
ДОГОВIР ОРЕНДИ
нерухомого майндl що налея(ить до спiльноi власностi територiальних

громад Новгород-Сiверського району Nп _Q / |

MicTo Новгород-Сiверський "18" червня 20t9 року

Ми, що нижче пiдписалися, Новгород-Сiверська районна рада
Чернiгiвськоi областi, iдентифiкацiйний код еДРПОУ 24ВЗ8699,
мiсцезнаходження якоi: будинок 6, вулиця Б.Майстренка, MicTo Новгород-
Сiверський, Чернiгiвська область, 1б000 (надалi - Орендодавець) в особi голови
Новгород-Сiверськоi районноi ради Чернiгiвсъкоi областi Кауфмана В'ячеслава
Марковича, що дiс на пiдставi Закону УкраТни uПро мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>, з одного боку, та Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Редакцiя г€Iзети <Сiверський край>>, iдентифiкацiйний код еЛПОУ 0247604З,
мiсцезнаходження якого: будинок 9, вулиця Козацька, MicTo Новгород-
Сiверський, Чернiгiвська область, 16000 (надалi - Орендар) в особi директора
Товариства з обмех(еною вiдповiдальнiстю <Редакцiя газети кСiверський край>>о

що дiе на пiдставi Статуту Товариства з обмеженою вiдповiдалънiстю <Редакцiя
газети кСiверський край>, затвердженого установчими загалъними зборами
засновникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Редакцiя гzвети
кСiверсъкий край> (протокол Nl вiд 27 березня 2017 року), з iншого боку,
уклали цей Щоговiр про наведене нижче:

1. прЕдмЕт договору
строкове платне

спiльноi власностi
(надалi Майно),
MicTo Новгород-

1.1. Орендодавецъ передас, а Орендар приймае в
користування нежитлову булiвлIо та гараж, що е об'ектами
територiальних громад Новгород-Сiверсъкого району
розташованi за адресою: будинок 9, вулиця Козацька,
Сiверський, Чернiгiвська область, 1б000.

1.1.1. Нежитлова будiвля, загальною площею (з урахуванням коефiцiенту
перерахунку корисноi площi в загальну) 16З,2 кв. м., корисною
кв.м, rцо мае окремий вхiд тА гараж' загальною площею (з
коефiцiснту перерахунку корисноi площi в загальну) 87,7 кв.
гIлощею 87,7 кв.м, що мае окремий вхiд.

|.|.2. Балансова BapTicTb Майна становить 4|620 гривень.
|.2. Майно передасться в оренду з метою розмiщення Товариства з

обмеженою вiдповiдальнiстю <Редакцiя газети <Сiверсъкий край>.
1.З. Стан Майна на момент укладення договору (потребуе/не потребуе

поточного або капiтального чи поточного i капiтального ремонту) визначасться
в aKTi приймання - передавання.

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧI ТА ПОВЕРНВННЯ ОРЕНДОВАНОГО 1ЧIАЙНА
2.1. Орендар вступас у строкове платне користування Майноrrл у TepMiH,

указаний у Щоговорi, але не ранiше дати пiдписання сторонами цього Щоговору

площею 1,6З,2

урахуванням
м., корисною

.!



приЙмання - передачi
користування.

та акта приймання-передачi Майна, якиЙ с невiд'емною частиною цього

Щоговору (Щодаток 1).

2.i. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря

права власностi на це Майно. Майно з€шишаеться у спiльнiй власностi

тБриторiалъних громад Новгород-Сiверського райоНУ, а Орендар користуеться

ним протягом всъого строку оренди.
2-.з. у разi припиненнi цього ,щоговору Майно повертаеться Орендарем

орендодавцю, у порядку, встановленому при передачi майна Орендарю.майно
вважаеться поверненим Орендодавцю з моменту пlдписання сторонами акта

приймання-передачi.
2.4. обов'язок по складанню Акта приймання-передачi покладастъся на

сторону, яка передас Майно iнтттiй сторонi,Щоговору.

