ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
________

м. Київ

№ _______

Про включення об’єкта до Переліку першого типу
та затвердження додаткових умов оренди

Відповідно до вимог Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-IX
«Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду
державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483 (далі – Порядок),
враховуючи листи Фонду державного майна України від 10.03.2021
№ 10-46-519, Державного управління справами від 01.02.2021
№ 02-01/16.2/282/21, Національного комплексу «Експоцентр України»
від 10.02.2021 № 02-11/72, від 10.02.2021 № 02-11/71, від 10.03.2021
№ 02-11/147, від 22.03.2021 № 02-11/177, заяв потенційного орендаря
Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперей» від 07.09.2020
№ 07/09/20-02 та від 23.11.2020
НАКАЗУЮ:
1. Включити до Переліку першого типу державне нерухоме майно –
павільйон № 16 (літер «АІ»), загальною площею 1236,7 кв. м (інвентарний
номер 10100016), реєстровий номер 21710384.6.ААААЛЕ902, що розташоване
за адресою: 03127, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1 (далі – Майно).
2. Затвердити додаткові умови оренди Майна, а саме:
1) встановити більш тривалий строк оренди, ніж передбачений пунктом
53 Порядку, – 9 років;
2) обмеження щодо використання Майна для розміщення об’єктів,
перелік яких визначений в додатку 3 до Порядку у кількості не більш як п’ять
груп з відповідного переліку, зокрема:
Номер
категорії
1

Назва категорії
Офісні приміщення, коворкінги.

Об’єкти поштового зв’язку та розміщення суб’єктів
господарювання, що надають послуги з перевезення та
доставки (вручення) поштових відправлень.
Редакції засобів масової інформації, видавництва друкованих
засобів масової інформації та видавничої продукції.
Ломбарди, відділення банків, інших провайдерів фінансових
послуг
4

Центри раннього розвитку дитини.
Діяльність у сфері освіти, курси і тренінги

10

Склади. Камери схову, архіви

15

Ритуальні послуги. Громадські вбиральні. Збір і сортування
вторинної сировини

17

Розміщення суб’єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють іншу виробничу діяльність

3) неможливість передачі в суборенду Майна протягом дії договору
оренди;
4) зобов’язання орендаря щодо виконання ремонтних робіт (поточного
та/або капітального ремонтів) Майна на суму не менше ніж 7 250 000 (сім
мільйонів двісті п’ятдесят тисяч) гривень без врахування ПДВ протягом двох
років з моменту укладення договору оренди.
Вказані витрати не розглядатимуться як такі, що є підставою для
зарахування витрат орендаря на здійснення поточного чи капітального
ремонтів в рахунок орендної плати, а також отримання згоди на здійснення
невід’ємних поліпшень відповідно до частин 2-6 статті 21 Закону.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник
Голови Фонду

Леонід АНТОНЄНКО

