
ДОГОВIР ОРЕНДИ
.i. " 

-л_Yrr::-о-:1й"ч, 
що належиТь до спiльноТ власностi

територiальпих громад Новгород-Сiверського району Л} 7

М. Новгород-Сiверський 
15 сiчня 2018 року

fiл__*_ J1_,_.Ч:_ 
НИЖЧе_ПiДПИ СУУСЯ, Новгород-Сiверська районна рада чернiгiвсько,f областi,

ЩеНТИфtКаЦiЙНИЙ КОД СДРПОУ 248З8699, мiсцезнаходженFuI якоТ: вул. ъ.маtстренка, 6, м. новгород_
Сiверський, Чернiгiвська область, 16000 (надалi - Орендодавець)' в особi голови районноТ радикауфмана В'ячеслава Марковича, що дiе на пiдставi Закону Украiъи кпро мiсцеве самовряд/ванIuI вУКРаihЬ>, З ОДНОГО бОКУ, Та ПРИВаТНИй пiДприемець Розсохач Надiя Павлiвна, *iсцезнахоЙеiня якот:
вул, ЗамкоВа, 1l, кв. 3, м. НовгОРод-СiверСький, ЧерНiгiвська область, 16000 (надалi - Орендар), що
дiе на пiдставi свiдоцгва про.ЩержаВну р9естрацiю cbpii воз м5372 42 ьiдOз.li.2009 роп5l уЙuл" ч"И
Щоговiр про наведене нюкче:

1.IрЕдмЕт договору
1,1, орЕндоДАвЕIФ передае, а ОРЕН{АР приймае в строкове платне користування,службове примiщення (надалi Майно), в адмiнiсфur"u"lй будiвлi, Й переоувас в оперативному

управлiннi Новгород-Сiверськоi районноi ради i знzIходиться за адресо., п,r. i{оu.ород-Сiверський,
вул. Б.Майстренка,6:

1,1,1, Примiщення, яке знаходяться на першому поверсi вищезiвначеноi будiвлi, загальною
площею 6,5 кв. м., корисною площею 5,0 кв,м, що не мае окремого входу.

1,1.2. BapTicTb майна, визначеilа згiдно зi Звiтом про оцiнку майна станом на 31 грудн я 2017
року i становить - l8040,00 грн.

1.2. Майно передаеться в оренду для громадського харчуванIuI (розмiщення буфеry).

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧI ТА ПОВЕРНЕНШI ОРЕНДОВДНОГО ММIIД
2,1. Орендар вступаС у строкове IUIaTHе користування Майном у TepMiH, указаний у,Щоговорi,2,2, Передача Майна в оренду не тягне за собою виникненнjI в Орендаря права власностi на цемайно. Майно з:tлишаеться у спiльнiй власностi територiальних громад Ноuгород-^Сiu"р.uпоflъ-й;;,

а Орендар користуеться ним протягом всього строку оренди.
2,з, У разi припИненнrI цьогО ЩоговорУ МайнО повертаетЬся Ореrцарем Орендодавцю, упорядку, встановленому при передачi майна Орендарю. Майно ввrDкаетьсяпо""р""ниЙ Орендодавцю

з моменту пiдписання сторонами акта приймання-передачi.
2,4, Обов'язок по скJIаданню Акта прийманшI-передачi покладаеться на сторону, яка передае

Майно iшпiй сторонi,Щоговору.
2,5, Передача Майна в оренry здiйснюсться за вартiстю, визначеною у звiтi про оцiнку Майна.

3. орЕнлIА плАтА
3,1. ОренДна плата е IIпатежеМ у грошовiЙ формi, який ОреНдар вносить Орендодавцr9

незапежно вiд наслiдкiв дiяльноотi Орендаря та сшIачуеться за весь TepMiH фчпr"""о.о користуван}UI
майном , що визначасться на пiдставi акry прийманнjI - передачi u орaф та акту приймання -передачi майна з ореrцного користуваншI.

З,2, Що орендноi плати не входить плата за Kolý/HirлbHi послгуги, BapTicTb експJý/атацiйних
витрац податок на додану BapTicTb.

