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державного нерухомого майна, яке знаходиться на балансі Запорізького державного цирку

Місто Запоріжжя, двадцять третього лютого дві тисячі шістнадцятого року.
Ми, що нижче підписалися, Державне підприємство «Запорізький державний цирк»,

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02174833, місцезнаходження: 69035, м.Запоріжжя, вул. 
Рекордна, 41, Статут якого в новій редакції зареєстровано виконавчим комітетом Запорізької 
міської ради 29.05.2013 року, номер запису 11031050008018651, (далі - Орендодавець) в особі 
директора Зубко Тамари Вікторівни, 13.06.1957 року народження, паспорт СО 352592, виданий 
Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 25.03.2000 року, зареєстрована за адресою: м. 
Київ, вул.Ніколаєва, буд. 9 «а», кв. 94, яка діє на підставі наказу Міністерства культури України 
№197/0/17-14 та контракту № 591 від 08.04.2014 року, з одного боку, та фізична особа- 
підприємець Чуприна Іван Миколайович, 15 липня 1974 року народження, ідентифікаційний 
код 2722417617, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців від 09.10.2014 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців 2 103 000 0000 080946 від 07.10.2014 року, зареєстрований за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 13-А, кв. 17. (далі - Орендар) з іншого боку, в цілях 
забезпечення підвищення ефективності використання державного майна та керуючись Законом 
України «Про оренду державного та комунального майна» уклали цей Договір про наступне:

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

нерухоме майно, що розташоване за адресою: м.Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 41 (сорок 
один), а саме:

приміщення в будівлі цирку площею 9,1 кв.м., (площа спільного використання) 
розташованого на першому поверсі (літ. A-З частина приміщення 12) та нежитлове 
приміщення площею 7,5 кв.м., розташоване на першому поверсі (літ. A-З приміщення 112),
загальною площею 16,6 кв.м., надалі- Майно, яке належить на праві загальнодержавної 
власності Державі Україна на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії 
САА № 957872, виданого Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 21.07.2004 року. 
Право власності на зазначене нерухоме майно зареєстровано в у Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно 21.05.2014 року, що підтверджується витягом з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, виданим реєстраційною службою Запорізького міського 
управління юстиції Запорізької області 27.05.2014 року, індексний номер 22171789, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 369799923101, номер запису про право 
власності 5793094.
Майно, що є предметом цього Договору, знаходиться на балансі Запорізького державного 
цирку.

Технічні та об’ємно -  планувальні характеристики переданого в оренду майна наведені у 
звіті про незалежну оцінку, виконаному суб’єктом оціночної діяльності -  приватним 
підприємством «Дніпротех і К» станом на 31.10.2015 року.

1.2. Майно передається в оренду з метою здійснення ветеринарної діяльності.
1.3. Ринкова вартість Майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку та висновком 

про його вартість, виконаним суб’єктом оціночної діяльності -  приватним підприємством 
«Дніпротех і К» станом на 31.10.2015 року становить 41 346 (сорок одну тисячу триста слоїк 
шість) гривень 00 копійок без ПДВ.

2. Умови передачі орендованого майна Орендарю
2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у Tepiv^jwуказаний у

Договорі, але не раніше дати державної реєстрації Договору. Ш&Ш'
2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря пщй^^іасності на 

це Майно. Власником Майна залишається держава, а Орендар користу^рр ^ ^ ^ ю т я г о м  
строку оренди.
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2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, зазначеною в п. 1.3. цього Договору, 
визначеною шляхом проведення оцінки майна.

2.4. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця.
2.5 Дружина Орендаря, Чуприна Наталія Миколаївна, згодна з укладенням цього договору,

що підтверджується заявою, справжність підпису на якій засвідчено приватним нотаріусом 
Запорізького міського нотаріального округу Шаповаловою О.Г. 23.02.2016 року за реєстровим 
№ 199.

3. Орендна плата
3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання 

плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
04.10.95 N 786 (зі змінами) (далі - Методика розрахунку), і становить без ПДВ за за базовий 
місяць - місяць розрахунку (останній місяць, за який є інформація про індекс інфляції) листопад 
2015 року 524Д6 гривень, (місяць)

3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць розраховується Орендарем самостійно 
шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за поточний місяць.

