальність і вирішення спорів за договором.
9.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, та цим Договором.
9.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за
зобов'язаннями Орендодавця. Орендар відповідає за своїми зобов'язаннями і за
зобов'язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими
зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване державне Майно.
9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом
переговорів, вирішуються в судовому порядку.
9.4.
Стягнення заборгованості з орендної плати та штрафних
санкцій, передбачених цим Договором, провадиться на підставі рішення
суду та /або в безспірному порядку на підставі виконавчого напису
нотаріуса.”
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

10. Строк чинності, умови зміни та припинення договору.
10.1. Цей Договір укладено строком на 5 ( п’ять ) років, що діє з “20” грудня дві тисячі
дев'ятнадцятого року по “20” грудня дві тисячі двадцять четвертого року 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 його розірвання допускаються за взаємної згоди
Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання
до розгляду іншою Стороною. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться в такій самій
формі, що й цей Договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено законом/’
10.4. У разі якщо уповноважений орган управління Майном не попередив Орендаря про
намір використовувати Майно для власних потреб за три місяці до закінчення строку цього
Договору, Орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за цим Договором, має пзаво
продовжити його на новий строк відповідно до вимог цього Договору.
У разі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення цього Договору або зміну його
умов після закінчення строку його дії протягом одного місяця цей Договір уважається
продовженим на той самий термін і на тих саме умовах, які були передбачені цим Договором
Зазначені дії оформлюються договором про внесення змін до цього Договору, який є -е= д єм-ою
частиною цього Договору."
10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на ореі-лсзв-е Майно
третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору в - зоє: гає
свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників) за
випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.
10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
• закінчення строку, на який його було укладено;
• банкрутства Орендаря;
• загибелі орендованого Майна;
• достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
• у разі смерті Орендаря.
10.7. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Ма.'ча
здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендовз-:’ : 7зй-а
не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне поліпшення - власністю Дег-ази
10.8. Поліпшення Майна, зроблені Орендарем як за згодою, так і без згоди Оречіеіззля
які не можна відокремити без шкоди для Майна, є власністю держави та їх вартіст3 -т-іе -с а л
не підлягає. ”
10.9. Передане в оренду Майно приватизації не підлягає.
10.10. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом тр=сх робочих
днів, з дати розірвання (припинення), повертається Орендарем БалансоутримувачеЕ
Майно вважається поверненим Балансоутримувачу з моменту підписання Сторона'.1,-і
відповідного Акту приймання-передавання. Обов’язок по складанню Акта прийма-ня-~е:елава--я
про повернення Майна покладається на Орендаря.
У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик випадкового знищення
або випадкового пошкодження Майна.
10.11. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна в терм - внзна-е-ий
в п.10.10. Договору, Орендар сплачує Орендодавцю неустойку в розмірі подвійне еренл-юї
плати за останній повний місяць оренди за весь час, що відраховується від дати при_,че м я або
розірвання Договору до підписання Акта приймання - передавання, який підтверджує фа-гичче
повернення орендованого Майна.
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10.12. Взаємовідносини Сторін; ш регульовані цим Договором, регулюютьс
законодавством України.
10.13. Сторони погоджуються, що цей Договір буде достроково розірвано на вимогу
Орендодавця, якщо Орендар:
користується Майном не відповідно до умов цього Договору;
погіршує стан Майна;
не сплачує орендну плату протягом трьох місяців підряд;
,
не робить згідно з умовами цього Договору поточний ремонт Майна;
без письмового дозволу Орендодавця передав Майно, його частину у користування іншій
особі;
перешкоджає співробітникам Орендодавця та/або уповноваженого органу управління
здійснювати контроль за використанням Майна, виконанням умов цього Договору."
|Д |
10.14
Зміст статей 762, 766, 768, 772, 773, 776-786, 800-804, 999 Цивільного кодексу f f
України, ст,65 Сімейного кодексу України, сторонам нотаріусом роз'яснено.
Ц
Також сторонам за договором нотаріусом роз’яснено, що згідно зі ст. 27 Закону України |§ §§;
«Про нотаріат» нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса
за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання,
пов’язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не
заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна
дія, за вчиненням якої звернулася особа.
10.15
Цей договір складено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу,
один з яких залишається у справах приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального
округу Швецової О.С., а інші - видаються сторонам.

