
Д О Г О В І Р  № J_
оренди приміщення в адмінбудівлі, за адресою: 

м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33

“А Ґ  20/ур. м. Кременчук
Ми, що нижче підписалися, Кременчуцький педагогічний коледж імені 

А.С. Макаренка, (далі - Орендодавець), в особі в. о. директора Гальченка Івана Васильовича, 
що діє на підставі (статут, положення, довіреність тощо) Статуту, з однієї сторони, та 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМ ЕРЦІЙНИЙ БАН К «ПРИВАТБАНК», 
місцезнаходження якого: м. Дніпро набережна Перемоги,50 (далі - Орендар), в особі 
директора відділення «Кременчуцька філія» філії «Полтавське головне регіональне 
управління» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
«ПРИВАТБАНК» Коваленка Віктора Івановича, що діє на підставі довіреності від 26Л2.2016 
року зареєстрованої за № 7037-К-Н, посвідченої нотаріусом Дніпровського міського 
нотаріального округу Каримовою Н.С., з ін ш рї,сторони, керуючись «Порядком передачі в 
оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської 
області», затвердженого рішенням сесії обласної ради від 28.09.20І1р., протоколом 
конкурсної комісії, рекомендаціями постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 
управління майном від 21 грудня 2016 року, уклали цей договір про подане нижче:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування майно 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області (надалі -  
Майно) для розміщення терміналу та здійснення розрахунків студентами коледжу за 
проживання та навчання площею 2 кв.м, адресою: м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ
2.1. Вступ Орендаря у користування Майном настає одночасно з підписанням 

цього Договору та Акту приймання-передачі вказаного Майна /Додаток № 1/, на момент 
укладення договору.

2.2. Передача майна не припиняє права оперативного управління на нього 
Орендодавця, а Орендар користується ним протягом терміну дії договору оренди. Передача 
Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це майно. 
Власником майна залишаються територіальні громади сіл, селищ міст Полтавської області, а 
Орендар користується ним протягом строку оренди.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА
3.1. На термін дії цього договору Майно передається Орендареві в строкове платне 

користування. Розмір орендної плати визначається відповідно до Методики розрахунку та 
порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад 
області.

3.2. Розрахунок розміру орендної плати за користування Майном відображається в 
Акті узгодження розрахунків /Додаток № 2/ додається до цього договору і є невід’ємною 
його частиною та на момент укладення договору розмір орендної плати за перший місяць 
оренди складає: 300,00 грн. з ПДВ.

3.3. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 
коригування розміру плати за попередній місяць на індекс інфляції.

3.4. Нарахування орендної плати проводиться починаючи з “ (? / ” QZ 2 0 //р о к у . 
Перерахування орендної плати проводиться до 10 числа наступного за звітним місяця 
на рахунок Орендодавця , з якої останній перераховує 50% - до обласного бюджету,
про що Орендодавець подає щоквартальний звіт управлінню Майном до 15 числа місяця 
слідуючого за звітним.



3.5. За несплату або неповне внесення орендної плати протягом двох місяців з дня 
встановленого строку, відповідно до чинного законодавства України, нараховується пеня в 
розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з 
урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

Пеня нараховується на весь період заборгованості, не враховуючи обмеження 
шестимісячним строком на її нарахування.

При проведенні платежів, в разі наявності боргу по сплаті орендної плати, сума 
платежів в першу чергу зараховується на погашення пені за прострочення платежів, а потім 
на погашення суми боргу.

Позовна давність щодо стягнення пені встановлюється тривалістю, що визначена для 
позовної давності основного зобов’язання.

3.6. За несплату або неповну сплату орендної плати протягом т'рьох місяців з дня 
встановленого строку, договір розривається в порядку, встановленому чинним 
законодавством.

3.7. Зайва сума орендної плати, що надійшла до обласного бюджету та Орендодавцю, 
підлягає заліку в рахунок подальших платежів*

3.8. Розмір орендної плати змінюється на вимогу однієї із сторін на умовах, 
визначених ст.21 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та в 
зв’язку зі змінами орендних ставок, затверджених власником майна. Орендна плата підлягає 
перегляду один раз на три роки на підставі нового звіту з незалежної оцінки орендованого 
майна.

3.9. Крім внесення орендної плати, Орендар приймає участь в загальних витратах, 
пов’язаних з експлуатацією та ремонтом майна загального користування. Сплачує фактичні 
витрати за користування комунальними послугами /водопостачання, водовідведення, 
електро- і теплоенергія, радіо, телефон та інше/ за встановленими тарифами згідно 
виставлених рахунків. Відшкодовує Орендодавцю витрати, пов’язані із сплатою земельного 
податку пропорційно площі орендованих приміщень.

За електроенергію проводиться оплата на протязі п ’яти робочих днів з моменту 
отримання рахунку. У разі несплати рахунку протягом п ’яти робочих днів, з моменту 
отримання, нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування 
пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, 
включаючи день оплати, інфляційні донарахування та 3% річних на заборгованість.

3.10. У випадку закінчення терміну дії цього договору, орендна плата та плата за 
комунальні послуги вноситься до дня фактичного звільнення приміщення включно.

3.11. Орендна плата використовується Орендодавцем на фінансування капітальних 
вкладень та поповнення обігових коштів.

4. ОБОВ’Я ЗК И  СТОРІН
4.1. Обов’язки Орендаря:
4.1.1. Вести позабалансовий облік приміщень будинку у вартісних показниках
з зазначенням, що вони є орендованими.
4.1.2. Здійснювати за погодженням Орендодавця поточний чи капітальний ремонт 

за власні кошти.
4.1.3. Проводити належне утримання майна та поточний ремонт за власною 

ініціативою або за поданням Орендодавця, за рахунок власних коштів, а також сплачувати 
вартість комунальних послуг, використаної електроенергії та інше.

4.1.4. Користуватися орендованим Майном згідно з його призначенням та умовами 
цього Договору. Запобігати його псуванню та пошкодженню. Будь-яка перебудова без згоди 
Орендодавця не допускається. ,

4.1.5. Дотримуватись санітарних норм і правил протипожежної безпеки, не зберігати 
вибухо-, пожежонебезпечні, токсичні та ішні небезпечні матеріали.

4.1.6. Слідкувати за збереженням інженерних мереж, не допускати замерзання 
трубопроводів. У випадках виходу їх із ладу, своєчасно інформувати про це “Орендодавця” 
та забезпечити доступ до них, в тому числі в неробочий час, для ремонту.



з
4.1.7. Дотримуватись правил зберігання та складування матеріальних цінностей, 

виключаючи можливість їх пошкодження. Забезпечити охорону як орендованого, так і 
власного майна працівників Орендаря. 0

4.1.8. За власні кошти обладнати протипожежними та технічними засобами 
захисту орендоване Майно.

4.1.9. Застрахувати в установленому порядку взяте в оренду Майно на випадок 
загибелі чи псування. Надати Орендодавцю копію договору страхування в місячний термін 
після укладення договору оренди. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження орендованого 
майна покладається на Орендаря.