3. орЕнднА плАтА
3.1. Орендна плата е платежем у грошовiй формi, який Орендар вносить

орендодавцю незалежно вiд наслiдкiв дiяльностi Орендаря i сплачуетъся за

"aa",apriH фактичного користування майном, що визначаеться на пiдставi акту
в оренду та акту приймання - передачi майна з орендного

3.2. Що орендноi гIлати не входить цлата за KoMyH€LiIbHl послуги, вартlстъ

експлуатацiйних витрат, податок на додану BapTicTb.

з.3. Розмiр орендноi плати визначаетъся в порядку передбаченому

N{етодикою розрахунку та порядку використання плати за орендУ майна

спiльноi власностi територiальних громад Новгород-СiверськогО району,
затвердженоi рiшенням Новгород-СiверсъкоТ районноi Ради Чернiгiвськоi
областi вiд ,,27" травня 2015 року iз змiнами, вiдповiдно до частини 2 cTaTi 9

закону Укратни <про реформування державних та комун€tльних друкованих
засобiв масовоi iнформацii> та становить 1 (одна) гривня на piK.

3.4. У разi припинення (розiрвання) Щоговору оренди Орендар сплачуе
орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передачi
включно. Закiнчення строку лiТ ,Щоговору оренди не звiльняс ОрендаРЯ ВiД

обов'язку сплатити заборгованiсть за орендною платою, якщо така ВИНикла, У
повному обсязi, ураховуючи санкцii, Орендодавцю.

4. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦIИНИХ ВIДРАХУВАНЬ
Передбаченi законодавством амортизацiйнi вiдрахування на орендоване

Майно нараховуються Орендарем i в першочерговому порядку
використовуються ним на повне вiдновлення орендованих основниХ фОНДiВ.

Полiпшення орендованого майtна, здiйсненi за рахунок амортиЗацiЙниХ

вiдрахуванъ, е власнiстю територiальних громад Новгород-Сiверського РаЙОНУ.

5. оБов,язки орвндАря
5. 1. Орендар зобов'язуеться:
5.1.1. За актом приймання-переда,лi прийняти орендоване Майно.



5"I..2. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його шризначення

та умов цъого Щоговору, свосчасно узгоджувати з Орендодавцем буль-якi змiни

профiлю використання орендованого Майна або його частини.

5.t.3. Свосчасно тау повному обсязi сплачувати орендну плату.

5.1.4. Утримувати орендоване Майно у повнiй збереженостi, запобiгати
,r-rr rranбvi пшrтт-l плтl'\Irтrlr17иого пошкодженню та псуванню, своечасно проводити необхiдний поточний,

капiтыIьний ремонт примiШень за рахунок власних коштiв, якi не пiдлягаютъ

компенсацii.
на перiод проведення ремонту об'скту оренди Орендар не звiльнясться вiд

сплати орендноi плати, плати за комунальнi послуги та iнших платежiв.

5.1.j. Утримувати Майно та прилеглу територiю у ныIежному cTaнi,

сплачувати витрати на iT прибираншI i очистку при забрудненнi господарською

дiялънiстю (будiвельне смitтя, харчовi вiдходи тощо). Здiйснювати

обслугоВуваннЯ тепловиХ, електрИчниХ та вентиляцiйних мереж, Тх необхiдний

поточний ремонт, а при необхiдностi забезпечити достуП експлуаТуючиХ

органiзаЦiйдО цих мереж з метОю ix профiлаКтичногО оглядУ i ремонту. У разi
виникненнЯ аварiйнОi ситуацiТ забезпечитИ доступ протягом BcieТ доби.

Виконувати yci caHiTapHi правила.
У разi виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацiй, пов'язаних

з природною стихiею: ураган, землетрус, великий снiгопад. ожеледиця тощо,

,ruдu*r" своiх працiвникiв для ik попередження та лiквiдацii наслiдкiв.

