ДОГОВIРNЬ J

позички iндивiдуально u"r*rй.rого нерухомого
комунального майна
м. Павлоград

"З1"сiчня2020р.

УправлiннЯ комунаЛьногО господарства та будiвничтва
Павлоградськоi MicbKoT Р8Ди, iдентифiкацiйний код е,щпоу - 26l3tT20,

мiсцезнаходження якого: 51400, м. Павлоград, вул. ТIIевченка, 63-б (далi
Орендодавець) в особi нач€шьника управлiння Завгороднього Дндрiя
Юрiйовича, що дiс на пiдставi Положення, з одного боку, та

ГРОIUАДСЪКА ОРГАНIЗАЦIЯ ,,СПIЛКА IНВАЛIДIВ ПРАЦI,

ПОТЕРПIЛИХ ТА

СIМЕЙ ЗАГИБЛИХ НА
"зАхиСТ",iдентифiкацiйний код елпоУ - 39071147,

ВИРОБНИЦТВI

(далi

-

Орендар) в

особi керiвника Селезньова Олексанлр Миколайович, що дiе на пiдсiавi

Статуту з iншого боку, укл€Lли цей Щоговiр про наведене нижче:
1. Предмет Щоговору

1.1. Орендодавець на пiдставi рiшення Павло|радськоi Micbko1
ради <про
надання нежитлового примiщення у позичку громадськiй органiзацiт "сшлкд

IНВАЛIДIВ ПРАЦI, ПОТЕРПIЛИХ ТА СIМЕЙ ЗАГИБЛIД( НА
вироБНицтвI "ЗАХИСТ")) Ns |974-61lvII вiд 12.02.2019 р. передас, а

орендар приймае у строкове безоплатне користування iндивiдуально визначене
майно : частину нежитлового примiщення (далi - Майно), площею 21,7 кв. м.,
розмiщене за адресою:51400, м. Павлоград вул. Шевченко 104, що перебувае
на балансi Управлiння комунttльного господарства та будiвництва
павлоградськоi Micbkoi ради без права передачi майна у суборенду.
1.2. Майно передаеться в позику з метою використання для забезпечення

громАдськоi оргАнIзАцIi ,,спIлкА IнвАлIдIв прАцI,
потЕрпIлих тА сIмЕЙ зАгиБлих нА вироБниI]твI ,,зАхист,, в
дiяльностi
межах

iT

Статуту.

2. Умови передачi i повернення орендованого майна.
2.1. ОРенДар вступас в строкове безоплатне користування Майном у TepMiH,
ЗаЗНаЧеНИЙ У !Оговорi, аIIе не ранiше дати пiдписання сторонами цього
!оговору i акту прийому-передачi майна.
2.2. Гlередача Майна в оренду не тягне за собою виникнення у Орендаря
IIРаВа ВЛаСнОсТi на це маЙно. Власником маЙна з€шишасться територiальна
ГРОМаДа MicTa Павлограда, а Орендар користу€ться ним протягом TepMiHy
оренди.
2.З.У разi припинення цього !оговору майно повертаеться Орендарем
Управлiнню комун€Lпьного господарства та булiвничтва ПавлоградськоТ MicbKoi
РаДи. Орендар поверта€ МаЙно аналогiчно порядку, встановленому при
передачi Майна Орендарю за цим !оговором.

Майно вважаеться повернутим Орендодавцю

з

моменту пiдписання

сторонами акту прийому-передачi.

У разi, якщо

Орендар затримав повернення Майна, BiH несе ризик його

випадкового знищення або випадкового пошкодження.

iз

складання акту прийому-передачi покладаеться на
сторону, яка передае майно iншiй сторонi.Щоговору.