4.1.10. Своєчасно і в повному обсязі перераховувати на рахунок Орендодавця орендну
плату.

4.1.11. В разі припинення дії договору оренди, повернути Орендодавцю орендоване 
Майно в належному стані, не гіршому, ніж на час передачі його в оренду.

4.Т.12. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з 
природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх 
працівників для їх попередження та ліквідації їх наслідків.

4.2. Обов’язки Орендодавця: *
4.2.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з п.1.1.
4.2.2. Розглядати пропозиції Орендаря відносно утримання, ремонту та поліпшення 

орендованого майна.
5. ПРАВА СТОРІН

5.1. Орендар має право:
5.1.1. Вносити пропозиції відносно утримання, ремонту та поліпшення орендованого 

Майна.
5.1.2. За погодженням з Орендодавцем, за власні кошти здійснювати ремонт, технічне 

переоснащення та поліпшення орендованого Майна. У разі якщо здійснено ці невід’ємні 
поліпшення орендованого Майна без згоди Орендодавця вважати дані поліпшення власністю 
орендодавця.

5.2. Орендодавець має право:
5.2.1. Контролювати: стан та ефективність використання переданого в оренду Майна, 

якість ремонтних робіт та строки їх виконання, шляхом візуального обстеження зі 
складанням акта обстеження.

5.2.2. Виступати з ініціативою щодо перерозподілу орендованих площ з метою 
більш раціонального використання згідно з призначенням та існуючими нормативами.

5.2.3. Виступати з ініціативою щодо внесення змін у договір оренди або його 
розірвання в разі погіршення стану орендованого майна внаслідок неналежного його 
використання Орендарем, невиконання умов, договору або несвоєчасної сплати орендної 
плати.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Орендодавець не відповідає по зобов’язаннях Орендаря.
6.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, обумовлених договором 

оренди, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
6.3. Спори, що виникають у ході виконання умов договору оренди, вирішуються 

за згодою сторін. Якщо згоди не було досягнуто, спір передається на розгляд господарського 
суду.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІН, РОЗІРВАННЯ 
АБО ПРОДОВЖЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Термін дії договору оренди з "O f Jt l tffb lO  20 р . по “J>f ”Є іШ Л  2 0 / / р .  
Договір має силу на протязі всього терміну дії, а також у випадках, коли після його 
укладання законодавством встановлені правила, що погіршують становище Орендаря.

7.2. Зміна умов або розірвання договору може мати місце за погодженням 
сторін. Зміни і доповнення, що вносяться в договір, розглядаються в місячний термін 
після їх подання. Орендодавець попереджає за один місяць до закінчення договору оренди

I*



про бажання використовувати майно для власних потреб і після закінчення терміну дії 
підписується акт приймання передачі обома сторонами.

Одностороння відмова від виконання договору допускається у разі порушення 
стороною договору своїх зобов’язань, в тому числі невиконання істотних умов договору 
оренди відповідно до ст.10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 
Внесення змін до договору в односторонньому порядку не допускається.

7.3. На вимогу однієї з сторін, договір може бути достроково розірваний в разі 
невиконання сторонами своїх зобов’язань, за рішенням суду, з інших причин передбачених 
законодавством України. У разі, якщо орендар протягом 10 робочих днів з дати отримання 
проекту додаткової угоди не підпише її, договір вважається достроково розірваним, а 
зобов’язання сторін за договором припиняються.

7.4. Реорганізація як Орендодавця, так і Орендаря; вступ до господарських товариств, 
асоціацій, спільних підприємств та інше не є підставою для припинення дії договору.

7.5. Дія договору оренди припиняється на основі закінчення терміну дії, на який 
його було укладено, загибелі об’єкта, банкрутства Орендаря та в інших випадках, 
передбачених чинним законодавством України та умовами договору.

7.6. Взаємовідносини сторін, не урегульовані цим договором, регламентуються 
чинним законодавством України.

7.7. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з 
усіх умов та підписання сторонами.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1. Орендар використовує орендоване Майно (під/для) для розміщення терміналу та 

здійснення розрахунків студентами коледжу за проживання та навчання.
8.2. Після припинення дії договору не підлягають компенсації витрати Орендаря, які 

здійснені ним для поліпшення орендованого майна без згоди Орендодавця та постійною 
комісією з питань бюджету та управління майном.

Договір укладено в 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 
1-й - Орендодавцю, 2-й - Орендарю, 3-й - Управлінню майном.

ПЛАТІЖНІ ТА ПОШТОВІ 
РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР:

И'

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ТТЕІТАГОГІЧНИЙ коїш иж  
_________ імені АС Макаренка
Юридична адреса м. Кременчук.
ву.п. Лізи Чайкіної. 33
Код ЄЛРПОУ 02125496
р/р 31559201336443 ГУПКСУ
в Полтавській області
МФО 831019
тел. /05366) 5-33-01

/Гальченко І.В./____
М. П.

ради 

С.Т. Сагайдачний

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, 
м.Дніпро, 49094, Україна 
МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570 
ВІДДІЛЕННЯ “КРЕМЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ” 
ФІЛІЇ “ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ” ПАТ КБ
„ПРИВАТБАНК’ 
39600, м.Кременчук,



Додаток 1
до договору оренди №  І  
від “С?ґ” 20_/£ р.

А К Т  
приймання -  передачі майна

“ 0 1 ” 2 0 / / р .

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. М акаренка, в подальшому 
Орендодавець, в особі в.о. директора Гальченка Івана Васильовича, з однієї сторони, та 
ПУБЛІЧНЕ АКЦ ІОН ЕРН Е ТОВАРИСТВО КОМ ЕРЦІЙ НИЙ БАН К «ПРИВАТБАНК»
надалі Орендар, в Особі Коваленка Віктора Івановича, з другої сторони, на підставі 
договору оренди №  від “ Р / ” Л л < У Ї 2 0 /А р. склали цей акт про подане 
нижче:

1. Орендодавець передав, а Орендар прийняв приміщення в оренду розміщення 
терміналу та здійснення розрахунків студентами коледжу за проживання та навчання 
розташоване, за адресою: м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33 орендованою площею 
2 кв.м.

2. В приміщенні знаходяться:___________________________________________________

Цей акт є невід’ємною частиною договору від V / u 'lejfnc2 0 / /  року 
Акт складено у 3-х примірниках на 1 арк. кожний, що мають однакову 

юридичну силу : 1- Орендодавцю, 2 - Орендарю, 1 -  Управлінню майном.

І/



Додаток 2 
до договору оренди № _ /
від “0 1  ” J w r v tO  20Д  р.

