Договір оренди
м. Харків

№

-Н перше березня дві тисячі десятого року

Ми, що нижче підписалися, Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Харківській області, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 23148337, місцезнаходження якого:
61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18 (далі - Орендодавець), в особі першого заступника
начальника КРУГЛОВА ВІТАЛІЯ ВІКТОРОВИЧА, та діє на підставі Положення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 412 від 15.06.94. з одного боку, та
Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ГІриватБанк» - якого визнано
Орендарем згідно Протоколу конкурсної комісії № 2 від 01.02.10, ідентифікаційний код
ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження якого: 49094. м. Дніпропетровськ, вул. Набережна
Перемоги, 50 (надалі - Орендар), що діє на підставі Статуту (нова редакція), зареєстрованого
державним реєстратором Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області, дата
реєстрації 17.07.09, номер запису 12241050038006727, в особі заступника директора філії
«Харківське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «ПриватБанк» КОЛЬТЮКОВА ДМИТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА, який діє на
підставі Положення про філію «Харківське головне регіональне управління» Публічного
акціонерного товариства комерційного банк} «ПриватБанк» (нова редакція), затвердженого
Рішенням Правління Публічного акціє/нерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк». Протокол № 35 від 03.09.09 та Довіреності № 6317 від 08.12.09, з іншого
боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет договору
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування
державне окреме індивідуально визначене майно - частину нежитлового приміщення № 4
цокольного поверху триповерхової будівлі навчального корпусу (пам'ятка архітектури та
містобудування, Літ. «A-З») (далі - Майно), загальною площею 3,15 м2. за адресою:
м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, що перебуває на балансі Харківської державної академії
культури (код ЄДРПОУ 30036001)(далі - Балансоутримувач), вартість якого визначена
згідно зі звітом про незалежну оцінку станом на «10» листопада 2009р. і становить 28 400,00
(двадцять вісім тисяч чотириста) гривень.
1.2. Майно передається в оренду з метою розміщення банкомату.
1.3. Стан Майна на момент укладання договору (потребує/не потребує поточного або
капітального чи поточного і капітального ремонту) визначається в акті прийманняпередавання за узгодженим висновком Балансоутримувача.

2. Умови передачі орендованого майна Орендарю
2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у
Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акта прийманняпередавання майна.
2.2. Передача майна здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі
оренди.

2.3. 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.

Орендоване Майно залишається на балансі підприємства із зазначенням, що це
майно є орендованим.

2.4. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про
незалежну оцінку. Звіт про незалежну оцінку затверджений розпорядженням від 08.12.09
№ 1336-р.
2.5. Обов'язок по складанню акта приймання-передавання
Орендодавця.

покладається на

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 № 786 (зі змінами) (далі - Методика розрахунку), з
рахуванням результатів конкурсу на право оренди державного Майна і становить без ПДВ
а базовий січень 2010р. - 737,31 грн. (згідно Додатку № 2).
Орендна плата за перший місяць оренди - березень 2010р. визначається шляхом
коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за лютий та березень
2010р.

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному
законодавством.
3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування
рендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
3.4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого
та або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається
ідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці
л шорційно дням користування.
3.5. 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
:д в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. Орендна плата перераховується до державного бюджету та Балансоутримувачу
ід місячно, до 12 числа місяця, наступного за звітним, відповідно до вимог діючої Методики,
у співвідношенні:
- безпосередньо до державного бюджету на рахунки, визначені фінансовими органами
у г 'змірі 50 %;
- на рахунок, визначений Балансоутримувачем -- у розмірі 50 %.

3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає
стягненню до державного бюджету та Бшіансоутримувачу у визначеному пунктом 3.6.
Іспіввідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі
двінної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення,
•к-тк чаючи день оплати.

3.8. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить
ллгді м не менше ніж три місяці, Орендар гакож сплачує штраф у розмірі 7 % від суми
заборгованості.

3.9. Зайва сума орендної плати, що надійшла до державного бюджету та
Балансом три мувачу. піддягає заліку в рахунок подальших платежів.

