
Щоговiр М 15

оренди об'ектiв комунirльноТ власностi територiа;rьноТ громади MicTa Iрпеня

м.Iрпiнь 01 тоавня 2019 о.

Ми, що нижче пiдписалися, Iрпiнська загальноосвiтня школа I-IП сryпенiв NЬ 13 Iрпiнськоi MicbKoT
рали КиiЪськоi областi, мiсцезнаходження якоi: сел, Гостомель, вул. Рекунова, буд. 11а (надалi
Балансоугримувач), в особi директора Захлюпапого Володимира Миколайовича_ з одного боку, та
ГО <<Федерацiя дзюдо Iрпiнського регiону>> iдентифiкацiйний код юридичноТ особи М 42035444, в особi
президента СтарковоТ Олександри Вiкторiвни, мiсцезнаходження якого: 08200, КиТвська обл., м.Iрпiнь,
вул, Унiверситетська 11-Щ (надалi Орендар), з iншого бокууклали цейдоговiр про наведене ни)кче:

1. Предмет Щоговору

1,1. Орендодавець переда€, а Орендар приймае в строкове платне користування комунrшьне майно
пDимiщення споDтпвного за.lry (далi - Майно) площею 1б5 кв.м розмiщене за адресою с.Гостомель, вул.
Рекунова, бrц. 11А, будiвлi Iрпiпськоi загальпоосвiтньоТ школи I-III сryпепiв Л} 13 Iрпiнськоi
Micbkoi ради Киiъськоi областi, BapTicTb якого визначена згiдно зi звiтом про оцiнку майн м z-бtзtzоtg i
становить за незiLлежною оцiнкою 195б35б.00 грн. (без IUIB).
1.2. Майно передаеться в оренду з метою для проведецня занять по дзюдо.
1.3.CTaH Майна на момент укJIаденrш договору (потребус / не потDебуе поточного або капiтального чи
поточного i капiтального ремонry) визначасться в akTi приймання-передавання i за узгодженим висновком
Балансоугримувача i Орендаря.

2. Умови передачi орендованого майна Орепдарю
2.1, Орендар вступае у строкове платне користування Майном у TepMiH, указiний у !оговорi, а.ле 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,
ВлаоникоМ Майна залишастьСя ЗШ I-III стчпенiв ЛЬ 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, складеному за Методикою оцiнки.
2.4. обов'язок щодо скJIадання акта приймання-передаваннlI покладасться на Орендодавця (додаток 2).

