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оренди шдивщуально визначеного (нерухомого або шшого) майна, що належим
до сшльноТ власност! територ!альиих громад сш, селища та м!ста Кремщського району
частини (8,0 кв.м. )нежитловоТ будшл! НВК Кремшсько! ЗОШ 1-Ш ступен!в №ЗДНЗ,

М!сто Кремшна 01 вересня 2014 року

Ми, щэ нижче пщписалися, В!дд!л осв!ти Кремшсько! районно! державно'!
адмш!страц!1,свщоцтво про державну реестрац!ю юридично!' особи сер!я АОО №
339331видане Кремшською районною державною адм!н!страц!ею Лугансько! облает!
15.12.1993 р. номер запису про включения вщомостей про юридичну особу до СДР
1366120000000029,щентиф!кац!йний код СДРПОУ 0214202, мюцезнаходження якого: м.
Кремшна вул. Советська,2- (Орендодавець) в особ! начальника Кременчуцького Анатол!я
Михайловича, що д!е пщстав! Положения, з одного боку,та ФОП Бондар НД..,
щентифшацшний код СДРПОУ 19570007587, мюцезнаходження якого: м. Кремшна вул.
К!рова,29(дал! - Орендар) в особ! Бондар Натали 1лл!вн!, що мешкае м. Кремшна вул.
К!рова,29 та д!е на пщстав! свщоцтво про державну реестращю ф!зично! особи - шдприемця
сер!я ВОО № 927456 вндане Кремшською районною державною адм!н!страц!ею Лугансько!
облает! 05.08.2002р ,нсмер запису про включения вщомостей про ф!зичну особу-пщприемця
особу до СДР 23660П000000 1251 з шшого боку,уклали цей Догов!р про наведене нижче:

1. Предмет Договору
1.1. Орендодавець передае. а Орендар приймае в строкове платне користування окреме

шдивщуально зизначене майно (нерухоме або шше), що належить до спшьно! власност!
територ!з'1ьних громад сш, се.тища та м!ста Крем!нською району частину прим!щення
щальн; НВК Крем!нсько'! ЗОШ 1-111 ст.№ЗДНЗ (дал! - Майьо) площею 8,0 кв. м, розмщене
за идресою: м. Крем!нна вул Донецька,98 що перебу!:>ае на баланс! в!дд!лу освгш
Крем!нсько1 РДА варт!сть якого визначена зпдно з актом огпнки ка «31»липня 2014 року г
становить за незалежною, ощнкою залишковою вартютю 6924,00грн.

Акт оц!нки складасться у випадках, визначених Методикою розрахунку орендно! плати
! пропорци и розподшу за майно спшьно! власност! територ!альиих громад сш, селища та
м!ста Кремшського району (дал!-;- Методика оцшки), а саме то ч?, коли для розрахунку
орендно! плати не вимагаеться незалежна оц!нка об'екта.

1.2. Майно передаеться в оренду для продажу продуктов х^чування з метою
забезпечення як!сного харчу вання школяр!в вщповщно до д!ючого законе девства Украши.

1.3. Стан Майна на момент укладення договору (не потребуе пото-ч-^ого ремонту)
визначаеться ?в/ акт! прийманн>[-передавання за узгодженим висновком Орен;цпдавця 1
ОрендарА)'1 •.'.•-•

? , "' ' • х.

2. Умови передач! орендованого майна Орендарю
г 2.1. Орендар вступае у строкове платне користування; Майном у термш, указаний >
Договор!, але не ратше дата гддггасання Сторонами цього Дрговору та акта приймання-
пере дач! Майна. , 4

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права
власност! на це Майно. Орендовано Майно залишаеться у сшльнш власност! територ!альних
громад сш, селища та м!ста Крешнсысого району , а Орендар користуеться ним протягом
строку оренди.
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2.3. Передача Майна в оренду здшснюеться за вартютю, визначеною у зв!т! пр,
незалежну оцшку / в акт! оцшки, складскому за Методикою оцшки.

2.4. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання покладаеться на
Орендодавця.

3. Орендна плата
3.1. Орендна плата визначаеться на пщстав! Методики розрахунку орендно'1 плати 1

пропорци п розпод!лу за майно стльно! власност! територ!альних громад с!л, селища та
м!ста Крем!нського району, або за результатами конкурсу на право оренди державного
Майна! становить без ПДВ за перший мюяць оренди - вересень 2014 року 34,62 грн.

