
-=,- договIр Nt1
оренди нежитлового примiщення

м. Охтирка
04 сiчня 2019 р.

Охтирська загальноосвiтня школа I-III сryпенiв м 1 ОхтирськоТ MicbKoi ради(надалi - Орендодавець) в особi директора пIколи 
-Шуrr"*."по 

ьеЙ АнатолiiЪнИ, Що дiе напiдставi Статру, з 0дЕого боку, та комунальне пiдприсмство <<телерадiокомпанiя<<Охтирка>(надалi - ОрендаР) в оЪобi о"р"оrЁ|u-iЪр.-оо"оТ СвiтлаНи МиколаiЪни, що дiе напiдставi Статуту з iншого боку, уклапи цей Щоговiр про наведене нижче:

1,1,орендооu"'чu"пj**:lШ#Ц'iil};". в строкове платЕе користування не}китловеПРИМiЩеННЯ аПаРаТНО-СТУДiйного комплексу радiомовлення навчального радiотелевiзiйногоцентру длЯ пiд.готовкИ та випускУ передаЧ на мережУ ,,роводового мовлення MicTa Охтирки iззалученням дiтей , ),THiB школи пр" пiд.оrовцi та випуску ,,ередач в радiоефiрi, надання iMмох<ливостеЙ безкоштовногО IйвчаннЯ в сферi радiомовлЁ"rrп, журналiстики за умови
ЁЁ:tr:;Ъ:lЖ:'"ТJНfi:'."'il]rr";Т"ЛОuu"о''у примiщеннi за адресою l,T. охтирпu 

"у,,.

2, 1 . орендар 
" ",r.,u"', r$:iН""Ж:'i9Ъ"".##J Нrf,х""нr""тiilii;"ням у TepMiH,зазначениЙ у {оговоРi, але не ранiше дати пijпИ"urr"О Сторонами цього {оговору.2'2ПеРеДаЧа ПРИМiЩеННЯ В ОР"п'ду не тягне за собою виникнення в орендаря права власностi наЦе МаЙНО' ВЛаСНИКОМ МайНа ЗаЛИШаеТЬСя школа, а Орендар користуеться ним протягом строкуоренди.

2'3' BaPTicTb ПОЛiПШеНЬ, ЗРОбЛеНИх Орендарем без згоди орендодавця, i якi не можнавiдокремити без шкоди для майна, компенсацii не пiдrrягае.
!r

3.1. Розмiр оренднот 
"""i;"JЖ:,#lТ;"мiщення, вдзЕачаеться на пiдставi п.6 кметодикирозрахунку плати за ореЕду майна, що перебувас B 

,;;;;;"irru""o.ri 
територiа_гtьноТГроМаДи MicTa поряДкУ if викорисТання> вlд jo.oo.zol1 

року Ns199 - йр додаток 2 до рiшення
ЁrЪЖ"-"fi;"1"ffi;: 

СКЛИКаННЯ ОХТИРСЬКОi MicbKoi ради i становить 1 (одну) грйвню на
3,2, Орендар щомiсячно здiйснюе плату за користуваЕня земелъною дiлянкою згiдноподаткового розрахунку (додаток 1)"
3.3.Розмiр орендноi плати ,r"р".п"дu€ться 

"а 
urпйо.у однiеi iз CTopiH у разi змiни Методики iTрозрахунку, icToTHoi змiни стану об'екта оренди ,-'rr..*"*них вiд CTopiTr причин та в iншихвипадках, передбачених чинним законодавством. Зазначенi дiт оформляються додатковимдоговOром, який с невiл'емною частиною договору.3,4,Орендна плата, гrерерахована несвоечасно або не в повному обсязi, пiдлягас iндексацiТ iСТЯГУеТЬСЯ ВiДПОВiДНО ДО ЧИННОГО ЗаКОНодавства Украiни з урахуваЕням пенi в розмiрi подвiйноiоблiковоi ставки Нацiонального банку vopuй na дату нарахування пенi вiд сумизаборгованостi за коrкний день прострочення, включаючи день оплати.

4. Права та обов'язки Орендаря.

4.1. Права Орендаря:
- вимагатИ вiд орендодавця нiulех(ного вI.Iконання cBoix обов'язкiв;- з дозволу Орендодавця вносити здтiни ло aппuд}, орендованого майна, проводити йогореконструкцiю, ,гехнiчне переозбросння , ш{о зYN,rовлrое пiдвищення йо.о ouprucri 

;4.2. Обов'язки Орендаря:
- використоврати орендоваЕе примiщення вiдпоВiДно до його призначення та умов цъогоЩоговору;

*i



- rrрибирати орендован9 примiщення самостiйно;
- своечасно i в повному обсязi перераховувати кошти за користування земельноIо дiлянкою ,
щомiсяця, не пiзнiше 25 числамiсяця наступного за звiтним, згiдно наданого рахунку ;
- ЗабеЗПеЧИТИ Збереження орендованого примirцення, запобiгати його rrоrппод*aнню i rr"pun n1g,
здiйснювати заходи протипожежноТ безпеки;

