llог()l}lр

тимчАсового БIiзоlI-1лllIоI,о к()рllстl,влнltя

"l7" Nвiillя ]0l8 рUN\
хмельпицький
хt]с]ьппцькi Micbкa рrдя Bix iмeнi якоi .1к !пpaвrillн,l ко!)llrlпыlого паЙнi ХNlельпицькоi м сьNо pn_L1
'lpcDroBr \1llгoc,Lnstl N]llr(l]liйовича, шо ]ic на lli:lcT Bi Llо,lоясl!|ц
(lta]r,li_cTopoHa_l) в особi нач.rlьника ),пpaBJillt],L
Micтo

Громвдська орrанi]ацiя..хмель пцьна sсOцiruЬi громадськоl lr lrlоров'я "Вiк,торiя" (на-rалi lio|]llcl)ltl ,
,]а
iilHll\tll lK,Ul) к) в]rомостеЙ ) (]rulroMy перкавlю!)
або Сторона,2) в особi керiвника Висоцькоi -Царllси У,IяlliвпLr.
юcTиllii Укра'iни, r iншо] ст"р,,Hll fд
vцiв
11iIiclcpcтBi
pe€cтpi юр!lдичних осiб та фi}ичних oci6, пiлrlрll(

'vправлiян'vолодiтsспортУхrIсIьяпцькоIiськоiрлдх(н:!rаjiы!.

rа!lсоiтрхл'iвач.абоСторона-])в

г.1ll,гr ] "ljl' l '', ь^" '
вiJ l 1,0].20llt рокt Л! Jl \ N,l rlх

особi начаrьника !правлiння PeMe:ra Сергiя ('гспtlновllча. ltLo -1]. Hll llixcraBi Ilоlо.ж,еrня llla
,\)1oBl,\i ]6] к Bi) Зl) l2.2015 р.
на влкояання рiшен!я лвадuя rь ||ершоi сссii хN,с"|ьtllluько"l l1iсьNоi рад|l
цеil ]loloBip Ilpo наведене нпжче:

t.

llгt

1,1c

t

',,l,,U,,l,.

1,1,];аlансо)-трнr{увачперсда(.аКорllст)вачпрлii\lа{вttltlчасовсбеloлIаrUекорl,сr)вttнняlrсrпllJовсIlгlI!Lrпсlllrя

(на-lапi - MaiiHo). Nltliilro
lпrа,пьно|о п.lошею 31.8 кв.м. ро]м]шене,]а a]lpecoKr] 1{, х е Lьнпцькlli]. sу]l. Перемоги. l0-б
сlрокоv Ha:lB.t |)oKll ]
п)лк]!
"Довiра"
iвфOрмiuiЛло-к(lll(}Jьгпцiilll()гl,
переjlа.ться в корltст!вання п]lя робопl
l7.04.20l8 р. по l7,0.1.2020 р.
l.:, lljlaт;ra корllстування: бсrоплапlвir|к,вi.lно;lоп.5с1.60:tпNOн\Украiнп"ПроN'iсuсвtслll0врп,l\вllнняR

}'Ёpan]i".

2, Умовп пере_I.1чi itt Ilоt,срясtrля мllПпх

]'l'корист}вачвст)ла€утимчасовекорПсIувtlнняМlйо\l)1срýiн.8каlан|lпв]опrвt'гi'fuсl](г'tlril.]''ll
пiдлllсання сторонами цього rolовору та aKla приймання- lсре-Lачi Млйвr,rlj lансо)трим\lr,чý\t,
] 2.

],]

гIерс]rача

!айна

в Nорист)-ва,r я не тяr нс la собо11)

винljк сlllrявКорLlсl)'lачаIlpaBaя]асн()с]iна11.]\'1ai]Ho

У Pali llрппtlнснн, цього доlовор! 1\lайно lK)gc|la( ll,ся Ko|)llcl} в!чсм Бпlаllсо}lр,lм} llачу

корисil,вач повертаг майно БаJlансо!трп!l!вitч),tlнак)riчно l()pr lK). BclnlloglcHo!} прll пepe]a,li !1iiiH! KOplrcl)Blt'\
uим.tоговором, Майно Ввах(а€ться IloвeplleHllNl Ба]ансо}lрll}l)вач! l }lo\leHl') лi.lписаllня cropoHalll1 lктп lll)1lйIltlи,lr,
2,4, обов'язок по скlаданню акта приiiмання-псрепачi lrоклilда(lься tla clopoHy. лка передас Майно iHuliii c]olroHi
.}.

