
ДОГОВIР ОРЕНДИ
нерухомого майна, що ЕаJIежить до спiльпоi власностi* .. територiальних громад Новгород-Сiверського району ЛЬ 2

м. Новгород-Сiве}ський 01 грулня 2017 року

Ми, що ни)кче пiдписалися, Новгород-Сiверська районна рада ЧернiгiвськоТ областi
iдецтифiкацiйний код еДРПОУ 24838699, мiсцезнzlходження якоi: вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-
Сiверський, Чернiгiвська область, 16000 (надалi - ОРЕIЦОДАВЕIЦЪ) в особi голови районноi ради
Кауфмана В'ячеслава Марковича, що'дiе на пiдставi Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядуванIuI в
Украihil>, з одного боку, та Новгород-Сiверська районна державна адмiнiстрацiя Чернiгiвськоi областi
iдеrrгифiкацiйний код е,ЩПОУ 04061642, мiсцезнаходженшI якоТ: вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-
Сiверський, Чернiгiвська область, 16000 (надалi - ОРЕIЦАР) в особi в,о. голови районноi державноТ
адмiнiстрацiТ BepeMicHKo Цслана Миколайовича, що дiе на пiдставi Закону УкраiЪи кПро мiсцевi
державнi адмiнiстрацiЬ> з iншого боку, укJIали цей Договiр про наведене нIriкче:

1. IIрЕдмЕт договору
1.1. ОРЕНДОДАВЕIФ передае, а ОРЕНЩАР прIймае в строкове платн9 користування не житловi

примiщення, в lлдмiнбулiвлi, що е об'ектом спiльноi власностi територiа-льних громад Новгород-
Сiверського раЙону (надалi Майно), розташовzlнiй за адресою: вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-
Сiверський.

1.1.1. Примiщення з 22 KiMHaT, якi знаходяться на 1,2,3 поверхах вищезiвначеноi булiвлi, корисною
площею 402,7 кв.м, що не мае окремого входу i гараж - 59,8 кв.м.

1.1.2. Балансова BapTicTb Майна 471855,0 грн., у т.ч. гарФк - 6040,0 грн.,
1.2. Майно передаеться в оренду з метою с.rryжбового використання,

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧI ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО MAfuIA
2,1. Орендар всцпа€ у строкове платне користування Майном у TepMiH, указаний у,Щоговорi.

, 2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Оренларя права власностi на це
Майно. Майно зrшишаеться у спiльнiй власностi територiальних громад Новгород-Сiверськоrр paftoHy, а
Оренлар користуеться ним протягом всього строýу оренди.

2.З. У разi припиненнJI цього ,Щоговору Майно повертаеться Оренларем Орендодавцю, у порядку,
встановленому при передачi майна Орендарю, Майно вва)каеться поверненим Орендодавцю з моменту
пiдписання сторонами шсга приймання-передачi.

2,4, Обоъ'язок по скJIаданню Акта прийманшI-передачi покладаеться на сторону, яка передае Майно
iншiй cTopoHi .Щоговору.

3. орЕIIлIА пJIАтА
3.1. Орендна плата е платежем у грошовiй формi, який Орендар вносить Орендодавцю незrlлежно

вiд наслiдкiв дiяльностi Орендаря i сгlлачуеться за весь TepMiH фактичного користування майном, що
визначаеться на пiдставi акry приймання - передачi в ор9нду та акту приймання, передачi майна з

орендного користування.
3,2, Що ореrцноi плати не входить IIJIата за комун,шьнi послцlги, BapTicTb ексшrуатацiйних витрат,

податок на додану BapTicTb.
3.З. Розмiр орендноi плати визначаеться в порядку передбаченому Методикою розрахунку та

порядку використанIuI IIлати за орендi майна спiльноi власностi територiальних громад Новгород-
Сiверського району, затвердженоТ рiшенням районноТ ради ьiд,,27" травня 2015 року (iз змiнами) i

становить 1 (одна) гривня.на piK, на яку нараховусться iндексацiя на пiдставi мiсячних iндексiв iнфляuiТ,

3.4. Орендну плату Орендар зобов'язаний перераховувати Орендодавцю, згiдно Методики

розрахунку та порядку використанIш ппати за оренду майна спiльноI власностi територiальних громад
Новгорол-Сiверського району не пiзнiше останнього числа мiсяця, в якому виставлено рахунок до оtrлати.