11. Поштові реквізити Сторін:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

ОРЕНДАР:

ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК»,
код платника податків з ЄДРПОУ 02174833,
юридична адреса: 69035, Запорізька обл.,
місто Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 41,
р/р ЦА1931339900000 26004055719282 в АТ
КБ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя, МФО
313399
ІПН № 021748308290

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
БЕЙДА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА,
16 грудня
1965
року
народження,
реєстраційний номер облікової картки
платника
податків
2409106325,
зареєстрованої за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Таганська, буд. 16, кв. 167

ПІДПИС

м.п. /

В.М.Бейда

ріжжя, Запорізька область, Україна.
Двадцятого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.
Цей договір посвідчений мною, Швецовою О.С., приватним нотаріусом Запорізького
міського нотаріального округу.
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір,
встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та дієздатність ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК» і повноваження представника
перевірено.
Цей договір підлягає державній реєстрації.
ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ
Стягнуто плати у гривнях
ПРИВАТНИЙ

'Всього прошито
(ю прошнуровано),
"пронумеровано
кріплено печаткою
Приватні

РОЗРАХУНОК
плати за перший (базовий) місяць оренди
державного майна
Майно перебуває на балансі ДП Запорізького державного цирку

№

1.

Назва та
місцезнаходження
об’єкта оренди

Площа
об’єкта
оренди,
кв.м.

Вбудовані в
перший поверх
будівлі (літ.А-3)
нежитлові
приміщення № 32
(частина фойє,
площею 54,0 кв.м.),
№ 33 (площею 29,5
кв.м.) знаходяться
за адресою:
м.Запоріжжя,
вул. Рекордна,41

Всього

68,5

Вартість
об’єкта
оренди
за
незалежною
оцінкою на
30.06.2019р.
грн

Застосовані
величини
орендна
ставка, %

288773,85
виходячи 3
вартості 1
кв.м.

8

15,0

63235,15
ВИХОДЯЧИ 3
вартості 1
кв.м.

18

83,5

352009,00

індекс
інфляції

Орендна плата за
перший (базовий)*
місяць оренди
назва
орендна
місяця,
плата
рік
без
ПДВ**,
грн

І
липень
вересень
2019р.2019р
вересень
2019р.
0,998

І липень вересень
2019р.2019р.
вересень
2019р.
0,998

1921,31

946,63

2867,94

* Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще невідомий індекс інфляції, то в
таблиці зазначається орендна плата за останній місяць, щодо якого Державною службою
статистики України повідомлено індекс інфляції (базовий місяць для розрахунку), з
наступним коригуванням цього показника на відповідний індекс інфляції.
* * Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства.

Директор ДП Запорізького держ:

Т.В.Зубко

Головний бухгалтер

О.А. Глінко

У~ УУ
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Підстава проведення роботи - договір про надання послуг з оцінки май
на №12/1-44 від 10.07.2019р.
Замовник роботи - Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях (ЄДРПОУ - 42767945).
Суб'єкт оціно чної діяльності фірма «Експоком» (код ЕГРПОУ - 33528116).