А К Т
узгодження розрахунків плати за оренду 
приміщень адмінбудинку за адресою: 

м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, буд. № 33

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. М акаренка в особі в.о. директора 
Гальченка Івана Васильовича, з однієї сторони та ПУБЛІЧН Е АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО КОМ ЕРЦ ІЙ Н И Й  БАН К «ПРИВАТБАНК» надалі Орендар, в особі 
Коваленка Віктора Івановича, з другої сторони на підставі договору оренди від 
“0 1 " МЛ'їїТКЗ 20 [7  року № склали цей акт про визначення розміру
орендної -плати у відповідності до Методики розрахунку та порядку використання 
плати за оренду майна спільної власності територіальних громад області

1. ВИХІДНІ А Н І :
1.1. Загальна орендована площа приміщень 2 кв.м.
1.2. Вартість приміщень згідно незалежної оцінки майна та дата оцінки 

4 900,00 грн. 30 квітня 2016 р.
1.3. Орендна ставка: 28 %
1.4. Згідно протоколу конкурсної комісії запропонована орендна плата становить 

300,00 грн/місяць

2. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ
2.1. Розмір місячної орендної плати за орендовані приміщення: 300,00 грн.
2.2. Розмір місячної орендної плати за 1 кв. м. займаної площі: 150,00 грн.

Цей акт є невід’ємною частиною договору від 20 / 7 року
№ Л  •

Акт укладено в 3-х примірниках на 1-му аркуші, що мають однакову юридичну 
силу, 1- Орендодавцю, 1 - Орендарю, 1 -  Управлінню майном.

Акт вступає в силу з “ О і  ” 'М лґ'+ яьо  2 0 /1  року.



Додаткова угода № 1 
до договору оренди приміщення в адмінбудівлі, за адресою: 

м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33 
№ 2 від 01 лютого 2017 р.

М. Кременчук /dtlS'/Z-UjL- 2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦ ІОН ЕРН Е ТОВАРИСТВО КОМ ЕРЦІЙ НИЙ БА Н К  «ПРИВАТБАНК» в особі 
директора відділення «Кременчуцька філія» філії «Полтавське головне регіональне управління» 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 
Коваленка Віктора Івановича, що діє на підставі довіреності від 26Л2.2016 року зареєстрованої за 
№ 7037-К-Н, посвідченої нотаріусом Дніпровського міського нотаріального 'округу Каримовою Н.С. 
(надалі Орендар), керуючись Законом України “Про оренду державного та комунального майна” з 
однієї сторони, та Кременчуцький педагогічний коледж  імені А.С. М акаренка (Орендодавець) в особі
в.о. директора Гальченка Івана Васильовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали дану 
угоду про наступне:

Відповідно до ст. 288 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02Л2.2010 р. сторони дійшли до 
згоди, доповнити п. З договору оренди приміщення в адмінбудівлі, за адресою: м. Кременчук, 
вул. Лізи Чайкіної, 33 № 2 від 01 лютого 2017 p.. а саме:

Підпункт 3.9. доповнити:
Орендар відшкодовує витрати:

- за електроенергію згідно розрахунку;
- за опалення згідно виставлених рахунків пропорційно орендованій площі.

Дана додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди приміщення в адмінбудівлі, за 
адресою: м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33 № 2 від 01 лютого 2017 р.

Дану додаткову угоду укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
Всі спори та розбіжності по даній додатковій угоді вирішуються у Господарському суді.

АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Орендар
ПУБЛІЧНЕ АКЦ ІОН ЕРН Е ТОВАРИСТВО  
КОМ ЕРЦІЙНИЙ БА Н К  "П РИ ВАТБАН К"
Адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, 
м. Дніпро, 49094, Україна 
МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570 
ВІДДІЛЕННЯ “КРЕМ ЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ” ФІЛІЇ 
“ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ” ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК” 
39600, Полтавська обл., м.Кременчук, 
вул. Першотравнева, 2В

Директор
аленко В.І./

Орендодавець 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПЕПАГОПЧНИЙ КОЛЕДЖ 
імені А С  Макаренка 
Юридична адреса м. Кременчук, 
вул. Лізи Чайкіної, 33 
Код ЄДРПОУ 02125496 
р/р 31559201336443 ГУДКСУ 
в Полтавській області 
МФО 831019

-01

/Гальченко І.В./

а



Додаток № 2
до договору оренди приміщення 
в адмінбудівлі, за адресою: м. Кременчук, 
вул. Лізи йайкіної, 33 
№ 2 від 01 лютого 2017 р.

Розрахунок використання електроенергії:

Споживання електроенергії в режимі очікування: 0,1035кВт. . 1
Споживання електроенергії в режимі використання: 0,132 кВт.
Кількість годин за місяць: 24 год. * 31 день = 744 ч.
Співвідношення часу очікування до робочого часу в місяці: 670 ч. / 74 год.
Розрахунок споживання електроенергії в режимі очікування за місяць: 670 * 0,1035 = 
69,345кВт.ч.
Розрахунок споживання електроенергії в режимі використання за місяць: 74 * 0,132 = 
9,768 кВт.год * :
Загальна кількість споживаної електроенергії за місяць: 69,345 + 9,768 = 79,113кВт.ч. ^

13736,24 грн. - середня з/п 4 охоронців за місяць;
1,22 - нарахування на з/п в розмірі 22%;
112,14 грн. - вартість робочого обмундирування в розрахунку на 1 місяць;
16870,35 грн. - вартість послуг охорони 
16870,35/4159,7*2=8,11 грн. - оплата послуг охорони.

16870,35 грн.- вартість послуг охорони;
4159,7 кв.м - загальна площа нижнього корпусу, що охороняється;
2 кв.м. - площа терміналу

2. Оплата долевої участі за прибирання холу корпусу та прилеглої території навколо 
корпусу

(3200,00 грн. + 3200,00 грн.)* 1,22*0,05%= 39,04 грн. - оплата послуг прибирання.

3200.00 грн. - середня з/п двірника за місяць;
3200.00 грн. - середня з/п прибиральниці за місяць;
1,22 - нарахування на з/п в розмірі 22%;
0,05 % - відсоткове співвідношення долевої участі у загальній вартості послуг

Розрахунок сум оплати експлуатаційних витрат

1. Оплата долевої участі за цілодобову охорону об'єкта оренди: 
(13736,24*1,22)+112,14=16870,35 грн.

Де:

Де:

Де:

юристування приміщенням та прилеглою територією) 
атаційних витрат: 47,15 грн.

І.В.Гальченко

І.М.Андрійчук



Додаткова угода № 4 
до договору оренди приміщення в адмінбудівлі, за адресою: 

м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33 
№ 2 від 01 лютого 2017 p.*

м. Кременчук ОЛ £РЛО.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМ ЕРЦІЙНИЙ БАН К «ПРИВАТБАНК» в особі 
директора відділення «Кременчуцька філія» філії «Полтавське головне регіональне управління» 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 
Коваленка Віктора Івановича, що діє на підставі довіреності від 26.12.2016 року зареєстрованої за № 
7037-К-Н, посвідченої нотаріусом Дніпровського міського нотаріального оіузугу Каримовою Н.С. 
(надалі Орендар), керуючись Законом України “Про оренду державного та комунального майна" з 
однієї сторони, та Кременчуцький педагогічний коледж  імені А.С. М акаренка (Орендодавець) в особі
в.о. директора Гальченка Івана Васильовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом 
іменуються як Сторони, а кожна окремо -  Сторона, д ійш ли до взаємної згоди і уклали цю додаткову 
угоду відповідно до чинного законодавства про наступне:

1. Сторони дійшли до згоди про продовження дії Договору № 2 від 01 лютого 2017 p.. у зв’язку з 
чим погодили наступну (нову) редакцію п. 7.1. Договору:

«Договір вважається укладеним до “ -JV ” -/JI 20 Ао  р . включно».
2. Цей Договір є невід’ємною частиною Договору № 2 від 01 лютого 2017 р.
3. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами й скріплення печатками 

Сторін.
4. Додаткова угода укладена українською мовою в двох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу, - по одному' для кожної із Сторін.

АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕШ  
імені А С  Макаренка

Юридична адреса м. Кременчук.
вул. Лізи Чайкіної. 33
Код ЄЛРПОУ 02125496
р/р UA498310190000031557281336443
ГУ’ ПКСУ в Полтавській області
МФО 831019
тел. (0536) 75-84-70
ЛІН 021254916033

/Г альчен ко  І.В ./

ОРЕНДАР:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
КОМ ЕРЦІЙНИЙ БАН К "ПРИВАТБАНК"

Адреса: вул. Набережна Перемоги. 50.
м.Пніпро. 49094. Україна
МФО 305299. ЄЛРПОУ 14360570
в т п т к н н я  “к р е м е н ч у ц ь к а  ф і л і я ”

ФІЛІЇ “ПОЛТАВСЬКЕ Г Р У ” ПАТ КБ 
..ПРИВАТБа

валенко В .І./
м. п:

ОГОДЖЕНО 
управління майном 
асної ради

С.Т -Сагайдачний



Д О Г О В І Р  № _ /
оренди приміщення в адмінбудівлі, за адресою: 

м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 3^
І

;у 9 /  ” OoL  20/Ур. м. Кременчук

Ми, що нижче підписалися, Кременчуцький педагогічний коледж  імені 
А.С. Макаренка, (далі - Орендодавець), в особі в. о. директора Гальченка Івана 
Васильовича, що діє на підставі (статут, положення, довіреність тощо) Статуту, з однієї 
сторони, та Фізична особа-підприємець Кравченко Віталій Петрович (далі - Орендар), в 
особі Кравченка Віталія Петровича, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного 
реєстру (статут, положення, довіреність тощо), місцезнаходження, адреса 
(фактична/юридична): Кременчуцький район, с. Садки, вул. Перекопська 15/32, (контактні 
телефони: 0675326073), з іншої сторони, керуючись «Порядком передачі в оренду майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області», 
затвердженого рішенням сесії обласної ради від 28.09.2011р., протоколом конкурсної 
комісії, рекомендаціями постійної комісії ірбласної ради з питань бюджету та 
управління майном від 22 липня 2016 року, уклали цей договір про подане нижче:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування майно 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області (надалі -  
Майно) для розміщення кіоску з продажу канцтоварів та надання послуг з тиражування 
поліграфічної продукції площею 20,5 кв.м, адресою: м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ
2.1. Вступ Орендаря у користування Майном настає одночасно з підписанням 

цього Договору та Акту приймання-передачі вказаного М айна /Додаток № 1/, на момент 
укладення договору.

2.2. Передача майна не припиняє права оперативного управління на нього 
Орендодавця, а Орендар користується ним протягом терміну дії договору оренди. Передача 
Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це майно. 
Власником майна залишаються територіальні громади сіл, селищ міст Полтавської області, а 
Орендар користується ним протягом строку оренди.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА
3.1. На термін дії цього договору Майно передається Орендареві в строкове платне 

користування. Розмір орендної плати визначається відповідно до Методики розрахунку 
та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад 
області.

3.2. Розрахунок розміру орендної плати за користування Майном відображається в 
Акті узгодження розрахунків /Додаток № 2/ додається до цього договору і є невід’ємною 
його частиною та на момент укладення договору розмір орендної плати за перший місяць 
оренди складає: 1 300,00 грн. з ПДВ

3.3. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 
коригування розміру плати за попередній місяць на індекс інфляції.

3.4. Нарахування орендної плати проводиться починаючи з “9 / ” (ЛС 20/■¥ року. 
Перерахування орендної плати проводиться до 10 числа наступного за звітним місяця 
на рахунок Орендодавця , з якої останній перераховує 50% - до обласного бюджету,
про що Орендодавець подає щоквартальний звіт управлінню Майном до 15 числа місяця 
слідуючого за звітним.

3.5. За несплату або неповне внесення орендної плати протягом двох місяців з дня 
встановленого строку, відповідно до чинного законодавства України, нараховується пеня в
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розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з 
урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

Пеня нараховується на весь період заборгованості,'* не враховуючи обмеження 
шестимісячним строком на її нарахування.

При проведенні платежів, в разі наявності боргу по сплаті орендної плати, сума 
платежів в першу чергу зараховується на погашення пені за прострочення платежів, а потім 
на погашення суми боргу.

Позовна давність щодо стягнення пені встановлюється тривалістю, що визначена для 
позовної давності основного зобов’язання.

3.6 За несплату або неповну сплату орендної плати протягом трьох місяців з 
дня встановленого строку, договір розривається в порядку, встановленому чинним 
законодавством. f

3.7. Зайва сума орендної плати, що надійшла до обласного бюджету та Орендодавцю, 
підлягає заліку в рахунок подальших платежів.

3.8. Розмір орендної плати змінюється на вимогу однієї із сторін на умовах, 
визначених ст.21 Закону України “Про оренду -державного та комунального майна” та в 
зв ’язку зі змінами орендних ставок, затверджених власником майна. Орендна плата підлягає 
перегляду один раз на три роки на підставі нового звіту з незалежної оцінки орендованого 
майна.

3.9. Крім внесення орендної плати, Орендар приймає участь в загальних витратах, 
пов’язаних з експлуатацією та ремонтом майна загального користування. Сплачує фактичні 
витрати за користування комунальними послугами /водопостачання, водовідведення, 
електро- і теплоенергія, радіо, телефон та інше/ за встановленими тарифами згідно 
виставлених рахунків. Відшкодовує Орендодавцю витрати, пов’язані із сплатою земельного 
податку пропорційно площі орендованих приміщень.

За електроенергію проводиться оплата на протязі п ’яти робочих днів з моменту 
отримання рахунку. У разі несплати рахунку протягом п ’яти робочих днів, з моменту 
отримання, нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату 
нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день 
прострочення, включаючи день оплати, інфляційні донарахування та 3% річних на 
заборгованість.

3.10. У випадку закінчення терміну дії цього договору, орендна плата та плата за 
комунальні послуги вноситься до дня фактичного звільнення приміщення включно.

3.11. Орендна плата використовується Орендодавцем на фінансування капітальних 
вкладень та поповнення обігових коштів.

4. ОБОВ’Я ЗК И  СТОРІН
4.1. Обов’язки Орендаря:
4.1.1. Вести позабалансовий облік приміщень будинку у вартісних показниках
з зазначенням, що вони є орендованими.
4.1.2. Здійснювати за погодженням Орендодавця поточний чи капітальний ремонт 

за власні кошти.
4.1.3. Проводити належне утримання майна та поточний ремонт за власною 

ініціативою або за поданням Орендодавця, за рахунок власних коштів, а також сплачувати 
вартість комунальних послуг, використаної електроенергії та інше.