ОбоD'я]кл Корпсl\sr"l.l {a,(lPoHi-2)

Користувач зобов'яrу€ться:

jll}ЛNopllсloв)ваllУаiiнoвirlк)Bl]llк)ronolоllpl1rttl1сltl1,l
''"'p''u.'nn.''''.'o'беlkЧнll\lн(JJь'J'ltьll\\lllJllГо}'llhrrF\
j.], lliиймати участь у блаIоусФоi MicTa: pelloHli фасал} lа оФOр!-lс!нi cBilJlOBoi pcKjla]t{и ) бч]хнк}. ,le lла\о]Llllься
пр}INliцення у користуваянi, озеrсненлi. ремоятilвердоlо rlокриття ]Lорiг.lроlуарiв. \lilйJrH,lltKiH
ll.р.б\ваl в Пого Kopllcт) BttHllj. з!поii Ilt1,1 йоlо
з,;. Заб"зпсчIrти ефективне використ.tння la JбcРc)ti.llHJl \l.i]lla,
'lкс
Ll I(\.l"ll" l,J1,1,1},\"" l,,, il
lJlilcHllsilll tJvt, l, l, ,,l,Lгli.lll lll,
, n.i*"ri1,
,о.*_л."u,,
larolll
пготlLlilлсдll1,1Псl1.1 l
r-l]iiclrK)Ball1
lcplr
опi.tr).
,,о u,nn"nnu*y upubupo"Hlo приItiцснпя рах)! { Irpllлcljlo!)
'].l.('во(часllо]riйсвк]ватllлоlочяllйpetloHrt.lйltа, lll() llсtсб\8.1{ HKoPllcl)nn!llr
J.5. протяго1,1 мiсяця пiсля укладення |lbol о ;lot {,вор) }acrpn\!,Baгl| маппо, я|rе пере6!ва( в йоIо KoPпcl\sllц,li.
llе!снtuенiжнаiloгoбnлnнсoвуBаprifiьnякop|luьБ{.|аllсo}!pпмJв.nчаtвпopя']ý\.
Ulоб увссь flрок Kop,,cllвtlпx,
]ltконодавством. постiйно лояовлнtв.rl|l доrовiр сlрахrв!ння
МзЛхо було lacтpaxoBaBe.

прилrrнення або розiрвання договор) в 5_,]енний lcpIl]H loBcpл) Ill Блпансоутримунач) MaiiHo ! Hare]il]()!\
Ll
стаяi, не lipmoN!y Hi.1, на t]oMc}lT йою перс]ачi, J в|а\\в.rн]lя\1 ,lop!a_JlbHoK) ф]lичн,lп, Jtl,c), lr пilLttt,, tп.

з,ь,

v paii

KopпcтyBaHHi

l вини Корлстувача.

lLjIL)c
rогопорll lrpo |адання хом)-нмьних rK]c.r) l BirlOB]:lHи\]ll ]1.1lDllItlcTBaNlIl l]a.laBaLlaMll посl}l У Pili Ic\1o7i

]

