Micтo

договIр
тимчАсового БЕзоплАтного користувАннrI

Хмельницький

"04'' лпстолsдs 2019 року
управлiння комунального майна Хмельницькоi м ic bxoi ради (надмicтopoнa_I) в особi в,о, начмьниха улравлiння KU'|eMiHcbKoI вментияи степrнiвни, що дi€ на пiдставi полоrrення
про угравл iH ня та розпорядження м iськоло голоsи вiд 2 l ,03 ,20 l 9 Л9 l З 0_к,
Хмельницька дитячо_юнацька спортивна школa Jt 2 (Авrtrrrрд, (надалi Корисryвач, або Сторона-2) в
особi дпректора зсвдкiноТ свiтлани Борпсiвfiи, за даними пошуку вiдомостей у €диному деркаввому pecclpi
юридичнкх осiб та фiзичних oci6_ пjдприемцiв MiHicтepcтBa юстицiiУФаiни, з iншоiсторони, та
Упрrвлiння молодi тя спорту ХмФlьнпцькоI MicbKoT рsди (надалi _ БsлансоуФимувач, або Сторона_З) в
особi нача,rьнrка упраВлiн}ý Рем€за Сергiя СТепановича, що дiе на пiдставi Полохенн' па розпоряi)хення Micb\ozo

Хмельfiицькý Micbкa рада вiд iменiякоiдi€

,оловчМ 461
уклми

к вid З0,l2,20l5 р.,
яа виконанюI рiшеIrня трпдцять четвертоr с€сi[

цей договiр гФо наведеяе нижч€:

ХмельнйцькоI MicbKoI рrди вiд 09.10.2019 року

JrФ

30

l. Предмет доrовору
БалаясоуФи]Vувач передае, а Користувач пРиft{ае s тпмчsсове безоплатве користувявня нежитловi пршiщення
зaгtjlьiоlо tlJtоIдсю ИЗ,6 кв.м, в тому числii спортпвllчi зrJI боксу та дзюдо площе8,
*t!B, i зrл важкоI
.тлФillоl площGю lЗr,8 Kl.M, розмiцене за адресою: м. Хмельницъкий, вул Проскурiвсьtq б{надалi - Майво).
Майно переда€ться в корисryвання для зеfiять спортом ст,оком на два роки з 01.11.20t9 р. по 04.11.2021 р.
1,2. ILпаm за користування: без оплятя вИповiдяо до п. 5 ст. 60 Закону УкрsIни ..Про мiсцеве самоврядування в
1,1,

lД'

Укрзrri".

2,1. Корхстувач вступа€

у

2. Умови передачiтд поверяення майна
тимчасове користування Майном у TepMiB. вка]аний в догоsорi,;це не ранiше дати

пlдписаняя сторонами цього договору та акта приймання-передачi Майна з Баrrансоутримувачем.
2,2, Передача майна в користування не тягне за собою виникнеяня в Користувача права масяостi на це Майно.
2,З. У разi припиненttя цього договору Майно ловертаеться Користувачем Бмансоутримувачу,
Корисryвач поверта. МаЙно Бе'rансоутрLмувачу аяалогiчно лорядку, встановленому прн передачi майна Корисryвачу
цим договором, Майно вва,касгься поверненш{ Бмансоутримувачу з моменту пiдписанм сmроЕами акта приЙманнялередачi,

2,4. Обов'язок по складанню акта приймання_передачi помадасться на сmрону! яка переда€
договору.

Користувач зобов'язу€ться:

3.

Майво iншiл cTopoнi

Обов'язки Корисryвsчs (Сторона_2)

З,l. Використовувати Майно вiдповiдяо до його пркlкlчевня та умов цьоaо договору викоIrуючи заходи lцодо
дотриrlrання спокою, безпечнrп i HellJKilJlиBиx }мов перебуван}и iнlJих осiб лорл ,] приviшеяняv. переданим в
корисryваннr.