5.1.6. Сплачувати фактичнi витрати за користування електроенергiсю,

iншими комунаJIьними послугами, для чого у мiсячний TepMiH оформити

договори з вiдповiдними службами.
5.|.7. За свiй рахуноК проводиТи протипожежнi заходи, нести матерiальну

вiдповiдальнiсть за збитки, спричиненi пожежею, що виникла в орендованому

примiщеннi з вини Орендаря.
5.1.8. Забезпечувати безперешкодний доступ у буль-який час до

перевiрки иогоорендованого майна представникiв Орендодавця для перевlрки його

використання за цiльовим призначенням та дотримання Орендарем умов
договору.

НЙавати Орендодавцю за першою вимогою всю необхiдну iнформацiю

щодо орендованого майна.
5.1.9. У разi припинення або розiрвання ,.Щоговору негайно гIовернути

орендодавцевi одержане вiд нього Майно у належному стан1, не гlршому, нlж

"u "u. 
передачi його в оренду, з yciMa зробленими в нъому полiпшеннями та

вiдшкодувати Орендодавцевi збитки у разi погiршення стану або втрати

(частковОi абО повноi) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.1.10. Протягом мiсяця пiсля укладення цъого ,Щоговору застрахувати

орендоване Майно на суму не менше, нiж його балансова BapTicTb на користь

Орендодавця у порядку, визначеному чинним законодавством, та надати

Орендодавцю копii страхового полiсу
поновлювати договiр страхування таким

i платiжного доручення. Постiйно
чином, щоб увесь строк оренди Майно

було застрахованим.



5.J.11.y разi змiнИ наЙменуВаннЯ юридичноi особи, адреси, рахунку,

телефону письмово повiдомити про це Орендодавця в тижневий строк_ 
:

"uдu"""* 
Ьiдповiдних документiв. У разi невиконання цього rrункту вс1

повiдомлення, якi направленi за юридичною адресою, вважаються врученими,

5 .|.|2. у разi рЬорганiзацii чи лiквiдацii або порушеннi справи про

банкрутство в господарському судi письмово повiдомити про це Орендодавця в

10_денний TepMiH з 
-моменту 

виникнення перелiчених фактiв та надати

нотарiалъно посвiдченнi копii установчих документiв, якi враховують

реорiанiзацiйнi процеси, а також iнформацiю про правонаступництво.

5.2.Орендар не мае права передавати TpeTiM особам своТ права та обов'язки

за цим договором без згоди Орендодавця,

б. прАвА орЕндАря
6.1. Орендар мас право з дозволу Орендодавця:

6.1.1. Вносити змiни до складу орендованого Майна шляхом проведення

його реконструкцii, технiчного переозброення, капiталъного ремонту,. що

зумовлюе пiдвищення його BapTocTi за рахунок власних коштlв, як1 не

пiдлягають компенсацii, з наданням проектно-кошториснот документацiт,

виготовленоi за рахунок Орендаря до початку проведення робiт i затвердженоi

у встановJIеному порядку.
L{я умова ,Щоговору не розглядаеться як дозвiл на здlЙснення поJIlпшень

орендованого майна i не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо

компенсацiI BapTocTi полiпшенъ.
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 УкраТни та експертний

висновок на проектно-кошторисну документацiю на здiйснення невiд'емних

полiпшень.
при проведеннi Орендарем капiтального ремонту чи переобпаднанн,I

примiще""", о.ruннiй несе матерiалъну вiдповiдалънiсть за якiстъ ремонту та

пошкодЖення, викликанi ремонтом в будинку, де зЕаходиться орендоване

примiщення.
6.t.2. Виконувати Bci роботи по пристосуванню примiщень до

особливостей дiяльностi за рахунок власних коштiв. Вартiстъ пристосуванъ

орендованого майна, здiйснених Орендарем i якi неможливо вiдокремити без

шкоди для майна, компенсацiI не пiдлягас.
6.1.3. Передавати частину орендованого примiщення в суборенду iншим

особам чи органiзацiям лише за письмовим дозволом Орендодавця, Передача

всъого орендованого майна в суборенду забороняетъся.