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

3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики 
її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших 
випадках, передбачених чинним законодавством.

3.5. Орендна плата перераховується та спрямовується:
- 30 відсотків від розміру орендної плати за кожний місяць - до Державного бюджету.
Оплата здійснюється через органи державного казначейства.
- 70 відсотків розміру орендної плати за кожний місяць Орендодавцю на його розрахунковий 

рахунок.
3.6. Сплата орендних платежів до державного бюджету та орендної плати на розрахунковий 

рахунок Орендодавця проводиться щомісячно до 10 числа місяця, наступного за тим, що 
підлягає оплаті.

3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і 
стягується до бюджету та Орендодавцю у визначеному пунктом 3.6 співвідношенні відповідно 
до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ 
на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи 
день оплати.

3.8. Зайва сума орендної плати, що надійшла до державного бюджету та Орендодавцю, 
підлягає заліку в рахунок подальших платежів.

3.9. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечується у вигляді завдатку в 
розмірі не меньше ніж орендна плата за 2 місяці відповідно до розрахунку базового місяця 
(Додаток «Розрахунок орендної плати»), який вноситься в рахунок плати за останні 2 місяця 
оренди протягом місяця з дня укладання договору оренди.

3.10. У разі припинення (розірвання) договору оренди Орендар сплачує орендну плату до 
дня повернення Майна за актом приймання -  передачі включно. 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.

4. Використання амортизаційних відрахувань і відновлення орендованого Майна
4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно 

нараховуються його Орендарем 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 5.4,
5.8, 6.4 цього договору.

4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар подає заяву і 
матеріали згідно з порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на
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5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язується:
5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього 

Договору.
У разі оренди будівлі або споруди:

5.2. За актом приймання-передавання прийняти орендовану будівлю (споруду) на свій 
баланс на період оренди.

5.3. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату, оплату за комунальні та 
експлуатаційні послуги, земельний податок, на підставі наданих орендавцем рахунків».

5.4. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і 
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.

5.6. Забезпечити Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і 
відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

5.7. 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.

5.8. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види 
ремонтів 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.

5.9. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не 
менше, ніж його вартість за звітом про оцінку на користь Балансоутримувача, який несе ризик 
випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і 
надати орендодавцю (Балансоутримувачу) копії страхового полісу і платіжного доручення. 
Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було 
застрахованим.

5.10. Щомісяця до 10 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної 
плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговувального банку 
про перерахування орендної плати до Державного бюджету України). На вимогу Орендодавця 
проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти 
звіряння.

5.11. У разі припинення або розірвання Договору повернути Балансоутримувачу за актом 
приймання- передачі, погодженим з Орендодавцем, орендоване майно в належному стані, не 
гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу.

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

5.13. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про 
це Орендодавця у тижневий строк.

5.14. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це
передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів. ^

5.15. Протягом місяця після підписання договору внести завдаток, п^Щйічений цим 
договором. Завдаток стягується до державного бюджету та Балансоутримувач§^^|ввідношені, 
визначеному у пункті 3.6. цього договору. Після закінчення основного стооку-договопу оренди 
здійснюється перерахунок орендної плати за останній місяць (останні місяці) урахуванням

іесеного Орендарем завдатку. У разі порушення Орендарем зобов'язання зі сплати ops

іі
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плати він має відшкодувати державному бюджету і Балансоутримуачу 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 заперіод фактичної оренди, то це перевищення розглядається як зайва сума орендної 
плати, (див. п.3.8 цього договору).

5.16. Відшкодувати державі збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або 
часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.
Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів 
після підписання цього договору укласти з Балансоутримувачем орендованого майна договір 
про відшкодування витрат Балансоутримувача наутримання орендованого майна у тому числі на 
компенсацію плати за землю або договори з відповідними комунальними службами на надання 
комунальних послуг орендарю, з наданням Орендодавцю (Балансоутримувачу) копії цих 
Договорів.

