
договIр }lb 1
погодинноI оренди нежитлових примiщень

м.Охтирка

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв ЛЬ 1 Охтирськоi MicbKoi ради (надалi- Орендодавець), в особi директора_ школи Шульженко IHeca АнатолiiЪно, Що дiе напiдставi Статугу, з *одного Ооку та фiзична ";;б;-Йалi-орендар) в особi пiдприемцяГончаренКа НазарiЯ ВiкторовИ"u, щО дi. 
"u 

пiдсru"i 
""оиски 

з €диного державного реестру
:J"Н:"ТfrfiL: 

* фiЗИЧНИХ ОСiб - пiдприЙь . l"-о"о боку, у**"'цей договiр rrpo

1. Предм". договору

1,1,Орендодавець fIередае, а Орендар приймае в строкове 
ч,,uо" користування частиЕупримiщення' актовоТ ,*"' загальною ,rоощ"a 51м2 для здiйснення занять зхореографiчноiдiяльно_стi за адресою м. Охтирка Пеаемо.и Z.

,Ьi#si%.1:"#ХЖ::т*аr:т,",".ъ-,;Ъзjа.;fiбр. по 31.05.2017р.; з 01.09.2017р. по
BiBTopoK- з 17:00 -21:00четвер- з 17:00-21:00

Кiлькiсть годин оренди становитъ 12 годин щотижня.1,3 Графiк проведення занять з хорео|рафiчноi дiялъностi додаеться та е невiд'емноючастиною договору.

2, ПОРЯДок передачi примiщення в оренду

2,1 Передача та поверЕення об'екта оренди здiйснюеться упов}Iоваженими [редставникаJ\{иCTopiH.
2,2, Орендар вступае у строкове платне користуванrr" rr.*"ri"м примiщенням у TepMiH,зазначений ,4:::""рr, €lJIe не ранiше "iд"".u""" ё.оропrur" цього Щоговору.2,3, Передача примiщення в ореЕду не тягне за соботry'виникненЕя в Орендаря прававласностi на це майно, Власником майна залишаеть.й"р"rорiальна громада MicTa, а9ч.:оuо користуетъся ним протягом строку оренди.2,4,орендар повертае примiщення Орендодавцю, у порядку, визначеним чиннимзаконодавством Украiъи та цим,щоговором. Пр"мirцення вважаеться повернутимОрендодавцю з моменry пiдписu.r"" 

"rоро"uй aur], приймання -.rер"даri примiщення.

3. Порядок розрахункiв
3,1,РозмiР орендноТ плати, визнач€ний протоколом Jrlb 1 вiд2L 09.2016 року на засiданнiконкурсноi KoMiciT з питань надання в оренду комунального майна територiальноiгромади MicTa м. охтирки (витяг з протоколу м r "й'zJ;ffi; *i.7ooouur".r).Розмiр орендноi 

""u,"-"."u"оuп"""й згiдно.rроrrоЙцiТ 
Чiддiоу о.ЪirЙ Охтирськоiмiськоiради 250,00 гривень на мiсяць (ор.,rдiu.rоЬ згiдно,"rод"й розрахункусТаноВиТЬ 129,72коп), В перiод з 01.06201zp. 

"" з i.o 8.2017р.ореЕдIIа плата ненарахову€ться (в зв'язку з лiтнiми канiкулам";, oouru за землю сплачустъся орендарем.3,2, Плату за комунальнi послуги *й-оодо"увати по використанiй питомiй вазiтепло''остачання, ВоДопосТаЧаНЕм,електроенергii. 
----r^дvlЕrlrtr rrrrrvlvll . ;

З,3, РозмiР орендrrоi п.латИ о.р."п"дuеться на вимогу однiеi iз cTopiH у разi змiil
ЖР#l'"Х"##J:lJ#:ИфiВ 

На КОМУналънi послу.и та 
" 

iнших u"nuoou" передбачених
З,4,Орендар щомiсячно здiйснюе плату за використанIля земельною дiлянкою згiдноподаткового розрах}тIку (додаток 1). , 

-



3,5, ОрендЕа плата сплачуеться Орендарем безготiвковому порядку на поточний рахунокОрендодавця ire пiзнiше 20.пасла кожIIого мiсяця.3.б.орендна плата за кожний наступний мiсяць визЁаr
плаТи запо''ереДнiй мiсяць 

"u"ioo"u. 
iнфляцii.r;Б""'J#ff#IJ"оогУВаЕшI орендноi

3,7, Розмiр орендноi плати може перегJIядатися за fIисьмовою вимогою Орендодавця,

4. Обовrязки ореЕдаря

4.1.Орендар зобов'язаний :

- використовувати орендоване Еежитлове примiщеЕЕя виключно за його лризначеншIм;- своечасЕо здiйснювати оплату за оренду примiщення вiдповiдн" о" "З цього договору;- угримувати ореIIдоване примiщеЕIIя у належному caHiTapH"d ;;;];^''- дотримуватися правил загальноi безпеки;
- дотримуватися правил протипожежноi безпеки.
- вiдшкодовувати витратI,Lза KoMyHclJIbHi послrуги згiдно paxyHKiB Еаданих орендодавцем.