3. Орендна плата

з,1, Орендна шIата визначаеться на пiдставi Методики розрахунку оренднот гlлати комунального майна
територiальнот громади м.Iрпiнь (далi - Методика розрахунку), затвердженого рiшенrшм сорок сьомоi ceoiT
шостого скJIикання NsЗ424-47-VI вiд 15,09.2013р., рiшенням двадцять першоТ ceciT сьомого скJIикання
Ns1250-21- VI вiд 15.09.201бр., "Про затвердження протоколу вiд 29.08.2016р,, Nb7i2016 засiдання
конкурсноi KoMiciT з розгляду питань про наданнJI в орендукомун{rльного майна" i становить з ПР за
базовий мiсяць оренди i в подальшому пiдлягае iндексацiт (додаток 1).
3,2.нарахування Пщв на суму оренднот плати здiйснюсться у порядку, визначеному законодавством.
3.3. Орендна плата за кожний насryпний мiсяць визначаеться шляхом коригування орендноi IIJIати за
попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцiТ за наступний мiсяць.
3.4. У разi корисryвання Майном протягом неповного календарного мiсяця (першою та/або останнього
мiсяцiв оренди) добова орендна плата за днi користування визначаеться згiдно з чинною Методикою
розрахунку на ocHoBi орендноТ плати за вiдповiднi мiсяцi пропорчiйно дням корисцлання.
3.5. Розмiр орендноi плати переглядаеться на вимогу однiеi'iз CTopiH у разi.ri"" йIеrод"п" ii розрахунку,
icToTHoi змiни стану об'екта оренди з незалежних вiд CTopiH прr""н ,Ь в iнших випадках, передбачених
чинним законодавством.
з.6. Орендна плата перераховуеться щомiсяця не пiзнiше 15 числа мiсяця наступного за звiтним.
З.7. Орендна IUIaTa, перерахована несвосчасно або не в повному обсязi, пiдlягае iндексацiТ i стягуеться до
бЮДЖеry Та БаЛаНСОl,ТРИМувачу у визначеному пунктом 3.6 спiввiдношеннi вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни з урахуванням пенi в розмiрi подвiйнот облiковот ставки НБу на дату нарахування
пенi вiд суми заборгованостi за кожний день прострочення, укJIючаючи день оплати.
з.8. У разi, якщо на дату сплати орендноТ плати заборгованiсть за нею становить загzшlом не менше Hi;tt три
мiсяцi, Орендар також сплачуе штраф у розмiрi 25 Yо вiд суми заборгованостi. 3.9. Зайва c5rMa орендноТ
плати, що надiйшла Балансоутримувачу, пiдлягае залiку в рахунок ПОДiШЬШIlD( платежiв.
3.9, Зобов'язання Орендаря за сплатою орендноi плати забезпеч}тоться у виглядi завдатку в розмiрi не
меншому, нiж орендна IUIaTa за перший (базовий) мiсяць оренди, який вноситься в рахунок плати за
останнiй мiсяць оренди.
3.10. У разi припинення (розiрвання) Щоговору оренди Орендар сплачус орендну плаry до дня повернення



майна за актом приймання-передавання включно. Закiнчення строку дii ,щоговору оренди

Орендаря вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникJIа, у
обсязi, ураховуючи санкцiт, до мiського бюлжеry та Балансоутримувачу,

4. Використання амортизацiйп их вiдрахувань i вiдновлення орендованого Майца
4. 1 .Передбаченi законодавством амортизацiйнi вiдрахування на орендоване Майно нараховуються

Балансоlтримувачем i використовуються на повне вiдновлення орендованих основних фондiв
4.2. Полiпшення орендованого Майна, здiйсненt за рахунок амортизацiйних вiдрахувань, с

територiальноТ громади.
4.З. ВiдноВленнЯ орендованОго Майна здiйснюеться орендарем вiдповiдно до пунктiв 5.з,5.6,6,3 цього

fi:ъr.ьар не вправi проводити замiну, реконструкцiю, розширення, технiчне переозбросння та iншi

полiпшення орендованого майна без отримання згоди Орендодавця В установленомУ чинниМ

законодавством порядку. Здiйснене Орендарем полiпшення орендованого майна е власнiстю

територiальноi громади MicTa.

5. Обов'язки Орендаря
Орендар зобов'язуеться:
S. t. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначеннrI та }мов цього Щоговору.

5.2. Свосчасно й у повному обсязi сплачувати орендну плату,

5.з. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобiгати його пошкодженню i псуванню, тримати

Майно в порядку, .r"рЬбu.ra"отлгу санiтарними нормами та правилами пожежноТ безпеки, пiдтриlvгувати

орендоване Майно в нЕIлежному cTaHi, не гiршому, нiж на момент передачi його в оренду, з врахуванням

пърr-""о.о фiзичного зносу, здiйснювати заходи протипожежноi безпеки.

5,4. ЗабезпечиЪи Орендодавцю i Балансоугримувачу доступ на об'ект оренди з метою перевiрки його стану

i вiдповiднОстi напрямУ використання за цiльовим призначенням, визначеномУ Цим,Щоговором.