4.1.4. Користуватися орендованим Майном згідно з його призначенням та умовами 
цього Договору. Запобігати його псуванню та пошкодженню. Будь-яка перебудова без згоди 
Орендодавця не допускається.

4.1.5. Дотримуватись санітарних норм і правил протипожежної безпеки, не зберігати 
вибухо-, пожежонебезпечні, токсичні та ішні небезпечні матеріали.

4.1.6. Слідкувати за збереженням інженерних мереж, не допускати замерзання 
трубопроводів. У випадках виходу їх із ладу, своєчасно інформувати про це “Орендодавця” 
та забезпечити доступ до них, в тому числі в неробочий час, для ремонту.
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з
4.1.7. Дотримуватись правил зберігання та складування матеріальних цінностей, 

виключаючи можливість їх пошкодження. Забезпечити охорону як орендованого, так і 
власного майна працівників Орендаря. *

4.1.8. За власні кошти обладнати протипожежними та технічними засобами 
захисту орендоване Майно.

4.1.9. Застрахувати в установленому порядку взяте в оренду Майно на випадок 
загибелі чи псування. Надати Орендодавцю копію договору страхування в місячний термін 
після укладення договору оренди. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження орендованого 
майна покладається на Орендаря.

4.1.10. Своєчасно і в повному обсязі перераховувати на рахунок Орендодавця 
орендну плату.

4.1.11. В разі припинення дії договору оренди, повернути Орендодавцю орендоване 
Майно в належному стані, не гіршому, ніж на час передачі його в оренду.

4.1.12! У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх 
працівників для їх попередження та ліквідації їх наслідків.

4.2. Обов’язки Орендодавця: *
4.2.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з п.1.1.
4.2.2. Розглядати пропозиції Орендаря відносно утримання, ремонту та поліпшення 

орендованого майна.
5. ПРАВА СТОРІН

5.1. Орендар має право:
5.1.1. Вносити пропозиції відносно утримання, ремонту та поліпшення орендованого 

Майна.
5.1.2. За погодженням з Орендодавцем, за власні кошти здійснювати ремонт, 

технічне переоснащення та поліпшення орендованого Майна. У разі якщо здійснено ці 
невід’ємні поліпшення орендованого Майна без згоди Орендодавця вважати дані 
поліпшення власністю орендодавця.

5.2. Орендодавець має право:
5.2.1. Контролювати: стан та ефективність використання переданого в оренду Майна, 

якість ремонтних робіт та строки їх виконання, шляхом візуального обстеження зі 
складанням акта обстеження.

5.2.2. Виступати з ініціативою щодо перерозподілу орендованих площ з метою 
більш раціонального використання згідно з призначенням та існуючими нормативами.

5.2.3. Виступати з ініціативою щодо внесення змін у договір оренди або його 
розірвання в разі погіршення стану орендованого майна внаслідок неналежного його 
використання Орендарем, невиконання умов договору або несвоєчасної сплати орендної 
плати.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Орендодавець не відповідає по зобов’язаннях Орендаря.
6.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, обумовлених договором 

оренди, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
6.3. Спори, що виникають у ході виконання умов договору оренди, вирішуються 

за згодою сторін. Якщо згоди не було досягнуто, спір передається на розгляд господарського 
суду.

7. ТЕРМ ІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІН, РОЗІРВАННЯ 
АБО ПРОДОВЖЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Термін дії договору оренди з“^ /  ” <^2- 20 /Z P - по “ - U ” /-С 20 /^- р .
Договір має силу на протязі всього терміну дії, а також у випадках, коли після його 
укладання законодавством встановлені правила, що погіршують становище Орендаря.

7.2. Зміна умов або розірвання договору може мати місце за погодженням 
сторін. Зміни і доповнення, що вносяться в договір, розглядаються в місячний термін 
після їх подання. Орендодавець попереджає за один місяць до закінчення договору оренди



про бажання використовувати майно для власних потреб і після закінчення терміну дії 
підписується акт приймання передачі обома сторонами.

Одностороння відмова від виконання договору допускається у разі порушення 
стороною договору своїх зобов’язань, в тому числі невиконання істотних умов договору 
оренди відповідно до ст.10 Закону України «Про оренду державного та комунального 
майна». Внесення змін до договору в односторонньому порядку не допускається.

7.3. На вимогу однієї з сторін, договір може бути достроково розірваний в разі 
невиконання сторонами своїх зобов’язань, за рішенням суду, з інших причин передбачених 
законодавством України. У разі, якщо орендар протягом 10 робочих днів з дати отримання 
проекту додаткової угоди не підпише її, договір вважається достроково розірваним, а 
зобов’язання сторін за договором припиняються.

7.4. Реорганізація як Орендодавця, так і Орендаря; вступ до господарських товариств, 
асоціацій, спільних підприємств та інше не є підставою для припинення дії договору.

7.5. Дія договору оренди припиняється на основі закінчення терміну дії, на який 
його було укладено, загибелі об’єкта, банкрутства Орендаря та в інших випадках, 
передбачених чинним законодавством України та умовами договору.

7.6. Взаємовідносини сторін, не урегульовані цим договором, регламентуються 
чинним законодавством України.

7.7. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з 
усіх умов та підписання сторонами.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ
8.1. Орендар використовує орендоване Майно (під / для) для розміщення кіоску з 

продажу канцтоварів та надання послуг з тиражування поліграфічної продукції.
8.2. Після припинення дії договору не підлягають компенсації витрати Орендаря, 

які здійснені ним для поліпшення орендованого майна без згоди Орендодавця та постійною 
комісією з питань бюджету та управління майном.

Договір укладено в 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу: 
1-й - Орендодавцю, 2-й - Орендарю, 3-й - Управлінню майном.

ПЛАТІЖНІ ТА ПОШ ТОВІ 
РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР:

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ Фізична особснпдіюиємеиь
імені А С  Макаренка Кравченко Віталій Петрович

Юридична адреса м. Кременчук, Полтавська область, Кременчуцький район,
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а

вул. Лізи Чайкіної\ 33
Код ЄЛРПОУ 02125496
р/р 31559201336443 ГУ Л К С У
в Полтавській області
МФО 831019
тел. (05366)5-33-01
П Н  021254916033

с. Садки, вул. Перекореька 15/32 
Код 2984517672

В.П, Кравченко

ЕНО
управління майном 
аснщ^ради

Т. Сагайдачний



Додаток 1
до договору оренди № 
від “ £>/” 2 0 /Z p .

и<Рґ ” 20г -~р

А К Т  
приймання -  передачі майна

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. М акаренка, в подальшому 
Орендодавець, в особі в.о. директора Гальченка Івана Васильовича, з однієї сторони, та 
Фізична особа-підприємець Кравченко Віталій Петрович надалі Орендар, в особі з
другої сторони, на підставі договору оренди № ^ від “ б r ” ^ ________ 20 J2rр.
склали цей акт про подане нижче: '(/ '

1. Орендодавець передав, а Орендар прийняв приміщення в оренду для 
розміщення кіоску з продажу канцтоварів та надання послуг з тиражування поліграфічної 
продукції розташоване, за адресою: м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33 орендованою 
площею 20,5 кв.м.