приватне підприємство «Консалтингова

Правова основа діяльності СОД - сертифікат суб'єкта оціночної діяльно
сті №601/17 від 16.06.2017 року, виданий Фондом державного майна України.
Мета оцінки - визначення ринкової вартості об'єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки - станом на 30.06.2019 року.
Дата завершення складання Звіту - 12.07.2019 р.
Об'єкт оцінки - частина нежитлового приміщення №32, площею 54,0 кв.м.,
нежитлове приміщення №33, площею 29,5 кв.м., загальною площею 83,5 кв.м., пер
шого поверху будівлі цирку (Літ. А-3), розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Рекордна, 41.
Будівля цирку (літера А-3) триповерхова з цегли. Знаходиться на відкритій площі
на незначному віддаленні від червоної лінії вулиці, під'їзд заасфальтований, наявна
парковка. Стіни цегляні. Перекриття - з/бетонні плити. Група капітальності будівлі - І.
Рік побудови - 1972. Будівля забезпечена електропостачанням, центральним опален
ням, водопроводом та каналізацією.
Об'єкт оцінки займає частину вестибюлю №32 та приміщення кухні №33 першого
поверху, розташований у приміщенні цирку у лівому куті від центрального входу, Вхід
в приміщення через коридор загального користування. Санвузол на поверсі. Стіни об
кладені керамічною плиткою. Підлоги - лінолеум по бетону. Стелі - водяне фарбуван
ня. Отвори - дерев'яні. Із інженерних комунікацій об'єкт оцінки підключений до елект
ропостачання та центрального опалення, є водопровід та водовідвід.
Загальний технічний стан - задовільний.
Балансоутримувач - Об'єкт оцінки знаходиться на балансі ДП «Запорізький
державний цирк» та є державною власністю.
Існуюче використання - приміщення торгівельно-побутового призначен
ня. На період огляду майно не експлуатується.
Використані методичні підходи до оцінки - в процесі роботи Оцінювачем за
стосовані наступні методичні підходи: порівняльний підхід, заснований на методі порі
вняльного аналізу одиниці порівняння та дохідний підхід, заснований на методі прямої
капіталізації доходу. В рамках витратного підходу визначений знос.
Вид вартості - ринкова вартість.
Відповідно до вимог «Національного стандарту №1», затвердженого постановою Ка
бінету Міністрів України №1440 від 10.09.2003 року, Оцінювач дає наступний висновок ринкова вартість об'єкта оцінки станом на 30.06.2019 року складає
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Директор ПП КФ «Експоком»,
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Потій С.О.

У' Кваліфікаційний сертифікат №2445 від 31.05
^ Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 11. 02.2005 рбку №2280;
У Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача від 29.03.2018р. МФ №10658-ПК.
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Додаток
до договору оренди
АКТ
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ
до ДОГОВОРУ ОРЕНДИ
ДЕРЖАВНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА,
ЯКЕ ЗНАХОДИТЬСЯ НА БАЛАНСІ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК»
Місто Запоріжжя

20 грудня 2019 року

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК», код платника
податків з ЄДРПОУ 02174833, в особі директора Зубко Тамари Вікторівни, яка діє на підставі
Статуту, ПЕРЕДАЄ, а ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БЕЙДА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА, 16
грудня 1965 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків
2409106325, зареєстрована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Таганська, буд. 16, кв. 167,
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АД
№148309, видана державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, 24.02.2014 року, ПРИЙМАЄ в
строкове платне користування нерухоме майно, що розташоване за адресою: місто
Запоріжжя, вулиця Рекордна, будинок 41 (сорок один),а саме:
Вбудовані в перший поверх будівлі цирку літ. А-3 нежитлові приміщення №32
(частина фойє, площею 54,0 кв.м.), та № 33 (площею 29,5 кв.м.), загальною площею 83,5
кв.м., надалі - Майно
Зазначене майно знаходиться на балансі Запорізького державного цирку.
Технічні та об’ємно - планувальні характеристики орендованого майна
відображені у звіті з оцінки майна, виконаного суб’єктом оціночної діяльності - ПП КФ
«ЕКСПОКОМ», ринкова вартість об’єкта оцінки - нерухомого майна, що є предметом цього
договору станом на ЗО червня 2019 року складає 352 009 (Триста п'ятдесят дві тисячі дев'ять)
гривень 00 копійок, без урахування ПДВ.