6.2. Орендар не вiдповiдас за зобов'язаннями Орендодавця.

б.3. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначення

та умов цъого Щоговору.
Iнiцiювати списання орендованого Майна Балансоутримувачем,



самостiйно розподiляти доходи, отриманi в результатi використання

орендованого Майна, створювати спецiальнi фонди (розвитку виробництва,

соцiально-kультурних заходiв тощо).

7. оБов,язки орЕндодАвця
7 .1. Орендодавець зобов'язуеться :

7.I.|. Передати Орендарю майно, згiдно з роздiлом 2 цього,Щоговору по

Дкту прийому-передачi, 
"*"Й 

пiдписуеться одночасно з цим,Щоговором, а в разi

орендрL Майна на строк не менше нiж три роки - пiсля державноТ реестрацii

,.Щоговору.
7.1.2. Не вчиняти дiй, якi б перешкоджали Орендарю користуватися

орендованим Майном на умовах цього ,Щоговору,
7.2. Ризик випадковоТ загибелi чи пошкодження об'скта оренди несе

майна Орендодавецъ зобов'язаний забезпечувати контроль за IIроведенням

таких полiпшень.
7.4. У випадку реорганiзацii Орендаря до припинення чинност1 цього

Щоговору .r.p.y*nu.i" ц.й Щоговiр на таких самих умовах з одним iз
правонаступникiв, якщо останнiй згоден стати Орендарем.

7.5. Вiдшкодувати Орендарю у разi приватизацii орендованого Майна

вартiстъ зроблених ocTaHHiM невiдокремлюваних полiпшень орендованого

майна, за наявностi згоди Орендодавця на Taki полiпшення в межах збiлъшення

BapTocTi орендованого Майна в результатi таких полiпшень.

8. прАвА орвндодАвця
8.1. Орендодавець мае право:
8.1.1. Контролювати виконання умов ,Щоговору, наявнiсть, технiчний стан,

напрямки та ефективнiсть використання Майна, переданого в оренду за цим

,Щоговором.
8.1.2. Вiдмовитися вiд цього,Щоговору i вимагати повернення орендованого

майна у разi несплати Орендарем орендноi плати протягом тръох мlсяцlв

пiдряд, ЬОо до.rущення заборгованостi з орендноТ плати у cyMi, що перевиЩУе

сумарний розмiр орендноi плати за ocTaHHi три мiсяцi,- 
v разi вiдмьви Орендодавця вiд .щоговору, ,щоговiр е розiрваним з моменту

од.р*u""" Орендарем повiдомлення Орендодавця про вiдмову вiд цього

ДОГОffi 
виступати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього ,Щоговору або

його розiрвання у разi:
- невикоРистаннЯ орендованогО Майна вiдповiдно до умов цього ,Щоговору;

- погiршення стану орендованого Майна;
- порушення, невИконаннЯ (або неналежного виконання) умов ,Щоговору,

s.l.a. Здiйснювати контроль за станом майна шляхом вiзуалъного

обстеження зi складанням акта обстеження,



. 9. вIдповцАльнIсть CTOPIH
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за .щоговором

оренди, у тому числi змiну або розiрвання його в односторонньому порядку,
KpiM випадкiв, передбачених цим .Щоговором, сторони несуть вiдповiдальнiсть,
передбачену чинним законодавством Украiни.

9.2. ОреНдодавецЬ не вiдповiдае за зобов'язаннями Орендаря i не несе
вiдповiдалъностi за технiчний стан комунiкацiй. Орендар не вiдповiдае за
зобов'язаннями Орендодавця, якщо iнше не передбаченЪ цим .Щоговором.
орендар вiдповiдае за своiми зобов'язаннями i за зобов'язаннями) заякими BiH
е правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими
зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване Майно.

9.3. СпорИ, Що виникають у ходi виконання.Щоговору оренди, вирiшгуоться
за згодою cTopiH. Якщо згоди не було досягнуто, спiр .r.р.дu.rься на розгляд до
господарсъкого суду.