}кЛаленнялoгoвopу3пi,]пpll€!сгвамxнаrавnчr\lrIпоcЛ)lсвo(часtroсrl]lnЧ)ПаlП]jlLпаt]сo}lpllN')ваЧ\
посл}-гп. ll i]rнo впставлених pa\r HKjB,

ii]ii;ililili]'-,Hi#'il?-iJJ'';,-".""*)-lтаl]шансо)трlпувача

po]Nlillll)ориrичлоi:t,rрес

nбtlli'c.H\

Bl ll] lB
LL, lrlл
j,l0 корПстувачнеvа€правалередаваTllвllостii]l{еабоIll!lчilсоRскорllст)8аllllяlпй\tансlIllно;lогопорll,р|!r
йоговорснху.El!Kopll.roB)sttrпi]огоякrзсrав},
iлчrил rорлличвилl та фi]ичнlIм особа\l. lraвaI
].ll. забсзпсчувапr cTopoнi_l. БппапсоiIрll\t!вачi (( i()p()tl_j). ]lrlL\lаlськjй KoMicii з пнlань роботл яLl L ,,,
t
ко\l)llа]ы{ого iucunrup"r:"o. приваllгlаLli] ri] виNорllсIа,Lllя !riilra cIlllopLLlbHoi lpoNla,]ll MicTa досr}ll ]ro \1ri]ltl
ll!]\1
r|иlнхч.tll\r
\lcloK) llepeBipKи його claH) i вiдловirноlll H.l гq!J! Bllbll|]ltrl.rlr rя nL lLi b,,BllNl lриjнrчення!l.
]l()losopoм, та rотриvання iнших умов iloloBop)
],l2 забе]печитИ на об'(ктi користувапнЯ роr!lшення IK)Bi.rolljlellH,L jlpo lc. ч() вхаrаний об.кr корисl)g.llrll,r
нежиlJоsе примiшення € 11icbкolo комуналыlоlо ujlactlicrK) ra псрсбува. в тI1\lчасовом) ,icK,r ralrlnl\ K,'гl1.1'l,tlllrli

гjь

riвначсного Корис,гувача,

{. tll),6a пчрп( |} в3!! \L,U1,0!a-!)
Користувач ма( лраво:
4,1. Використовувати Майно вiдповiдно ]о його Ilриrначення l,a !\!)ll l(bolo договору,

йоIо корист}ваннl,
4,2, за погодхеняяN] Балансоутрхмувача BHoclliп змiнrl до сrlаду Майна. яке пере6)-ва.8
Стороною- l la
\
BиKoHaHT
Bapтicтb
робiт
переоблхднання
peMon..
le*"iun"
прuuолптп його капiтмьний

б

ансоутримуваqсм (СторонокъЗ) не вiдlUколовусться,

т, Балпясол римувsч! (Сторона-3)
зобов'яl!к)rьсц
Сторона, l та БалансочтDимувач
uим договороr1.
!.ll*тl),r1.""rn *"uHicтb. стан. напрямll !lIкорисlання t\lайна. пере:tаноlо ll користуванllя lla
jrоговор]
tloBax
цього
на
lvайllом
!
5 2. не R.iпнятх дi,l. якi б переuJкоа},filj KopllcT} в.lч)_ Kopllc r) Bal хсь
5. Обов'яl]кх С rоронп"t

ЬdлiчсочlDиv)

illЙ;;Й"

вd" ]обов'я lанпй:

Майна Користувач), згiдно з цим договором по акту прийманпя-аереда,ll

""р"о"чу
5'4'контролювати'наявнiстЬ'стан.напряNiхвикористаllн'МайlIа.лерелавоговliористуваннlзаци:!'доГоВоро\l
акта обсlе),сtlхя. в яко!)
оо"н раз в трх мiсяцi MaiiHa. переданого в корпстування зi склалавням
,""*",
"ь"."*."*"
здiйснеllня
- цilьове використання:цайна передlного в корлсI)вання, в том} чисjli санiтарнип та технiчltий стан.
].lxo,1iB протипожежноi безпеки]

- cTatl

вiдшкодування земельвого податку. oIljlaтll KoMyHiLrlbHl!r посtr)'l

- наявнiсть дilочого договору страхуваtшя,
6. Ilрлвп Cropolllt-l тл Баланс0)1 рlt{}вача (С1 opoнa-J)
cтopoнa-l та Бмансоутримувач мае правоi
за
c.uu, напрямл 1а еФективlriсть викорис].анllя ]\4ailHa, переданого в корtjст},вання
t,, t,'Knnrpon.uurn

"i"un;.i".

