,Щоговiр NЬ 17
оренди об'ектiв комунzlпьноi власностi територiальноi громади MicTa Iрпеня
\1,

01 вересня 2019 р.

Iрпiнь

Ми, що ниrкче пiдписалися, Iрпiнська загальЕоосвiтня школа I-III сryпенiв М 13 Iрпiнськоi MicbKoi ради
Кпiвськоi областi, мiсцезнаходження якоТ: сел. Гостомель, вул. Рекунова, буд, 11а (надалi Балансоугримувач), в
особi директора Захлrопаного Володимира Миколайовича_ з одного боку, та ГО <<Федерацiя лакросу
Украihи> СДРПОУ ЛЬ 41179865, в особi керiвника,Щемедюка Володимира Iвановича, мiсцезнаходжен}ul якого:
З5З42, PiBHeHcbKa область, с. Бiла Криниця, вул. Я.Мlцрого (надалi Орендар), з iншого боку 1клали цей договiр
про наведене ни)кче:

1.

Предмет Щоговору

примiщення
спортивного залy (далi - Майно) площею 287"8 кв.м розмiщене за адресою с.Гостомель, вул. PeKlTroBa, бlд.
11А, бlдiвлi Iрпiнськоi загальноосвiтньоТ школи I-III стl.пенiв J\Гs 13 Iрпiнськоi MicbKoi ради КиiЪськоi областi,
BapTicTb якого визначена згiдно зi звiтом оцiнку майна Nq 1-016/2017 становить за незrlJIежною оцiнкою
1.1, Орендодавець передае, а Орендар приймае в строкове платне користування комунальне маЙно

5354525,00 гrlrr (без ПлВ)
1.2. Майно передасться в оренду з метою для проведення занять з лакросy.
1.3.Стан Майна на момент )rкJIаденнJI договору (потребуе / не потребyе поточного або капiтального чи поточного

i

капiтального ремонry) визначаеться

Балансоlтримувача i Орендаря.

2.

в aKTi

приймання-передаваннJI

i за

узгодженим висновком

Умови передачi орендованого майна Орендарю

2.1. Орендар вступас у строкове платне користування Майном у TepMiH, указаний у !оговорi, але не ранiше дати
пiдписання Сторонами цього Щоговору та акта прийому-передачi Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власностi на це Майно.
Власником Майна з€uIишасться ЗШ I-III ст,чпенiв J\Гq 13, а Орендар користуеться ним протягом строку оренди.
2.З. Передача Майна в оренду здiйснюеться за вартiстю, визначеною у звiтi про незалежну оцiнку / в aKTi

оцiнки, скJIаденому за Методикою оцiнки.
2.4, Обов'язок щодо скJIадання акта приймання-передавання

поюIадаеться на Орендодавця (додаток 2).

3. Орендна плата

З.1. Орендна плата визначаеться на пiдставi Методики розрахунку орендноi плати комун€l,тьного майна
територiальноТ громади м.Iрпiнь (далi - Методика розрахунку), затвердженого рiшенням сорок сьомоТ ceciT
шостого скликанrul NsЗ424-47-УI вiд 15.09.20\Зр., рiшенням двадцять першоi ceciT сьомого скJIиканнjI ЛЪ125021- И вiд 15.09.201бр., "Про затвердження протоколу вiд 29.08.2016р., Ns7/2016 засiдання конкурсноТ KoMiciT з
розгляду питань про надання в орендукомунzL.Iьного майна" i становить з ПДВ за базовий мiсяць оренди i в
под€l,,Iьшому

пiдrягае iндексацii (додаток

1

).

