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Договор №.8"*"'

оренди шдивщуально визначеного (нерухомого або шшого) майна, що належить
до спшьно! власност! територ!альних громад сш, селища та м!ста Кремшського району
частини (7,5 кв.м. )нежитлов Я будшл! Краснор!ченсько*1 ЗОШ 1-111 ступен!в .

Мюто Кремшна 20 листопада 2014 року

Ми, що нижче шдписалися, В!дд!л осв!ти Крем!нськоТ районно! державно!
адмш!стращ1,св!доцтво про державну реестращю 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
13б6120000000029,щентиф!кацшний код СДРПОУ 0214202, м!сцезнаходження якого: м.
Кремшна вул. Советська,2- (Орендодавець) в особ! начальника Кременчуцького Анатолш
Михайловича, що д!е пщстав! Положения, з одного боку,та ФОП Якунш М.О.
!дентиф!кацшний код СДРПОУ 1879815454, мюцезнаходження якого: смт. Краснор!ченське
кв.Станкостро!тел!в 9\63 (дал! - Орендар) в особ! Якунш Михаиле Олексщович що мешкае
смт. Краснор!ченське кв.Станюстро!тел!в 9\63 та д!е на пщстав! свщоцтво про державну
реестрац!ю ф!зичноТ особи - тцприемця сер!я ААБ № 550449 видане Кремшською .
районною державною адштстращею Лугансько! облает! 01.09.2011р., номер запису про
включения вщомостей про ф!зичну особу-пщприемця особу до СДР 23660000000003023 з
шшого боку,уклали цей Догов1р про наведене нижче:

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

!ндив!дуалъно визначене майно (нерухоме або шше), що належить до сшльно! власност]
територ!альних громад с!л, селища та мюта Кремшського району частину пришшення
Краснор!чечсько! ЗОШ 1-111 ступетв (дал! - Майно) площею 7,5 кв. м, розмпцене за
адресою: Кремшський район стм. Краснор!ченське кв. Версто5уд!вник!в, 5 що перебувае на
баланс! вщщлу осв!ти КремшеькоТ РДА варт!сть якого визначена згщно з актом ощнки на
«31» жовтня 2014 року ! становить за незалежною оцшкою залишковою варт!стю 5115,ОС
грн.

Акт оцшки складаеться у випадках, визначених Методикою розрахунку орендно! плати
! пропорцп п розподшу за майно спшьно! власност! територ!альних громад с!л, селиода ТЕ
мюта Крешнського району (дал! —• Методика оцшки), а саме тод!, коли для розрахунк}
орендно! плати не вимагаеться незалежна оц!нка об'екта.

1.2. Майно передаеться в оренду для продажу продуктов харчування з меток
забезпечення як!сного харчування школяр!в в!дпов!дно до д!ючого законодавства Украши.

1.3. Стан Майна на момент укладення договору (не потребуе поточного ремонту;
визначаеться в акт! приймакня-передавания за узгодженим висновком Орендодавдя
Орендаря.

2. Умови передач! орендованого майна Орендарю
2.1. Орендар вступае у строкове платне користування Майном у термш, указаний )

Договор!, але не ранше дати тдписання Сторонами цього Договору та* акта приймання
передач! Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря прав;
власност! на це Майно. Орендовано Майно залишаеться у спшьнш власност! територ!альнш
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громад с!л, селища та м!ста Кремшського району , а Орендар користуеться ним протягом
строку орекди.

2.3. Передача Майна в оренду здшснюеться за варт!стю, визначеною у звгп про
незалежну оцшку / в акт! оцшки, складеному за Методикою ощнки.

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

3. Орендна плата
3.1. Орендна плата визначаеться на шдстав! Методики розрахунку орендно!' платя 1

пропорцп п розподшу за майно спшьшх власност! територ!альних громад с!л, селища та
м!ста Крем!чського району, становить без ПДВ за перший м!сяць оренди - грудень 2014
року 25,58 грн.

Орендна плата за перший м!сяць оренди - грудень 2014 року визначаеться шляхом
коригування орендно! плати за базовий мюяць на шдекси шфляци за листопад мюяць».