JOговор0ll,

llll!

parl погrрulснllя cтnll\
iцiатиsою lцодо внессння з\liн,1о цьо,():lоlовор\ або йоlо ро]iрвання в

bl, вй,r-'*.,, з i

виliопання y[loB lLього договору,
Nlайl{а. я;с леребува. в йоl о користуваннi. внаслi-lок невихонання або нсllаjlежпого
7. Вiдповiдальпiсть i вllрiпrення clIopiB la договором

rобов'я}ань la ll}lrt ]lоговопо! clopoнl! несуть вlдповllilпьнlс]ь rLlJlL() l
yKpaiни.
чиllнllrч ]аконодавством
Bi,пLt,Ko:loп)(
K;;;D";., якиП _rопустив погiршення стану Майна, якс персб),нli( в його Kopиc]yвaHHi,
вини,
яе,r
його
с1мися
Ба,lаисоутримувачу збитки. якшо не доведс. шо погiршення
1pcтiii ocor]i lr в
';,
вllкористаtlня MaiiHa. вllкорисrаlrllя йоIо tlc за ]lрllrначенням. flереrачi
il,'y pi,ri
".!о"_i"*"го
договор) r бок) Корlrсl,\вача, cтopolla-l, {] пllcbMoBoi Lrpollollrull

7.1,]а

яабо

евllконан

iнши\ вппа:lках порушення умов
БаJlансоутр11!)вача,

il,'K"p;.b",i, *""

ма. право достроково розlрватлl договrр,
за лотрrrмання

Правм

бл

а

l

oyc-L,lr()lo

JсрпlФ]i \licтa Х\tеrlьнхшьк,го

"bпoBi:ra,rbHicTb
7'5'сIкrри.якiвиникаютьзациL{доlоgороNIабовlв\]к)''}llЛNl.FевllрiUrехilujlяхоIlперегонорiв.пllрitu)юП,сяв

судовоvу поряаку,

yvoвl| rMiHll та llpllllrtHellпfl,roroBopy
в том) ,lпслl ) Bllпa;Lнar, in)
8.1, y\loBlt цьоIо хоговор! ]6ерiгакпь cujl\ llроlяго!1 всього гсt!]l{} lrbolo -юLовор!,
8.

корllсlуза,rа,
пiсля пого )Lla.reHHя.laкoHo,1aBclBov BcIllнoB.lcHo ]lрапх]lа. l1() по ]pLtl\lojbcгaHoBиlLLc
чим доlовором
вlI,]начени\
за
irоп}скаlоться
уNов,
8,], Зм iнп iдоповrrення або розiрвання цього поговору
с!ду
госпоiарськоrо
porillвaяo
\lo,]{c
б)rи
доlоsiр
рiujенняц
вз.:lп l"i,,iu.""o. олнiеi iз cTopiH цей
Lrепелбачени\ чинним ]аконодавством

ii"л. ол"

;т';!; ;;;,;;;;;йi

)

rl

ВИПii]lКlt\,

]а ч(l1tlр,!
lIподовжеяа лише за заяsок) корпстувача. rюдlяоlо не пiзнiше нiж

ttiсяuiдо]акiкченнятермiнудiiдоговор}'.шля\оttукjltl]lснllяпOвоIодоlоворУнllпiпстаsiрiцlенняорlая\!]сLlсзоlо
8,5 Чивнiсlь цьою roloBopy Ilрllпиня{ lься R хс]ll

.
.
.

л)N

нсвиконання користувачем обов'яrк l}.lаrначениt в доIоворLl
закiнчення строку. на якил йоIо б}]о tкл!rеноi
llt(lpoboвo..] 3la.NlHo,o llо]оюсl.Jгiп або pi,!Jhllq J)J},
загибелi Майна;

.
.

лiквiдацii!оридичноi

8.6, Цей договiр укладено в
Сторони-l. другий видасться
]1о]а1ки пп шого.поговору

(

KoPllc,l!

cTOPoH.\-l
Хчс,l*trlчьNа !lcbK0
29000.