З.2.Нарахування ПЩВ на с}му орендноi плати здiйснюсться у порядку, визначеному законодавством.
З.3. Орендна плата за кожний насryпний мiсяць визначаеться шляхом коригування орендноI плати за попереднiй

мiсяць на iндекс iнфляцii за насцдIний мiсяць.
У разi корисryвання Майном протягом неповного календарного мiсяця (першого таlабо останнього мiсяцiв
оренди) добова орендна плата за днi користування визначаеться згiдно з чинною Методикою розрахунку на
ocHoBi орендноТ плати за вiдповiднi мiсяцi пропорчiйно дням користування.
3.5. Розмiр орендноТ плати перегJIядаеться на вимогу однiсТ iз CTopiH у разi змiни Методики [i розрахунку,
icToTHoi змiни стану об'екта оренди з незалежних вiд CTopiH причин та в iнших випадках, передбачених чинним
3.4.

законодавством.

3.6. Орендна плата перераховуеться щомiсяця не пiзнiше 15 числамiсяця наступногозазвiтним.
З.7. Орендна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, пiдлягас iндексацiТ i стягуеться до
бюджеry та Балансоlтримувачу у визначеному пунктом З.6 спiввiдношеннi вiдповiдно до чинного закснодавства
УкраТни з урахуванням пенi в розмiрi подвiйноТ облiковоi ставки НБУ на дату HapaxyBaHHJ{ пенi вiд суми
заборгованостi за кожний день прострочення, укJIIочаючи день оплати.
3.В. У разi, якщо на дату сплати орендноТ плати заборгованiсть за нею становить загалом не менше нiж три
мiсяцi, Орендар також сплачус штраф у розмiрi 25 Yо вiд суми заборгованостi. 3.9. Зайва сума орендноТ плати,
що надiйшла Балансоутримувачу, пiдлягае залiку в рахунок подальших платежiв.
3.9. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендноТ плати забезпечуються у виглядi завдатку в розмiрi не меншому,
нiж орендна плата за перший (базовий) мiсяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останнiй мiсяць

оренди.

З.10, У разi припинення (розiрвання),Щоговору оренди Ореrцар сплачуе орендну плату до дня повернення
Майна за актом приймання-передавання в!L,Iючно. Закiнчення строку дiТ,Щоговору оренди не звiльняс Орендаря
вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникJIа, у повному обсязi, ураховуючи
санкцii, до мiського бюджеry та Балансоутримувачу.

дкористання амортизацiйних вiдрахувань i вiдновлення орендованого МаЙНа
,ередбаченi законодавством амортизацiйнi вiдрахування на орендоване Майно нар{rховуються ЙОГО
,Iансоугримувачем i використовуються на повне вiдновлення орендованих основних фондiв.
,.2. Полiпшення орендованого Майна, здiйсненi за рах}т{ок амортизацiйних вiдрахувань, е власнiСтЮ
територiальноi громади.
4.З. Вiдновлення орендованого Майна здiйснюеться орендарем вiдповiдно до гryнктiв 5.З,5,6,6.З цьогО
.Щоговору.

4.4. Орендар не вправi проводити замiну, реконструкцiю, розширення, технiчне переозбросння та iншi
полiпшення орендованого майна без отримання згоди Орендодавця в установленому чинним законодавством
порядку. Здiйснеirе Орендарем полiпшення орендованого майна е власнiстю територiальноi громади MicTa.

5.