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

3.3. Орендна плата за кожний наступний мюяць визначаеться шляхом коригувакня
орендно! плати за попереднш мюяць на шдекс шфляцн за наступний м!сяць.

3.4. У раз! користування Майном протягом неловкого календарного м!сяця (пер того
та/або останнього мюящв орекди) добова орендна плата за дн! користування визначаеться
зпдно з чинною Методикою розрахунку на основ! орендно! плати за в!дпов!дн! м!сяц!
пропорц!йно дням користування.

3.5. Розм!р орендно! плати переглядаеться на вимогу одн!е'1 !з Сторш у раз! зм!ни
Методики п розрахунку, !стотно! зм!ни стану об'екта оренди з незалежних в!д Сторш причин
та в шших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. Орендна плата перераховуеться Орендарю щрмюяця не шзшше 15 числа м!сяця
в!дпов!дно до пропорцш розпод!лу, установлених Методикою розрахунку ! чинних на кшекь
пер!оду, за який зд!йснюеться плапж.

3.7. Орендна плата, перарахована несвоечасно або не в повному обсяз!, тдлягае
шдексацп 1 стягуеться з Орендаря у визначеному пунктом 3.6 у стввщношенш в'щповщно до
чинного законодавства Украши з ^ахуванням пен! в розм!р! подв!йно! обшхово! ставки НБУ
на дату нарахування пен! в!д суми заборгованост! за кожний день прострочення, уключаючи
день оплати.

3.8. У раз!, якщо на дату сплати орендно! плати заборгованють за нею становшь
загалом не менше н!ж три м!сяц!, Орендар також сплачуе штраф у розм!р! 3 % в!д с\ и
заборгованост!.

3.9. Зайва сума орендноГ плати, що надшшла Орендарю, п!длягае зал!ку в рахунек
подальших платеж!в.

3.10. У раз! припинення (роз!рвання) Договору оренди Орендар сплачуе орендну плату
до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закшчення строку дп
Договору оренди не звшьняе Орендаря в!д обов'язку сплатити заборгован!сть за оренцною
платою, якщо така виникла, у повному обсяз!, ураховуючи санкци, Орендарю.

. „ .„ а
4. Використання амортизащиних ввдрахувань

1 виновлення орендованого Майна
4.1. Передбачен! законодавством амортизащйн! в!драхування на орендоване Майно

нараховуються його Орендодавцем ! використовуються на повне вщновлення орендованих
основних фонд!в.

4.2. Пол!пшення орен,:ованого Майна, здшснен! за рахунок амортизац1йнмх
вщрахувань, е спшьною власн1стю територ!альних громад с!л, селища та м!ста Крем!нського

району. ц

4.3. В!дновлення орендованого Майна зд!йснюеться Орендарем в!дпов!дно до пункта
5.4. 5.6, 6.2 цього Договору.

4.4. Для отримання згодк Орендодавця на здшснення пол!пшень Орендар подае заяву !
матер!али в!дпов!дно до чинного законодавства Украши.



5. Обов'язки Орендаря
Орендар зобов'язуеться:
5.1. Використовувати ореядоване Майно вщповщно до його призначення та умов цього

Договору.
5.2. Своечасно и у повному обсяз! сплачувати орендну плату.
5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запоб1гати його пошкодженню I

псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому саштарними нормами та правилами
пожежно! безпеки, пщтримувати орендоване Майно в надежному стан!, не пршому, н!ж на
момент передач! його в оренду, з врахуванням нормального ф!зичного зносу, зд!йснювати
заходи протипожежно! безпекк.

5.4. Забезпечити Орендодавцю доступ на об'ект оренди з метою перев!рки його стану з
в!дповщност! нзпряму використання за щльовим призначенням, визначеному цим
Договором.

5.5. У раз! виникнення загрози або настання надзвичайних ситуащй, пов'язашх 5
природною стих!ею: ураган, землетрус, великий стгопад, ожеледиця тощо, надавати свей
прац!вник!в для к попередження та лшвщащТ насл!дк!в.

