договIр

г

тимчАсового БЕзоплАтного користувАннrI

"04" лястопада 20l9 року
якоi
комунмьвого
майна Хмельницькоi MicbKoT ради
MicbKa
вiл
iмeнi
дi€
Хмельнпцька
рада
управлiння
(надалi_Сторона_l) в особi в,о, нача,lьника управлiння KuJeMiHcbKoT Вsлентини Степанiвни. що дiс на пiдставi
Положення про управл iH ня та розлорядження м iського голов и вiд 2 l .0З.20 l 9 N, l З 0-к,
Хмельнхцька дитячо-юн!uька спортпвна школs,iГ! l (Буревiсник') (нада,ri Корисryвач, або Сторона-2)
в особi директора лугового олеm олександровпча, за давими пошуку вiдомостей у €диному державному peccтpi
MicTo хмельницький

юридичних осiб та фiзичних осiб- пiдпри€мцiв

MiHicTePcTBa юстицii Украiни, з iншоiсторони, та

Упрsвлi ня молодi та спорту ХмельЕицькоr Micbкol рrди (надалi - Бмансоутрим)ъач, або Сторона-З) в
особi яачмьника УправлiЕня Ремеза сергiя степановша, цо дi€ ва пiдa7авi Поло,lсення по розпоряdхення Micbko?o

еоrов,1Ф 46] KBid З0,12,2015 р.,
на виконанrи рiIIrення трцдцять чеrвертоr
уклаrrlr цей договiр про нiведене яюкче:
1,

cecil Хмельницькоr

MicbKoI

рм

вй

09.10.2019 року

m

30

Предмет договору

а Користувач прийма€ в тпмчsсове безоплsтне корпстувsння всжпглов€ пр!дaiцення
зraальпою ЙЬщ;ю 257 квд, розмiцене за аrресою: м, Хмельницький, вул, Проскурlвtькr, б6!надалi - Майно).
стро ком на два ро * и з bl. l i iОФ Л';о d1.1 I.ZOU l, р.
Майно передасться в корп"ryччпrя лл" заr".i
(Про MicueBe самовilялуввння в
"портом
п.
5 ст. 60 Зsкону Укрrtнп
б€
з
оплrти
вiдповiдно
до
1.2, Ilпата за корпсryвання:
1.1,

Бмансоутпмувач

переда€,

yKpal'Hi".

2,1, Корt{стувач встулас

у

2. Умови передачiта поверн€пяя м5fiна
тимчасове користування Майном у TepMiH. вказаний в доrоворi, але не paHiUJe дати

пiдписання сторонами цього договору та акта приймання-псредачi Майяа з Ба,rавсоутримувачем,
Tа
собою виникненя, в Користувача права власностi на це Майно,
2,2, Передача майна в корист)вання не тягяе
2.3, У разiприлинення цього договору Майно поверта€ться Корисryвачем Балансоутимувачу,
Користувач поверта€ Майно Бsлавсоутримувачу аналогiчно лорядку, встановленому при передачi майна Користувачу
цим договором, Майно вважаеться поверненим Бмансоутримувачу з моменту пiдписаняя сmронами aкra прий-манняпередачi,

2.4, Обов'язок по ск.Jiаданню акга прийманнr-пере!ачi помада€ться
3.

на cтopoнyl яка передае Майно iншiй cTopoнi

Обов'язкп Корисrysача (Сторонз-2)

Користувач зобов'язу€ться:

3,1. Використовувати Майяо вiдповiдно до його призначення та умов цього договору впкон},lочп зaцоди що]Iо
дотимання спокою, безпечних i неluкiдливих умов перебуванlLя iнших осiб пор)"l з примiшенням. пере!аним в
з.2, приймати уча€ть у благоустроi Micтa: peMoHTi фасаду та оформленнi свiтловоi реклами у будпнку. де знаходllться
примiщення у корпсryваннi, озелененнi, ремонтiтвердого покриT,гя дорiг. TporyapiB, майданчикiв,
в йоло корясryвавЕi. запобimти його
З.З. Забезпечити ефективне використання та збереження майна. яке пер€бува€
лочrкольенню i псуванню. lдlйснюваIи rаходи пО ДОДеРIlаННЮ НаПеЖНОlо санiгарноlо la lехнiчноIо стану. в,lиняги дli
по щоденному лрпбиранню примiшення, здiйснювати rаходи протипожежяоi безпеки,
З.4, Своечасно здiйсвювати поточний ремонт майна, шо перебувас в користуваннi,
3.5. Протягом мiсяця пiсля укл5д€ння цьоrо договору racтpaxyBsTи Msfitio, яке перебув5с в fiого користуваннi,