2.4. Обов'язок

3. Обов'язки Орендаря
Орендар зобов'язусться:
3.1. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначенням
та умов цього Щоговору.
З.2. Забезпечувати збереження орендованого Майна, попереджати Його
порядку, передбаченому
псування, тримати Майно
пошкодження
санiтарними нормами та правилами пожежноi безпеки, пiдтримувати Майно в
н€rлежному cTaHi, не гiршому, нiж на момент передачi його в оренду, з
врахуванням нормаJIьного фiзичного зносу, здiйснювати заходи протипожежноi
безпеки.
3.3. Своечасно здiйснювати за власний рахунок капiтальний, поточниЙ та
iншi види peMoHTiB орендованого Майна.
3.4.
разi виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацiй,
природною стихiсю: ураган, землетрус, великий снiгопад,
пов'язаних
ожеледиця тощо, надавати своiх працiвникiв для ix попередження та лiквiдацiT
наслiдкiв.
3.5. У разi припинення або розiрвання Щоговору повернути Орендодавцю
орендоване Майно у н€tлежном),станi, не гiршому, нiж на момент передачi йогО
оренду,
урахуванням нормzLльного фiзичного зносу, вiдшкодувати
Орендодавцю збитки у разi погiршення стану або втрати (повноi або частКОвОi)
орендованого Майна з вини Орендаря.
З.6. Здiйснювати витрати, пов'язанi з утриманням орендованого МаЙна.
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,.Щоговором укласти, в разi необхiдностi, з
Балансоутримувачем орендованого Майна договiр про вiдшкодуваНня ВиТРат
Балансоутримувача на утримання орендованого майна i надання комун€Lльних
та iнших послуг Орендарю.
З.7. У мiсячний TepMiH з дати пiдписання цього ,Щоговору укласти догоВори
з вiдповiдними органiзацiями про надання комун€Lпьних послуг, що сТосуютЬся

Одночасно

з цим

орендованого майна.
3.8. Нести вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатацii iнженерних
мереж, пожежноi безпеки i caHiTapii в примiщеннях згiдно iз законодавсТВоМ.
3.9. Забезпечувати доступ Орендодавцю до об'екту оренди метою
перевiрки його стану вiдповiдностi напряму використання за цiльовим
призначенням, визначеному цим Щоговором.
з.10.
разi змiни рахунку, назви пiдприемства, телефону, юридичноi
адреси повiдомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

з
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4. Права Орендаря
Орендар ма€ право:

4.|.

Використовувати орендоване Майно

у

вiдповiдностi

з

його

призначенням i умовами цього,.Щоговору.
4.2. З дозволу Орендодавця, по узгодженню

з власникоМ майна абО
органом, здiйснювати невiд'смнi полiпшення

уповноваженим ним
орендованого майна (вносити змiни

до його

складу, проводити його

його
реконструкцiю, технiчне переоснащення), що зумовлюють пiдвищення
BapTocTi.

5. Обов'язки 0рендодавця

Орендодавець зобов'язусться:
5.1. Передати Орендарю в оренду Майно згiдно з цим ,щоговором за актом
прийому-передачi Майна, який пiдписуеться одночасно з цим,Щоговором.
5.2. Не здiйснювати дiй, якi б перешкодж€Lпи Орендарю користуВатисЯ
орендованим Майном на умовах цього .Щоговору.
випадку реорганiзачiт Орендаря до припинення чинностi цього
5.3.
одним iз
,.щоговору переукласти цей Щоговiр на таких самих умовах
правонаСтупникiв. якщо останнiй згоден стати Орендарем.
5.4. У разi здiйснення Орендарем невiд'емних полiпшень орендованого
майна Орендодавець зобов'язаний здiйснювати контроль за здiйсненням таких

у

з

полiпшень.

б. Права Орендодавця.

Орендодавець мае право:
6.1. Контролювати наявнiсть, стан, напрями i ефективнiстЬ викорисТаннЯ
Майна, переданого в оренду за цим.Щоговором.
6.2.виступати з iнiцiативою вiдносно внесення змiн У Цей,щоговiр або його
результатi
разi погiршення стану орендованого Майна
розiрваннЯ
невиконання або нен€lJIежного виконання умов цього,Щоговору.
б.з. Здiйснювати контроль за станом Майна шляхом вiзуального
обстеження зi складанням акта обстеження.

в
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7.

Вiдповiдальнiсть CTopiH.

ненаJIежне виконання зобов'язань за цим
законодавством i
щоговором сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно з дiючим
цим Щоговором.
7.2. Орендодавець не вiдповiдас за зобов'язаннями Орендаря, Орендар не
вiдповiдас за зобов'язаннями Орендодавця, якщо iнше не передбачено цим
зобов'язаннями i за зобов'язаннями,
,Щоговором. Орендар вiдповiдас за своiми
за якими BiH с правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за
комунutльне майно.
цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване
7.3. Спiрнi питання, що виникають за цим ,.Щоговором або у зв'язку з ним
вирiшуються шляхом переговорiв, та у судовому порядку,
7

,|. За невиконання або

8.ТермiндiiоУмовизмiненняiприпиНення.ЩоговорУ.
8.1 Цей ,Щоговiр укладений строком на два роки одинадцять мiсяцiв
дiе З "31" сiчНя2020 р. дО "29" сiчнЯ 202З р., включно,