3.з. Розмiр оренднот плати визначаеться в порядку передбаченому Методикою розрахунку та
порядку використаннJ{ плати за оренду майна спiльноi власностi територiальних громад-НоЪгорол-
Сiверського району, затвердженоi рiшенням районноi ради вiд ,,27" травняZОt S ро*у iiз .ri"urr;. ' -"

з,4. Розмiр та порядок розрахунку орендноi плати наведено У Додатку 2 до цього договору, що
С Не ВiД'СМНОЮ ЙОГО ЧаСТИНОЮ i Становить за базовий мiсяць розрахунку (оiтаннiй мiсяць no 

"nbry 
u

iнформацiя про iндекс iнфляцii) 91,10 грн.
ореrцна плата за перший мiсяць (сiчень 2018 року) оренди визначасться щляхом кореryвання

розмiру орендноТ плати за базовий мiсяць на iндекс iнфляцiТ за грудень 201 7 року.
. 3.5. Розмiр орендноi lrлати на кожний насryпний мiсяць 

"r."u"uйся шJUtхом кориryвання
розмiрУ орендноТ платИ за попереднiй мiсяць на iндекс iнфлячiI за поточний мiсяць.

з.6. Орендну ггIату Оренлар зобов'язаний перерахувати щомiсячно не пiзнiше останнього
числа поточного мiсяця згiдно виставлених paxyHKiB Орендодавцем.
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3.7. Орендна плата, перерахована несвоечасно або l

стягусться вiдповiдно до чинного законодавства Украiни
ставки Нацiонального банку УкраТни на дату нарахування

день прострочення платежу, укJIючаючи день оплати.

не в повно\,\ L_r,-iaязi, пiдлягас iнде
з урахуванняrr пенi в розмiрi
пенi Bi: с\\1;1 ]:]_,:..-BaHocTi за к

З.8. У разi, якщо на даry сплати орендноТ плати заборгованiсть за неh] a.:: .liTb Не менше нlж
тримiсяцi, ОрендартакожсплачуеОрендодавцюштрафурозмiрi 1% Bi: Clrl;l .=1_: _-ззностi.

3.9. Наднормативна сума орендноТ плати, що надiйшла до бю:,+.еп .:;.. '.]эенlодавцю.
пiдлягас у встановленому порядку пов9рненню Орендарю або залiку В ра\\ Htl}r Н;-.', -i.1',. '.].lie]+iiB.

3.10. Розмiр орендноТ плати.може бути змiнено за погодженняпt cTopiH тз ..
сторiн,якщо з незzulежних вiд них обставин icToTHo змiнився стан об'скта opeн-];,i.

випадках, встановлених законодавчим и актам и УкраТни.

з.1l. У разi припинення (розiрвання) ЩоговорУ Оренди Орендар сплач},с орен_]н\ .,, j -. ,__ -n.

повернення Майна за актоМ приймання-передачi вкJIючно. Закiнчення строкУ дii Договср\ _-];:-i: ::;

звiльняс Орендаря вiд обов'язкiв сплатити заборгованiсть за орендноЮ платою, якщо так.] Зi:::i::_ :. ',

повному обсязi, ураховуючи санкцiт, до районного бюджеry та Орендодавцю.

4. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗШЙНИХ ВЦРАХУВАНЬ
Дмортизацiйнi вiдрахування на орендоване Майно нараховуються Орендодавце_\l вi_]п.,в; t,i.

до чинного законодавства.

5. оБов,язки орЕндАря
5. 1. Орендар зобов'язусться:
5.1.1. За актом приймання-передачi прийняти орендоване Майно.
5.1.2. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначення та yNloB цього

,щоговору, своечасно узгоджувати з Орендодавцем буль-якi змiни профiлю використання

орендованого Майна або його частини.
5.1.3. СвоеЧасно та у повномУ обсязi сплачувати орендну плату.

5,1.4. Утримувати орендоване Майно у повнiй збереженостi, запобiгати його пошкодженню та

псуванню, своечасно проводити необхiдний поточний ремонт лримiщень за рахунок власних коштiв,

якi не пiдлягають компенсацiТ.
На перiоД проведеннЯ ремонтУ об'ектУ орендИ ОрендаР не звiльнясться вiд сплати оренлноТ

плати, плати за комунчrльнi послуги та iнших платеrкiв.

5.1.5. УтрИмувати МайнО та прилегЛу територiю у належному cTaHi, сплачувати витрати на ri

прибирання i очистку при забрудненнi господарською дiяльнiстю (булiвельне смiття, харчовi вiдходи,

,ощо). Здiйснювати обслуговування теплових, електричних та вентиляцiйних мереж, ii необхiдний

поточний ремонт, а при необхiдностi забезпечити доступ експлуатуючих органiзацiй до цих N4ереж з

метою Тх профiлактичного огляду i ремонту. У разi виникнення аварiйнот ситуацii забезпечити доступ
протягом BcicT доби. Виконувати yci caHiTapHi правила.