2. В приміщенні знаходяться:___________________   ._— -— ------>______________

Цей акт є невід’ємною частиною договору від 
Акт складено у 3-х примірниках на 1 арк. кожний, що 

юридичну си лу : 1 - Орендодавцю, 2 -  Орендарю, 1 -  Управлінню

тюку №_______.
мають однакову

Приміщення здав



Додаток 2 
до договору оренди № _/
від ’’ дл-олгч» 20-'?р.

А К Т
узгодження розрахунків плати за оренду 

приміщень адмінбудинку за адресою: 
м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, буд. №  33

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. М акаренка в особі в.о. директора 
Гальченка Івана Васильовича, з однієї сторони та Фізична особа-підприємець 
Кравченко Віталій Петрович, з другої сторони на підставі договору оренди від 
“ or ” 20_[х. року № /  склали цей акт про визначення розміру
орендної плати у відповідності до Методики розрахунку та порядку, використання 
плати за оренду майна спільної власності територіальних громад області

1. ВИХІДНІ Д А Н І:
1.1. Загальна орендована площа приміщену 20,5 кв.м.
1.2. Вартість приміщень згідно незалежної оцінки майна та дата оцінки

-/€>£> грн. <9/ 2 0 р.
1.3. Орендна ставка: / і  %
1.4. Згідно протоколу конкурсної комісії запропонована орендна плата становить 

./ъ -с0  грн/місяць

2. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ
2.1. Розмір місячної орендної плати за орендовані приміщення:
2.2. Розмір місячної орендної плати за 1 кв. м. займаної площі: а  5 ,  к/

Цей акт є невід’ємною частиною договору від “ &{ ” 20 "Уроку
№ /

Акт укладено в 3-х примірниках на 1-му аркуші, що мають однакову юридичну 
силу, 1- Орендодавцю, 1 - Орендарю, 1 -  Управлінню майном. .

Акт вступає в силу з “ 2 0 /?  року. /



Додаткова угода № 1 *
до договору оренди приміщення в адмінбудівлі, за адресою: 

м. Кременчук, вул. Лізи Чвйкіної, 33 
№ 1 від 01 лютого 2017 р.

м. Кременчук №  #6* 7tU £  2017 р.

Фізична особа-підприємець Кравченко Віталій Петрович в особі Кравченка Віталія Петровича 
(надалі Орендар), керуючись Законом України “Про оренду державного та комунального майна” з 
однієї сторони, то. Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. М акаренка  (Орендодавець) в особі
в.о. директора Гальченка Івана Васильовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали дану 
угоду про наступне:

Відповідно до ст. 288 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р. сторони дійшли до 
згоди, доповнити п. З договору оренди приміщення в адмінбудівлі, за адресою: м. Кременчук, 
вул. Лізи Чайкіної, 33 № І  від 01 лютого 2017 а,саме:

Підпункт 3.9. доповнити:
Орендар відшкодовує витрати:

- за електроенергію згідно показників встановленого лічильника;
- за водопостачання та водовідведення з розрахунку 2 чоловіки пропорційно виставлених 
рахунків КП «Кременчукводоканал».

Плата за опалення не нараховується відповідно до листа, щодо відрізання труб опалення в 
орендованому приміщенні.

Дана додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди приміщення в адмінбудівлі, за 
адресою: м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33 № \ від 01 лютого 2017 р.

Дану додаткову угоду укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
Всі спори та розбіжності по даній додатковій угоді вирішуються у Господарському суді.

АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Орендар
Фізична особа-підппшліеиь 
Кравченко Віталій Петрович
Полтавська область, 
с. Садки, вул.
Код 298451761

менчуцький район, 
■Ьька 15/32

В.П. Кравченко

Орендодавець 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПЕПАГОПЧИИЙ КПШЇЇЖ 
імені АС Макаренка 
Юридична адреса м. Кременчук, 
вул. Лізи Чайкіної, 33 
Код ЄДРПОУ 02125496 
р/р 31559201336443 ГУДКСУ 
-в Полтавській області 
МФО 831019

5-33-01

/Гальченко І.В./

„  К Р Е М  
П Е Д А Г О Г  
І М Е Н І  А

-T 6 V 6



Додаток № 2
до договору оренди приміщення 
в адмінбудівлі, за адресою: м. Кременчук, 
вул. Лізи Чайкіної, 33 
№ і  від 01 лютого 2017 р.

Розрахунок сум оплати експлуатаційних витрат

1. Оплата долевої участі за цілодобову охорону об'єкта оренди :

(13736,24*1,22)+! 12,14=16870,35 грн.
Де:

13736,24 грн. - середня з/п 4 охоронців за місяць;
1,22 - нарахування на з/п в розмірі 22%;
112,14 грн. - вартість робочого обмундирування в розрахунку на 1 місяць;
16870,35 грн. -  вартість послуг охорони

16870,35/4159,7*20,5=83,14 грн. - оплата послуг охорони кіоску.

16870,35 грн.- вартість послуг охорони;
4159,7 кв.м - загальна площа нижнього корпусу, що охороняється;
20,5 кв.м. - площа кіоску

2. Оплата долевої участі за прибирання холу корпусу та прилеглої території 
навколо корпусу

(3200,00 грн. + 3200,00 грн.)*1,22*2%=156,16 грн. - оплата послуг прибирання
кіоску.

3200.00 грн. - середня з/п двірника за місяць;
3200.00 грн. - середня з/п прибиральниці за місяць;
1,22 - нарахування на з/п в розмірі 22%;
2% - відсоткове співвідношення долевої участі у загальній вартості послуг 

прибирання (спільна територія користування приміщенням та прилеглою територією)

Загальна сума експлуатаційних витрат:

Де:

Де:

В.о. директора І.В.Гальченко

Головний бухгалтер І.М.Андрійчук



Додаткова угода № 4 
до договору оренди приміщення в адмінбудівлі, за адресою: 

м. Кременчук, вул. Лізи Чайкгної, 33 
№ 1 від 01 лютого 2017 р.