9.4. Якщо Орендар допустив погiршення орендованого майна або його
загибель, BiH повинен вiдшкодувати Орендодu"ц""i збитки' якщо не довеД€, Щопогiршення або загибелъ майна стzulися не з його вини.

За наявносТi вини Орендар повинен вiдшкодувати збитки, завданi
орендодавцевi погiршенням майна або його загибеллю, протягом 15
(п'ятнадцяти) календарних днiв з моменту пред'явлення вiдповi!ноi вимоги
Орендодавцем.

у разi несвоечасного виконання грошового зобов'язання з вiдшкодування
завданих збиткiв, Орендар повинен сплатити суму боргу з урахуванням iндексу
iНфЛЯЦii За ВеСЬ час прострочення, а також ЗYо рiчни" uiд 

"ро.rро.r."Ьi 
.Й ;;

користування чужими |рошовими коштами.
9.5. У разi несвоечасного виконання зобов'язання сплатi7,J, J Pdsr flсUIJOсчасноГо виконання зооов'язання по сплатi орендноi плати

Орендар повинен сплатити Орендодавцю суму боргу з урахув€lнням iндексу
iнфляцii за весь час прострочення, а також 10 % рiчЙ* "iд "Ъо.rро.,.rrоТ 

суми.
9,6. Орендодавець не несе вiдповiдал"*rо.ri за Haнece"i зб"rк" Орендарювнаслiдок aBapiТ iнженерних комунiкацiй, якi знаходяться

(примiщеннi), наданому Орендарю в оренду, або за його межами.
в будинку

9,7, У разi звiльнення Орендарем нежитловоi будiвлi та гаражу без
письмового попередження, а також складаннrI Акта про передачу об'екту
оренди в нен€lJIежному cTaHi, Орендар несе матерiальну вiдповiдальнiсть зъ
HaHeceHi у зв'язку з цим збитки в повному
орендну плату за весь перiод користування.

ik розмiрi та сплачуе Орендодавцю

За майно, з€шишене
вiдповiдальностi не несе.

Орендарем у примiщеннi, Орендодавецъ

10. СТРОК ЧИННОСТI, УМОВИ ЗМIНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Щей Щоговiр дiе з,,18" червня 2о]tg року по,,17'' червня2О2l рокувключно.
10,2. Умови rIъого !оговору зберiгають силу протягом усъого строку його

дiт, а в частинi зобов'язань Орендаря щодо сплати орендноi плати - до повного
виконання зобов'язань.



1_0.3. змiни i доповнення до умов цього ,щоговору допускаютъся за взаемноi

згоди cTopiH. Змiни, що пропонуютъся внести, розглядаютъся протягом одного

мiсяця , дur" Тх подання до розГляДУ iншою стороноЮ 
_- ,-

10.4.!.оговiрМожебУтирозiрванолишеЗаЗГоДоюсторiнабонаВиМоry
однiст iз cTopiH Ъа рiшенням господарсъкого суду у випадках, передбачених

'""""", законодавством Украiни,"""j;;",.-f p".i вiдсутно-стi заяви однiсi iз cTopiH гrро припИНеННЯ ЦЬОГО

щоговору або змiну його умов пiсля закiнчення строку його чинностi протягом

оДноГомiсяця,ЩоговiрВВажаеТъсяПроДоВжениМнатойсамийсТрокiнатих
самих умовах, якi були ,rЪр.оОuоенi.. цим ,Щоговором, Зазначенi дiТ

оформляються додатков"*n до.о"Ъром, який е невiд'емною частиною Щоговору

при обов'язковiй наявностi дозволу органу, уповноваженого управпяти

об'сктом оренди. ттл_л_п.
10.5. У разi припинення або розiрвання,Щоговору,":]тI,т]

