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ТИМЧАСОВОГО БЕЗОПЛАТНОГО КОРИСТУВАННЯ

'

Micтo хмельниuький

"16" грудня 2019 року

_ . Хмоtьяяцька Micbкs рrда вiд iмeнi якоi дi€ управлiння комун{цьного майяа Хмельвицъхоi Micbxoi ради
(надмi-сторона,l) в особi в.о, начальника управлiння Кшемiвськоt Ьалентпни степянiвцr,
що дiс на ли;тавi

Положення про управлiв tUl та розпоряджеяrи мiського голови вiд 2 l .0З.2о l 9 Лъ i 30-к,
хмельнпцькriп обласяшй бл.годiйяхf, фояд (cio*D (надалi корпсryвач, або сюрона-2) в особi керiвника
БаIспм Володимrра Михайловича, за даними пошуку вiдомост€й
у едипо"у лержачпо"у р€сФi юрпд}rчних осiб та
фiзичuих осiб- пiдпри€мцiв MiHicTepcTBa юстицii У,,?аi.ни, з iншоi сторони, т;
Упрrв.riння мо"rодi тs спорry Хмельнrrцькоl MicbKoI рsдх (надалi - Балансо}тримувач, або Сторояа-3) в
особi начальника управлilrн, Р€меза Сергiя Степановпча, цо дi€ на пiдстлвi ПаqФЕення mа
розпоряdхення Micb,1ozo
,аrов, Jф 46l KBia З0.12,2015 р.,
на виконання рiшення Тридцять п'ятоI cecii ХмельницькоI Micbкol
радх вiд 11.12.2019 року Л! 34 уклали
цеЙ договiр про наведене нижче:

_,

l,l. Бмансоутимувач переда€, а корисryвач пр"1*:ТЖЖ::ъ1."платgе корпсrувsяпя нежmлове примiщення
trагlльною площею б?,7 кв.м, розмiцене за адресою: м. хмельницький, вул. Рsнков&, l (надалi _ майно).
Мпйво передаеться в корисryванн, пц громадськяf, центр (Допомоrа) строком на двs
роки з lб.l2.20l9 р. по
|6.12.2t2| р.
1.2, Г[лаm за користував''я: без оплатп вiдповiдно до п. 5 сг. 60 Зsкону Укрsiнп .'Про мiсцGве сrмоврядувsння в
УкраIяi".

2. Умовх передsчi та повернепня мsйнr
тимчасове користув?вня Майном у TepMiH, вмзаний в договорi, але не
ранiше дати
пцпхсання сторонами цього договору m акm приймання-передачi Майfiа з Балаясоутримувачем.
2.2, п€редача майна в корисryвання не тягне за собою виникненяя в Kopncry"a"a права *u"rocTi на
це майно.
2_.З, У разi припrненяя цього договору Маfiно поверmеrься Користувачем Балансоутшrувачу,
Корпсryвач повертас Майно Бмансоутримувачу аналогiчно лорядку, всйяовленому при перелачi майна Користувачу
цим догоаором. Майно Вважа€ться поверненим БаJIавсоутимувачу з момеfiту пiдппсання сгорнами акта прий\,rанш-

2.1. Корисryъач вступае

у

2,4. обов'язок по склманню atfia прпймання-пере,Oачi покладасгься на сторону! яка передае Майно iншiй cmpoнi
договору,

Користувач зобов'язу€тьсяi

]. Обов'язки Користувача (Сторона-2)

3.1, Використовувати Майно вiдповiдно до його призначення та умов цього договору викоrrуочи заходи щодо
дотримання спокою, безпечних i нешкiдливrх умов перебуваrм iнших осiб пор)^l з примiчrенrям, переданIа{ в
корfiсryвання.
З,2. Приймати }часть у благоустроi Micm: peMoHTi фасаду та оформленнi свiтловоi
рехлами у будинку, де знаходrься
примiценн.я у користуваннi, озелененнi, ремоIrгi тзердоm покриття дорiг, TporyapiB, майданчикiв.
З.З. Забезпечmи €феt(гивне викорисmнrrя m збереженrrя майна, яке перебувае в йоm корисryъаннi, запобimти його
пошкод{енко i псуванНю, здiйсrповати заход, По додержанню наJIежного санiтsрного та Itхнiчного сmну, вчинятп дii
по цоденному прпбиtrвнtlю прш!,tiщення, здiйсюовати заходи протипожежноi безпеки.
3,4, своечасно здiйсюовати поточний ремоЕr майна, U,ю переб}ъа€ s корисryваянi.
3.5. Протягом мiсяця пiсля умsд€ння цьоrо доmвору зrсгрsхув!тп МsПно, яке перебув!€ в його користувrЕнi,