3.10. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді
завдатку в розмірі не менше, ніж орендна плата за 2 місяці відповідно до розрахунку
'ззового місяця (Додаток № 2), який вноситься в рахунок плати за останні 2 місяця оренди
протягом місяця з дня укладання договору оренди.
3.11. У разі продовження договору оренди завдаток вноситься Орендарем в порядку,
визначеному п. 3.10. цього Договору.
3.12. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну
плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення
строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за
рендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції, до державного
Зюджету та Бадансоутримувачу.

4. Використання амортизаційних відрахувань
і відновлення орендованого Майна
4.1. Амортизаційні відрахування
проводяться, а нараховується знос.

на основні

засоби

бюджетних установ не

4.2. Відновлення орендованого Майна здійснюється Орендарем відповідно до пунктів
5.4. 5.7. 6.4 цього Договору.
4.3. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар подає заяву
матеріали згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на
дійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженим Фондом
державного майна України.

5. Обов'язки Орендаря
Орендар зобов'язується:

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов
цього Договору.

5.2. Протягом 1 місяця після підписання Договору внести завдаток, передбачений
тим Договором. Завдаток стягується до державного бюджету і Бадансоутримувачу у
сп ввідношенні, визначеному у пункті 3.6 цього Договору. Після закінчення основного
строку Договору оренди здійснюється перерахування орендної плати за останній місяць
станні місяці) з урахуванням внесеного Орендарем завдатку. У разі порушення Орендарем
пов'язання зі сплати орендної плати він має відшкодувати державному бюджету і
Бадансоутримувачу збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір завдатку. Якщо в разі
: строкового припинення Договору за згодою Сторін сума сплачених орендних платежів і
аздатку перевищить передбачені Договором платежі за період фактичної оренди, то це
перевищення розглядається як зайва сума орендної плати (див. п. 3.9 цього Договору).
5.3. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.4. Забезпечити збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами
жежної 'езпеки. підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на
момент передачі його в оренду, з врахуванням нормативного фізичного зносу, здійснювати
а' оді' щодо протипожежної безпеки.
5.5. Забезпечити Орендодавцю і Балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з
метою перевірки його стану і відповідності напрямку використання за цільовим
призначенням. визначеному цим Договором.

5.6. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з
ттиэодною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх
рацівннків для їх попередження та ліквідації наслідків.
5.". Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види
ремонтів орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення
п піпшень орендованого Майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо
• гмпенсації вартості поліпшень.
У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення
Ом -іих поліпшень орендованого Майна, він зобов'язаний надати експертний висновок
_ проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.

5.8. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване
Майно не менше, ніж на 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 копії страхового полісу і платіжного
; -ручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк
генди Майно було застрахованим.
5.9. Проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти
- ідповідні акти звіряння на підставі наданих копій платіжних доручень.

5.10. У разі припинення або розірвання Договору повернути Балансоутримувачу по
Ухту приймання-передавання, погодженим з Орендодавцем, орендоване Майно в належному
стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу.
5.11. Відшкодувати державі збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або
дсгкозоП орендованого Майна з вини Орендаря.
5.12. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Протягом
сяпя після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна
; говір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна у
му числі на компенсацію плати за землю або договори з відповідними комунальними
с кбами на надання комунальних послуг Орендарю, з наданням Орендодавцю копії цих
Договорів.
5.13. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж,
п жежної безпеки і санітарії в орендованих приміщеннях згідно із законодавст вом.

5.14. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси,
поштових та платіжних реквізитів, а також у разі прийняття рішення про ліквідацію
письмово повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

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.

63. Категорично забороняється здавати орендоване Майно у суборенду.
Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне
- ння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.

6.4. За згодою

6.5. Ініціювати списання орендованого Майна Балансоутримувачем.

6.6. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання
?<енл вгнлго Майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціальнокультурних заходів тощо).