5.6. Своечасно здшснювати за власний рахунок поточний та !нш! види ремонт!Е
орендованого Майна. Ця уыова Договору не розглядаеться як догвш на здшсаеяня
пол!пшень орендованого Майна ! не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодс
компенсацп вартост! полшшень.

У раз!, якщо Орендар подае заяву на погодження Орендодавцем здШснення
невщ'емних полшшень орендованого Майна, в!н зобов'язаний надати експертний висковоь
на проектно-кошторисну документацйо на здшснення невщ'емних полшшень.

5.7. Протягом м!сяця шоля укладення цього Договору застрахуватк орендоване Майне
не менше, н!ж на його вартгс'п за звггом про оц!нку / актом оцшки на користь в!дд!лу освга
Кремшсько! РДА (Орендодавця )який несе ризик випадково'1 загибал! чи пошкодженш
об'екта оренди, у порядку, визначеному законодавством, ! надати орендодавцю кс 11
страхового пол!су! плат!жного доручення. Постшно поновлювати догов!р страхування тахго/
чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5.8. Щомюяця до 15 числа надавати Орендодавпев! 1нформац1ю про перерахуванш
орендно! плати за попере_;нш м!сяць (коп!ю плат!жного дор^ення з вщшткок
обслуговувального банку про перерахування орендно! плати). На вимогу Орендодавш
проводити зв!ряння взаеморозрахунйв по орендних платежах ! оформляти В!ДПОВ!ДЕ! атш
зв!ряння.

5.9. У раз! припинення або роз!рвання Договору повернути Орендодавцеи абс
п!дприемству/товариству, указаному Орендодавцем, орендоване Майно в надежному стан!
не пршому, шж на момент передач! його в оренду, з урахуванням нормального ф!зкчног<
зносу, та вщшкодувати Оренп ;>давцев! збитки в раз! попршення стану або втрати (ПОВЕО'! абс
частковоУ) орендованого МаЙ1 а з вини Орендаря.

5.10. Здшснювати витраги, пов'язан! з утриманням орендованого Майна. Протягом 1:
робочих дн!в теля пщписанш: цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованоп
Майна догов!р про вщнкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованоп
Майна та издания комунальних послуг Орендарю.

5.11. Нести в!дпов!дальн!сть за дотримання правил експлуатацц' !нженерних мереж
пожежно! безпеки ! сан!тарп в примщеннях зпдно !з законодавством.

5.12. У раз! змши рзхунку, назви тдприемства, телефону, юридично! адрес]
повщомляти про це Орендода^ця у тижневий строк.

6. Права Орендаря
Орендар мае право: *
6.1. Використовувати орендоване Майно вщповщно до його призначення та умов цьог<

Договору.
6.2. За згодою Орендодавця проводити зам!ну, реконструкщю, розширення, технгчн

переозброення орендованого Майна, що зумовлюе пщвищення його вартэст!.



6.6. Самостшно розподшяти доходи, отримат в результат! використання орендоваь

Майна.
7. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов' язуеться:
7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згщно з цим Договором за актом приймання-

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

Майном на умовах цього Договору.
7.3. У випадку реоргатзаци Орендаря до припинення чинност! цього Договору

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

7.4. У раз! здшснення Орендарем невщ'емких полшшень орендованого Майна
Орендодавець зобов'язаний здшснювати контроль за здШсненням таких полшшень.

8. Права Орендодавця
Орендодавець мае право:
8.1. Контролювати наявшсть, стан, напрями та ефектившсть використання Мгйна,

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

роз1рвання:
- у раз! попршення стану орендованого Майна
- внаслщок невиконання або ненадежного виконання умов цього Договору.
8.3. Здшснювати контроль за станом Майна шляхом в1зуалъного обстеженяя з!

складанням акта обстеження.

9. Вщповщгльтсть 1 вирипення спор!в за Договором
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони

несуть вщповщальтсть згщно з чинним законодавством Украши.
9.2. Орендодавець не вщповщае за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вцщовщае за

зобов'язаннями Орендодавця, якщо шше не передбачено цим Договором. Орендар в1дповща«
за своши зобов'язаннями 1 за зобов'язаннями, за якими в!н е празонаст\-пником, виключнс
власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоваш
державне Майно.