5.17. На вимогу уповноваженого органу управління, надати додаткові матеріали при 
узгоджені питання проведення невід'ємних поліпшень і ремонту орендованого майна.

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

Договору.
6.2. Категорично заборонена приватизація орендованого майна та передача в суборенду.
6.3. За згодою Орендодавця та органу, уповноваженому управляти майном проводити 

заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює 
підвищення його вартості.

6.4. 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 Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання- 

передавання майна.
7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися 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 одним із правонаступників, 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.

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 обстеження.

8.4. Виступати з ініціативою щодо розірвання цього договору в разі:
- користування Майном не відповідно до умов цього договору;
- навмисно або з необережності погіршує стан орендованого майна;
- систематично порушує терміни збійснення будь -  яких платежів за цим договором;
- якщо Орендар має прострочену заборгованість з орендної плати більше одного місяця;
- не робить ремонт орендованого Майна згідно договору;
- перешкоджає співробітникам Орендодавця та органом управління державним майном 

здійснювати перевірку стану орендованого Майна;
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- не переглядає розмір орендної платг 

в п. 3.1. цього договору;
- не виконав зобов'язання за п. 5.3, 5.4 та 5.8 цього договору;
- якшо Орендар не отримав ліцензію для здійснення цього виду господарської діяльності -  
ветеринарної діяльності.

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.
9.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за 

зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. 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 звернену 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.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
10.1. Цей Договір укладено строком на 5 (п’ять) років та діє з "23" лютого 2016 року до 

"23" лютого 2021 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.

10.4. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення цього Договору або зміну 
його умов 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. 
Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною Договору за 
обов'язковою наявністю дозволу органу, уповноваженого управляти об'єктом оренди.

10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно до 
третіх осіб не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає 
свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком 
випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок: 
закінчення строку, на який його було укладено; 
загибелі орендованого Майна;
достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду; 
банкрутства Орендаря; 
ліквідації Орендаря - юридичної особи; 
у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

10.7. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, 
здійснені Орендарем як за згодою так і за рахунок власних коштів, які можна відокремити від 
орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне поліпшення, 
зроблені Орендарем без згоди Орендодавця, компенсації не підлягають і є державною 
власністю.

10.8. Вартість невід'ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем за 
згодою Орендодавця не підлягає компенсації.

10.9. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом тоьох робочих 
днів повертається Орендарем Орендодавцю. У разі, якщо Орендар затримав УдаЩіення Майна, 
він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження, щ-і

10.10. Майно вважається поверненим Орендодавцю (Балансом 
підписання Сторонами акта приймання-передачі. Обов'язок щодо скл 
передавання про повернення Майна покладається на Оренодавця.

___  ̂ з моменту
^й§^зиймання

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення.

т м



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

10.12. Якщо Орендар не виконує обовязку щодо повернення Майна протягом 7 календарних 
днів, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неутойки у розмірі подвійної 
орендної плати за час прострочення.

10.13. Всі витрати, пов’язані з посвідченням договору, сплачує Орендар.
10.14. Продовження терміну дії договору оренди здійснюється після погодження органом 

управління майном не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення терміну дії договору.
10.15. Зміст статей 762, 766, 768, 772, 773, 776-786, 800-804, 999 Цивільного кодексу 

України, ст. 65 Сімейного кодексу України, сторонам нотаріусом роз’яснено.
Зміст ст. 27 Закону України "Про нотаріат" про те, що 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 або наявність осіб, прав чи 
інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа, сторонам 
нотаріусом роз’яснено.

10.16. Цей Договір складено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу ,оди 
яких зберігається в справах приватного нотаріуса, а інші видаються сторонам.

11 Додатки
Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною?!
До цього Договору додаються:
розрахунок орендної плати;
висновок про вартість Майна, що передається в оренду;
акт прийому-передачі орендованого Майна;

12. Реквізити та підписи сторін 
Орендодавець Орендар

ДП «Запорізький державний цирк» 
ЄДРПОУ 02174833
Юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя. 
вул.Рекордна, буд. 41 
р/рах №26004055719282 
в банк ПАТ КБ ПриватБанк 
МФО 313399 ОКПО 02174833

Т.В.Зубко

*  * /ее  Tee f  #  &

Фізична особа -  підприємець 
Чуприна Іван Миколайович,
15 липня 1974 року народження, 
ідентифікаційний номер 2722417617, 
зареєстрований за адресою: 
м.Запоріжжя, вул. Залізнична, буд. 13-А, 
<в. 17

І.М. Чуприна

Д М .