7. Обов'язки Орендодавця
< '-ендодавець зобов'язується:

".1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором по акту прийманняегедаьання майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди
-ет; х ’■■ то Майна на строк не менше ніж три роки - після державної реєстрації Договору.
".2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим
Майн м на умовах цього Договору.

73. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору
летче> класти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній
лей стати Орендарем.

8. Права Орендодавця
Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна,
-етеланого в оренду за цим Договором.
8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його
-• тзання 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
. клацанням акта обстеження.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони
несхть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

J.2 7-7-2?22зець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає
■Гми иіиіікіі Орендодавця, якшо інше не передбачено цим Договором. Орендар
■йаовйаг за своїми зобов'язаннями і за зобов'язаннями, за якими він є правонаступником,
■ibswo квасним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на
ге-ді-зіяе державне Майно.
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- як; виникають за цим Договором або в зв'язку з ним. не вирішені шляхом
ж. вирішуються в судовому порядку.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
10.1. Цей Договір укладено строком на 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців, що діє з
•.* у . фермия 2010р. до «01» лютого 2013р.

ЮД. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього
Ц - н с . \ том\ числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено
■самих пк погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо
сс-д-. длатн - до виконання зобов'язань.

1"-3. зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної
і д- . - 7 - та погодженням із Балансоутримувачем. Зміни, що пропонуються внести,
т» д.пєдд»лться протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.
еля закінчення терміну дії Договору подальше використання об'єкта оренди
S зе їд начатися відповідно до чинного законодавства та за зверненням Орендаря.

1<»_5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно
77v~.vi .е.Сам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він
дает таг саек чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників).
10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- загибелі орендованого Майна;
- д строково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
- банкрутства Орендаря;
- ліквідації орендаря - Юридичної особи.

і".". У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна,
ийсагя Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого
\
і-е двдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємні поліпшення, зроблені
С ■ трем без згоди Орендодавця, компенсації не підлягають і є державною власністю.

з.

10.8. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем
; - 'рендодавця компенсації не підлягає.

10.9. У разі припинення або розірвання цього Договору майно протягом трьох
чи днів повертається Орендарем Балансоутримувачу по Акту гіриймання-передавання,
■ - 2 - 7-им з Орендодавцем.
У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового
- чизекня або випадкового пошкодження.

10.10. Майно вважається поверненим Батансоутримувачу та Орендодавцю з
менту підписання Сторонами акта гіриймання-передавання. Обов'язок щодо складання
та приймання-передавання про поверненгя Майна покладається на Орендодавця.

м_

10.11. Якшо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення Майна Орендодавец
нмагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної орендної плати за ча

-росцючення.
І" 12. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюютьс
законодавством України.

16.13. Цей Договір \кладено в 3-х (трьох) примірниках, кожен з яких має однаков
юридичну сяду.
І - Орендодавцю:
1 - Орендарю:
1 - Ватансоугрнмувачу.

11. Платіжні та поштові реквізити сторін
< >ренлолавець: Регіональне відділення Фонду державного майна України і
Хаос зсъяё хдасті. 61024. м. Харків, вул. Гуданова, 18.

Орендар: Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»,
і
'У 14360570.
- -22- тт- детровськ. Набережна Перемоги. 50.
С ;
Харківське головне регіональне управління» Публічного акціонерно
-говасвстза « мерційного банку «ПриватБанк». код ЄДРПОУ: 22609983.
• с - іс атлета о 1010. м. Харків, вул. Матом'ясницька. 2-А.
-- ~2-?■--42-(5102 в філії «Харківське головне регіональне управління Публічно
же верв :
‘ вариства комерційного банку «ПриватБанк», МФО: 351533.

12. Додатки
22

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До ць<
зору додаються:
те раху нок орендної плати;
трооцінку Майна, що передається в оренду сторонам по договору;
_•—г и нчання-передавання орендованого Майна.