5.1.6. Сплачувати фактичнi витрати за користУвання електроенергlсю, 1ншими комунальними

послугами, для чого у мiсячний TepMiH оформити договори з вiдповiдними слуrкбами.

У разi, якщо комунальнi послуги сплачу€ Орендодавець (Балансоутримувач орендоваIIого

Майна), то протягом 15 робочих днiв пiсля пiдписання цього Щоговору укJIасти з Орендодавцем

(балансоутримувачем орендованого Майна) договiр про вiдшкодування витрат Орендодавця

(Балансоlтримувача) на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарrо.

Не укладення ,Щоговору на утримання орендованого Майна та надання комунtIJIьних послуг

Орендарю е пiдставою для порушення питання про дострокове розiрвання Щоговору.^ 
5.1 .7. За свiй рахунок проводити протипожежнi заходи, нести матерiальну вiдповiдальнiсть за

збитки, спричиненi пожея(ею, що виникJlа в орендованому примiщеннi з вини Орендаря.

5.1.8. Забезпечувати безперешкодний досryп у будь-який час до орендованого пlайна

представникiв Орендодавця для перевiрки його використання за цiльовим призначенням та

дотримання Орендарем умов договору.
надавати Орендодавцю за першою виNtогою всю необхiдну iнформацiю щодо орендованого

майна.
5.1.9. На вимогу Орендодавця проводити звiряння взасморозрахункiв по орендних платех(ах l

оформляти вiдповiднi акти звiряння.
5.1.10. У разi припинення або розiрвання,Щоговору негайно повернути Орендодавцевi одержане

вiд нього Майно у належному стану, не гiршому, нiж на час передачi його в оренд),. з yciMa
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зробленими в ньому полiпшеннями та вiдшкодувати Орендодавцевi збитки у разi погiршення стану
або втрати (частковот або повноi) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.1,11. Протягоп,t пriсяця пiсля укладення цього Щоговору застрахувати орендоване Майно на
суму не'менше, Hi;K йогО BapTicTb за звiтом про оцiнкУ (балансова BapTicTb) на користь Орендодавця упорядку, визначено\lу чинниN{ законодавством та надати Орендодавцю копiТ страхового полiсу i
платiяtного дор\,чення. Постiйно поновлювати договiр страхування таким 

"r"оr, щоб увесь "rponоренди Майно бr,;rо застрахованиNI.
5.1.12. У разi зrliни найп,tенування юридичноТ особи, адреси, рахунку, телефону письмово

повiдомити про це Орендодавця в 10-денний TepMiH з наданням вiдповiдних документiв. У разiневиконання цього цvнкту Bci повiдомлення, якi направленi за юридичною адресою, вважаються
врученими.

5.1.1з. У разi реорганiзацii чи лiквiдацiТ письмово повiдомити про це Орендодавця в 10-дениний
TepMiH з ]lIoNleНry виникнення перелiчених фактiв та надати нотарiалiно по""iдr""rri копiТ установчих
документiв, якi враховують реорганiзацiйнi процеси, а також iнформацiю про правонастJпництво.

5.1.14. Сплатити послуги з проведення незчшехtноТ оцiнки об'скта_ орarдr, якщо на момент
продовх(ення TepMiHy дii договору оренди остання незrшежна оцiнка була зроблена бiльш нiж три роки
тому.
5.2. Орендар не ма€ права передавати TpeTiM особам своТ права та обов'язки за цим договором без
згоди Орендодавця.

6.IIрАвА орЕндАря
6.1. Орендар мае право з дозволу Орендодавця:
6.1.1. Вносити змiни до складу орендованого Майна, шляхом проведення його реконструкцiТ,

технiчного переозбросння, капiтального ремонту, що зумовлюс пiдвищення його BapTocTi ru pu"ynon
власних коштiв, якi не пiдлягають компенсацii, з наданням проектно-кошторисноi докуменiацii,
виготовленоi за рахунок Орендаря до початку проведення робiт i затвердженоI у встановленому
порядку.

щя умова Щоговору не розглядаеться як дозвiл на здiйснення полiпшень орендованого майна i не
тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсацiт BapTocTi полiпшенi,

У разi якщо Орендар подае заяву на логодження Орендодавцем здiйснення невiд'смних
полiпшень орендованого майна, BiH зобов'язаний надати пакет документiв, передбачений Фондом
державного майна Украiни та експертний висновок на проектно-кошторисну документацiю на
здiйснення невiд' см них полiпшень.