9.3. Спори, як! виникают, за цим Договором або в зв'язку з ним, не виршет шлягхо?
переговорхв, виршуються в судовому порядку.

10. Строк ЧИВНОСТ1, умови змши та припинення Договору
10.1. Цей Догов1р укладено етроком до трьох рок!в, що д!е з «20 «листопада 2014 рок

до « 18 » листопада 2017 року включно.
10.2. Умови цього Договору збер!гають силу протягом усього строку цього Договору,

тому числ! у випадках, коли теля його укладення законодавством установлено правила, ц
попршують становище Орендаря, а в частит зобов'язань Орендаря щодо орендно\ плати -
до виконання зобов'язань.

10.3. Змши до умов цього Договору або його роз!рвання допускаються за взаем к
згоди Сторш. Змши, що пропонуються внести, розглядаються проткгом одного мгсяця з да
IX подання до розгляду шшою Стороною.(Змши викладаються додатковою угодою яка е
вщ' емною частиною до цього договору).

10.4. У раз! ввдсутност! заяви одше! 1з Сторш про припинення цього Договору або зм!
його умов теля закшчення строку його чинност! протягом одного м!сяця Догов1р вважаслт
продовженим на той самий строк 1 на тих самих умовах, як! були»передбачет п
Договором. Зазначен! дп оформляються додатковим договором, який е невщ'емн
частиною Договору при обов'язковш наявност! дозволу органу, утювноваженого управд;
об'ектом оренди.



10.5. Реорган1зац1я Орендодавця або перехщ права власност! на орендоване Майно
тре-пм особам не е пщставою для змши або припинення чинност! цього Договору, 1 вш
збер!гае свою чинтсть для нового власника орендованого Майна (його правонаступник:]»", з
винятком випадку приватизацй орендованого Майна Орендарем.

10.6. Чинтсть цього Договору припиняеться внаслщок:
закшчення строку, на який його було укладено;

приватизацп орендованого майна Орендарем;
загибел! орендованого Майна;

достроково за взаемною згодою Сторш або за ршенням суду;
банкрутства Орендаря;

лжвщацп Орендаря — юридично!' особи;

у раз! смерт! Орендаря (якщо Орендарем е фгзична особа).

10.7. У раз! припинення або роз!рвання Договору полшшення орендованого Майна,
здшснет Орендарем за рахунок власних конгпв, як! можна вцюкремити в!д орендованого
Майна не завдаючи йому шкоди, е власнютю Орендаря, а невщ'емне полшшекня —
власнютю Орендодавця.

10.8. У раз! припинення або роз!рвання цього Договору Майно протягом трьох ро(5очих
дн1в повертаеться Орендарем Срендодавцю .

У раз1, якщо Орендар затримав повернення Майна, вш несе ризик його випадкового
знищення або випадкового пошкодження.

10.9. Майно вважаеться ловерненим Орендодавцю з моменту тдписання Сторонами
акта приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання лю
повернення Майна покладаеться на Орендаря.

10.10. Якщо Орендар не никонуе обов'язку щодо повернення Майна, Орендодавець мае
право вимагати вщ Орендаря шлати неустойки у розм!р! 10% за користування Майном ;«а
час прострочення.

10.11. Взаемов1дносини Сторт, не врегульован! цим Договором, регулюються чинним
законодавством Украхни.

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

11. Платшт та поштов! рекв!зити Сторш
Орендодавець _Вщд1л освгти Крем1нськко1 РДА 92900 м.Кремшна вул..Советська,2 код
02142023 р^р35426201037637,МФО 804013 в ГУДКСУу Луганськш облает!
Орендар ФОП Якунш М.0.92913 Луганська обл..Кремшськик район стм. СтанкостроЬ'ехл ;
9\63

12. Додатки
Додатки до цього Договору е його невщ'емною 1 складовою частиною. До гас с

Договору додаються:

розрахунок орендно'1 плати;

зв!т про оц!нку /'акт оцшки Майна, що передаеться в оренду;
акт приймання-передавакня орендованого Майна;

Орендар:
ФОП/Якунш М.О.
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