Ба"Tансоутримувдча, в порядку} вязначеному
страхування
таким чином, шоб увесь сrрох r.ористуваяяя
поновлюв5тп
ПостiПно
доrовiр
законодавством.
Mailяo було застраховане.
З,6, У разi лрипинення або розiрванм договору в 5-деяний TepMiH повернути Бмансоутримувачу Майно у нfuTФкному
cTaнi, не гiршому нiж на момеят його передачi, з врlцуванням нормаTьного фiзпчноm зносу. та вi!чJкодувати
Ба.лавсоутрш,rувачу збиткп у разi погiршенвя стану або втрат (повноi або частковоi) Майна, яке перебувае в його

не менше яiж нs його балансову Bapтicтb на кор сть

користуваняi з вини Корисlувача,
З,7- Укласти договори про надан}Ul KoMyHaJlbHlп посл}г з вiдповiдними пiдпри€мствами - надztвачами послуг.
Утриr,r}ваrи майно передане в корист}вання 1а прилеглу територiю в на,lежном} caнiтapHov} cmHi,
3,8, вiлrчколовувати Балансо).Фимувачу витрати, пов'язанi зi сплатою земельного податку, пропорцiйво займанiй
rlпоцi, lriдно висгавлених paxyнliB до 25 числа лоlочного мiсяtlя.
З,9, Протягом 5 робочю( днiв повiдомити cтopoнy-l та Балансоутимувача про змiви юридичноi адреси та банкiвських

реквiзятiв.
з,l0, користувач не ма€ права передавати в постiйне або тимчасове користувавня займане }гirно договору примiшення
iншпм юридичним та фiзичним особам, здавати його в оренду. використовувати його як заставу,
З,ll, Забезпечувати cтopoнi_l. Бапансоуцимувачу (cтopoнi-]), депутатськiй KoMicii питань роботи житловокомунального господарства. приватизацii та вихористання майна територiа,rьноi громади Micтa доступ до Майна з
метою перевiрки його стану i вiдповiдностi напряvам виlористання ra цiльовим призначенням, визначеним uим
Договором. та дотиманвя iнших умов Договору.
З,l2, Забезпечити на об'€ктi користуsання ро]мiшення ловiдомленяя про те. шо вказаний о6'€кт корисryваняя,
нежитлове примiцення € мiською комуна.льною власнiстю та перебува€ в тимчасовому безоплатному корисryваннi
зазяаченого Користувача,

r

4. Права Користувачs (Сторон,-2)

Корисr} вач Mat право,

4,1'Ви;орлсIов}вагиМаllновlдповдноlойогопри,lна,lенняlа)човцьоlодоlовору
Майна, яке перебува€: й"гo_]_,li:f"::l:,,;
4,2, За погодженням Бшlансоутримувача вносити змiнл до скпаду
Bapliclb вишеtазначеяих виконаних oooll
пооводиlи иоlо l,апilальни} peмoHl. lсчнlчьё переобладнання,
lься,
вачеч lСгороною-J) не вi]шкодов)(
lёrопоною-ll ra Балансоутрим)
' ' 5. боов'яrкu
Сторони-t тs Бsлsнсо}тримувдча (стороя3-3)

l

cтoDoнa-l таБалансочтпимчвач зобов'яз\,lоться:
в корйсryвання за t!им договором,
ý ] коmоJIIовати HФIBtticTb. стан, напрями використання Майна, переданого
на
Майном
користуватись
}n,oвax цъого договору,
Корпстуъачу
переш*олж-й
oii,
i,i,

i. "i"Й"

"-iO
Балансо!,mимувач ]обов'

;:;аБйй*"-у

я

tаний:

М"й*

Користувачу згiдно з

цtfl,{

договором по sкryлриlrмання-передач!,

за цим договором
передапого
!,Д. Ko"тponlo"or" наяв;iсть, стан, напр,м; використаняя Майна,
_в _користуван}и
в якому
акта
обстеження,
складанням
зi
*ор,"ry"чння,
раз в три мlсяцi Майяа, nip"Buno,o "
"^""
в користування, в тому числi санiтарний та технiчний сmн, здii!снення

;;;;Ь;;;;;";

:1ffo"jiJT**-**

майяа, переданого

заходis протппожежноi безпеки;
- стан вiдшкодування земельяого лодатку;
- наявнiсть дiючого договору страхування,

"

cтopoнa-l

Ь. Права Стороня-t та Балансоутримувача
та БмавсоуФимувач мае право]

;i,'K;;.p.;"""."

Ётiь3Ё*-

"i"uni"i"...u",

(Сторона-3)

в корисryвання за цпм
налрями та ефективнiсть використаявя Майна, переданого

погiршення стану
в
з iнiцiативою шодо внесення змiн до цього договору або його розiрваяяя разi
договору,

або ненмФкного виконанн,l умов цього
майна, яiе перебувас в його kopиcryBaнHi, внаслiдок невпко8ання
за договором
спорiв
i
вирiчJеrня
7. Вiдповйальнiсть
сторони несуть вiдловiдмьнiсть згiдно з
за
договором
цим
зобов'язань
? I за невйконаняя або ненмежне виконанн,t
-oJoy"r""
чинним законодавством Украiни,
noripr""o cтarry майна, яке перебувае в його користуваняi, вiдшкодовус

;;*'?;;;;;ы-;;;

не l Його вини,
ЬалансоутЙувачу збиrки. якlло не довеле, шо погiрU]ення сlмися

його н€ за призначеняям, передачi Tpe,,iil особi та в
fi, i";i;;;i;";;;'";;p,"*,* й*п4 "niopn",,oH*'"
CTopoнa-l, за письмовоi пропозицiТ
Користfвача,
iнших випадках поруш€яня умов о";-Й ; боку
договlр,
Балансо} грим}вача. Mar право досФоково розlрвати
_
Хмельнпцького,
за лоц"n'аrяя Правил блаrоустою Tepx'opii M_icm
К"рi,.Ы"i,,

i].

"""i "Ипо"iлм""i"iь
7.5, Споря, якi виникдоть за ur" ооrо"оро" або в зв'язку
судовому лорядку
8,

] ним, не вирiшенi шляхом переговорiв, вирiUryються

в

Уvови |мiяя ]а припинення до,овору

чього договору, в тому числi у випадках, коли
8.]. Умови цього договору зберiгають силу про.Гого" ucoo,o.гep"iny
uro погiршують становише Користувача,
пiсля його укладення, ]ano"oruu..uo" "",ono","Ho правиriа,
визначених цttм договором,
i,i, З"i"п iro*un.""" uбо ро]iрвання цього договору допускаються за умов,
суду у вппадках,
бути
розiрвано рiшенням господарського
o,rHici iз ciopiH цеЙ договiр може
в,з, з"
пере]бачени\ чинним laкoнolaBc IBoM,
8,4, Чиннiсть цъого договору припяня€ться внаслlдокi
>закiнчеяня строку, ва який його було укладено;
зарiшеняям суду;
> достроково за взасмною згодою cтopiн або
>загябелi Майна;
або

i"iй**"

особи, яка була Користувачем,
>лiквiдацi]', скасуванlя (припивенвя) деркавяоi реесФацii юршl{чноi
Сторонл-1;

>в iншй випапках, прямо передбаченrfl чивнпм закояодавством Украiни

,

кожен з якж ма€ одлакову юридичну с!r,ту, один зберiга.ться у
8.5. Цей договiр укладено в 3-х (тьох) прt!!{iрникltх,
сторони_ l , др}тий впдаеться Корястувачу, трсгiй

"з.аi:ж#*""r,

i складовою частиною, До цъого доrовOру до]lФоть{,:
Додатки до цього договору с його невiд'емною

ГЛJЛНСОУТРИМУВАЧ

Йршiмl

нstФ*"*

п

фIfr

шорту Хм.львпцькот
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