При лроведеннi Орендарем капiтального ремонту чи переобладнання примiщення, останнiй несе
матерiальну вiдповiдальнiсть за якiсть ремонту та пошкодження, викJlипuri p"ronToм в будинку, де
знаходиться орендоване примiщення.

6.1.2. Виконувати Bci роботи по пристосуванню примiщень до особливостей дiяльностi за
рахунок власних коштiв. BapTicTb пристосувань орендованого майна, здiйснених Орендарем, i якi
неможJIиво вiдокремити без шкоди для майна, компенсацii не пiдлягае.

6.2. Орендар не вiдповiдас за зобов'язаннями Орендодавця.

7. оБов.язки орЕндодАвIц
7. 1. Орендодавець зобов'язуеться не вчиIUIти дiй, якi б перешкоджали Орендарю користуватися

орендованим Майном на умовах цього .Щоговору.
7.2,ризиквипадковотзагибелi чи пошкоджентrя об'екта оренди несе Орендодавець.

7.з. У разi здiйснення Орендарем невiд'емних полiпшень орендованого Майна Орендодавець
зобов'язаний забезпечувати контроль за проведешшм тzжих полiпшень.

8.IIрАвА орЕIцодАвця
8.1. Орендодавець мас право]
8.1.1. КонтроJIювати наявнiсть, технiчний стан, напрямки та ефективнiсть використання майна,

переданого в оренду. :

8.1.2. Виступати з iнiцiативою щодо внесеншI змiн до цього !оговору або його розiрвання у
разi:

- невикористання орендованого Майна вiдповiдно до умов цього,Щоговору,
- погiршеншI стану орендованого Майна,
- порушеншI, невиконання (або неналежного виконання) умов Щоговору.



9. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за !оговороrt оренди, у тому ч

змiну абО розiрваннЯ його В одностороНньомУ порядку, сторонИ несутЬ вiдповiда_-lьнiсть, передба.
чинним' законодавством УкраiЪи.

9.2. Орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря i не несе вiдповiдальностi
технiчний стан комунiкацiй. Орендар не вiдповiдас за зобов'язання]tlи Орен:о:авltя. якщо iнше
передбачено цим .Щоговором. Орендар вiдловiдае за своТми зобов'язанняпtи i за зобов'язаннями,
якими BiH с правонаступником, викJIючНо власниМ майном. Стягнення за ци}lи зобов'язаrтнями

за
не
за
не

може бути звернене на орендоване Майно.
9.3. Спори, що виникають у.ходi виконання.Щоговору оренди, вирiшуються за згодою cTopiH.

Якщо згоди не було досягнуто, спiр передаеться на розгляд до господарського суду.
9.4. Якщо орендар допустив погiршення орендованого майна або його загибель, BiH повинен

вiдшкодувати Орендодавцевi збитки, якщо не доведе, що погiршення або загибель плайна сталися не з
його вини.

За наявностi вини Орендар повинен вiдшкодувати збитки, завданi Орендодавцевi погiршенняttt
майна або його загибеллю, на протязi 15 (п'ятнадцяти) днiв з моменту пред'явлення вiдповiдноi
вимоги Орендодавцем.

У разi несвосчасного виконання грошового зобов'язання з вiдшкодування завданих збиткiв,
ОРендаР повинен сплатити суму боргу з урахуванням iндексу iнфляцiТ за весь час прострочення, а
ТаКОх( ЗО% рiчних вiд простроченоТ суми за користування чужими грошовими коштами.

9.5. У разi несвоечасного виконання зобов'язання по сллатi орендноi плати, Орендар повинен
Сплатити Орендодавцю суму боргу з урахуванням iндексу iнфляцiТ за весь час прострочення, а також
10 % рiчних вiд простроченоi суми.

9.6. Орендодавець не несе вiдповiдальностi за HaHeceHi збитки Орендарю внаслiдок аварii
iнженерних комунiкацiй, якi знаходяться в будинку (примiщеннi), наданому Орендарю в оренду, або
за його межами.

9.1. У разi звiльненrrя Орендарем примiщення (будiвлi, споруди) без письмового
попередження, а також складання Акry про передачу об'скту оренди в неналежному cTaHi, Орендар
несе MaTepiimbнy вiдповiдальнiсть за HaHeceHi у зв'язку з цим збитки в повному ix розмiрi та сплачус
Орендодавцю орендну плату за весь перiод користування.