не менше HirK

н,

*ого б9ляпсову вsргiсгь Hs корпсгь Бмансо}тримувачr, в порядку, визнsченому
сФrхуsrння таким чпном, щоб увесь сгрок корисryвання

законодавством. ПостiПно пововлювsтп договiр
Майно було заgгрдховsне.
З.6,

У разi припинення або розiрванн, договору в 5-денний т€рмiя лов€ря}ти

Балансоутимувачу Маfiно у належному

cтaнi, не гiрulому нiж на момент його передачi, з врах}ванвям нормального фiзrчного зносу, та Ыдшкодувати
Ба,lансоутимувачу збитки у разi погiршення стану або втати (повноi або частковоi) Майна" яiе перебува€

в його
корисryваннi з вини Користувача.
З,7. Укласти з вiдповiдвим улравителем, uro здiйсню€ управлiння будиllком, в,кому
розmшоване прпriщ€ння, доювiр
про вiдUlкодування витрат за отриманi послуги з управлiнвя багатоквартирним будинком, В разi сгвороння в будинку,
де розташоване примiulення, ОСББ, сrиачуватИ останньому плат€жi на утримаянЯ бУДИНКУ. Ухласги договори про
надання комунlцьних послуг з вiдповiдними пi!присмствами - надавачами послуr,
З.8, Вiдшкодовувати Балансоутримувачу витати, пов'язанi зi сплаmю земельного податку, пропорцiйно займанiй
rlпоцi, згiдно виставл€них paxyнKiв до 25 числа поточного мiсяrц.
3.9. ПРОТЯГОМ 5 tЮбОчю( днiв повйомити Стороgу-l та Балансоутимувача про змiни юридичноI адtrl€си mбаЕкiвськж

реквiзитiв,
3,l0, Корист}вач не ма€ права передавати в посТiйне або м\,lчасове корИсryвання займаве згiдво договору примiщенн,
iншим юридпчним m фiзичним особам, здавати його в оренry, використовувати fiоrо як заставу.
З.l1. Заб€зпеч}tsати cтopoнi-l, Балансоутримувачу (Сmрон;_З), деrryтатськiй Koмicii з пtfгань роботи ]кIrглово_
комунаJIьного господарсгва' приватизацii та вихористання майна т€риторiальноi громади Micm доступ до Майна з
метою пер€вiрки його с"таку i вiдповiдностi вапрямам викорисmнвя за цiльовим прllзначеяням, визначеним цIrм
Договором, та дотримання iншп умов Доmвору.
з.l2. забезпечити на об'ектi користування розмirцеввя повiдомлення лро те, що вказаний о6'еrг користуванш ,
нежитлове примiщеянЯ € мiською комунальноЮ маснiстю та перебувас в тимчасовоМу безоrцатному корисryваянi
]а]наченого кооисгчвача.

Ш*,/

4.

Пp8вr Корхсryвrчs (СтороIrа-2)

Корист}вач ма( право:
4. L Викорисmвувати МаЙно вiдповiдно до його призначенlrl та
}мов цього договору.
4.2. за погодженням БалансоуФимувача вносmп змiви до сЕпаду Майна, яке перебувае

проводпrп

йоm капiтальний р€моrп, технiчlrе

пер€обладвання.

(Сmроною_ l ) та Бмансо}трпмувачем (Стороною-3) не вйшходовусься.
5. Обов'язкш

в Його користуваннi,
BapTicтb впщезазначенЕх виконанrх робiт

Сmрони_l тs Балsнсо!трпмувrча (Сmрона_3)

СmDона_l таБмавсоt"mшчвач зобов'язчrотьaя:
5.1. Коtгтолювати наявнiсть, сmн, напрями викорпстltнЕ, Майна, передrного в користуваняя зal lцtм договором.
5,2. Не вчиняти дii', якi б перешкоджzrли Користувачу кориФуватись Майном на yмoвlж цього договору.
Балансо\rmшувач зобов'язаний:
5.]. Забезпесити передачу Майна Користувачу згiлно з цим доmвором по аrту прrймання-передачi,
5.4. КонФолювати наявнiсть, сmн! напрями викорисmнн, Майна, переданого в корrстування за цим договором
шляхом обстФкення один раз в три мiсяцi Майна, переданого в корисryванвя зi складаяяям акта Йст€женш, в якому