дієздгг 
перевірено

, Запорізька область, Україна, 
о лютого дві тисячі шістнадцятого року.

||ідчено мною, Шаповаловою О.Г., приватним нотаріусом Запорізького міського 

о сторонами у моїй присутності.
які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність з 

авного підприємства «Запорізький державний цирк», повноваження представник

•>>с Т к  Лґ7:/ПЗареєстровано^ реєстрі за №
згідно ст. 31 Закону України “Про нотаріа;

(Таріус ^



«Погоджено»
Начальник регіонального

з З РОЗРАХУНОК
плати за перший (базовий) місяць оренди

державного нерухомого майна, що перебуває на балансі ДП Запорізького державного
цирку

№
Назва та

місцезнаходження 
об’єкта оренди

Довідкова
площа
об’єкта

Вартість
об’єкта
оренди

Застосовані
величини

Орендна плата за 
перший (базовий) 

місяць оренди
оренди
кв.м.

за експертною 
оцінкою на 
31.10.2015 
. грн..

Індекс
інфляції

Орендна
ставка

%

Назва
місяця,

рік

Орендна 
плата 

без ПДВ

і 1. Фізична особа- 
підприємець 
Чуприна І.М.

16,6 41346
І
Листопад
1,02

15 листопад 
2015р 527,16

м.Запоріжжя, 
вул. Рекордна,41 
Будівля цирку

Всього 16,6 41346 527,16

Директор ДП Запорізького дер

Головний бухгалтер

Т.В.Зубко 

О.А.Глінко



висновки
ПРО ВАРТІСТЬ МАЙНА.

Об’єкт оцінки: частина вбудованого в перший поверх будівлі (Літ. А-3) 
нежитлового приміщення №12 площею 9Л0 кв. м. та нежитлове приміщення №112 
площею 7,50 кв. м., загальною площею 16,60 кв. м., розташовані за адресою: м. 
Запоріжжя, вул.Рекордна, 41, що перебуває на балансі ДП „Запорізький державний цирк’:

Замовник: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій 
області.

Виконавець звіту. Приватне підприємство “Дніпротех і .
Правова основа діяльності Виконавця'. Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

№16194/14 від 28 березня 2014 року виданий ФДМ України. Оцінювач -  Кіщак Валентина 
Іванівна, Сертифікат №564 від 10 червня 1996 року, Свідоцтво про реєстрацію в 
Державному реєстрі оцінювачів №1768 від 09 листопада 2004 року, Посвідчення про 
підвищення кваліфікації оцінювача за напрямом’ оцінки майна: “Оцінка об’єктів в 
матеріальній формі” МФ №8786-ПК від 11 липня 2014 року.

Підстава для проведення незалеоісної оцінки: Договір на проведення оцінки об’єкта 
оренди за №1686 від 24.11.2015 року.

Мета оцінки - визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди.

Дата оцінки: станом на 31.10.2015 року.
Вид вартості, що визначається у  звіті: ринкова вартість.
Коротка характеристика: об'єкт оцінки представляє собою вбудовані нежитлові 

приміщення першого поверху в будівлі цирку.
Будівля цирку літ A-З триповерхова з прибудовами, цегляна. Об’єм будівлі 48706 

куб.м. Побудована в 1972 році. Група капітальності І.
До складу об’єкта оцінки, згідно представлених документів входять: частина 

коридору №12 площею 9,1 кв.м. та кімната №112 площею 7,5 кв.м. Приміщення №12 та 
№112 не сполучаються між собою, розділені коридором №113, що не входить до складу 
об’єкта оцінки. Вхід в об’єкт оцінки спільний з балансоутримувачем, розташований зі 
сторони дворового фасаду будівлі.