З.2, Приймати )^lac.b у благоустроi Mic.ai peMoHTi фасаду та оформленнi свiтловоi
реклами у будпнIry, де знаходиться
примiчrення у корисryваннi, озелененнi, ремонтiтвердого покритrя дорiг. тr'oTyapiB, майлаячикiв,
з.3, забезпечити ефектпвне викорt{стання та збереження майна. яке перебувае в його користуванвi, запобiгати його
поrлкодженню i псуванню, здiйснювати заходи ло додержаяню нмежного санiтаряого та технiчного стану, вчпняти дii
по цоденному прибиранню примiщення. здiйснювати заходя проти пожежноi безлек и,
здiйсяювати поточний ремонт майна, що перебува. в користуваннi.

з,4, сво€часно

3.5. Протягом мiсяця пiсля укладення цього договору застрахувsтп МаПно, яке перебувsс в fiого KopиcTyBaHHi,

не менше яiж на f,ого балансову BapTicrb вs користь

Б5лансо}тримувачд, в порядку, визначевому
законодrвством. постiйво поновлювати договiр страхувrяня таким чпном, tцоб
увесь сrрок корисryвrння
М!fi но було застр!ховsне,
З,6, У разi припинення або розiрвання договору в 5-денний TepMiH повернути Балансоутримувачу Майяо на,lежному
у
cтaнi, не гiршому нiж на момеrrг його передачi, з врiц}ванням нормального фiзичного зносу, ,u
Балансоутримувачу зб''гки у разi погiршенш сгаву або втрати (повноi або частк;воi) МаЙна, яiе перебувае
"iл**оrрчr"
в'його
корпсryваннi з вини Користувача,

з,7. Укласти договори про надання комунlцьних послуг

з

вiдповiдними лiдпр}r€мствами

-

надавачами послуг,

Утрш,rувати майно передане в корисryванlu m при.'IегJry територiю в нaцежному ca;iтapнoмy cтaнi,

З,8. Вiдшкодовувати Бмансоутримувачу витрати, пов'язанi зi сrrлатою земельного податку, пропорцiйно заЛtманiй
тL.louli.TliдHo висгавлених pax)HKiB ло 25 числа поlочного viсяцr,
З.9, Протягом 5 робочих днiв повiдомити cтopoнy-l та Балансоутримувача про змiви юридичноТ адреси та
банкiвських

реквiзитiв.
З.l0. Користувач не ма€ права передавати в постiйне або тимчасове користуванн, займане ]гiдно договору примiщення
iнlчим юридичним та фiзичним особам. здавати йо.о u ор"нлу.
його як за".о"у.
"п"ор""товувати
З,l], Забезпечувати CTopoHi-l. Балансоутримувачr,(Сторонi-]).
депутатськiй KoMicii
пiтань роботи житловокомунаJьного господарстваl приватизачii та використання майна територiмьноi громади MicTa
доступ до Майна з
метою fiеревiрки його стану i вiдповiдностi налрямам використання ra цiльовим призначенням] визначеним
цим
Договором, та дотриманн, iнших умов Договору,
3.12, забезпечити на об'€ктi користування розмiчrення повiдомленlý про те, що вказанпЙ об'€кг користування
нежптлове п!имiцrення € мiською комунальною власнiстю та перебувае в тимчасовому безоrшатному корисryваннi
зазначеного Корисryвача,

r

4. Прзва Корпстувзча (Сторона_2)

Корисryвач ма€ право:

4,l, Використовуваlл Маfiно вiдповiдно!о йоlо призначе}urя та )чов lього доlовору.
4,2. за погомеяняМ Балансоутрпr}ъача вносIfги змiнИ до складу МаЙва, яке перебувае s його корисryваннi,
проводllти ilого капiтiшьниfi ремонт, техяiчне переобладнання, Bapтicтb вицезазначених виконаних
робiт
(Стороною_l) та Балансо}трп.{рачем (Стороною-З) не вiдlлкодову€ться.
5. Обов'язкх cтopoнп_l

cтoDoнa-l та Балансоvmимчвач зобов'язvються:

т, Бýлансо}тримувача (Сmрона_3)

