
договIр }t} 1

погодиЕпоi оренди нежитлових примiщень

м. Охтирка
< 09 > вересня 2015р.

Охтирська загальноосвiтня школа 1-111 сryпенiв ЛЬ 1 охтирськоi MicbKoi ради (нада_пi -
Орендодавець), в особi директора школи Шульженко IHeca Анатолiiвн? , Що дiе на пiдставi
Статугу, з одного боку та громадська органiзацiя <<Охтирська асоцiацiя карате) (надалi-
орендар) в особi керiвника Копил В'ячеслава Вiкторовича, що дiе на пiдставi Статугу з iншого
боку, укJIulJIи цей договiр про наведене Еижче:

1. Предмет договору

1.1.орендодав9ць передае, а Орендар приймае в строкове платне користувtlння частину
примiщення спортивноi зади, зЕгальною площею 100м2 для здiйснення спортивних занять
карате за адросою м. Охтирка Ленiна 2.

1.2 Перiод погодинноi оренди становить: BiBTopoK - з 16:00 - 19:00
четвер - з16:00-19:00
субота- з10:00;13:00

Перiод погодинноi оренди становить: 9 годин
1.3 ,Щодаеться графiк rrроведення спортивних зашIть щомiсячно.

2. Порядок передачi примiщення в оренду

2.1 Передача та повернеЕня об'екта оренди здiйснюеться уповноваженими пр9дставникаI\,lи
CTopiH. 

g
2.2. Орендар встуrтае у строково платне користувitння Еежилим примiщенням у TepMiH,

зазначений у Щоговорi, але не ранiше пiдписання Стороналли цього Щоговору.
2.3. Передача примiщення В оренду не тягно за собою'Ёиникнення в Орендаря права власностi

це майЕо. Власником майна залишаеться територiальна громада MicTa, а Орендар
користуеться Еим протягом строку ореЕди.

2.4.Орендар повертас примiщення Орендодавцю, у порядку, визЕаченим чинним
законодавством Украiъи та цим Щоговором. Примiщення вважаеться повернугим
Орендодавцю з моменry пiдписtlння сторонаluи Акту прийманн" - ,r.р.дuii примiщення.

3. Порядок розрахункiв

3.1.Розмiр орендноI плати, визначеfiий протоколом Ns 36 вiд 08.09.2015 року на засiданнi
конкурсноi KoMicii з питань Еадання в ореЕду комунальЕого майна територiальноi громади
MicTa м. Охтирки (витяг з протоколу JФ 36 вiд 08.09.2015 року додu.ri."). Розмiр погодинноi
оренднот плати розрtlхувати згiдно з кметодикою розрахунку та порядку використання плати
за оренду майна, що перебувае в комунальнiй власностi територiшrьноi громади MicTn1>,
затвердженою рiшенншl Охтироькоi MicbKoi ради вiд 30.06.201 1 р, Nч 199 - МР (iз змiналtи та
доповненнями) длrя занять спортивноi секцiТ. (додаток 2 розрахунку додаеться).

З.2.ПлатУ за KoMyHaJIbHi послУги вiдшкоДовуватИ,rо 
""пор"irurriй,r"rомiй 

вазi гtlзопоотачання,
водопостачання, електроенергii. t

3.3. Розмiр оренднот плати пореглядаеться на вимогу однiеi iз cTopiH у разi змiн централiзованих
цiн i тарифiв на комунальнi послуги та в iнших випадках п.р.дбчr*их tмнним
закоЕодавством.

3.4.орендар щомiсячно здiйснюе плату за використання земельною дiлянкою згiдно податкового
розрахyrlку (лолаток 1 ).



3,5, Орендна плата сплачуеться Орендарем безготiвковому порядку на поточний рахунокОретцодавця не пiзнiше 20 числа кожЕого мiс.шlя.

3,6,Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначаеться шJUIхом кореryвання орендноi платиза попереДЕiй мiсяцъ на iндекс iнфляцii.u rru"rу.rrr"t мiсяць.3,7, РозмiР орендноi платИ",о*a переглядатися за письмовою вимогою Орендодавця.