Інженерне оснащення об’єкта оцінки: електропостачання, центральне опалення, 
водопостачання, каналізація (встановлена раковина), санвузол відсутній. Будівля 
обладнана всіма видами інженерного оснащення.

Технічний стан будівлі, та об'єкта оцінки в цілому задовільний. 
Середньозважений фізичний знос об’єкта оцінки складає 29%.

Визначення вартості об'єкта оцінки виконувалось із застосуванням дохідного та 
порівняльного підходів (порівняльний підхід застосовано довідково). В рамках витратного 
підходу визначався фізичний знос. За ринкову вартість об’єкта оцінки прийнята вартість 
отримана дохідним підходом.

Ринкова вартість об'єкта оцінки станом на 31.10.2015 року становила: 41346 (Сорок 
одна тисяча триста сорок шість) гривень без ПДВ.

Оцінювач,
Директор ПП “Дніпротех і К°”
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Додаток 
до договору оренди

Державне підприємство «Запорізький державний цирк», ідентифікаційний код 
],РПОУ 02174833, місцезнаходження: 69035, м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 41, Статут якого в 
•вій редакції зареєстровано виконавчим комітетом Запорізької міської ради 29.05.2013 року, 
імер запису 11031050008018651, (далі - Орендодавець) в особі директора Зубко Тамари 
кторовни, 13.06.1957 року народження, паспорт СО 352592, виданий Ватутінським РУ ГУ 
ВС України в місті Києві 25.03.2000 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул.Ніколаєва, 
гд. 9 «а», кв. 94, яка діє на підставі наказу Міністерства культури України №197/0/17-14 та 
»нтракту № 591 від 08.04.2014 року, з одного боку, та фізична особа-підприємець-Чуприна 
;ан Миколайович, 15 липня 1974 року народження, ідентифікаційний код 2722417617, 
іписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 
). 10.2014 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- 
дприємців 2 103 000 0000 080946 від 07.10.2014 року, зареєстрований за адресою: м. 
шоріжжя, вул. Залізнична, буд. 13-А, кв. 17. (далі - Орендар)з іншого боку, ПРИЙМАЄ 
;ржавне нерухоме майно, що розташоване за адресою: м.Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 41 
юрок один), а саме:

приміщення в будівлі цирку площею 9,1 кв.м., (площа спільного використання) 
ззташованого на першому поверсі (літ. А-3 частина приміщення 12) та нежитлове приміщення 
лощею 7,5 кв.м., розташованого на першому поверсі (літ. А-3 приміщення 112) в оренду ФОП 
уприна І.М. (загальною площею 16,6 кв.м.), , яке належить на праві загально державної 
ласності Державі Україна на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії 
:АА № 957872, виданого Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 21.07.2004 року. 
Іраво власності на зазначене нерухоме майно зареєстровано в у Державному реєстрі речових 
;рав на нерухоме майно 21.05.2014 року, що підтверджується витягом з Державного реєстру 
•ечових прав на нерухоме майно, виданим реєстраційною службою Запорізького міського 
правління юстиції Запорізької області 27.05.2014 року, індексний номер 22171789, 
іеєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 3697999923101, номер запису про право 
їласності 5793094

Дане майно знаходиться на балансі Запорізького державного цирку.
Технічні та об’ємно -  планувальні характеристики переданого в оренду майна наведені у 

івіті про незалежну оцінку, виконаному суб’єктом оціночної діяльності -  приватним 
іідприємством «Дніпротех і К» станом на 31.10.2015 року.

ПЕРЕДАВ:
ЦП «Запорізький державний цирк» 
ЕДРПОУ 02174833
Юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя. 
вул.Рекордна, буд. 41 
р/рах №26004055719282 
в банк ПАТ КБ ПриватБанк

ПРИЙНЯВ:
Фізична особа -  підприємець 
Чуприна Іван Миколайович,
15 липня 1974 року народження, 
ідентифікаційний номер 2722417617, 
зареєстрований за адресою:



В сього в цьо 
прош ито  
скріплено  
печаткою

/
аркушів 

П р^ватни


