
м. Київ

Договір №31
оренди устаткування та інвентаря

“ 05 ” липня 2012 рік

Національна філармонія України, надалі Орендодавець, в особі генерального директора 
Остапенка Дмитра Івановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з 
обмеженою відповідальністю «ЄВРО-Ланч», надалі Орендар, в особі директора 
Брушковського Віталія Михайловича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали 
даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає, а орендар приймає у тимчасове користування устаткування та 
інвентар , визначені у “Переліку наданого в оренду устаткування та інвентаря”(Додаток № 1), 
надалі майно, балансовою вартістю 2104 грн.55 коп.(Дві тисячі сто чотири гривні 55 копійок) 
на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором.

1.2. Зазначене майно надається орендарю для розміщення на орендованих ним частині 
фойє площею 14,4 кв.м. та двох підсобних приміщень площею 18,2 кв.м. (для використання 
згідно п.1.2. Договору оренди № 24 від 18.02.2010 року).

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Орендна плата за надане майно складає 300 грн.( Триста грн.) на місяць.
2.2. Сума ПДВ (20%) складає 60 грн.(Шістдесят грн.) на місяць.
2.3. Загальний розмір орендної плати складає 360 грн.(Триста шістдесят грн.) на місяць.

Орендна плата за перший місяць оренди -  серпень 2012 року визначається шляхом
коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

2.4. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування 
орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

2.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі, якщо з 
незалежних від них обставин істотно змінився стан об’єкта оренди та в інших випадках, 
передбачених чинним законодавством України.

2.6.Орендар зобов’язується перераховувати на рахунок Орендодавця суму, визначену у 
п. 2.3. даного Договору, не пізніше десятого числа кожного місяця.

2.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується 
Орендодавцем відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі 
подвійної облікової ставки Національного Банку України, на дату нарахування пені від суми 
заборгованості, з урахуванням індекса інфляції, за кожний день прострочення, включаючи 
день оплати.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ І ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

3.1. Зазначене у п. 1.1. даного Договору майно Орендодавець передає згідно Переліку, який 
є невід’ємною частиною даного Договору (Додаток № 1).

3.2. Технічний стан майна, що надається в оренду, визначається в Переліку (Додаток № 1) 
складеного на момент підписання Договору оренди.

3.3. Майно вважається переданим після підписання Акту прийому-передачі устаткування 
та інвентаря, який підписують уповноважені представники Сторін.

3.4. Після припинення дії даного Договору, орендоване майно орендар передає 
Орендодавцю згідно Переліку, зазначеному в п. 3.1. даного Договору.

3.5. Майно вважається поверненим Орендодавцю після підписання Акту прийому-передачі 
устаткування та інвентаря, який підписують уповноважені представники Сторін.



4. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

4.1. Орендар зобов’язаний:
4.1.1. Використовувати надане майно за призначенням, зазначеним у п. 1.2. даного 

Договору.
4.1.2. Не передавати іншим фізичним чи юридичним особам своїх зобов’язань за 

Договором, а також не передавати орендоване майно у суборенду.
4.1.3. Застрахувати орендоване майно у порядку, передбаченому чинним законодавством 

України.
4.1.4. Здійснювати поточний ремонт орендованого майна.
4.1.5. У разі припинення (закінчення) дії Договору оренди, передати Орендодавцю, за 

встановленим у даному Договорі порядку, орендоване майно у стані, не гіршому ніж його 
було отримано в оренду, з урахуванням його нормального зносу. Такий порядок передачі 
майна відбувається відповідно до п. 3.5. даного Договору.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

5.1. Орендодавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати Орендарю зазначене у п. 1.1. майно на умовах і в порядку визначеному 

даним Договором.
5.1.2. Орендодавець нараховує амортизаційні відрахування на орендоване майно згідно 

чинного законодавства України і використовує їх на капітальний ремонт і оновлення 
орендованого майна.

5.1.3. У випадку виявлення після передачі майна орендарю прихованого браку або 
прихованого пошкодження майна, яке виникло не з вини орендаря, Орендодавець повинен 
замінити браковане майно чи полагодити його за власний рахунок.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання, або неналежне виконання умов даного Договору, сторони несуть 
відповідальність згідно чинного законодавства України та умов даного Договору.

6.2. «У випадку пошкодження орендованого майна з вини орендаря, він відновлює його до 
попереднього стану, а при неможливості замінює на нове.

6.3. У разі повернення орендарем майна без дотримання умов даного Договору він несе 
повну матеріальну відповідальність за нанесені Орендодавцю у зв’язку з цим збитки. При 
цьому орендар не звільняється від орендної плати до моменту передачі майна у порядку, що 
передбачений цим Договором.

6.4. Відповідальність за випадкову загибель майна несе орендар.
6.5. За несвоєчасну сплату орендної плати орендар сплачує на користь Орендодавця пеню у 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несплачених орендних платежів за кожний 
день прострочки.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або 
неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок 
дії форс-мажорних обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини 
зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею, або всупереч 
волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні 
явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки 
тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу 
машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, 
епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого



самоврядування, інші законі, або незаконні заборонні заходи названих органів, які 
унеможливлюють виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають 
такому виконанню тощо.

7.3. Існування форс-мажорних обставин повинне бути підтверджене компетентним 
органом -  Торгово - промисловою палатою України.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК І РОЗБІЖНОСТЕЙ СТОРІН

8.1. Усі суперечності, що виникають у ході виконання Сторонами умов цього Договору, 
вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди - у порядку, встановленому 
чинним законодавством України.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє з “ 05 ” 
липня 2012 р. до “ 18 ” січня 2013 р.