5,1, Контролювати Еаявнiсть, стан, напрями викорисmн}rя Майна" переданого в корисryвання за цим договором.
5,2, Не вчиняти дii, якi б перешкоджми Корист}вачу корястуватись MailHoM наумовах цього договору,

Балансочтоимчвач зобов'язанийi
5,] ЗабеJлечпи передачу Майна Корист}вач} l, iдdо l циv договороч по акry лрийманtlя.перелачi,
5,4. КонФолюватИ наявнjсть, стан. напрями використаннЯ Майна, переданогО в KopncryBaнlUl за цим договором
urляхом обсте)rrення один раз в ти мiсяцi Майнаj переданого в користування, ri сшаданням акта обстеження, в якому

- цiльове використаяня майна, переданого в користування. в тому числi санiтарний та технiчний стая,
заходiв лроти пожеж Hoi без пеки i
- стан вiдшкодування з€мельного податку;
- наявнiсть дiючого договору страхування6. Права

здiЙснення

Сторони-l та Балдпсоутримувача (cтopoнa-J)

Сторона_] m Бмансоуrримувач ма€ право:
6.]. КонФолювати наявнiсть, стан, напрями та ефективнiсть вякористання Майна, переданого в корисryвання за цим

6.2, Висryпати з iнiцiативою цодо внесення змiн до цъого цоговору або його розiрванм в разi погiршення стан}
майна. яке перебува€ в Його корисryваннi, внаслiдок невиконанIrя або яенаJIежного виконан}i,
умов цього договору,
7, Вiдповиsльнiсть i вирiшення спорiв за договором
7.1, за невикояання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть вiдповiдальвiсть згiдяо з
чинним законодавством Украiни,
7,2, Корисryвач, який догryстиВ погjрцjення станУ Майна, яке перебува€ В його корисryванlti, вiдшкодовуе
Бмансоутримувачу збитки. якцо не доведе, цо погiршення ста,lися не з Його вини,
7,З, У разi неефективного викорпст€Lння Майна, використання його не за прпзначенням, лередачi
тетiЙ особi та в
iнших випадках порушення умов договору з боку Користувача, cтopoнa-l. ]а письмовоi пропоJицii
Бмансо)mич)вача.
чd, право Jо(ттllьовороllрваlи
дUlовlр
7,4, Корисryвач несе вiлповiдапьнiсть за лотримання Праsил благо)стою TepиTopii Micтa Хмеjrьницького,
7,5, Спори. якi виникають ]а цим доlовором або в зв'rзку r ним, не вирiшеяi шляхJм переговорiв, вирiш}ються

в

8. Учови |viни la припинення доIоsору
8,1 Умови цьоlо договор) ]6ерiгають сил} прогягом Bcbolo lepмlнy цъого доIовору. в юvу числi випа]rках. холл
у

пiсля його ую,iаденнr, законодавством всmноыiено правша, що погiрцlують становице Корисryвача.
8,2. Змiни i доповнення або розiрванIrя цього договору доIryскаються за
)rt{oвl визяаченrтх цим договором.

8,з. за iнiцiативою однi€i iз €торiв цей доrовiр може 6}ти розiрвано рiшенн'м господарського суду
передбачених чиннпм законодlвсlвом,
8,4, Чи,]нiсlь цьою договору припиняеlься внаслiдок,
>закiнчення стоку, на якиЙ йоrо було уЕtадено;

}досФоково

у

вппадкахj

за взаемною згодою cтopiн або за рiшенням суду;

>загибелiМаЙна:
>лiквiдацi]: скасування (припинення) дерr(авноi ре€стацii юрид}rчноi особи, яка була Корисryвачем, або
Сторони-l;
>в iнших вппадках, прямо передбачених чинним законодавством Украiни.

&5, Цей догоsiр укладено в з-х (трьох) примrрникаj\. кожен з якиj\ Mat однакову юридичну силу, один зберiга€ться
у
Сторони-l. другий вида€ться Користувачу, третiй Бапансоутримувачу,
9,

Додатки

Додатки до цього договору € Його невiд'смною i складовою частиною, До цього договору додаються: Акт приЙмання-

cToPoHA-l
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