\

l],\

ll

Гло!uськп орга iлlчп'Хпс]ьнl,Фкп

паъ

хмс]ьнпцьклil.

Бд"]лпсоу грlli\lув^ч
c,l,oР()HA ]

}'пI,!вlillня !oro]i та сп.птt ХNслыtrtr,ькоr
2t)0l)0.

0\л 1-1liniH4 ]. коr, ]]]Э22l8

,пnMJ, йai.Ф^hЦr;йIl{hj\ё,

!

j

_-.]

rr х!сiьн чь(|п

l

rлцьк,

tt
)Е

yi;lj,",;

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВIР

про внесення з]!riн до договору тимчасового безоплагноI,о користування

вiд l7 квiтяя 2018 рока

'Д'

у, Хмельнишький

сiчня 2020 року

Хмельницька Micbкa рада, вiд iMeHi якоi лiс управлiння комуяаJlьного майпа Хмельпицькоi
MicbKoi рали (налалi-Сторова -1) в особi в.о. вач.lльника управлirrня Кцемiнськоi Валентини
Степанiвни. що дi( на пiдставi Положення про управлiння. розпорядх{ення viськоlо голови вiд
21,03.20l9p, Nэ l30-K, з однiсi Сторови, та

Громадська оргапiзацiя (Хмельницька асоцiацiя громддського 3доров'я <ВirФорiяD

(яадалiКористувач, або Сторона-2) в особi керiввика Висоцькоi Лариси УляЕiвви, за даними пошуку
пiдприемцiв
вiдомостей у €линому державЕому peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб
MiнicтepcтBa юстицii Украiви, з iншоi Сторови, та
Упрrвлiняя молодi та спорry Хмельппцькоi Micbкoi рдди (яадалi-Бмаясоутримувач, або
Сторона-3) в особi керiвника Ремеза Сергiя Степаповича, за дапими пошуку вiдомостей у €диному
дсржавному peccтpi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiлприемuiв MiHicTepcTBa юстицii Укра'iни, з
iпшоi Сторони,
па викопання рiшенrrя позачергово1 трпдцять шостоl ceciY ХмельницькоI Micbкol рдди вИ
24.12.2019 року.ПЪ 7 уклали цей Додатковий ,Щоговiр про наведеяе яижче:
l. Вп9сти ло ,Щоговору тимчасового безоплатвого корисryваЕвя вежитловим примiщенням
загальцою площею 34,8 кв.м, яке розмiщеве за адресою: м. Хмельницький, вул. Перемоги, 10-Б,
уклаленого мiж Сторонами l7.04.20l8p. (надмi - Доювiр) на пiдставi рiшенпя двадцять першоl cecii
Хмельпицъкоi MicbKoI ради вИ l1.04.20l8 року JTI37, наступнiзмiни:
1.1. В пiдпункгi 1.1 роздiлу l Договору здмiяпти слова та цпфри <<па двд рокп з 17.04.2018 р.
по 17.04.2020 р.> на слова та цифри <по 17.03.2021 р>.
2. Bci iншi р{ови Договору заJIпшаються без змiн i сторони пi,чтвер,чжують по них своТ
зобов'язаяня,
З, Цей Додагковий Договiр ввахасться укладепим i вабирас чипвiсть з момепry його пiдписавпя
Сторонами та скрiплення печатками CTopiH.
4. Цей Додатковий Договiр укладений в 3-х примiрниках, кожний з яких мае однакову юридичну

-

силу.

Сторонs - l:
Хмельничька MicbKa рада
29007, м. Хмельницький,
вул, Гагарiна,3, код. 3ЗЗ322l8
вiд iMeHi якоi дiс
управлiння комунального
майна ХмельницькоТ MicbKoi

Сторопs - 2
(Корпстувrч):

Сторонs-3
(Балаfiсоутрпмувоч)i

Громадська органiзацiя
(Хмельницька асоцiацiя
громадського здоров'я

Управлiння молодi та спорry

ради
29007, м,

вул_

<Вiкторiя>

29007, м, Хмельяицький,

Собо
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