орендованого йайна' Ъдiйсненi Орендарем за рахунок власних коштlв, як1

можна вiдокремити вiд ор.rrдо"uного майна не завдаючи йому шкоди,

визнаються ,власнiстю Ор*дй а_ невiдокремлюванi полiпшення, якi не

пiдлягаютъ компенсацii, - власнiстю Орендодавця,

10.б. Пiсля закiнчення строку дiт Щоговору оренди орендоване майно мас

бути ,"in"".ro i передано ОрЪ"дъдавцю за дктой приймання-передачi, За час

фактичного -;;;;-iй"" Ьб,.пrо*n оренди гtiсля припиЕення дii даного

Щоговору до передач1 примlщення за 
1111,,_:_тхт_зобов'язаний 

внести

плату за користування гrримiщенням в розмiрi орендно1 плати,

10.7 Реорганiзацiя Орендодавця udo 
",р"*iд 

права власностi на орендоване

майно TpeTiM о.об* ". 
Ъ 

'iдБавою 
дп" ,йi"" абЬ припинення чинностi цього

,Щоговору, i BiH зберiгае своЮ чиннiсть для нового власника орендованого

Майна (його правонаступникiв), за винятком випадку приватизацii

орендованого Майна Орендарем,

10.8. Чиннiстъ цього,Щоговору припиняеться внаслlдок:

- закiнчення строку, на який його було укJIадено;

- приватизацii орендованого Майна Орендарем ;

- загибелi орендованого Майна;

- достроково за iнiцiативою за наявностi пiдстав,

cTopiH або за рiшенням
Орендодавця

визначених цим ,Щоговором, або за взасмною згодою

господарського суду; 
}ипадках, прямо передбачених

- банкрутства Орендаря та в 1нших Е

чинним законодавством та умовами цього Договору;

- лiквiдацiТ Орендаря - юридичноi особи,

10.9. v рuri^rrрr"""."ня абЪ розiрваннялцъого ,щоговору майно протягом

тръох робочих днiв повертастъся Орендарем Орендодавцю,

у разi, якщо Орендар затримав повернення Майна, BiH несе ризик його

випадкового знищення або випадкового пошкодження,

Iчlайно вважастъся поверненим Орендодавцю з моменту пlдписання

сторонами акта приймання-передавання, _ 
обов'язок щодо складання акта

приймання - передавання rrро поЪфнення Майна покладаеться на Орендаря,



Як.що Орендар не виконуе обов'язку щодо повернення Майна,

Орендодавецъ мас право вимагати вiд Орендаря сплати неустойки у розмiрi З%

за користування Майно на час прострочення.
10.10. Взасмовiдносини cTopiH, не вреryлъованi цим ,Щоговором,

регламентуються чинним законодавством.
' 10.11. I]ей Щоговiр укладено в 2 (двох) примiрниках, кожен з яких мае

однакову юридичну силу, пЬ одному для Орендодавця й Орендаря.

11. ЮрИдичнi адресИ cTopiH, банкiвсЬкi реквiЗити, контактний телефон:

орЕНДОДДВЕLЪ: Новгород-Сiверська районна рада Чернiгiвськоi областi

ОРЕНЩАР:

будинок 6, вулиця Б.Майстренка, MicTo Новгород-Сiверський
Чернiгiвська область, 16000, тел. (04б58) 3-1 1-55

р/р 3 |554248320551, МФО 853592 в УДtСУ
едрпоу 248з8699

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кРедакцiя
газети <<Сiверський край>>

будинок 9, вулиця Козацъка, MicTo Новгород-Сiверсъкий,
Чернiгiвська областъ, 16000, тел. (факс) (04б58) 3-18-09,
2-I2-5з
р/р 26001300921573, МФО 353553 в АТ кОщадбанк>,
сдрпоу 0247604з

12. додАтки
Щодатки до цього.Щоговору е його невiд'емною i складовою частинОЮ. ,ЩО

цъого,Щоговору додаеться:
Акт приймання-передачi орендованого Майна (лолаеться).

ОРЕНДОЩАВЕIф: ОРЕНЩАР :

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю <Редакцiя

Новгород-Сiверська районна

ти <<Сiверський край>

ради

М. Кауфман . Халiман
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