




































додАтковА угодА лlъ l
до договору про передачу майна територiальноi громади MicTa Киева в оренду

вiд 20 вересня 201 9 року Л"о l 1096

и dtиJ 201Щроку( )

Оболопська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, лалi - ОРЕН.ЩО.ЩАВЕI_{Ь, в
особi виконрача обов'язкiв голови IJибульщака Олександра Леонiдовича. який дiс на пiдставi
Закону УкраiЪи кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>. Положення про оренду майна
територiальноi громади MicTa Киева, затвердженого рiшенням КиТвськоi MicbKoi ради вiд 21 квiтня
2015 року ЛФ 415ll280, з однiеi сторони, та приватне пiдпрпсмство <BepiKa>. далi ОРВН!АР, в
особi директора Полтавця Iгоря Васильовича, який дiе на пiдставi Статуту. з другоi сторони, а
також комунrшьпе пiдприсмство <<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду
Оболонського райопу м. Кисва>>, даJri - ПIДПРИСМСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ, в особi
виконувача обов'язкiв директора Кукурудзи Петра Iвановича, який дiе на пiдставi Статуту, що
iменуються разом СТОРОНИ, уклtlли цю ,Щодаткову угоду Jф 1 (да.li Додаткова угода) до
договору про передачу майна територiа,rьноi громади MicTa Кисва в оренду вiд 20 вересня 2019

року Nл 1 1096 (ла,ri - ,Щоговiр) про наступне:
1. Вiдповiдно до розпорядження Оболонськоi районноi в MicTi Киевi лержавноi адмiнiстрацii

вiд 29 сiчня 2020 року JФ 46 Сторони домовились внести до,Щоговору TaKi змiни:
1.1. У пlтlктi 1.1 .Щоговору слова крозмiщення торговельного об'скту з продажу продовольчих

ToBapiB, алкогольних таlабо тютюнових виробiв> замiнити с.!овами <розмiщення торговельного
об"скту з продажу продовольчих ToBapiB. KpiM ToBapiB пiдакцизноТ групи..

1,2. В абзацi першому пункту 3.1 ,Щоговору слова та чифри к365.57 грн (триста шiстдесят
п'ять гривень 57 коп.) за 1 кв. м орендованоi площi, цо в цiлому складас за базовий мiсяць

розра-\унку серпень 2019 року 1З 08'7,44 грн (тринадцять тисяч вiсiмдесят ciM гривень 44 коп.)>

зал.tiнити словitми та цифрами <102,57 грн (сто двi гривнi 57 коп.) за 1 кв. м орендованоi площi, що
в цiлому склада€ за базовий мiсяць розрахунку сiчень 2020 року 3 б7l,,90 грн (три тисячi шiстсот
сiмдесят одна гривня 90 коп.)>.

1.3. Розрахунок орендноi плати (Додаток l до .Щоговору) викласти у новiй редакцii, що
додаеться.

2. Bci iншi умови,Щоговору, не змiненi цiею Додатковою угодою, залишаються чинними та
обов'язковими для виконанЕя Сторонами.

З. Щя,Щодаткова угода та додатки до Hei е невiд'смними частинilми ,Щоговору.
4. l{я .Щодаткова угода набирас чинностi з моменту i"i пiдписання Сторонами та скрiллення

печатками CTopiH.
5, L[я Додаткова угода скJIадена в грьох оригiнапьних примiрниках. кожниЙ з яких мас

однакову юридичну силу.
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!одаток 1

до ,Щоговору про передачу майна
територiальноi громади MicTa Киева в

оренду вiд к /"0 ,> ky'-lc*aj2o l 9 року
--'/-]ф 11096

ЗАТВЕР,ЩЖУЮ:
Вiд Орендодавця
В.о. голови Оболонськоi районноi в MicTi
Киевi дер нlстрацll

бульщак
0 року

сою;

1. Площа в окремо стоячоi нежитловоТ споруди, яка передасться в орендне корисryвання 35,8
кв.м.

2. BapTicTb окремо стоячоi нежитловоi споруди, вiдповiдно до висновку про BapTicTb майна
cT.lHoM на 30 квiтня 2019 року виконаноi суб'сктом оцiночноi дiяльностi фiзичною особою-
пiдприсмцем Мовчаном В.А. становить 876 000,00 грн (BiciMcoT сiмдесят шiсть тисяч
гривень 00 коп.) без П,ЩВ.

3. Орендна ставка визначена вiдповiдно до п. 20 Меrодики розрахунку орендноi плати за майно
територiальноi громади MicTa Киева, яке передаеться в оренду, затвердженоi рiшенням
КиiЪськоi MicbKoi ради вiд 21.04.2015 Ns 415/1280:

35,8 кв.м (п. 11 Табличi 2)- 5%

4. Розмiр рiчноi орендноi плати 43 800,00 грн. без П.ЩВ

876 000,00 х 5 %: 4З 800,00 грн

Рiчна орендна плата визначаеться за формулою:
Опл:ВпхСор,

де Опл - рiчна орендяа плата без П,Щ, грн;
Вп - BapTicTb орендованого майна згiдно з висновком про BapTicTb майн 876 000,00 грн;
Сор - орендна ставка! визначена згiдно з п. 11 таблицi 2 Методики додатка 3 - 5 %о

5. Розмiр стартовоi мiсячноТ орендноТ плати за один мiсяць 3 650,00. (без П,Щ)
43 800,00 грн /l2 Mic. = 3 650,00 грн.

Розмiр стартовоi мiсячноi орендноi плати визяачаеться за формулою:

))

РОЗРАХУНОК

орендноi плати на окремо стоячу нежитлову споруду
м. КиiЪ, ГероiЪ.Щнiпра, буд



Опп. Mic ]сtп. = Оrъц.р.

де Опл.мiсl. - стартова орендна плата за l мiсяць, грн (без П,ЩВ);

Опл,р - розмiр рiчноi орендноi плати, визначений за МЕтодикою, грн (без tIР).

6. Розмiр мiсячноi орендноТ плати за перший мiсяць оренди 3 671,90 грн. (без ПЩВ)

43 800,00 /12 х 1,00б = 3 671,90 грн.
Розмiр мiсячноi орендноi плати за перший мiсяць оренди розраховусться за формулою:

Опt .лцiс 1 .=Опл.р./ 1 2хIп.р.

де Опл.р, розмiр рiчноi орендноi плати, визначений за Методикою, грн (без П,ЩВ).

Iп.р. - iндекс iнфляцiТ за перiод з дати неза,,lежноi оцiнки майна до дати укJlадання договору;
Iп.р. = 1,007x 0,995 х 0,994 х 0,997х 1,007 х 1,007x 1,001 х0,998:1,00б

Пiдготовлено:
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житлового фонду Оболонського району
м. Киева>
В.о. директора
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