5.5. У разi виникrЪ*r"" .u.pb." або настаннJI надзвиЧайних сиryацiй, пов'язаних з природною стихiею:

ураган, землетрус, великий снiгопад, ожеледиця тощо, надавати cBoix працiвникiв для ix попередження та

лiквИацii наслiдкiв.
5.6, Своечасно здiйснювати за власний рахунок капiтальний, поточниЙ та iншi видИ peMoHTiB

орондованого Майна. tIя умова ,Щоговору не розшядасться як дозвiл на здiйснення полiпшень

ор""до"u"ого Майна i не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсацiТ BapTocTi полiпшень.

у разi, якщо Орендар подас заяву на погодження Орендодавцем здiйснення невiд'емних полiпшень

орендованого Майна, BiH зобов'язаний надати експертний висновок на проектно-кошторисну

докуN{ентацiю на здiйснення невiд'емних полiпшень.

5.7, Протягом мiсяця пiсля укладення цього Щоговору застрахувати орендоване Майно не менше, нiж на

його BapTicTb за звiтом про оцiнку/актом оцiнки на користь Орепдодавця, який несе ризик випадковоТ

загибелi чи пошкоДження об'екта оренди, порядку, визначеному законодавством, i надати орендодавцю

копiт страхового полiсу i платiжного дор)чення, Постiйно поновлювати договiр страхування таким чином,

щоб 1ъесь строк оренди Майно було застрахованим.

5.8. Щомiсяця до 15 числа надавати Орендодавцевi iнформацiю про перерах}ъання орендноi плати за п

опереднiй мiсяць (копiю платiжного дор}л{ення з вiдмiткою обслуговувального банку про перерахування

орендноi платИ БалансоугРим}tsачу. На вимогУ БалансоlтРимувача проводити звiряння взасморозрахункiв

по орендних платежах i оформляти вiдповiднi акти звiряння.

5.9. У разi припинення або-розiрвання ,Щоговору поверн}"ги Орендодавцевi або пiдприемству/товариству,

y**urrory Орендодавц"r, ор"пдЬ"ане Майно в належному cTaHi, не гiршому, нiж на момент передачi його

в оренду, з урахуванням нормzrльного фiзичного зносу, та вiдшкодувати Орендодавцевi збитки в разi

.ro.ip-""", стану або втрати (повноI або частковоi) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.10. ЗдiИснювати ""rрй", 
пов'язанi з угриманням орендованого Майна, або протягом 15 робочих днiв

пiсля пiдписання ц"оaо ,Щоговору укJIасти з комунальними пiдприсмствами договiр про надання

;:r#:#-"IoXT#*1#J?u ооrоrruння правил експлуатацii iнженерних мереж, пожежноТ безпеки i

caHiTapii в примiщеннях згiдно iз законодавством.

5.|2. i разi змiни рахунку, нitзви пiдприемства, телефону, юридичнот адреси повiдомляти про це

Орендодавцяутижневийстрок. J ?

5,13.Здiйснити нотарi{lльне посвiдчення та державну реестрацiю цього ,Щоговору (якщо це передбачено

законодавством) за рах}т{ок cBoix коштiв.
б. Права Орешдаря

Орендар ма€ право:
O.i. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначення та умов цього ,Щоговору.

6.2, За.Ъодоо Орендодавця проводити замiну, реконструкцiю, розширення, технiчне переозброення

орендованого Майна, що з}мовлюе пiдвищення його BapTocTi,

6.З. Iнiцiювати списання орендованого Майна Балансоутримувачем.



,амостiйно розподiляти доходи, отриманi в результатi використання орендованого Майна, створювати
liальнi фо"д" (розвитку виробництва, соцiально-культурних заходiв тощо).

7. Обов'язки Орендодавця
/.1. Передати Орендарю в оренду Майно згiдно з цим .Щоговором за актом приймання-передавання маЙна,

який пiдписуеться одночасно з цим ,Щоговором, а в разi оренди нер}хомого Майна на строк не менше 2

poKiB 7 мiсяцiв - пiсля державноi реестрацiТ,Щоговору.
7.2, Не вчиЕяти дiй, якi б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим МаЙном на )rмoBax цього

,Щоговору.
7 .З. У випадку реорганiзацii Орендаря до припинення чин}tостi цього .Щоговору переукJIасти цеЙ ,Щоговiр
на таких самих умовах з одним iз правонасryпникiв, якщо останнiй згоден стати Орендарем.
7.4.У разi здiйснення Орендарем невiд'емних полiпшень орендованого Майна орендодавець зобов'язаниЙ
здiйснювати контроль за здiйсненням таких полiпшень.

