






1 О. 1. Цей Договір укладено строком на 7 років, що діє з 110 l 
II липня 2009 року 

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну цього 

оговору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством 
встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині 
зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань. 

10.3. Зміни і доповнення цього Договору допускаються за взаємною згодою сторін. 
Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються протягом 
одного місяця з дати їх подання до розгляду іншій стороні,розь1рвання договору 
іlОПусказться за ініціативою однією із сторін, з повідомленням іншої сторони. 

10.4. За ініпіативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано за рішенням 
арбітрю1 ного суду у випадках, передбачених чинним законодавством. 

І 0.5. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого майна, 
·Jді йснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від
OJ ендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власюстю

.. Орендаря, -а невідокремлювані поліпшення власністю Орендодавця.
· ..

11 итант-чr компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого майна
в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно
до умов цього Договору та чинного законодавства.

1 О.б. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього 
/(ог·овору після закінчення строку його чинності протягом одного м1сяця, 
Логовір підлягає припиненню. 

10.7. Чинність цього Договору припиняється внаслідок: 
1акінчення строку, на який його було укладено; 
приватизації майна за участю Орендаря; 
·Jаrи6елі майна;
·юстроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням арбітражного суду;
банкр_ тства Орендаря та в інших випадках, прямо передбачених чинним
законодавством У країни.

10.8. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним 
законодавством України. 

' 

І 0.9. Цей Договір укладено в 3-х примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу, два для Орендодавця і один для Орендаря. 

11. Платіжні та по.шТQ�і реквізити сторін:
·. . 

. \• 

Орендодавець: відділ освіти Іллічівс;ької міської ради· 

Орендар: 

Розрахунковий рахунок в УДК в Оде�ькій обл. 
р/р № 35428015003284 
МФО 828011 КОД 05406623 
68001, Одеська обл., м. Ілпічівсь.к;вул. Хантад�е, 8а 
тел./факс (804868) 2-55-87, 3-4'J.::54 

ТОВ УМЦ «ШНГВІСТ» 
Тел" 9-15-35,80506514120 

12. Додатки
128 





Додаткова угода № 1 до договору оренди № 15 від 01.07.2009р. 

нерухомого майна, що перебуває в комунальній власносrі Іллічівськоїтериторіальної громади 
в особі Іллічівської міської ради, 

балансоутримувачем є відціл освіпІ Іллічівськоїміськоїради 

м. Іллічівськ 01 квітня 2012 року 

Балансоутримувач - відділ освіти Іллічівської міської ради, в особі начальника відділу Кушніра 
Валерія Григоровича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування" та 
Положення про відділ освіти Іллічівської міської ради, з одного боку, та Орендар - Товариство з 
обмеженою відповідальністю учбово-методичний центр «Лінгвіст», в особі керівника Лисак 
Людмили Йосипівни, що діє на підставі Статуту з іншого боку, далі Сторони, уклали цю додаткову 
угоду до договору № 15 від О 1.07.2009 року про наступне: 

1. Предмет додаткової угоди

І. І .Балансоутримувач передає, а Орендар приймає в строкове платне користування майно, що 
перебуває в комунальній власності Іллічівської територіальної громади в особі Іллічівської міської 
ради, а саме: Іллічівська загальноосвітня школа з профільним навчанням І-ІІІ ступенів № 7 
Ілл-ічівської міської ради Одеської області, підпорядкована відділу освіти, загальною площею 
І 38,4м2 • (далі - -Майно), розміщене за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 43-А та перебуває на 
балансі Відділу освіти Іллічівської міської ради Одеської області, з наданням комунальних послуг. 

2. Орендна плата

2.1. Огілата наданих Орендарю комунальних послуг здійснюється окремим Договором. 
2.2. Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за майно, що 
перебуває в комунальній власності Іллічівської територіальної громади в особі Іллічівської міської 
ради, затвердженою рішенням виконавчого комітету Іллічівської міської ради і становить без ПДВ за 
базовий місяць оренди (березень 2012рік) 248, І З (двісті сорок вісім грн. І З коп.)rрн., у порядку, 
визначеному чинним законодавством України. 
Орендна плата за перший місяць оренди (березень 2012) визначається шляхом коригування орендної 
плати за базовий місяць (вересень 2009) на індекс інфляції (вересень2009/березень 2012) включно. 

3. Строк дії договору
З. І. Ця додаткова угода № 1 діє з О 1.04.2012  

Орендар: 

Орендар: 

Погоджено: 
, 

, 

Директор ЗОШ № 7 
, � І) 

Головний бух;алтер ЦБ _��..,...,.-�
___,.

-��----О.В. Додонова 



Додаткова угода № 2 до договору оренди № 15 від 01.07.2009р. 