Обов'язки Орендаря

Орепдар зобов'язуеться :
5.1. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначення та }мов цього ,Щоговору.
5.2. Своечасно й у повному обсязi сплачувати орендну плату.
5.З. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати його пошкодженню i псуванню, триМати МаЙнО
в порядку, передбаченому санiтарними нормами та правилами пожежноi безпеки, пiдтримувати ОРеНДОВаНе
Майно в належному cTaHi, не гiршому, нiж на момент передачi його в оренду, з врахуванням нормальнОгО
фiзичного зносу, здiйснювати заходи протипожежноТ безпеки.
5.4, Забезпечити Орендодавцю i Балансоуtримувачу доijтуIr на об'скт оренди з метою перевiрки Його стану i
вiдповiдностi напряму використання за цiльовим призначенням, визначеному цим.Щоговором.
5.5. У разi виникнення загрози або настання надзвичайних сиryацiй, пов'язаних з природною стихiею: ураган,
землетрус, великий снiгопад, ожеледиця тощо, надавати cBoik працiвникiв для ix попередження та лiквiдацiТ
наслiдкiв.
5.6. Своечасно здiйснювати за власний рахунок капiтальний, поточний та iншi види peMoHTiB орендованого
Майна. L{я умова Щоговору не розшядаеться як дозвiл на здiйснення полiпшень орендованого МаЙна i не тягне
за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсацii BapTocTi полiпшень.
разi, якщо Орендар подас заяву на погодження Орендодавцем здiйснення невiд'смних полiпшень
орендованого Майна, BiH зобов'язаний надати експертний висновок на проектно-кошторисIry док}ментацiю на
здiйснення невiд'емних полiпшень.
5.7. Протягом мiсяця пiсля укладення цього {оговору застрах}ъати орендоване Майно не менше, нiж на його
BapTicTb за звiтом про оцiнку/актом оцiнки на користь Орендодавця, який несе ризик випадковоi загибелi чи
пошкодження об'скта оренди, порядку, визначеному законодавством, i надати орендодавцю копii страхового
полiсу i платiжного дор)л{ення. Постiйно поновлювати договiр страхування таким чином, щоб увесь строк
оренди Майно було застрахованим.
5.8. Щомiсяця до 15 числа надавати Орендодавцевi iнформацiю про перерахуваннJI орендноТ п,тати за п
опереднiй мiсяць (копiю платiжного дор}л{ення з вiдмiткою обслуговувzLцьного банку про перерахування
орендноТ плати Балансоугримувачу. На вимогу Балансоlтримувача проводити звiряння взасморозрахункiв по
орендних платежах i оформляти вiдповiднi акти звiряння,

У

У

разi припинення або розiрвання !оговору повернуги Орендодавцевi або пiдприемству/товариству,
}казаному Орендодавцем, орендоване Майно в нzulежному cTaHi, не гiршому, нiж на момент передачi його в
5.9.

оренду, з урахуванням норм€rльного фiзичного зносу, та вiдшкодувати Орендодавцевi збитки в разi погiршення
стану або втрати (повноТ або частковоi) орендованого Майна з вини Орендаря.
5.10. Здiйснювати витрати, пов'язанi з утриманням орендованого Майна, або протягом 15 робочих днiв пiсля
пiдписання цього ,Щоговору укласти з комунальними пiдприсмствами договiр про надання комунzLтьних послуг
Орендарю,
5.1 1 . Нести вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатацiТ irrженерних мереж, пожежноТ безпеки i caHiTapiТ
в примiщеннях згiдно iз законодавством.
5.12.Y разi змiни рахунку, нЕlзви пiдприсмства, телефону, юридичноТ адреси повiдомляти про це Орендодавця у
тижневий строк.
5.1З.Здiйснити HoTapizulbнe посвiдчення та державIIу ресстрацiю цього Щоговору (якщо це передбачено
законодавством) за рах},нок своiх коштiв.
б.

Права Орендаря

Орендар ма€ право:
6.1. Використов}ъати орендоване Майно вiдповiдно до його призначення та умов цього ,Щоговору.
6.2. За згодою Орендодавця проводити замiну, реконструкцiю, розширення, технiчне переозброення
орендованого Майна, що зумовлюе пiдвищення його BapTocTi.
6.З. Iнiцiювати списання орендованого Майна Балансоугримувачем.
6.4. Самостiйно розподiляти доходи, отриманi в результатi використаннJI орендованого МаЙна, створювати
спецiальнi фонди (розвитку виробництва, соцiально-культурних заходiв тощо).
7. Обов'язки Орендодавця
7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згiдно з цим,Щоговором за актом приймання-передаваннJI маЙна, якиЙ
пiдписустьоя одночасно з цим,Щоговором, а в разi оренди нер}хомого Майна на строк не менше 2 poKiB 7 мiСяцiв

державноТ реестрацii Щоговору.

rle

вчиняти дiй,

,fовору.