А

ОРЕНДАР:

V,Заступник директора

Філії «Харківське головне регіональне
управління» Публічного акціонерного товарі
комерційного банку «ПриватБанк»
-

д.о. кольтюк

■
Додаток № 1
до Договору оренди
№ W9 -Н від 01.03.2010р.
АКТ

Приймання - передачі орендованого майна
1 березня 2010р.
Ікпшк відділення Фонду державного майна України по Харківській області
Шиза. . з особі першого заступника начальника КРУГ ЛОВА ВІТАЛІЯ
Г1АПЙ.А_ діє на підставі Положення, затвердженого постановою Кабінету
ІвмЕс—ла оа..'б - 2 від 15.06.94. з одного боку передає, та Публічне акціонерне
твиягжп*: дямегсійний банк ПриватБанк» (надалі - Орендар), що діє на підставі Статуту
•■вив рсаввавйвl зареєстр
державним реєстратором Дніпропетровської міської ради
". -ш''■
обдає", дата реєстрації 17.07.09, номер запису 12241050038006727, в
жаб заш:~ "--«a
д- ?а філії Харківське головне регіональне управління» Публічного
.... і,н--о
~ заг-'ддза комерційного банку «ПриватБанк» КОЛЬТЮКОВА ДМИТРА
■ВЕЙ0ВКЧ.А. який діє на підставі Положення про філію «Харківське головне
рийЯииние управління
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
■ИЬвижгЬвЕз
: за редакція), затвердженого Рішенням Правління Публічного акціонерного
випіки її в мерд-.йного банку «ПриватБанк», Протокол № 35 від 03.09.09 та Довіреності
Jfc
~ зл 4 12 N.
іншого боку, приймає в строкове платне користування окреме
■и—•ту»¥ш=у з«значене майно - частину нежитлового приміщення Хе 4 цокольного поверху
’Twroreer».: *с ’ будівлі навчального корпусу (пам'ятка архітектури та містобудування,
- • V?
- Майно», загальною площею 3.15 м2. за адресою: м. Харків, Бурсацький
:дз висновків Бадансоутримувача № 38-01-152 від 17.02.10 не потребує
реївяггу Майне знаходиться на балансі Харківської державної академії культури.

ОРЕНДО
кстажг засі

Ф^Т,№_Г'1

fan

ОРЕНДАР:

/^асз
Заступник директора
Філії «Харківське головне регіональне
управління» Публічного акціонерного
товариства комерційного
иватБанк»

ОВ

МП

Ш
БАЛАНСОУГРИМУВАМ:

*

Додаток Mu
до Договору оренди №

-II під 01.03.201 Op.

РОЗРАХУНОК
плати за базовий місяць розрахунку орендної плати державного нерухомого майна,
що знаходиться на балансі Харківської державної академії культури
і передається в оренду Публічному акціонерному товариству комерційному банку «ПриватБанк»
з метою розміщення банкомату.

Річнії open л на о ні і и

До
її її

II N20.0111 рн.

Довідково,
ІНІОІНІІ
ІіО'і к ІІІ
ІІрГН'ІН м

І 1.1 ЦІН НІ МИ НІ 11IIІ \ < І І /К І'1111Ч

III! I К III Іірі'ІІДІІ

Нар гість
об'1 Н 10 III
и» ммнмі» мою
OlllllhOlO III
1 ИНЫМ ми
Hill 'MMMj.
1 |ім

І,|Ч

11 III І І ІІІіІ Ні .1. II I II Hill I II 11| IIІМ 111II' 1111II

*М НІМИМ

Зас і осипані

І Ірі'ІІІІІІІ 11 'III ІII

III І ІІ| 11111111 I Oil II НІН 0 І ' Mil IIIII, Іірі ігііі
І Ні ,11111111 Oil «IНІНII І

Ill'll 'З ІНф'ІЯІІІІ

1 1 ЧІІШр
1 * 'iiimp

ІНІІ
і ,oiw

1 ipi ll'llla
» HMIKH
**

,,,

1 III Hill

• ІреІІ'ІІІіІ

Ml» MIMI I

II Ліі оі Ос і
І ІДИ

< ІЧЄІІІ
201 Пр.