3.5. Орендна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, пiдлягае iндексацiT i

стяryеться вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни з урахуванням пенi в розмiрi подвiйноТ облiковоТ
ставки Нацiонального банку УкраiЪи на дату нарахуванIIJI пенi вiд суми заборгованостi за кожний день
простроченнJI платежу, вкJIючсlючи день оплати.

У разi недостатностi суми здiйсненого шIатежу дJIя виконання грошового зобов'язання у повному
обсязi, ця сума погашае вимоги Орендодавця у такiй черговостi:

у першу черry сплачrються проценти i неустойки;
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__"лт --л_..- у другу чергу сплачусться сума оренднот плати.

3.6. наднормативна сума оренднот плати, що надiйшла Орендодавцю, пiдлягас у встановленому

порядку поверненню Орендарю або залiку в рахунок наступних платежiв.

З.7. Розмiр оренлноТ плати змiнюсться Орендодавцем в односторонньому порядк\ 1 випадку зпtiнИ

Методики ii розрахунку та в iнших випадках, передбачених законодавчими актами Украiни та рiшеннями

раГлонноТ ради.
3,8. у разi припинення (розiрвання) Щоговору оренди Орендар сплачуе орендну п-lат), до дня

повернення Майна за актом приймання-передачi вкJIючно. Закiнчення строку дii !оговор) оренди не

звiльняе Орендаря вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за орендною платою, якщо така в}iникла, у
повному обсязi, ураховуючи санкцii, до районного бюдхtету та Орендодавцю.

4. використАннrI АмортизАцпПшх вцрАхувАнь
ДмортизаЦiйнi вiдрахУваннЯ на орендоВане МайнО нараховуюТься i використовуються вiдповiдно -l.,,

чинного законодавства.

5. оБов,язки орЕндАря
5. 1. Оренлар зобов'язуеться:
5.1.1. За актом приймання-передачi прийняти орендоване Майно,

5.1.2. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначення та умов цього !оговору,
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 збере>ttеностi, запобiгати ЙОгО ПОШКОДЖеННЮ Та

псуванню, свосчаоно.rроuьдпr' необхiдний поточний ремонт примiщень за рахунок власних коштiв- якi

не пiдлягають компенсацii.
на перiод проведення ремонту об'скту оренди Орендар не звiльня€ться вiд сплати орендноi плати,

плати за комунальнi посrryги та iнших платежiв.

5.1,5. Утримувати Майно та прилеглу територiю у належному cTaHi, сплачувати витрати на iT

прибирання i o""crny при забрулненнi господарською дiяльнiстю (будiвельне смiття, харчовi вiдходи.
.1ощо). Здiйснювати обслуговування теплових, електричних та вентиляцiйних мереж, ix необхiдний

поточний ремонт, а при необхiдностi забезпечити доступ експлуатуючих органiзацiй до цих l\4epex( з

метою ix профiлактичного огляду i ремонту. У разi виникнення аварiйнот ситуацiт забезпечити дост)п

протягом Bciei доби, Виконувати yci caHiTapHi правила.

5.1.6. Сплачувати фактичнi витрати за користуваFIня електроенергlсю, lншими комунальниl\,1и

послугами, для чого у мiсячний TepMiH оформити договори з вiдповiдними слуrкбаrчIи,'У 
разi, "пщо 

оЬ*унальнi послуги сплачус Орендодавець (Балансоутримувач орендованого Майна)"

то ,rpoio.o1'a 15 робочих днiв пiсля пiдписання цього !оговору укJIасти з ОрендодавцеN{

(балансоутРимувачеМ орендованогО Майна) договiр про вiдшкодування витрат Орендодавця

(БалансоуТримувача) на утримаНня орендоВаногО Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

не укладення ,щоговору на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг

Орендарю е пiдставою для порушення питання про дострокове розiрвання Щоговору.- 
5.i .]. За свiй рахунок проводити протипожежнi заходи, нести матерiальну вiдповiдальнiсть за

збитки, спричиненi пожежею, що виникJIа в орендованому примiщеннi з вини Орендаря.

5.1.8. ЗабеЗпечувати безперешкодний достУп у буль-який час до орендованого майна представникiв

орендодавця для перевiрки його використання за цiльовим призначенням та дотримання Орендарем умов

договору.
нuдu"ur" Орендодавцю за першою вимогою всю необхiдну iнформацiю щодо орендованого майна.