якi б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах

цього

,.3. У випадку реорганiзацii Орендаря до припиненнrI чинностi цього !оговору переуIо,Iасти цей,Щоговiр на
таких самих умовах з одним iз правонасryпникiв, якщо останнiй згоден стати Орендарем.
"l .4,
У разi здiйснення Орендарем невiд'смних полiпшень орендованого Майна орендодавець зобов'язаний
здiйснювати контроль за здiйсненням таких полiпшень,
Щоговiр може мiстити або не мiстити зобов'язання Орендодавця щодо вiдшкодування полiпшень Майна.

'7.5, Вiдшкодувати Орендарю
у разi приватизацii орендованого Майна BapTicTb зроблених ocTaHHiM
невiдокремлюваних полiпшень ореrцованого Майна, за наявностi згоди Орендодавця на TaKi полiпшення в
межах збiльшення BapTocTi орендованого Майна в результатi таких полiпшень.
8.

Права Орендодавця

Ореrrдодавець мае право:
8.1. Контролювати наявнiсть, стан, напрями та ефективнiсть використання Майна, переданого в оренду за цим
.Щоговором.

8.2. Висryпати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього,Щоговору або його розiрвання у разi погiршення стану
орендованого МаЙна внаслiдок невиконання або неналежного виконання },,I\4oB цього Щоговору.
8.З. Здiйснювати контроль за станом Майна шляхом вiзуального обстеження зi складанням акта обстеження.

9. Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за Щоговором
9.1. За невиконаннrI або неналежне виконанrrя зобов'язань за цим flоговором Сторони несуть вiдповiда.пьнiсть
згiдно з чинним законодавством УкраiЪи.
9.2, ОРендодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вiдповiдае за зобов'язаннJIми
Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим Щоговором. Орендар вiдповiдае за своiми зобов'язаннями i за
Зобов'яЗаНнями, за якими BiH е правонасryпником, викJIючно власним майном. Стягнення за цими
зобов'язаннями не може буги звернене на орендоване KoMyHzlJIbHe Майно.
9,З. СпОри, якi виникають за цим Щоговором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом переговорiв, вирiшуються
в судовому порядку.

10. Строк чинностiо умови змiни та припиненпя Щоговору

,,

10.1. Щей Щоговiр дiс з " 01
09
2019р. по
)l
0з
2022 р, (2 роки 7 мiсяцiв) вкJIючно.
10.2. УМОВИ цьОго ,Щоговору зберiгають силу протягом усього строку цього Щоговору, у тому числi у випацках,
КОЛИ ПiСля Його укладення законодавством установлено правила, що погiршують становище Орендаря, а в

частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноТ плати - до виконання зобов'язань.
l0.З. Змiни до }мов цього.Щоговору або його розiрвання допускаються за вза€мноi згоди CTopiH. Змiни, що
ПРОпОнуються внести, розшядаються протягом одного мiсяця з дати ix подання до розгляду iншою Стороною.
10.4. За два мiсяцi до закiнченюI строку договору Орендар пода€ заяву на продовження цього договору. У разi
вiдсутностi заяви, договiр пiсля закiнчення його строку ввzDкаеться припиненим.
10.5. РеОрганiзацiя Орендодавця або перехiд права власностi на орендоване Майно TpeTiM особам не е пiдставою
для змiни або припиненнlI чинностi цього !оговору, BiH зберiга€ свою чиннiсть для нового власника
ОРеНДОВаНОГО

Орендарем.

i

МаЙна (Його правонасцпникiв), за винятком випадку приватизацii орендованого Майна

10.6. Чиннiсть цього Щоговору припинясться внаслiдок: закiнчення строку, на який його було укладено;
приватизацiт орендованого майна Орендарем; загибелi орендованого Майна; достроково за взасмною згодою
CTopiH або за рiшенняМ сlду; банкРугства Орендаря; лiквiдацiТ Орендаря - юридичноТ особи; у разi cMepTi