М. Кременчук &LSLKJC JOjLQb

Фізична особа-підприємець Кравченко Віталій Петрович в особі Кравченка Віталія Петровича 
(надалі Орендар), керуючись Законом України “Про оренду державного та комунального майна" з 
однієї сторони, та Кременчуцький педагогічний коледж Імені А.С. М акаренка  (Орендодавець) в особі
в.о. директора Гальченка Івана Васильовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом 
іменуються як Сторони, а кожна окремо -  Сторона, дійшли до взаємної згоди і уклали цю додаткову 
угоду відповідно до чинного законодавства про наступне:

1. Сторони дійшли до згоди про продовження дії Договору № І  від 01 лютого 2017 p., у зв'язку з 
чим погодили наступну (нову) редакцію п. 7.1. Договору:

«Договір вважається укладеним до “ Зч  ” SJL 20 р . включно».
2. Цей Договір є невід’ємною частиною Договору 1 від 01 лютого 2017 р.
3. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами й скріплення печатками 

Сторін.
4. Додаткова угода укладена українською мовою в двох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Орендар 
Фізична особа-ніднриєнепь 
Кравченко Віталій Петрович
Полтавська область, Кременчуцький 
с. Садки, вул. Перекопська 15/32 
Код 2984517672

Орендодавець 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
імені АС Макаренка
Юридична адреса м. Кременчук,
вул. Лізи Чайкіної, 33
Код ЄДРПОУ 02125496
р/р UA498310190000031557281336443
ГУ ДКСУ в Полтавській області
МФО 831019

/І.В.Гальченко/
Кравченко

Ч ц о г о д ж е н о
управління майном 

її ради

Сагайдачний



Д О Г О В І Р  № 3
позички приміщень адмінбудинку, 

розташованого за адресою: м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33

«13» лютого 2019 р. м. Кременчук

Ми, що нижче підписалися. Кременчуцький педагогічний коледж  імені Л.С.Макаренка
(далі -  Позичкодавець), в особі в.о. директора Гальченка Івана Васильовича, що діє на 
підставі Статуту - з однієї сторони, та Кременчуцький ліцей з посиленою військово- 
фізичною підготовкою Полт авської обласної ради, (далі Користувач), в особі начальника 
Марченка Валерія Віталійовича, який діє у відповідності до Статуту - з другої сторони, 
керуючись статтями 827-836 Цивільного кодексу України та рекомендаціями постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету та управління майном від 12 лютого 2019 року, уклали цей 
договір про подане нижче:

1 .1 .Позичкодавець передає, а * Користувач приймає у строкове 
безоплатне користування навчальних кабінетів Кременчуцького педагогічного 
коледжу імені А.С. Макаренка загальною площею 353,8 кв.м, в тому числі 
корисна площа 353,8 кв.м., за адресою: м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 
33. Балансова вартість 132 870,20 грн.

1 .2 . Акт приймання-передачі (додаток 1) додається до цього договору і є 
невід’ємною його частиною.

1.3. Користувач використовує навчальні кабінети з метою здійснення 
навчального процесу в приміщені Кременчуцького педагогічного коледжу 
імені А.С. Макаренка.

2.1. Вступ Користувача у користування майном настає одночасно з 
підписанням цього договору та акту приймання-передачі.

2 .2 . Передача приміщень у безоплатне користування не припиняє 
права оперативного управління на них Позичкодавця, а Користувач 
користується ним протягом терміну дії договору.

2 .3 . Передача навчальних кабінетів та повернення їх Позичкодавцю 
здійснюється згідно акту приймання-передачі, підписаного сторонами, за 
балансовою вартістю на момент передачі, відповідно до вимог чинного 
законодавства.

3.1. Обов’язки Користувача:
3 .1 .1 . Вести позабалансовий облік приміщень у вартісних показниках із 

зазначенням, що вони взяті в безоплатне користування.
3 .1 .2 .Здійснювати за рахунок власних коштів належне утримання майна, 

проводити поточний ремонт за власною ініціативою або за поданням 
Позичкодавця, утримувати в належному стані інженерні мережі будинку 
та прилеглу територію. •

3.1.3. Користувач щомісячно відшкодовує фактичні витрати за користування 
комунальними послугами/водопостачання, водовідведення, теплоенергія, 
електроенергія, вивезення твердих побутових відходів та інші/, за

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2. П О РЯДО К П РИ Й М АН Н Я -П ЕРЕД А Ч І М АЙНА

3. О Б О В ’ЯЗКИ  С ТО РІН



встановленими тарифами Позичкодавцю понесені ним витрати з : _ 
виставлених рахунків.

3 .1 .4 . Плата за використані комунальні послуги, перерахована несвоєчас.-. 
або не в повному обсязі, підлягає індексацій і стягується Позичкодавцю. 
відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми 
заборгованості, з урахуванням інфляції, за кожний день прострочення, 
включаючи день оплати.

3 .1 .5 . У випадку закінчення терміну дії договору позички плата за спожиті 
комунальні послуги вноситься до дня фактичного звільнення приміщення та 
передачі його за актом приймання-передачі. Закінчення строку дії договору 
позички не звільняє Користувача від обов’язку сплатити заборгованість, якщо така 
виникла у повному обсязі, враховуючи штрафні санкції.

3 .1 .6 . Тільки за погодженням з Позичкодавцем виконувати перебудову 
та здійснювати інші дії, пов’язані зі зміною фізичного стану майна.

3 .1 .7 .  Суворо дотримуватись санітарних норм і правил протипожежної 
безпеки, не зберігати вибухо-, пожежонебезпечні та токсичні матеріали. Згідно 
правил пожежної безпеки (ПТТБУ), за власні кошти обладнати 
протипожежними та технічними засобами захисту орендовані приміщення, та 
отримати дозвіл від відповідних спеціалізованих організацій. Нести 
матеріальну відповідальність за збитки, спричинені пожежею, що виникла 
у приміщенні з вини Користувача.

3 .1 .8 .  Застрахувати протягом місяця в установленому порядку взяте в 
позичку майно на випадок загибелі чи псування. Ризик випадкової загибелі чи 
пошкодження майна покладається на Користувача. До договору страхування 
повинні бути включені страхові ризики з найчастіше розповсюдженими 
випадками, як пожежа, затоплення водою чи інше, що має потенційну загрозу та 
може привести до загибелі чи псування майна.

Копію договору страхування надати Позичкодавцю. Постійно поновлювати 
договір страхування таким чином, щоб увесь строк користування майно було 
застрахованим.

3 .1 .9 . У разі припинення або розірвання договору позички, негайно 
повернути Позичкодавцю взяте в безоплатне користування майно у належному 
стані, не гіршому, ніж на час передачі його в користування, з усіма 
зробленими в ньому поліпшеннями та відшкодувати Позичкодавцю збитки, у 
разі погіршення стану або втрати (часткової або повної) майна з вини 
Користувача.

3 .1 .1 0 . Створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів до 
приміщення. За власні кошти забезпечити виконання заходів передбачених 
ст.26 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

3 .1 .1 1 . Забезпечувати безперешкодний доступ у будь-який час до взятих у 
користування приміщень представників Позичкодавця для перевірки їх 
використання за цільовим призначенням та дотримання Користувачем умов 
договору.

3 .1 .1 2 . У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної 
адреси повідомляти про це Позичкодавця у тижневий термін.

3 .1 .1 3 . Дотримуватись правил зберігання та складування матеріальних 
цінностей, виключаючи можливість їх пошкодження. Забезпечити збереження



майна, яке взяте в безоплатне користування та власного майна працівників 
Користувача.

У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних 
з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, 
надавати своїх працівників для попередження та ліквідації їх наслідків.