За майно, з€lлишене Орендарем у примiщеннi, Орендодавець вiдповiдальностi не несе.

10. СТРОК ЧИННОСТI, УМОВИ ЗМIНИ ТА IIРИПИНЕНIIЯ ДОГОВОРУ
10.1. I-{еЙ Щоговiр набувас чинностi з моменту пiдписання iдiе по 31 жовтня 2020 року

вкJIючно. Керуючись ст..63 1 IJKY сторони встановили, що умови договору застосовуються до
вiдносин мiж ними, якi виникли до його укJIадання, а саме з 0 1 грулня 20 l 7 року.

10.2. Умови цього Щоговору зберiгають силу протягом усього строку його дiТ, а в частинi
зобов'язань Орендаря щодо сплати орендноТ плати - до повного виконання зобов'язань.

10.3. ЗМiни i доповнення до договору допускаються в односторонньому порядку у випадках.
передбачених цим договором.

Iншi змiни та доповнення до Щоговору допускаються за взасNIноТ згоди cTopiH та оформляються
додатковою угодою до Щоговору.

10.4. Щей .Щоговiр може бути розiрвано Орендодавцем в односторонньому порядку за наявностi
пiдстав, передбачених цим Щоговором.

В iнших випадках даний Щоговiр MoTte бути розiрвано лише за згодою cTopiH або на вимогу
ОДнiсi iз cTopiH за рiшенням господарського суду у випадках, передбачетлих чинним законодавство1\{
УкраТни

10.5. У разi припинення або розiрвання .Щоговору, полiпшення орендованого Майна, здiйсненi
Орендарем за рахунок власних коштiв, якi можна вiдокремити вiд орендованого Майна не завдаючи
йому шкоди, визнаються власнiстю Орендаря, а невiдокремлюванi полiпшення, якi не пiдлягають
компенсацii - власнiстю Орендодавця.

10.6. Пiсля закiнчення строку дiТ Щоговору оренди орендоване майно мас бути звiльнено i

передано Орендодавцю за Актом приЙмання-передачi. За час (lактичного користування об'сктоп,t
оренди пiсля припинення дii даного Щоговору до передачi примiщення за Актом, Орендар
зобов'язаниЙ внести плату за користування примiщенням в розмiрi орендноТ плати.

10.7. Реорганiзацiя Орендодавця або перехiд права власностi на орендоване Майно TpeTiM
особам не е пiдставою для змiни або припинення чинностi цього .Щоговору, i BiH зберiгае свою
чиннiсть для нового власника орендованого МаЙна (Його правонаступникiв), за винятко]\,I випадку
приватизацii орендованого Майна Орендарем.



10.8. Чиннiсть цього !оговору припиняеться внаслiдок:
- закiнчення строку, на який його було укJIадено;
- приватизацiТ орендованого Майна Орендарем ;, - загибелi орендованого Майна;
- достроково за iнiцiативою Орендодавця за наявностi пiдстав, визначених цим !оговором,

або за взасN{ною згодою cTopiH або за рiшенням господарського суду;
- банкрутства Орендаря та в iнших випадках, прямо передбачених чинним законодавством та

умовами цього Щоговору.
10.9. У разi припинення або розiрвання цього Щоговору Майно протягом трьох робочих днiв

повертаеться Орендарешr Орендодавцю. У разi, якщо Орендар затримав повернення Майна, BiH несе
ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

10.10. Взасмовiдносини cTopiH, не врегульованi цим .Щоговором, регламентуються чинним
законодавствоN,L

10.11. Щей.Щоговiр укладено в 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу:
1-й примiрник - Орендодавцевi;
2-й примiрник - Орендарю.

1l. Юридичнi адреси cTopiH, банкiвськi реквiзити, контактний телефон:орЕндодАвЕць - новгород-сiверська районна рада Чернiгiвськоi областi
м. Новгород-Сiверський
в}zл. Б. Майстренка. 6

р/р З155424ВЗ20551 УДКСУ )z Новгород-Сiверськом), p-Hi
МФо В53592 код 24В38699
т, З-1 1-55

Голова районноi ради В.М. Кауфман

орЕндАр ПП Розсохач Н.П.
м. Новгород-Сiверський
вул. Замкова. 1 l. кв. З

т.2-25-51 з 14.00 години
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