




















Додаток до договору
від «и^»^^д/7/г<2021 року х/£У/кк/601

Акт 
приймання-передачі в оренду нерухомого майна, 

що належить до комунальної власності

м. Київ 2021 року

Орендар Управліншьосвіти, культури, молоді і спорту Чопської міської 
ради, код за ЄДРПОУ .' що знаходиться за адресою: Закарпатська обл.,
м. Чоп, вул. Мира, 13А, Бреставицького Ігоря Йосиповича, який діє на
підставі доручення управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської 
ради від 05.08.2021 № 540/0180.3־, з однієї сторони, та

Балансоутримувач комунальне підприємство ״Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва״, код за ЄДРПОУ 
35692211, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. І. Мар’яненка, 7, в особі 
виконувача обов’язків директора Павлика Ігоря Климовича, який діє на підставі 
наказу КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 
району м. Києва" від 06.07.2020 № 199-к/тр "Про покладання виконання обов'язків 
директора", з другої сторони, склали цей Акт, про наведене нижче:

І.На виконання договору оренди нерухомого майна, що належить до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва від <^/»6^^7^2021 року 
№ J/^/j/KK/601 (далі - Договір оренди) Балансоутримувач передає, а Орендар 
приймає в строкове платне користування нерухоме майно, що належить до 
комунальної власності, -

Характеристика нерухомого майна нежитлове приміщення в житловому 
будинку, розміщене на першому поверсі

Ключ об’єкта, під яким об’єкт 
включений до Переліку відповідного 
типу RGL001-UA-20210401 -33375
Поверх цоколь
Загальна площа об'єкта (кв. м) 48,1
Корисна площа об'єкта (кв. м) 48,1
Назва об'єкта нежитлове приміщення
Місцезнаходження об'єкта вул. Лютеранська, 11 літ. «Б»

(далі - Об’єкт оренди), що перебуває на балансі КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» та належить до 
сфери управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Балансоутримувач і Орендар засвідчують, що, за винятком тих випадків і 
обставин, про які зазначено у пункті 4 нижче:

2.1. Об’єкт оренди є вільним від третіх осіб, всередині Об’єкта оренди немає 
майна, належного третім особам, повний і безперешкодний доступ до Об’єкта оренди 
надається Орендарю в день підписання цього акта приймання-передачі;

2.2. повністю відповідає дійсності інформація про Об’єкт оренди:
оприлюднена в оголошенні про передачу в оренду, а також розкрита ня 

Печерської районної в місті Кмс«; -------- ״



3. Запевнення Балансоутримувача, зазначені у пунктах 9.1.1 і 9.1.2 
незмінювальних умов договору Договору оренди, повністю відповідають дійсності, а 
випадки і обставини, на які є посилання у цих пунктах Договору оренди, відсутні.

4. Цим Актом орендар засвідчує, що отримав від Балансоутримувача необхідний 
комплект ключів від Об’єкта у кількості 1 штуки.

Балансоутримувач Орендар

Комунальне підприємство «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового 
фонду Печерського району м.Києва» 

ч^уенка, ר

Управління освіти, культури, молоді і 
спорту Чопської міської ради
89502, Закарпатська обл. м. Чоп, 
вул рД '

ький

Начальник відділу управління 
нежитловим фондом 
Інженер____________

Д. Костюченко 
С. Фьодорова



Додаток лтдо договору N2JV-7 /КК/601 від М aW

нежитлового приміщення
1. Розрахунок орендної плати

№ Назва і адреса 
об"єкта оренди

Площа 
об"єкта

оренди, кв.м

Вартість об"єкта оренди за 
незалежною оцінкою на 

31.05.2021 р.
Застосовані Орендна плата за 3 перший (базовий) 

місяць оренди

ціна м2 за перший 
місяць оренди 

(без ПДВ)
індекс інфляції орендна 

ставка місяць,рік орендна плата без 
ПДВ. грн.

Нежиле приміщення 
розташоване за 

адресою: м. Київ вул.
Лютеранська № 11 

літ"Б"
48,10

Серпень 
2021 рік

із них:

1

розміщення органу 
місцевого 

самоврядування(відкриття 
культурно-просвітницького 
центру та ознайомлення 
житулів і гостей столиці 3 
традиціями та обрядами

Закарпаття)

48,10 29459,46 1417000,00 101,604% 3,00% 3599,32

Всього 48,10 1417000,00 3599,32
Орендна плата за 1 кв.м. орендаваної площі:

Разом:

ПДВ 20%

Всього:

3599,32

719,86

4319,18
Чотири тисячі триста дев'ятнадцять грн. 18 коп.

Підприємство: 
Комунальне підприємство 
"Керуча компанія з

Орендар:

ченко

енко



ПЛАН
на громадський (виробничий) будинок (приміщення) 

нежитлове приміщення №20
|лри־и<> «<—.•»)

вулиця (провулок, площа)Лютеранська_ буд

місто (селище, село)Київ ___________
району _______ Печерський

11

поверх цокольний літери "Б"