вlдповlдае за протипожежний та санiтарний стан орендованого примiшlення на час оренди;
IIротягом десяти робочих днiв повiдомляти Орендодавця про змiну банкiвських реквiзитiв,

юридичноi адреси (мiсцезнаходження), коду С.ЩРПОУ;
- у разi припинення або розiрвання Щоговору повернути Орендодавцю орендоване irримiщення уналежномУ cTaHi, не гiршоМу нiЖ на моменТ передачi його в оренду, протягом п'яти рЪбочих днiв,
з урахуванням нормulльного фiзичного зносу, та вiдшкоДувати Орендодавцевi збитки у разi
погiршення стану орендованого примirцення з вини Орендаря;

5.1. Орендодавець вправi: 
5, Права i обов'язки Орендодавця,

- вимагатИ вiд Орендаря належНого виконання ним своiх обов'язкiв;
- розiрватИ [оговiР в односторонньому порядкУ у разi несвосчасноТ сплати Орендарем орендноi
плати бiльше HirK два мiсяцi;

€,

5.2. Орендодавець зобов'язаний:
контролювати стан та ефективне використання примiщення, переданог0 в оренду;
виступати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього ,Щоговору або його розiрвання в разiпогiршення стану орендованого майна внаслiдок невиконання або неЕалежного виконання
умов цього Щоговору ;

контроJIюватИ використаннЯ Орендарем орендованого примiщення за його цiльовим
призначенням.

б.Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за {оговором.

б.1 Орендодавець Ее вiдповiдае за зобов'язанЕями Орендаря. Орендар не вiдповiдас за
зобов'язаннями Орендодавця. g

6,2 За невиконання або ненаJIежне виконання зобов'язань за
вiдповiдаЛьнiсть, згiдно з чинним законодавством УцраiЪи.

цим Щоговором Сторони несуть

б.3 Спори, якi виникають за цим Щоговором або в {в.в зв язку з ним та не вирlшен1 шляхом
переговорlв, вирlшуються в судовому порядку,

Z.CTpoK чинностi, умови змiни та припинення Щоговору.

z.l.ЩеЙ Щоговiр укладено строком на TepMiH , що дiе з 04 сiчня 2019 р. по 31 грудня 2019 року.7,2,УмовИ цьогО fiоговорУ зберiгають силу протягом всього TepMiHy дiТ цього-Договору, 
" 

rоrу
числi у випадках, коли пiсля його укладення законодавством встановлено правила, щопогiршують становище Орендаря? а в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноi плати -до виконання зобов'язань.

7,3.змiни i доповнення або розiрвання цього !оговору допускасться за взаемною
CTopiH. Змiни та доповнення, що пропон}тоться внести, розглядаються протягом одного
дати ix подання до розгляду iншiй CTopoHi.
7,4.За iНiЦiаТИвою однiсТ iз CTopiH чей Щоговiр може бути розiрвано рiшенням господарського
суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
7.5.Чиннiсть цього Щоговору rтрипиня€ться внаслiдок:

- закiнчення строку, наякий його було укладено;- достроково, за взасмною згодою CTopiH, або за рiшенням господарiького суду;- пропоЗицii однiсi iз CTopiH за один мiсяць до закiнчення термiнlйого дii;- несплати орендноТ плати бiльше 2-х мiсяцiв;- 
у разi невиконання iнших умов Щоговору.

7,б,Взасмовiдносини CTopiH, не врегульованi ц", ,Щоговором) регулюються чинним
законодавством УкраiЪи.

згодою
мiсяця з

'i



7.1.У разi вiдсутностi письмовоi заlIви однiсi iз CTopiH про припинення або змiну Щоговору за 30
(тридцять) календарЕих днiв до дати закiнчення строку лiТ Щоговору, Щоговiр вважаеться
IIродовжениNI на кожед наступний календарний piK i на тих самих умOвах, якi були rrередбаченi
Щоговором.

8. Iншi умови.

8.1. Реорганiзацiя CTopiH не е пiдставою для змiни умов або припинення цього [ог9вору. В цьому
випадку .Щоговiр переоформлюеться протягом десяти робочих днiв з моменту здiйснення
реорганiзацii.
8.2. Щей договiр укладено в 2-х (двох) примiрниках, кожен з яких мае однакову юридичну силу,
по одномудля Орендодавця i Орендаря.

9.Платiжнi та поштовi реквiзити cTopiH.

ОренDоdавець
42700 Сумська область
м .Охтирка вул,Перемоги,2

plp З54252020З11644
ГДКСУ в Сумоькiй обл.
мФо 83701з
сдрпоу 05399691

ОРЕНДОДАВЕЦЬ
Охтирська ЗОШ I-III ступенiв Ns1
I.А.Шульженко

OpeHdap
42100 Сумська область
м. Охтирка пр. [рукарський, 4

р/р 2600З3103682
ТВБВ 10018/050 АТ кОщадбанк>
мФо зз7568
сдрпоу з2,185з]6

10. Додатки до !оговору.

,Щодаток до цього.Щоговору е його невiд'смною i складовою частиною (лолаток l).

орвндАр
КП <Телерадiокомпанiя кОхтирка>
С.М. Терешкова
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