ПЕРДАВ:
Орендодавець
ДП «Запорізький державний цирк»

ПРИЙНЯВ:
Орендар
Суб’єкт підприємницької діяльності
фізична особа

Всього прошито
(або прошнуровано),
понумеровано
сш прено печаткою
Приватний нотаріус
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!ДОГОВІР №1
до ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЯКЕ ЗНАХОДИТЬСЯ НА|
БАЛАНСІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК»,
посвідченого 20 грудня 2019 року приватним нотаріусом Запорізького міського §
нотаріального округу Швецовою О.С., зареєстрованого в реєстрі за № 2972
місто Запоріжжя
двадцятого січня дві тисячі двадцятого року
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК», ідентифікаційний код
ЄДРПОУ 02174833, місцезнаходження якого: 69035, м. Запоріжжя, вуя. Рекордна, 41 (далі -і
Орендодавець) в особі директора Зубко Тамари Вікторовни, реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2098316844, зареєстрованої за адресою: м. Київ, вул. Ніколаєва, буд. 9а, кв. 94,
яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БЕЙДА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА, 16 грудня 1965 року!
народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2409106325, зареєстрована заі
адресою: м. Запоріжжя, вул. Таганська, буд. 16, кв. 167, Виписка з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АД №148309, видана державним реєстратором ;
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Запорізького міського управління!
юстиції, 24.02.2014 року, (надалі - Орендар), з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:
а разом за текстом - “Сторони", які «20» грудня 2019 року в м. Запоріжжя уклали цей ДОДАТКОВИЙ
ДОГОВІР №1 до ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА, яке знаходиться на
балансі ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК», посвідченого 20]
грудня 2019 року приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Швецовою О.С.,,
зареєстрованого в реєстрі за № 2972,
про наступне:
1.
Сторони домовились пункт 3.6. ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО НЕРУХОМОГО)
МАЙНА, яке знаходиться на балансі ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ'
ЦИРК», посвідченого 20 грудня 2019 року приватним нотаріусом Запорізького міського\
нотаріального округу Швецовою О.С., зареєстрованого в реєстрі за № 2972 викласти в \
наступній редакції:
«3.6. Орендна плата перераховується до державного бюджету та Балансоутримувачу у|
співвідношенні:
70 відсотків від розміру орендної плати за кожний місяць - Балансоутримувачу на його,
розрахунковий рахунок.
ЗО відсотків розміру орендної плати за кожний місяць до Державного бюджету. Оплата здійснюється (
через органи Державного казначейства.
Розрахунок орендної плати за вищевказаними відсотками здійснюється Орендарем самостійно.
2.
Інші умови ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА, яке знаходиться на j
балансі ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК»,залишаються без'
змін і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.
2.
Цей Додатковий договір є невід’ємною частиною ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО)
НЕРУХОМОГО МАЙНА, яке знаходиться на балансі ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК», складений в трьох примірниках, які мають однакову;
юридичну силу, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса Запорізького міського
нотаріального округу Швецової О.С., а інші - видаються сторонам.
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стить багатоступеневий захист від підроблення

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
Я
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

ОРЕНДАР:

ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК»,
код платника податків з ЄДРПОУ 02174833,
юридична адреса: 69035, Запорізька обл.,
місто Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 41,
р/р ІІА1931339900000 26004055719282 в АТ
КБ «ПРИВАТБАНК», м. Запоріжжя, МФО
313399 .[^у іггр-п>>/
ІПН
№ п<
2569

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
БЕЙДА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА,
16 грудня
1965
року
народження,
реєстраційний номер облікової картки
платника
податків
2409106325,
зареєстрованої за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Таганська, буд. 16, кв. 167

Т.В.Зубко

ріжжя, Запорізька область, Україна.
Двадцятого січня дві тисячі двадцятого року.
Цей договір посвідчений мною, Швецовою О.С., приватним нотаріусом Запорізького міського
нотаріального округу.
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи громадян, які підписали договір,
встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та дієздатність ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК» і повноваження
ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА
Стягнуто плати у гривнях
ПРИВАТНИЙ

ГЄ.
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