!оговiр може мiстити або не мiстити зобов'язання Орендодавця щодо вiдшкодування полiпшень Майна.
7.5. Вiдшкодувати Орендарю у разi приватизацiТ орендованого Майна BapTicTb зроблених ocTaHHiM

невiдокремлюваних полiпшень орендованого Майна, за наявностi згоди Орендодавця на TaKi полiпшення
в межах збiльшення BapTocTi орендованого Майна в результатi таких полiпшень.

8. Права Орендодавця
Орендодавець ма€ право:
8,1. Контролювати наявнiсть, стан, напрями та ефективнiсть використання Майна, переданого в оренду за

цим,Щоговором.
8.2. Вистlтlати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього.Щоговору або його розiрвання у разi погiршення
стану орендованого Майна внаслiдок невиконання або неналежного виконання умов 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 невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим ,Щоговором Сторони несугь
вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством Украiни.
9.2, Орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вiдповiдае за зобов'язаннями
Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим,Щоговором. Орендар вiдповiдас за своiми зобов'язаннями i за
зобов'язаннями, за якими BiH е правонаступником, викJIючно власним майном. Стягнення за цими
зобов'язаннями не може буги звернене на орендоване комунчrльне Майно.
9.3. Спори, якi виникаrоть за цим .Щоговором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом переговорiв,
вирiшуються в судовому порядку.

10. Строк чинностiо умови змiни та припинення Щоговору

10.1. Щей.ЩогоЬiр дiе з " ,0l "!___05_ 2019р, по " 31 " 11 2021 р. (2 роки 7 мiсяцiв)

10,2. Умови,ц**9 Щqовору зберiгають силу протягом усього строку цього ,Щоговору, у тому числi у
випацках, коли пiсля його укладQннJI законодавством установлено правила, що погiрш},ють становище
Орендаря, а в частинi зобов'язань"Сlрендаря щодо орендноТ плати - до виконання зобовlязань.
10.3. Змiни до умов цього ЩогоЬору або його розiрвання допускаються за взаемноТ згоди Сюрiн. Змiни, що
пропонуються внести, розгJIядаються протягом одного мiсяця з дати ik подання до розгляду iншою
Стороною.
10.4. За два мiсяцi до закiнчення строку договору Орендар подае заяву на продовження цього договору, У
разi вiдсугностi заяви, договiр пiсля закiнчення його строку вв€Dкаеться припиненим.
10.5. Реорганiзацiя Орендодавця або перехiд права власностi на орендоване Майно TpeTiM особам не е
пiдставою для змiни або припинення чинностi цього !оговору, i BiH зберiгас свою чиннiсть для нового
власника орендованого Майна (його правонасryпникiв), за винятком випадку приватизацii орендованого
Майна Ореrцарем.
10.6. Чиннiсть цього ,Щоговору припинясться внаслiдок:

закiнчення строку, на який його було укладено;
приватизацiТ орендованого майна Орендарем;
загибелi орендованого Майна;
достроково за взаемною згодою CTopiH або за рiшенням сlду;
банкругства Орендаря;
лiквiдацiТ Орендаря - юридичноТ особи;

у разi cMepTi Орендаря (якщо Орендарем с фiзична особа).
10.7. У разi припинення або розiрвання ,Щоговору полiпшення орендованого Майна, здiйсненi Орендарем
за рах}нок власних коштiв, якi можна вiдокремити вiд орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, е