9.2. Дію Договору може бути припинено за погодженням Сторін, або з ініціативи однієї з 
попередженням другої у місячний термін, або у іншому порядку, передбаченому 
законодавством.

9.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, 
попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього 
Договору, втрачають юридичну силу.

9.4. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що 
оформляються додатковою угодою до цього Договору.

9.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його 
невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі 
та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

9.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не 
врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства.

9.7. Даний Договір складений українською мовою у 2 (двох) примірниках, кожний з яких 
має однакову юридичну силу.

9.8. 'Орендодавець звільнений від сплати податку на прибуток як неприбуткова організація 
(код неприбутковості 0002).

9.9. Орендар є платником податку на прибуток на загальних підставах.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР

Національна філармонія України, Товариство з обмеженою відповідальністю
01001, м. Київ, Володимирський узвіз 2, «ЄВРО-ЛАНЧ»,
р/р 26000000021202, у Печерському 03049, м. Київ, вул.. М. Лукашевича,15, 
відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» м. Києва, Поточний рахунок № 2600830698501 
МФО 300023, код 02226010, т. 278-03-30 ПАТ «Кредит Дніпро»,

МФО 305749, код 38282303



Додаток № 1 
до договору № 31 

від 05.07.2012 року

Перелік наданого в оренду устаткування та інвентаря
Інв.№ Найменування К-сть Первонач.

вартість
Знос Балансова

вартість
325 Вітрина 1 3888,00 3761,97 126,03
326 Вітрина охолодж 

1250x840x1300
1 4699,00 4543,43 155,57

328 Мороз.шкаф(-18-24С) інокс 
690x730x2070

1 4056,00 3921,77 134,23

342,343 Мийка двійна з полиц. І 
сифон. 1600x700x850

2 3834,00 3709,58 124,42

341 Полиця навісн.відкрита 
1700x400x650

1 630,00 609,51 20,49

344-345 Полиця навіси.із сушк. 
1200x400x650

2 1804,00 1745,44 58,56

347 Полиця навісна 600x400x650 1 454,00 439,25 14,75
202 Пристін.вітрина із дзерк. Та 

свічн.3000x600x2350
1 5408,00 5232,63 175,37

340 Стіл із підігр.ТАЕ 17 закр. 
1700x700x850

1 2099,00 2030,98 68,02

324 Елемент барн.стійки АРТІК 
дуб,встр .х/шкаф ,мрам. пол 
2000x840x115

1 9727,00 9405,11 321,89

201 Кутовий елемент дуб/марм. 
840x840x1150

1 2999,00 2901,83 97,17

2246 * Фальшива підлога робоч. 
600x1200x150

1 2488,00 2407,35 80,65

327 Пароулавлювач наст. 1 1139,00 1102,05 36,95
337 Конвекц.піч на 10 приборів 1 10631,00 10286,25 344,75
338 12 посуд (деко)зі столом 1 к-т 4328,00 4187,73 140,27
329 Морозил.шафа -18-24 С 1 4351,00 4206,96 144,04
334 Полка навісна Інокс 1 531,00 513,75 17,25
304 Робочий стол (100x600x850) 1 1361,00 1316,86 44,14

64427,00 62322,45 2104,55

Обладнання передане в технічно справному стані.



Додаткова угода № Дг
до Договору оренди устаткування та інвентаря 

№3 1  від 05.07.20 і 2 р.

м. Київ « * ^^- 2  2018р.

Ми, що нижче підписалися. Національна філармонія України, ідентифікаційний 
код ЄДРПОУ 02226010, місцезнаходження якої: 01001. м. Київ. Володимирський узвіз, 2 
(далі - Орендодавець), в особі Генерального директора Остапенка Дмитра Івановича, який 
діє на підставі Статуту, з одного боку та
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-ЛАНЧ», ідентифікаційний код 
ЄДРПОУ 38282303, місцезнаходження якого: 03049, м. Київ, вул. Лукашевича, 15 (далі - 
Орендар) в особі Директора Яіценко Лесі Сергіївни, що діє на підставі Протоколу 
Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро-Ланч» 
№7 від 16.06.2017р., з іншого боку, уклали цю Додаткову угоду до Договору оренди 
устаткування №31 від 05.07.2012р.(надалі іменується «Угода») про таке:

1. У зв’язку із досягненням домовленості про подальше співробітництво, Орендодавець і 
орендар погодились змінити нижче вказані умови Договору, виклавши їх в наступній 
редакції:
«9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими 
представниками сторін та діє до 18 жовтня 2021 року.

2. Всі інші умови договору оренди № 31 від 05.07.2012 року залишаються незмінними.

3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору оренди № 31 від 05.07.2012 року, 
складена у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із 
сторін, та вступає в силу з моменту підписання і діє протягом всього строку дії договору .

Платіжні та поштові реквізити сторін:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:
«

Національна філармонія України
Юридична адреса та фактична адреса: 
01001. Київ-1. Володимирський узвіз,2 
р/р № 26003300271852 в 
ТВБВ №10026/0198 

Головного управління по м. Києву та 
Київський області А Г «Ощадбанк» 
МФО 322669 

Код ЄДРПОУ 02226010 
ІПН 022260126103 від 26.06.1998р. 
Свід. платника ПДВ 37494207 
Телефон: (044)278-83-20

ОРЕНДАР:

ТОВ «ЄВРО-ЛАНЧ»
Адреса: 03049, м. Київ
вул. Лукашевича, 15
Банківські реквізити:
п/р 26002455018421, МФО 300528
в АТ « ОТП Банк»
Код ЄДРПОУ 38282303 
ІПН 382823026583 
Свід. платника ПДВ 200068351 
Телефон.: (044) 537-01-09