5.1.9. На вимогу Орендодавця проводити звiряння взасморозрахункiв по орендних платежах i

оформляти вiдповiднi акти звiряння.
5.1.10. У разi припинення або розiрвання Щоговору негайно повернути Орендодавцевi одерlttане вiл

ньогО Майно у н€l,тежноМу стану, не гiршомУ, нiж на час передачi його в оренду, з yciMa зробленими в

ньому полiпшеннями та вiдшкодувати Орендодавцевi збитки у разi погiршення стану або втрати

(частковоТ або повноi) орендованого Майна з вини Орендаря,

5.1.1 1, Протягом мiсяця пiсля укладення цього Щоговору застрахувати орендоване Майно на суму tte

менше, нiж його BapTicTb за звiтом про оцiнку (балансова BapTicTb) на користь Орендодавця у порядку,
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визначеному чинним законодавством та надати Орендодавцю копiТ страхового полiсу i платiжного
:оручення,. Постiйно поновлювати договiр страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було
застрахованим.

5.1.12. У разi змiни найменування юридичноi особи, адреси, рахунку, телефону письмово
повiдомити про це Орендодавця в 10-денний TepMiH з наданням вiдповiдних документiв. У разi
НеВикОнання цЬоГо гryнктУ Bci повiдомлення. якi направленi за юридичною адресою, ввая(аються
врученими.

5.1.1З. У разi реорганiзацiТ чи лiквiдацii письмово повiдомити про це Орендодавця в 10-дениний
TepMiH з моменту виникнення перелiчених фактiв та надати нотарiально посвiдченнi копiТ установчих
документiв, якi враховують реорганiзацiйнi процеси, а такох( iнформацiю про правонаступництво.

5.1.14. Сплатити послуги з проведення незzIJIежноТ оцiнки об'екта оренди, якщо на момент
продовження TepMiHy дiТ договору оренди остання незzLпежна оцiнка була зроблена бiльш нiж три роки
тому.

5.2. Орендар не мае права передавати TpeTiM особам своi права та обов'язки за цим договором без
згоди Орендодавця.

б.IIрАвА орЕндАря
6.1. Орендар мас право з дозволу Орендодавця:
6.1.1. Вносити змiни до скJIаду орендованого Майна, шляхом проведення його реконструкцiТ.

технiчного переозброення, капiтального ремонту, що зумовлюе пiдвищення його BapTocTi за рахунок
власних коштiв, якi не пiдлягають компенсацiТ, з наданням проектно-кошторисноТ документацiТ,
виготовленоТ за рахунок Орендаря до початку проведення робiт i затвердженоТ у встановленому порядку.

Щя умова !оговору не розглядаеться як дозвiл на здiйснення полiпшень орендованого майна i не
тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсацiТ BapTocTi полiпшень.

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

При проведеннi Орендарем капiтаJ]ьного peN.{oHTy чи переобладнання примiщення, останнiй несе
матерiальну вiдповiдальнiсть за якiсть ремонту та пошкодження, викJ]иканi ремонтом в будинку, де
знаходиться орендоване примiщення.

б.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, компенсацiТ не пiдлягае.

6.2. Орендар не вiдповiдас за зобов'язаннями Орендодавця.

7. оБов,язки орвщодАвця
7,1. Орендодавець зобов'язуеться не вчиняти дiй, якi б перешкоджа!rи Орендарю користуватися

орендованим Майном на умовах цього Щоговору.
'7 .2. Ризик випадковоi загибелi чи пошкодження об'екта оренди несе Орендодавець.
1.З, У разi здiйснення Орендарем невiд'емних полiпшень орендованого Майна Орендодавець

зобов'язаний забезпечувати контроль за проведенням таких полiпшень,

8.IIрАвА орЕIцодАвця
8,1. Оренлодавець мае право:
8.1.1. Коrrтролювати наявнiсть, технiчний стан, напрямки та ефективнiоть використання Майна,

переданого в оренд/ за цим,Щоговором.
8. 1 .2. Висryпати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього Щоговору або його розiрвання у разi:
- невикористаннrI ореIцованого МаЙна вiдповiдно до умов цього Щоговору,
- погiршенIuI стаЕу орендованого Майна,
- порушення, невиконання (або нонtlJIежного виконаншI) умов !оговору.

9. ВЦПОВЦАЛЬНIСТЪ СТОРШ
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобовОязань за,Щоговором оренди, у тому числi змiну

або розiрвання його в односторонньому порядку, KpiM випадкiв, передбачених цим.Щоговором, Qторони
несугь вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством Украiни.