Орендна плата за перший мюяць оренди - вересень 2014 року визначаеться шляхом
коригування орендно! плати за базовий мюяць на !ндекси шфляци за серпень мюяць».

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендно! плати здшснюеться у порядку, визначеному
законодавством.

3.3. Орендна плата за кожний наступний мюяць визначаеться шляхом коригуванкя
орендно! плати за попереднш мюяць на шдекс шфляцп за наступний мюяць.

3.4. У раз! користування Майном протягом неповного календарного мюяця (першого
та/або останнього мюящв оренди) добова орендна плата за дн! користування визначаеться
згщно з чинною Методикою розрахунку на основ! орендно'1 плати за вщповщн! м!сящ
пропорцшно дням користування.

3.5. Розм!р орендноТ плати переглядаеться на вимогу одн!еТ !з Сторш у раз! змгаи
Методики п розрахунку, ютотно!' змши стану об'екта оренди з незалежних вщ Сторш причин
та в шших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. Орендна плата перераховуеться Орендарю щомгсяця не п!зн!ше 15 числа мюяця
вщповщно до пропорщй розподщу, установлених Методикою розрахунку ! чинних на кшець
перюду, за який зд!йснюеться плат!ж.

3.7. Орендна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсяз!, п!дляга<
шдексацп ! стягуеться з Орендаря у визначеному пунктом 3.6 у стввщношенн! вщповщно дс
чинного законодавства Украши з урахуванням пен! в розм!р! подвшно! обл!ково! ставки НБ^у
на дату нарахування пен! вщ суми заборгованост! за кожний день прострочення, уключаючр
день оплати.

3.8. У раз!, якщо на дату сплати орендно! плати заборговашсть за нею становит!
загалом не менше н!ж три мюяц!, Орендар також сплачуе штраф у розм!р! 3 % в!д сум!
заборгованост!.

3.9. Зайва сума орендно! плати, що надшшла Орендарю, шдлягае зал!ку в рахуноэ
подалыпих платеж!в.

3.10. У раз! припинення (роз!рвання) Договору оренди Орендар сплачуе орендну плат
до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закшчення строку д!
Договору оренди не звщьняе Орендаря вщ обов'язку сплатити заборгованють за орендноъ
платою, якщо така виникла, у ловному обсяз!, ураховуючи санкцп, Орендарю.

4. Використання амортизацшних вщрахувань
1 вщновлення орендованого Майна

4.1. Передбачен! законодавством амортизащйн! вщрахування на орендоване Майн
нараховуються йог-о Орендодавцем ! використовуються на повне вщновлення орендоваки
основних фонд!в.

4.2. Пол!пшення орендованого Майна, здшснен! за рахунок амортизац!йни
вщрахувань, е сп!льною власн!стю територ!альних громад с!л, селища та м!ста Крем!нськог
району.

4.3. Вщновлення орендованого Майна здшснюеться Орендарем вщповщно до пункт
5.4, 5.6, 6.2 цього Договору. *

4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здшснення полшшень Орендар подае заяв>
матер!али вщповщно до чинного законодавства Украши.



5. Обов'язки Орендаря
Орендар зобов'язуеться:
5.1. Використовувати орендоване Майно в!дпов!дно до його призначення та умов цього

Договору.
5.2. Своечасно и у повному обсяз! сплачувати орендну плату.
5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запоб!гати його пошкодженню 1

псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому саттарними нормами та правилами
пожежно! безпеки, пщтримувати орендоване Майно в належному сташ, не пршому, шж на
момент передач! його в оренду, з врахуванням нормального ф!зичного зносу, здшснювати
заходи протипожежно! безпеки.

5.4. Забезпечити Орендодавцю доступ на об'ект оренди з метою перевгрки його стану 1
в!дпов!дност! напряму використання за цшьовим призначенням, визначеному цим
Договором.

5.5. У раз! виникнення загрози або настання надзвичайних ситуац!й, пов'язаних з
природною стих!ею: ураган, землетрус, великий сн!гопад, ожеледиця тощо, надавати своТх
прац!вник!в для Ьс попередження та л!кв!дацп насл!дк!в.