Орендаря (якщо Орендарем е фiзична особа).
10.7. У разi припинення або розiрвання Щоговору полiпшеншI орендованого Майна, здiйсненi Орсндарем за
рах},нок власних коштiв, якi можна вiдокремlтги вiд орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, е власнiстю
Орендаря, а невiд'емне полiпшення - власнiстrо Орендодавця.
10.8. BapTicTb невiд'емних полiпшень орендованого Майна, здiйснених Орендарем за згодою Орендодавця,
компенсуеться Орендодавцем пiсля припинення (розiрвання) Щоговору оренди або не пiдлягае компенсацii.
10.9. У разi припинення або розiрвання цього Щоговору Майно протягом трьох робочих днiв повертасться
орендарем Орендодавцю. У разi, якщо Орендар затримав поверненнrI Майна, BiH несе
ризик його випадкового
знищення або випадкового пошкодженIш,
10.10. МайНо вва:каетьСя поверненим ОрендодавшоЛалансо},тримувачу з моменту пiдписання Сторонами акта

приймання-передавання. обов'язок щодо скJIадання акта приймання-передавання про повернення Майна
покJIадасться на Ореrцаря.
10.11. Якщо Орендар не викону€ обов'язку щодо повернення Майна, Орендодавець ма€ право вимагати вiд
ОРендаря сппати неустойки у розмiрi 50 % вiд BapTocTi майна з урахуванням iндексiв iнфляцiТ на момент його

повернення за користування Майном за час прострочення.
|0.12, ВзасМовiдносини CTopiH, не врегульованi цим.Щоговором, регулюються чинним законодавством Украiни.
10.13. [dей Щоговiр укJIадено в 4 (чотирьох) примiрниках, кожен з яких мае однакову юридичну силу, по два для
Балансорримувачу, орендодавцю, орендарю й вiддiлу ЖКГ IрпiнськоТ MicbKoT ради.

Платiжнi та поштовi реквiзити CTopiH

11.
lлансо}тримувач

(Орендодавець)

:

,рпiнська загzulьноосвiтня школа I-III сryпенiв Ns 1З IрпiнськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ областi, 08290, Сел

Гостомель, вул. Рекунова, бlд. 1la

Орендар:

l

ГО <Федерацiя лакросу Украiни> еДРПОУ

Ng 41179865,

мiсцезнаходженн: З5З42, PiBHeHcbKa область, с. Бiла Криниця, вул. Я.Мулрого
12. Додатки

Щодатки до цього !оговору с його невiд'смною i складовою частиною.
.Що цього Щоговору додаються: ,Щодаток J\Ъ1 - розрахунок орендноi плати;
Додаток Ns2 - акт приймання-передавання орендованого Майна;

Орендодавець
захлюпаний В

Акт
приймання-передачi примiщення згiдно договору
оренди спортивного заIry (2 поверх)
м. Iрпiнь

(_01_)

_09_

2019 р,

Ми, що Еижче

пiдписалися, представники ОРЕНДОДАВЩЯ: Iрпiнська
зЕlгальноосвiтня школа I-III стуленiв ]ф13 в особi директора Захлюпаного Володимира
Миколайовича з однiеТ сторони i ОРЕНДАРЯ: ГО <Федерачiя лакросу УкраiЪи>, в ОСОбi
керiвника,Щемедюка Володимира Iванович4 з iншого боку, скJIrlли цей акт rrро наступне:
Орендодавець, згiдно рiшення шiстдесят дев'ятоi cecii сьомого скликання Ns 5325-

69-VП кПро затверджеЕня протокоrry засiдання конкурсноТ KoMiciT з розгJIяду цитаIIь про
надання в оренду комунzrльного майна вiд 10.06.2017р JФ 812019> вiд 18.06.2019 Та
Щоговором }lЪ 17 вiд 01.09.2019р. спортивний зал здав, а ОРЕНДАР прийняв примiщення
загЕ}JIьною lrлощею 287,8 кв.м, яке знrlходиться в булiвлi ОРЕНЩОДАВЦЯ за адресою сеп.
Гостомель, вул. Рекунова 11 А.
Що технiчного стану примiщення претензiй немае.
Орендодавець