9,2. Орендодавець не вiдповiдае за зобовОязаннями Орендаря i не несе вiдповiдальностi за технiчний
стан комунiкацiЙ, Орендар не вiдповiдае за зобовОязаннями Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим
.Щоговором. Орендар вiдповiдае за своiми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH с
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правонаступником, викJIючно власним майном. Стягнення за

звернене на орендоване Майно.
9.3. Спори, що виникають у ходi виконання .Щоговору оренди, вирiшуються

згоди не було досягнуто, спiр переда€ться на розгляд до господарського суду.
за згодою cTopiH. Якщо

9.4.ЯкщО ОрендаР допустиВ погiршеннЯ орендованого майна або його загибель,

вiдшкодувати Орендодавцевi збитки, якщо не доведе, що погiршення або загибель майна

його вини.
За наявностi вини Орендар повинен вiдшкодувати збитки, завданi Орендодавцевi погiршенняп,r

майна або його загибеллю, протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днiв з моменту пред'явлення

вiдповiдноТ вимоги Орендодавцепл.
у разi несвоечасного виконання грошового зобов'язання з вiдшкодування завданих збиткiв-

орендар повинен сплатити суму боргу з урахуванням iндексу iнфлячii за весь час прострочення, а також

3% рiчних вiд простроченот суми за користування чужими грошовими коштами.

9.5. У разi несвоечасного виконання зобов'язання по сплатi оренднот плати, Орендар повинен

сплатити Орендодавцю суму боргу з урахуванням iндексу iнфляцii за весь час прострочення, а також l 0 7ь

рiчних вiд простроченоТ суми.
g.6. Ор".rдодuu"ц" не несе вiдповiдальностi за HaHeceHi збитки Орендарю внаслiдок aBapii'

iнженерних комунiкацiй, якi знаходяться в будинку (примiщеннi), наданому Оренларю в оренду. або за

його межами.
9,1 .у разi звiльнення Орендарем примiщення без письмового попередження, а також складання

дкта про передачу об'скту оренди в нен€lJIежному cTaHi, Орендар несе матерiальну вiдповiдальнiсть за

HaHeceHi у зв'язкУ з циМ збитки в повномУ ix розмiрi та сплачус Орендодавцю орендну плату за весь

перiод користування.
за майно, зzlJIишене Орендарем у примiщеннi, Орендодавець вiдповiдальностi не несе,

10. СТРОК ЧИННОСТI, УМОВИ ЗМIНИ ТА IIРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
10.1. L(ей.Щоговiр дiе з ,,01" грудня 2017 року по ,,З 1" жовтня 2020 року вкJIючно.

l0.2. 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.з. Змiни i доповнення до договору допускаються в односторонньому порядку у випадках,

'"o"oi;;:"ff,H'fi"fi1"#'no оо щоговору догryскаються за взасмнот зго,ци cTopiH та оформляються

додатковою угодою ло !оговору.
10.4. I_{ей Щоговiр може бути розiрвано Орендодавцем

цими зобов'язанняшtи не може

BiH повинен
сталися не з

в односторонньому порядку за наявносti

пiдстав, передбачених цим Щоговором.
В iнших випадках даний,Щоговiр може бути розiрвано лише за згодою cTopiH або на вимогу однiсТ iз

cTopiH за рiшенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством УкраТни' 
i0.5. 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 !оговору оренди орендоване майно мае бути звiльнено i передано

ОрендодавЦю за дктОм приймаНня-передаЧi. За чаС фактичногО користуваНня об'ектом оренди пiс.,rя

,rр"п"""пrя дiт даного Щоговору до передачi примiщення за Актом, Орендар зобов'язаний внести плату за

користування примlщенням в розмlрl орендно1 плати.' 
rb.z. Реорганiзачiя Орендодавця або перехiд права власностi на орендоване Майно TpeTiM особам не

е пiдставою для змiни або припинення чинностi цього !оговору, i BiH зберiгае свою чиннiсть для нового

власника орендованого Майна (його правонаступникiв), за винятком випадку приватизацiт орендованого

Майна Орендарем
1 0.8. Чиннiсть цього .Щоговору припинясться внаслlдок:

- закiнчення строку, на який його було укJIадено;
- приватизацiТ орендованого Майна Орендарем ;

- загибелi орендованого Майна;
- доarро*оuо за iнiцiативою Орендодавця за наявностi пiдстав, визначених цим !оговором, або

за взасмною згодою cTopiH або за рiшенням господарського судУ;

- банкрутства Орендаря та в iнших випадках, прямо передбачених чинним законодавство\r та

умовами цього .Щоговору.
10.9. у разi пр".r"п"rrпя або розiрвання цього,Щоговору Майно протягом трьоХ робочих днiВ

повертасться Орендарем Орендодавцю.