5.6. Своечасно зд!йснювати за власний рахунок поточний та !нш! види ремонтш
орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядаеться як дозвш на здшснення
пол!пшень орендованого Майна ! не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо
компенсаци вартост! полшшень.

У раз!, якщо Орендар подае заяву на погодження Орендодавцем здшснення
нев!д'емних полшшень орендованого Майна, вш зобов'язаний надати експертний висновож
на проектно-кошторисну документащю на здшснення неввд'емних полшшень.

5.7. Протягом м!сяця п!сля укладення цього Договору застрахувати орендоване Майне
не менше, н!ж на його вартктъ за звггом про оц!нку / актом оцшки на користь в!дд!лу освгаз
Кремшсько! РДА (Орендодавця )який несе ризик випадково! загибел! чи пошкодження
об'екта оренди, у порядку, визначеному законодавством, ! надати орендодавцю каш
страхового полюу! плат!жного доручення. Постшно поновлювати догов!р страхування таким
чином, щоб увесь строк орендк Майно було застрахованим.

5.8. Щом!сяця до 15 числа надавати Орендодавцев! шформащю про перерахуванш
орендно! плати за попереднш м!сяць (коп!ю платежного доручення з вщшткок
обслуговувального банку про перерахування орендно! плати). На вимогу Орендсдавш
проводити зв!ряння взаеморозрахушав по орендних платежах ! оформляти вцщоввдн! акт!
зв!ряння.

5.9. У раз! припиненЕя або роз!рвання Договору повернута Орендодавцев! аб<
пщприемству/товариству, указаному Орендодавцем, орендоване Майно в належному стан!
не пршому, н!ж на момент передач! його в оренду, з урахуванням нормального ф!зкчног<
зносу, та вццпкодувати Орендодавцев! збитки в раз! попршення стану або втрати (повно!* аб<
частково'Г) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.10. Здшснювати витрати, пов'язан! з утриманням орендованого Майна. Протягом 1
робочих дн!в теля шдписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованог
Майна догов!р про вщшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованоп
Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.11. Нести ввдповщалъшсть за дотримання правил експлуатацп шженерних мере»
пожежно! безпеки! саштарп' в прим!щеннях зпдно !з законодавством.

5.12. У раз! змши рахунку, назви пщприемства, телефону, юридично! адрес
пов!домляти про це Орендодавця у тижневий строк.

6. Права Орендаря
Орендар мае право: 4

6.1. Використовувати орзндоване Майно в!дпов!дно до його призначення та умов цьог
Договору.

6.2. За згодою Орендодавця проводити замшу, реконструкщкх розширення, техшчв
переозброення орендованого Майна, що зумовлюе пщвищення його вартост!.



6.6. Самостшно розподоляти доходи, отриман! в результат! використання орендованоп
Майна,

7. Обов'язки Орендодавця
Орендодавець зобов'язуеться:
7.1. Передати Орендарю в оренду Майно зпдно з цим Договором за актом приймання

передавання майна, який шдписуеться одночасно з цим Договором.
7.2. Не вчиняти дш, як! б перешкоджали Орендарю користуватися орендованш

Майном на умовах цього Договору.
7.3. У випадку реоргашзацй Орендаря до пришшення чинност! цього Договор'

переукласти цей Догов1р на таких самих умовах з одним 1з правонаступниюв, якщо остаюш
згоден стати Орендарем.

7.4. У раз! здшснення Орендарем невщ'емних полшшень орендованого Майн;
орендодавець зобов'язаний здшснювати контроль-за здшсненням таких полшшень.

8. Права Орендодавця
Орендодавець мае право:
8.1. Контролювати наявяють, стан, напрями та ефективтсть використання Майна

переданого в оренду за цим Договором.
8.2. Виступати з шшдативою щодо внесения змш до цього Договору або йоге

роз!рвання:
- у раз! попршення стану орендованого Майна
- внаслщок невиконання або ненадежного виконання умов цього Договору.
8.3. Здшснювати контроль за станом Майна шляхом в1зуалыюго обстежекня з

складанням акта обстеження.

9. Вщповщзлынсть 1 вирипення спор1в за Договором
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторош

несуть вщповщальшсть зпдно з чинним законодавством Украши.
9.2. Орендодавець не вцшовщае за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вщповщае ЗЕ

зобов'язаннями Орендодавця, якщо шше не передбачено цим Договором. Орендар вцщовща*
за сво'ши зобов'язаннями 1 за зобов'язаннями, за якими вш е правонаступником, виключнс
власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоваш
державне Майно.