8.2.Умови цього Щоговору зберiгають силу протягом всього строку дii
цього Щоговору, в тому числi у випадках, якщо пiсля його укладення

законодавством встановленi правила, що погiршують становище Орендаря.
8.3.Змiни доповнення до умов цього ,.Щоговору або його розiрвання
допускаються за взаемною згодою cTopiH. Змiни i доповнення, якi пропонуеться
внести, розглядаються протягом одного мiсяця з дати ik подання на розгляд
iншоТ сторони.
8.4. За iнiцiативою однiеi iз cTopiH цей .Щоговiр може бути розiрваний за
рiшенням суду у випадках, передбачених дiючим законодавством.
8.5. Реорганiзацiя Орендодавця або Оренда;ря, або перехiд права власностi
на орендоване Майно TpeTiM особам, не визнаеться пiдставою для змiнення або
припинення дii цього Щоговору i BiH зберiгае свою силу для нового власника
орендованого Майна (його правонаступникiв.
8.6.Щiя Щоговору припиняеться в результатi:
- закiнчення TepMiHy дiТ, на якiй BiH був укладений;
загибелi орендованого Майна;
- достроково за взасмною згодою cTopiH або за рiшенням суду;
в iнших випадках,
припинення дii Орендаря як юридичноi особи
прямо передбачених дiючим законодавством.
8.7. Щостроково !iя цього Щоговору пригrинясться у випадках:
- використання Орендарем Майна не за призначенням;
погiршення стану орендованого Майна;
- не виконання Орендарем умов цього договору.
8.8 Взасмовiдносини CTopiH, не врегульованi цим Щоговором, реryлюються
чинним законодавством УкраТни.
8.9.I_{ей Щоговiр укладено у 2-х примiрниках, кожен з яких мае однакову
юридичну силу.
9. Юридична адреса та реквiзити cTopiH
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Оренлодавець:

Орендар:

"СПIЛКА IНВАЛЦIВ ПРАЦI,
ПоТЕРIIIЛих ТА СIМвЙ здгиБЛи
господарства та
НА ВИРОБНИЦТВI "ЗАХИСТ"
булiвничтва ПавлоградськоТ MicbKoT
Управлiння комунального
Ради

51400, м. Павлоцрад, вул. Шевченка,
63-б
plp U t |!/лШ}*И'/Уr!Шl?iОО.rъ9Е)

.

Завгороднiй

о. М. Селезньов

.п.)

Додаток М1
до договору оренди
вiд Sr'. 19 l0ДOр
J\Ъ
(невiд' емна частина договору)

i

/

Акт

приймання-передачi майна

Управлiння комунального господарства та булiвничтва Павлоградськоi
MicbKoi радиl iдентифiкацiйний код СДРПОУ - 26|37720, мiсцезнаходження якого:
51400, м. Павлоград, вул. Шевченка,6З-6 (далi - Орендодавець) в особi начальника

управлiння Завгороднього Андрiя Юрiйовичдо що дiе на пiдставi Положення, з одного
боку, та

ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "СПIЛКА IНВАЛIДIВ ПРАЦI,
тА

ПОТЕРПIЛИХ

сIмЕЙ

ЗАГИБЛИХ

НА

ВИРОБНИЦТВI

"ЗАХИСТ",iдентифiкацiйний код СДРПОУ - 390711-47, (далi - Орендар) в особi
керiвника Селезньова Олександр Миколайович, що дiе на пiдставi Статуту, приймае у

строкове безоплатне користування нерухоме майно - нежитлове примiщення загальною
площею 2|,7 кв.м, , розташовану за адресою: вул, Шевченко I04, м. Павлоград,
!нiпропетровська область, 51400 (далi - об'ект оренди), а саме: кiмнати/кабiнети та

площа загального користування, для розмiщення ГРОМАДСЬКОi ОРГАНIЗАЦIi
"СПIЛКА IНВАЛIДIВ ПРАЦI, ПОТЕРПIЛИХ ТА СIМЕЙ ЗАГИБЛИХ НА

вироБництвI "зАхист".

Об'скт оренди передано Орендодавцем у належному cTaHi.
Претензiй з боку Орендаря не мае,
Орендар:

Орендодавець:

Управлiння комунального господарства та
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В ПРАЦI, ПОТЕРПIЛР
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Завгороднiй

м.п.)

м. Селезньов