- цiльове використавня майна поредавого в корисryвання, в тому числi санiтарний та технiчяий стан, здiйснення
заходiв проти поже]кноi безпеки;
- сmя вiдшкодування зем€льного податку:
- наrвяiсть дiючого доmвору стахування,

6. Прзм Сторонп-l т, Балансо}трпмувrча (Сторояs_Э)
Сторона- l та Балансоутимуsач мае право:
6.1, КоI{гро.mовати HаяBHicTb, сган, напрями та ефекгивнiсть викорисmння МаЛш, передавого в користуванgя за цим

6.2, Висryпати з iнiцiативою щодо внесенв' змiн до цьог0 договору або йоm рзiрвання в разi поriрш€ян, cmнy
Майна, яке перебува€ в його користуваннi, внаслiдок невикоIrання або неналежного виконаняя умов цъоm договору.

?. ВiдповймьIrigь i вирiшенtlя спорiв за договором
7.1. 3а невиконання або неяlиФкне впкояанlu зобов'rзань за цIаi договором сюрони нес}"ь вiдповiдальнiсть згiдно з

qинним законодавсгвом УкраiЪи,

7,2. Користувач,,кий допустив погiршення сmЕу Майна, яхе перебува€ в його корист}заннi, вiдшкодову€
Балансоутимувачу збитки, якщо яе дов.де, цо погiршенrя стапися не з його винtl,
7,З. У разi неефеrгивного використанв, Майна, викорисmннr його не за призначенням, передачi тетiй особi m в
iнших випадках порушення умов договору з боку Корисryвача, cтopoнa_l, за письмовоi пропозицiI
Балансоутримувача. ма. праводосФоковорозiрватиrоmвiр,
7,4. Корпсryвач несе вiдповiдальнiсть задотриманн, Правил благоустрою терйторii Micтa Хмельниrцкого,

7,5. Спорл, якi винихаlоть за цим договором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шлrхом переговорiв, вирiшуються в
8. Умови

зviнх тя припинення договору

8,1. Учови цього договору rберiгаюrь сил} протrгоv всього терчiну цьоrо договору. в тому числi у випадках. коли
пiсля його у&падення, законодавством встановJlеяо правила, що погiршують ставовище користувачs,
8.2. змiни i доповнення або розiрвання цього договору доIryскарться за умов, визначених цим договором.
8.З. За iнiцiативою однiеТ iз сюрiн цей доmвiр може буги розiрвано рiшеюrям rосподарського су,ry у випадках,
передбачештх чиннlftr законодавством.
8.4. Чиннiсть цього договору ц,ипиня€ться внаслiдохi
>з&хiнчекня сгроку, на якиЙ його було укладено;
>достоково за в,]а€мною згодою cтopiв або за рilленням судуi
>з&гtrбелi МаЙна;

>лiквiдацii', скасувавш (припинення) державноi рс€стацi[ юри]lичноi особи, яка була Корйст}ъачем, або
cTtpoHr- l;
> в iяших випмках, прямо передбаченю( чиннlп{ законодд!ством УкраiЕи .
8,5, Ц€й договiр укладено в 3_х (трьох) примiрнлках! кожен з якlr( мас однакову юрид}lчну cliJly, одяв зберiгаеться у
Сmрони-

l ,

другий видаеться Корисryвачу, третiй _ Бмансоylрш}ъа,lу,
9.

додатки до цього договору € його невiд'€мною

користувдч

сторонл_l
29007,

м хмельнлцькил,

в}-л Гагаriн4 ], код,

]]]З22l8

управлiнlп коФяiФноФ майна Хмельницькоi

об.л.сфхп

/сторонд_з\

бп.Фдirпиf,

29007, м, хмфьнищкий,

пDФпеп МиDч.5]/l.

UA

ý.7]

29007,

м

.-,i'i:':';"a.

29007, м хм.льнхцькиfi,
вул, Кам'янецьха, 2. rtл, 65_1З,ЗЗ

l

во яачаънпfiа чпDалiяня

-at:'

с,аи,_-

в кшЕмlнськА

ftj*ц

дrг приllмання_

БлллIlсоутримувлч

(сторонл_2)

хмФьнвцьпп

Хм.льплцька MicbK! р,д!

Дод.тк

i складовою частиною. До цього договору додiпотьсr:

/.'

х
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[р; Цtз
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