4. Обовrязки орендаря

4.1.Орендар зобов'язаний :

_ використовувати ореIIдоване нежитлове примiщеIlЕll викJIючЕо за його призначенням;- своечасIIо здiйснюВати оплатУ за ореЕдУ примiщення вiдповiдно до п.З цього договору;_ утримувати орендоване примiщеш{я у "алежноrу caHiTapHory .ru"i;- дотримуватися правил зага-шьноi безпеки;
- дотримувжися правил протипожежноТ безпеки.
- вiдшкодОвувати витрати за KoMyII€lJIbHi послтуги згiдно paxyнKiB надаЕих ореЕдодавцем.4 

5. Обовrязки орендодавця

5.1. Орендодавець зобов'язаний :, забезпечити безпорешкодЕе використаIilUI Орендарgм ореIIдованого примiщеннJ{ Еар{овах цього,Щоговору;
, забезпечити персонitлу Орендаря безперешкодний вхiд в ореЕдоване примiщення;_ за власIIий рахуНок усувати песправностi , поломки та наслiдки аварiй, якщо вонивиникли не з виIlи Орендаря;

б. Права cTopiH

6.1. Сторони м€lють право: g
_ достроково припиЕити дiю цього Щоговору при IIEUIBHoсTi виробничоi необхiдпостi.- вIIестИ в ЩоговiР доповIIення, що не проiирiчать/чинIIому закоЕодавству та р[ов, щовитiкаrоть з особливостi оренди.

7. Вiдповiдальнiсть cTopiH i вирiшення спорiв

7,1,орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаннямк Орендаря. Орендар не вiдповiдае зазобов'язання Орендодавця.
7,2,ЗаIIевикоЕання або ненzlлежне виконанЕя зобов'язань за цим !оговором Сторони несугьвiдповiда,шьнiсть , згiдно з rмнним законодавством Украiни.7,3,Спори i суперечки, якi виник.ють r.";";;;;;;о.""ором, не вирiшенi шляхом
_ .переговорiв, вирiшуються у судовому порядку.
7,4,Орендна плата, перерахована Еесвоечасно або не в повному обсязi, пiдлягае iндексацii iстяry€ться Еа користь Орепдодавця з урЕlхуванням пенi в розмiрi подвiйноi облiковоi ставкиНБУ На ДаТУ ЕаРЕЖУВаНЕЯ ПеНi вiд .у*" .аборгованостi .u оо*""r й"i ,ро.rрочешня,укJIючаючи деIIь оплати.

8. Термiп дiiЩоговору ' ;

8.1 . TepMiH дiТ ,.Щоговору тривае з 09.09.2015ъ 
";ъ;Б .ZOt B р. r

8,2, У разi вiдсутностi змви однiеi iз CTopiH ;d"р;";;.""" дii цього [оговору або змiну йогоумов протягом одного мiсяця пiспя закiнченняЪrропу його чинностi rЩоговiр вважаетьсяпродовжеЕим Еа той самий строк i на тих самих умовах,якi були rr.Йбur.нi цим !оговором.Зазначенi дii оформ.пяютьсЯ додатковИм договорОм, якиЙ . *.Ъiд'ur"оБ оч.rr"ою,Щоговору,за обов'язковоi згоди KoMicii з питань надання в ореЕду комунаJIьЕого майна територiальноТгромади MicTa.



8.3. При IIе викоЕанцi уплов дiйсного,Щоговору сторони можугь вимагати його дострокового
розiрвашя.

8.4. При достроковому розiрваннi,Щоговору сторони зобов'язанi письмово сповiстити про це
одна од{у Ее меЕше, як за мiсяць.

8.5. Пiсля закiнчення TepMiHy дii,Щоговору, а також при достроковому розiрваннi, роботи
проведеннi орендатором в орендованому примiщеннi передаються у власнiсть закладу без
вiдlшсодрання ix BapTocTi.

8.6. Взаемовiдносини CTopiH, не врегульованi цим.Щоговором, регулюються чинним
закоЕодавством Украiни.

9. Iншi умови

9.1. Щей договiр складено у 3-х примiрниках, кожен з яких мае однакову юридичну силу, по
одному для Орендодавця, Орендаря та бухгалтерii.

10. Додатки до договору
а

,Щодатки до цього.Щоговору е його невiд'емною i складовою частиною.
,Що,Щоговору додаються:

l. Протокол М 36 KoнKypcнoi KoMicii з питань надання в оренду комунt}льЕого майна
територiа.пьноi громади MicTa вiд 08.09.2Q 1 5р.

2. Розрахунок податку на земJIю.

11. Юриличнi адреси та реквiзити cTopiH

<<Орендодавець>)

м. Охтпрка вул. Ленiна 2
загальноосвiтня школа
1- 111 сryпенiв ЛЪ 1

Plp 35425202031644
ГДКСУ в Сумськiй обл.,
мФо 837013
Едрпоу 05399б91

Щиреrслор Охтирськоi
загальноосвiтньоi школи
1 - 111 сryпенiв ЛЬ 1 п
шульженко I.A. fu{r{r/h

<<Орендар>>

м. Охтирка вул. Гончаренка 38/1б8
Громадська органiзацiя <<Охтирська
асоцiацiя карате)