\



У разi, якщо Орендар затримав повернення Майна, BiH несе ризик його випадкового знищення або
випадково|о пошкодженнrI.

l0.10. Взаеrutовiдносини cTopiH, не вреryльованi цим,Щоговором, регламентуються чинним
законодавством.

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

чн банкiвськi реквiзити, коцтактний телефон:
ОРЕНДОДАВЕЦЪ Новгород-Сiверська районна рада ЧернiгiвськоТ областi

вул, Б.Майстренка, 6, м. Новгорол-Сiверський, 1 6000
р/р 3|551201З2055 1

УДКСУ у Новгород-Сiверському районi, МФО 85З592
код еДРПОУ 248З8699
тел. 3-1 1-55

орЕндАр Новгород-Сiверська районна державна адмiнiстрацiя Чернiгiвськоi
областi
вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-Сiверський, l6000
plp З5211 040001 771 ДКСУ
мФо 820112
код СЩРПОУ 04061642
тел.3-1З-30

ОРЕНДОДАВЕЩЬ : ОРЕН!АР :

Новгород-Сiверська районна
державна адмiнiстрацiя

#i_ *z%йы
*



Щодаткова угода }lb 1
до договору оренди нерухомого майна, що належить до спiльпоi власностiil територiальних громад Irовгород-Сiверського району NЬ 2

м. Новгород-С iверський 10 вересня 2018 року

'" М", що нижче пiдписалися, Новгород-сiверська районна Рада Чернiгiвськоi областi
iдентифiкацiйний код еДПОу 248з8699, мiсцезнаходженшI якоi: вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-
Сiверський, Чернiгiвська область, 16000 (надалi _ орЕIцОддвЕФ) в особi голови районноТ радиКауфмана В'ячеслава Маркович4 що дiе на пiдставi ЗаконУ УкраihИ <Про мiсце"" .чй"р"дуванIUI в
YKpaTHi>, з одного бокуц1|+9вгород-Сiверська районна державна адмiнiiтрацiя Чернiгiвоiкоi областi
iдеrrгифiкацiйний код едРПоу 04061642, мiсцезнаходженшI якоi: вул. Б.МЪйстренпЬ, 6, ,. Новгород-
Сiверський, Чернiгiвська область, 16000 (надалi _ орЕIцАР) в ocobi в.о. голови районноi державноi
адмiнiстраЦii BepeMieHKo ýслана Миколайовича, що дiс на пiдставi Закону УкjаiЪи <Про мiсцевi
державнi адмiнiстрацiь> з iншого боку, уклали що додаткову угоду про наведене нижче:

1. Пiдпункти 1.1.1. та 1.1.2. пункry 1.1. договору оренди нер)rхомого майна, що наJIежить до
спiльноТ власностi територiальних громад Новгород-Сiверського райоrrу Ns 2 вiд 01 грулня 2017 рокувикJIасти в новiй редакцiТ:

(1.1.1. ГIримiщення з 26 кiмнаЪ що знЕtхоДяться на I,2,З поверхах вищезi}значеноi булiвлi,
загальною площею 641,0 кв. М, Що не мае окремого входу i гараж -22,7 кь.м.

1.1.2. Балансова BapTicTb Майна - 427274,0 грн, в т.ч. гарФк - 2293,0 rрн;>

2. цю,Щодаткову угоду ук.lIадено в 2-х примiрник{lх, що мають однакову юридичну силу:
1-й примiрник - Орендодавцевi;
2-й примiрник - Орендарю.

ОРЕНДОДАВЕIф:

Новгород-Сiверська районна рала Чернiгiвоькоi
областi
вул, Б.Майстренка, б, м, Новгород-Сiверський,
16000

р/р Зl554248З20551
УДtСУ у Новгород-Сiверському районi, МФО
85з592
код сдпоу 248з8699
тел. 3-1 1-55

18epcbkol раионноl ради

В.М. Кауфман

ОРЕН!АР:

Новгород-Сiверська районна державна
адмiнiстрацii Чернiгi вськоТ областi
вул. Б.Майстренка, 6, м. Новгород-Сiверський,
1 6000
plp .l5 а"| /r, l осс} i l f /
мФо 8lc ll к
код едрпоу 04061642
тел. З-13-30

верськоТ районноi
iгiвськот областi
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