9.3. Спори, як! виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирппет ш.ияхст
переговор!в, вирхшуються в судовому порядку.

10. Строк чшшосп, умови змши та припинення Договору
10.1. Цей Догов1р укладено строком до трьох, що д!е з «01»вересня 2014 року до <

31 »серпня 2017 року включнс
10.2. Умови цього Договору збер!гають силу протягом усього строку цього Договару, >

тому числ! у випадках, коли п!сля його укладення законодавством установлено правила, щс
пог1ршують становище Орендаря, а в частит зобов'язань Орендаря щодо орендно!' плати -
до виконаиня зобов'язань.

10.3. Змши до умов цього Договору або його роз!рвання допускаються за взаемно'
згоди Сторш. Зм1ни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного м1сяця з датт
IX подання до розгляду шшою Стороною.(3мши викладаються додатковою угодою яка е не
ввд' емною частиною до цього договору).

10.4. У раз! вщсутност! заяви опте! 1з Сторш про припинення цього Договору або змш\о умов п1сля закшчення строку його чинност! протягом одного мхсяця Догов1р вважаеться

продовженим на той самий строк 1 на тих самих умовах, як! були. передбачет щш
Договором. Зазначет дп оформляються додатковим договором, який е невщ'шнок
частиною Договору при обов'язковш наявност! дозволу органу, уповноБаженого управлятн
об'ектом оренди.



__
10.5. Реоргашзащя Орендодавця або перехщ права власносп на орендоване Маяв

трет1м особам не е пщставою для змши або припинення чинност! цього Договору. 1 В1
збер!гае свою чинтсть для нового власника орендованого Майна (його правонастушишв),;
винятком випадку приватизаци орендованого Майна Орендарем.

10.6. Чинтсть цього Договору припинясться внаслщж:
закшчення строку, на який його було укладено;

приватизаци орендованого майна Орендарем;

загибел! орендованого Майна;

достроково за взаемною згодою Сторш або за ршенням суду:

банкрутства Орендаря:
лшвщацп Орендаря — юридично'1 особи;
у раз! смертг Орендаря (якщо Орендарем е ф!зична особа).

10.7. У раз! припинення або роз1рвання Договору полшшення орендованого Майн
здшснеш Орендарем за рахунок власних коптв, як! можна вщокремити в!д орендованог
Майна не завдаючи йому шкоди, е властстю Орендаря, а невщ'емне полшшення-
власн1стю Орендодавця.

10.8. У раз! припинення або роз!рвання цього Договору Майно протягом трьох робочк
дтв повертаеться Орендарем Орендодавцю .

У раз!, якщо Орендар затримав повернення Майна, вш несе ризик його випа/1ково1
знищення або випадкового пошкодження.

10.9. Майно вважаеться поверненим Орендодавцю з моменту пщписання Сторонам
акта приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання 15
повернення Майна покладаеться на Орендаря.

10.10. Якщо Орендар не виконуе обов'язку щодо поверненкя Майка, Орендодажгдъ м;
право вимагати в!д Орендаря сплати неустойки у розм!р1 10% за користування Майном :
час прострочення.

10.11. Взаемовщносини Сторш, не врегульоваш цим Договором, регулюються чинни
законодавством Украгни.

10.12. Цей Догов1р укладено в 2 (двох) прим!рниках, кожен з яких мае однако!
юридичну силу.

11. Платежи! та погатов! реквгзити Сторш
Орендодавець _В1ддш освгш Кремшськког РДА 92900 м.Кремшна вул..Советська,2ксд
02142023 р\р35426201037637,МФО 804013 в ГУДКСУу Луганськш облает!
Орендар ФОП Бондар Н.1. ,92900 м. Кремшна вул..К1рова,29

12. Додатки
Додатки до цього Договору е його невщ'емною 1 складовою частиною. Дс щс

Договору додаються:
розрахунок орендно! плати;

зв!т про оцшку / акт оцшки Майна, що передаеться в оренду;
акт приймання-передавання^орендованого Майна;

л . '•„-- • - АОрендодавеп ! Орендар

1дд1л1освгги КреЦнЬк^РДА ФОП Бондар