.Ф 5. ОбовОязки орендодавця

5,1. Орендодавець зобов'язаний :- забезпечити безперешкодне використання Орендарем ореЕдованого примiщенняна р{овах цього Щоговору;- забезпечити персоЕалу ОрЪндаря безперешкодний Вfrд в орендоване примiщення;- за власЕий paxlTroк усувати 
"...rрu""оЪтi , поломки та наслiдки аварiй, якщо вонивиникли не з вини Орендаря;

б. Права cTopiH

6.1. Сторони маютъ право:
- достроково пршIиЕиrта дiто цього Щоговору при IIfuIBHocTi виробничоi необхiдностi.

""";;;;".""Х"#i:*:Ъ;ЖХ1', 
ЩО Не "Р"ЙЬь чиliному законода"ству та умов, що

7. Вiдповiдальнiсть .ronr,, i вирiшення спорiв

] ] ?Жi,Жl"#J;":"н;;fiт за зобов,язаЕнями орендаря. орендар не вiдповiдае за
7,2,ЗаневИкоЕаннЯ або неналежЕе викоНання зобоВ'язанЪ за циМ Щоговором Сторони Еесутьвiдповiдальнiсть , згiдно з чинним законодаtsством Украiни.7,З,Спори i супеРечки, якi виIIикають у зв'язку. u"* До"овором, не вирiшенi шляхомпереговорiв, вирiшуються у судовому порядку.
7,4,Орендна плата, перерахована Еесвоечасно або не в tIoBIroMy обсязi, пiдлягае iндексацii iСТЯГУеТЬСЯ На КОРИСТЬ ОРеНДОДа.ВЧ1 З YPu*yuu,rn"* пенi в розмiрi подвiйноi облiковоi""i,Ж;;; Ж ЪТffi:аННЯ 

ПеНi 
" 
io,fi ; Й;;;;ано cTi . uЪо*й день ,,р о стр очення,

!.r. ]егмiн дii !оговору тривае . 03.1ъ;:|#r#Ё:ffiзii,
8,2, У разi вiдсутностi заяви однiеi iз СторЁ .rро-ffi""еlня лii цъого .Щоговору або змiнуйого умов протягом одного мiсяця пiсля.uоi"rйrr";r;;*у його чинностi Щоговiр вваЙаетьсяПРОДОВЖеНИМ На ТОЙ СаМИй СТРОК i На ТИх ;rr;; умовах, якi були передбаченi цим.Щоговором. Зазначенi дii оборrЙ.ru." додатковим договором , який е невiд'емноючастиною Щоговору, за обов'яйовоi згоди KoMicii з пиl
УЩНаТериторiалiноiгромад"riaau. 

JlvЛl Д'\Jlvllull З rIИТаНЬ НаДаНЕЯ В ОРеНДУ КОМУНального
, ' XJ.Trx;;;;."HaHHi 

умов дiйсно,о До.о"ору стороЕи можуть вимагати його дострокового



:: ЁЁЖУ::"J:Н{";Х"#il#::овору 
сторони зобов,язанi писъмово сповiстити про це"'Ц:#^Т#Т;lff 

:fi У#*Ж#h};ьffi #Jхтfrжу,у;r#хi;*?ьл оез вIдшкодування ik 
"uр.о.Ъi. 

'

8.6. Взаемовiдносини CTopiH, не вDег
ЗакоЕод€lвством у-о"й "w ОД-lСr}ЛЬОВаНi ЦИМ.ЩОГОВОРОМ, регулюютъся чиIIним

9. rншi умови
9.1. Цей договiр складено у З-х примiрниках, кожен з якОДIrОМУ лля Орендодавця, орЁ"дuр, та бухгшrтерii.. 

РIХ Мае ОДЕаКОВУ Юридичr{у силу , по

10. Додатки до договору

ffffiХ#rЧ:;"#;Уу е його невiд,емною i складовою частиною.

j fiНБ",Ж j,iЁY*T; ;Ж;,:;;ъ1 il:** 
в ор еЕду комуЕчшIъного майна2. Розрахунок податку Еа землю.

11. Юридичнi адреси та реквiзити cTopiH

<<Орепдодавець)

м. Охтирка вул. Перемоги 2загальноосвiтня школа
I - ШI ступенiв ЛЬ 1

Р/р 315502023З1644

ЗК9У в Супrськiй обл.,мФо 837013
Едрпоу 05399691

?е/n -/
У,

<<Орендар>>

м. Охтирка пров. Гастело буд.38ЕдрпЬу з4лi574456

Фiзичпа особа ипiдприемець
Гончаренко НазарiИЪi"rоi"r""

Щиректор Охти