нерухомого майна, що перебуває в комунальній власносrі Іллічівськоїтеригоріальної rро:мади 

в особі Іллічівської міської ради, 

балансоуrримувачем є ві,адjл освіm Іллічівської міської ради 

м. Іллічівськ 01 квітня 2014 року 

Балансоутримувач - відділ освіти Іллічівської міської ради, в особі начальника відділу Кушніра 
Валерія Григоровича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування" та 
Положення про відділ освіти Іллічівської міської ради, з одного боку, та Орендар - Товариство з 
обмеженою відповідальністю учбово-методичний центр «Лінгвіст», в особі керівника Лисак 
Людмили Йосипівни, що діє на підставі Статуту з іншого боку, далі Сторони, уклали цю додаткову 
угоду до договору № 15 від 01.07.2009 року про наступне: 

1. Предмет додаткової угоди

І. І .Балансоутримувач передає, а Орендар приймає в строкове платне користування майно, що 
перебуває в комунальній власності Іллічівської територіальної громади в особі Іллічівської міської 
ради, а саме: Іллічівська загальноосвітня школа з профільним навчанням 1-ІП ступенів № 7 
І ':лічівської міської ради Одеської області підпорядкована відділу освіти, загальною площею 
І 38,4м2 • (далі - І'уІайно), розміщене за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 43-А та перебуває на 
балансі Відділу освіти Іллічівської міської ради Одеської області, з наданням комунальних послуг. 

2. Орендна плата

2.1. Оплата 1:1аданих Орендарю комунальних послуг здійснюється окремим Договором. 
2.2. Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати за майно, що 
перебуває в комунальній власності Іллічівської територіальної громади в особі Іллічівської міської 
ради, затвердженою рішенням виконавчого комітету Іллічівської міської ради і становить без ПДВ за 
базовий місяць оренди (березень 20 І 4рік) 248, 13 (двісті сорок вісім грн. І З коп.)грн., у порядку, 
визначеному чинним законодавством України. 
Орендна плата за перший місяць оренди (квітень 2014) визначається шляхом коригування орендної 
плати за базовий місяць (вересень 2009) на індекс інфляції (вересень2009/березень 2014) включно. 

3. Строк дії договору
З .1. Ця додаткова угода № 2 діє з О 1.04.2014  

Орендар: 

Орендар: 

Погоджено': - - .., 
. 

�) 

./ 
І 

Директор ЗОШ № 7
! 

l'\r �n І 

учбово-методичний центр «Лінгвіст» 
ого Травня, 9-А 



Дода кова угола Nu З !:JO ,- оговору оренди No 15 від 0l.07.2009p. 
нерухомш о майн11, що ш::реб_•;-ва( � комуиальюй власt-)0{'1·і Lrшічів..:м�ої терюnJ>іа.m.ної rромми 

в о�обі lл:�і•ШJСьt{ОЇ міської ради, 
балансо., !J)l.l. ·rшче?І•F відаі.�1 ос.віти Іллічівської міської ради 

01 червня 2016 року 

Балансоутримувач - віміл освіти І.r1тчінської міської ради, в особі нпча ьника відді,ту К) шніі,а 
Валерія J"риrоровича. що діє на підставі Заксту України ·'Про місцеве самоврядува11ня" та 
Положення про віддіJ1 освіти Іллічівської міської ради. з одного боку, та Орендар - Товариство 1

о�меже1юю ві,.,.псч�ідальністю учбоnо-мето ичний центр «Лінгвіст>>, в r,собі керівника . исак 
Людми.1и Йосипівни, що ді( на підt:таві С-1·аТуту з іншого боку, далі Ст рони, уклали цю Jюдап< ву 
угоду де договору К ! :5 від О 1 07 .2009 року про наступне: 

J. Предмет додаткової угоди
! . і. )f..ЛаНС()_vтримувач передає, а Орен.аар приймає в строкове платне користування 1айtю. що
11t:µ<:6увас в ко.4унальній власності Іллічівської територіальної громади в особі Іллічівської міс1,кої
ра, и. а саме: Іллічівська ,агальноосвітня школа з профільним навчанням 1-ІіІ ступенів No 7
Іп"1 :ч,скької міс,�кuї ра· 1-1 Одеської області, підпорядкована відділу освіти заr 1,ною п ,r1щсю 71.6 1>}. 
(µалі Мзv.� ), рq·3м1щ не за адресою: м. Іллічівськ, вул. Леніна, 43-А та перебуває н::, 6.: .. .1ансі 
Ві1;11.1�· о�ві,'и ! .. .. 1 1і-11всь!\:0Ї міської ради Од�ської бласті з наданням комунальних посл�•г. 

2. Орендна плата
2. ! . ( 1 n.r1 -,t<:· на.'1аt1их Орендарю ко!ІАунальних посл:. r здійснюється окремим Договором.
2.2 0

1 
.1;1i,l1-ta плата визна, сна на підставі Методики розрахунку орендної плати за �1111:но, що 

переб�1Rас в І(смунальніі:і власності Іллічівської територіальної громади в особі Іллічінсь1ю"і :,1і:::ької
а_,11_ ·3атнср ·жсн(); рі1t1tнн11м виконавчоr·о комітету 1ллічівської міськсї рnди і стан вип, бе-:; І ПВ �а 

3аз()в•,;й міся�н, CJpe1-1;i1� {травень 2016 рік) 696 08 (Шістсот дев'тюсю шість грн. 08 ко,,.) rp11., у 
Г!оµя:.(1,у, в:-1�11ачено\1у чинним ·законодавством У країни. 
Оренд11а 1шаrа -за перший 1ісяць оренди (червень 2016) визначаєп,ся шля. С'М корИІ)'Ваtшя оре11л�ю·1 
11,,<ПИ �а ба.,овий \1і1..яць (вер .... сень 2009) на індекс інфляції (вересенt.2009 1травень :?Л16) вхлю•,-ю. 

                                                                    3. Стрнк дії договору

З llя додаткова угода No 3 діє з О 1.06.2016  

• : ГІе°ршоrо rpa1� 1>1, 