власнiстю Орендаря, а невiд'емне полiпшення - власнiстю Орендодавця.
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Орендодавця, компенсуеться Орендодавцем припинення (розiрвання ,Щоговорупlсля )

пlдлягае компенсацiт
0 .9 у разi припиненнJI розiрвання Щоговору протягом трьох робочих днiвабо цього Майно

Орендарем Орендодавцю. разi, Орендар затримав повернення Майна, BlH несе ризику якЩо

випадкового знищеннrI або випадкового пошкоддення,

10.10. Майно ввЕDкасться поверненим ОрендодавцюБалансоугримрачу з моменту пlдписання

акта приймання-передавання. обов'язок щодо скJIадання акта приймання-передавання про

Майна покJIадасться на Орендаря,

10.11. Якщо Орендар не виконуе обов'язку щодо повернення Майна, Орендодавець мае право вимагати вrд

оренларя сплати неустойки у розмiрi 50 И вiд BapTocTi майна з урахуванням iндексiв iнфляцii на момент

його поверненЕя за користування Майном за час прострочення,

|0.12. Взаемовiдно"""' Йорiн, не врегульованi цим ,Щоговором, регулюються чинним законодавством

Украiни.
rо.rз. Щей Щоговiр укJIадено в 4 (чотирьох) примiрниках, кожен з яких мае однакову юридич}ry силу, по

два для Балансоугр"rу*u"у, Орендодавцю, Оренларю й вiддiлу ЖКГ lрпiнськоi MicbKoT ради,

11. Платiжнi та поштовi реквiзити Сторiп

Балансоутримувач (Оренлолавець) :

Iрпiнська,u.-t"оо"вiтня школа I-III сryпенiв J\! 13

IрпiнськоI MicbKoT ради Киiвськоi областi

0Bz9o, сел. ГоотоМель, вул. Рекунова, бул, 11а

Орепдар:
Гб <Федерацiя дзюдо Iрпiнського регiону>
iдентифiкачiйний код юридичноТ особи Np 42035444

мiсцезнаходжеr"" "no.o, 
08200, Киiвська обл., м.Iрпiнь, вул. Унiверситетська 11-.Щ

12. Додатки

,щодатки до цього,щоговору е його невiд'емною i складовою частиною,

,Що цього Щоговору додаються:

,Щодаток Nч1 - розрахунок орендноi плати;

Iод*оп Ns2 _ lкт приймання_передаваншI орендованого майна;

Орендодавець
Зашюпаний В.М.

*
о:.

ов



Акт
приймання-передачi примiщення згiдно договору

оренди спортивного залу (4 поверх)

м. Iрпiнъ (_01_) _05_ 2019 р.

Ми, що нижче пiдписалися, представники орЕндОДДВЦЯ: Iрпiнсъка

заг€tJIьноосвiтня школа I-III ступенiв Jф13 в особi директора Захлюпаного

ВолодиМира МиКолайовиЧа з однiеi сторони i ОРЕ,НЩДРЯ: ГО <Федерацiя

дзюдО Iрпiнського регiону>>, в особi президента СтарковоТ олександри

Вiкторiвни, з iншого боку, склаJIи цей акт про настуtIне:

орендодавецъ, Згiдно рiшення шiстдесят п'ятоi cecii сьомого скликання

J\b 4920-65-VII <Про затвердження протоколу засiдання KoнKypcHoi KoMicii по

розгляду питань про надання в оренду комунаJIьного майна вtд 25.02.2019р.

Ns 4/2019>> вiд 14.0з.19р.та,Щоговором J\ъ 15 вiд 01.05.2019р. спортивний зал

здав, а ОРЕНЩДР прийняВ примiщення загалъною площею 165 кв,м, яке

знаходиться в будiвлi орЕндоддвIUI за адресою сел, Гостомелъ, вул,

Рекунова 11 А.

,що технiчного стаIIу примiщення претензiй немае,

0рецдодавець о

захлюпаний В.м

N4.п
t-lll ст

AcTt
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