III НПО І pH
**)
7.17,31*)

У

МГ'„

36N,66*)

N"1 ноніїїьніп и ніііи р ., і |іінііні' |і'і пн н
HI ’lllllp
1.018
ЇІ\ 11 II I І 111111411111.111111) корпусу (HUM >11 КІІ
архіїекіурн іа місіобудунапіні, Лі і
«A-З»), за адресою: м. Харків,
Бурсацький узвіз, 4
*) Розраховано за базовий місяць розрахунку січень 2010р. (останній місяць, за який є інформація про індекс інфляції).
Орендна плата за перший місяць розрахунку березень 2010р. визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за
лютий та березень 2010р.
**) Оподаткування орендної плати здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
***) Сума завдатку за два місяці відповідно до розрахунку базового місяця становить: 737,31*2 = 1 474,62 грн. вноситься Орендарем безпосередньо до
Державного бицуатамса. на рахунок Балансоутримувача на протязі 1 місяця з дати підписання Договору у відповідному співвідношенні.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:
ший заступник начальника
гіонального відділення
ержавного майна України по
Харківській облає і і

В.В. КРУ І ЛОВ
МП

Af)
ОРЕНДАР:
-Заступник директора
Філії «Харківське головне річ іонадідіс
управління» І Іублічної о акціоп^рііМі очмніирі’і^чфі
комерційної о банку
Ванк» 11

м. Харків

Додаткова угода № 6
До Договору оренди № 4509-Н від 01.03.2010р.
,,

2017р.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області (надалі Орендодавець), в особі заступника начальника БАТІГА ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА, що діє на підставі
Положення, затвердженого Головою Фонду 16.07.2012р., з однієї сторони, та Публічне акціонерне
товариство комерційний банк «Приват Банк», ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 14360570, місцезнаходження
якого: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094 (далі - Орендар), що діє на підставі Статуту
(нова редакція), погодженого Національним банком України від 03.07.2014р. та зареєстрованого
реєстраційною службою Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області від
14.07.2014р. № запису 12241050063006727, в особі заступника директора філії «Харківське головне
регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» ЧЕРНОВО1
НАТАЛІЇ АНАТОЛІЇВНИ, який діє на підставі Положення про філію «Харківське головне регіональне
управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (нова редакція),
затвердженого Рішенням Правління Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»,
Протокол №50 від 15.12.2011р. та Довіреності №7713-К-О від 27.12.2016р., з другої сторони, керуючись ГК
України, Законом України “Про оренду державного та комунального майна”, на підставі листів орендаря від
13.09.2016р. № Е.НА.0.0.0.0/17-2605 (вх. від 11.10.2016р. № 19/9622), від 22.12.2016р. № Е.НА.0.0.0.0/173413 (вх. від 13.01.2017р. № 19/273), уклали цю Додаткову угоду про внесення змін та доповнень до
Договору оренди Договору оренди № 4509-Н від 01.03.2010р., а саме:
1. Розділ 10 “Строк чинності, умови зміни та припинення Договору”
«п. 10.1 викласти в наступній редакції:
Цей договір продовжено строком на 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців, тобто до 01.12.2020р.»

2. Ця Додаткова угода складена у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу та є
невід’ємною частиною Договору оренди № 4509-Н від 01.03.2010р.
1 - Орендарю;
1 - Орендодавцю;
1 - Балансоутримувачу.
Платіжні та поштові реквізити сторін
Орендодавець: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області,
61057, м. Харків, майдан Театральний, 1.
Орендар: Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ: 14360570,
юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50,
Філія «Харківське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «Приват Банк», код ЄДРПОУ: 22609983, поштова адреса: 61010, м. Харків, вул.
Малом’ясницька, 2-А,
р/р 73956942405102 в філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «Приват Банк», МФО: 351533.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:
Заступник начальника
відділення
майна України по
області

В.П. БАТІГ

ОРЕНДАР:
Заступник директора філії
«Харківське головне регіональне
акціонерного
«Приватбанк»