3.1.14. Нести відповідальність за технічний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства в приміщеннях, збереження інженерних мереж та у разі 
виходу їх із ладу, своєчасно інформувати про це Позичкодавця та забезпечити 
доступ до них, в тому числі в неробочий час, для ремонту загальних мереж 
комунікацій.

3.1.15. Користуватися приміщеннями згідно з їх призначенням та умовами 
цього Договору, не допускати використання приміщень третіми особами. 
Запобігати їх псуванню та пошкодженню.

3.2. Обов’язки Позичкодавця.
3.2.1. Передати Користувачу майно згідно з пунктом 1.1 цього договору.у
3.2.2. Розглядати пропозиції Користувача щодо утримання, перебудови 

та поліпшення майна.

4. ПРАВА С ТО РІН
4.1.Користувач має право:
4.1.1. Вносити пропозиції відносно утримання, ремонту та поліпшення 

майна.
Проводити за власні кошти ремонт приміщень після отримання дозволу 

на його виконання від Позичкодавця.
4.1.2. Здійснювати поточний та капітальний ремонт за власні кошти.
4.1.3. Застрахувати власне майно, яке знаходиться в приміщеннях, 

переданих в позичку.
4.2.Позичкодавець має право:
4.2.1.Контролювати стан та ефективність використання переданого в 

позичку майна.
4.2.2.Виступати з ініціативою щодо більш раціонального використання 

майна, згідно з призначенням та існуючими нормами.
4.2.3.Виступати з ініціативою щодо внесення змін у цей договір або 

його розірвання у разі погіршення стану майна, яке передане в 
користування, а також якщо Користувач без згоди Позичкодавця надає 
передане йому в користування майно третій особі, чи не виконує інші 
умови договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Позичкодавець не відповідає за зобов’язаннями Користувача.
5.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, обумовлених 

цим договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним 
законодавством України.

5.3.Спори, що виникають в ході виконання ууов цього договору, 
вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не було досягнуто, спір 
передається на розгляд Господарського суду.



6. ТЕРМ ІН  ДІЇ ТА УМОВИ ЗМ ІН, РОЗІРВАННЯ АБО 
ПРОДОВЖ ЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей договір діє з «13» лютого 2019 р. по «12» лютого 2020 р.
Договір має силу протягом всього строку дії, а також у випадках, коли

після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують 
становище Користувача.

6 .2 . Зміни і доповнення, що вносяться в договір, розглядаються сторонами 
в місячний термін після їх надання.

6 .3 . Реорганізація як Позичкодавця, так і Користувача не є підставою для 
припинення дії договору.

6 .4 . Зміна умов або розірвання цього договору може мати місце за 
погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір може бути 
достроково розірваний за рішенням суду, у разі невиконання сторонами 
своїх зобов’язань та з інших причин, передбачених законодавством України.

6 .5 . Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, 
регламентуються чинним законодавством України.

6.6. Договір вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з 
усіх умов та підписання його сторонами.

7. ДОДАТКОВІ УМ ОВИ
7.1. Не підлягають компенсації витрати Користувача, здійснені ним для 

поліпшення майна.
Договір укладено в трьох примірниках, кожен з яких має однакову 

юридичну силу: 1-й примірник -  Позичкодавцю, 2-й -  Користувачу, 3-й -  
Управлінню майном Полтавської обласної ради.

ПЛАТІЖ НІ ТА ПОШ ТОВІ 
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
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ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ: 
Кременчуцький педагогічний коледж  
імені А.С. Макаренка
м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33
код ЄДРПОУ 02125496
р/р 31550281236443 ГУ ДКСУ в
Полтавській області
МФО 831019
тел./факс: (0536) 75-84-70
e-mail: krem ped k@ukr.net
В.о. директора
Кременчуцького педагогічного 
к о л еядаУ і м е н і А. С. М а к а р е н к а

.В.Гальченко/

КОРИСТУВАЧ:
Кременчуцький ліцей з посиленою військово- 
фізичною підготовкою Полтавської обласної 
ради
м. Кременчук, вул. Ватутіна, 54/20 

їтел.: (0536) 77-35-38,
. факс: (0536) 77-34-14 

e-mail: krkadet@ meta.ua

то ліцею з посиленою  
ою підготовкою  

обласної ради
/В.В.Марченко/

О
управління майном 

€ної ради 
С.Т. Сагайдачний

mailto:k@ukr.net
mailto:krkadet@meta.ua


Додаток № 1
до договору позички № З 
від «13» лютого 2019 р.

А К Т
приймання -  передачі приміщень, 

за адресою: м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33

«13» лютого 2019 р. м. Кременчук

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка, в подальшому 
Позичкодавець, в особі в.о. директора.Гальченка Івана Васильовича, з однієї 
сторони, та Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною  
підготовкою Полтавської обласної ради надалі Користувач, в особі 
начальника Марченка Валерія Віталійовича з другої сторони, склали цей Акт 
про подане нижче:

1. Позичкодавцем передано, а Користувачем прийнято 13.02.2019 р. 
приміщення Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка в 
будівлі розташованого, за адресою: м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33 
загальною площею 353,8 кв.м.

2. Приміщення знаходиться в задовільному стані:
Кабінет № 207:
- стеля -  армстронг;
- стіни -  пофарбовані водоемульсійною фарбою;
- підлога -  не пошкоджена паркетна, полакована;
- електрообладнання та електропроводка в наявності та в справному стані;
- теплопостачання -  в наявності;
- водопостачання в закладі -  в наявності;
- вхідні двері та двері між кабінетами -  в наявності та неушкоджені.

Кабінет № 302:
- стеля -  армстронг;
- стіни -  поклеєні шпалери;
- підлога -  не пошкоджена паркетна, полакована (потребує часткового 

поточного ремонту);
- електрообладнання та електропроводка в наявності та в справному стані;
- теплопостачання -  в наявності;
- водопостачання в закладі -  в наявності;
- вхідні двері та двері між кабінетами -  в наявності та неушкоджені.

Кабінет № 25: •
- стеля -  армстронг;
- стіни -  пофарбовані водоемульсійною фарбою;
- підлога -  не пошкоджена паркетна, полакована;
- електрообладнання та електропроводка в наявності та в справному стані;



- теплопостачання -  в наявності;
- водопостачання в закладі -  в наявності;
- вхідні двері та двері між кабінетами -  в наявності та неушкоджені.

*>
Кабінет № 32:
- стеля -  армстронг;
- стіни -  поклеєні шпалери;
- підлога -  не пошкоджена паркетна, полакована;
- електрообладнання та електропроводка в наявності та в справному стані;
- теплопостачання -  в наявності;
- водопостачання в закладі -  в наявності;
- вхідні двері та двері між кабінетами -  в наявності та неушкоджені.

#
3. Ремонту потребують: підлога в кабінетах № 32,207.

Акт складено у 3-х примірниках н^ ,1 арк. кожний, що мають однакову 
юридичну силу: 1- Орендодавцю, 2 - Користувачу, 1 -  Управлінню майном.

і/



А К Т
/  *

приймання - передачі приміщень,
w

за адресою: м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33

«13» лютого 2019 р. м. Кременчук

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка, в подальшому 
Позичкодавець, в особі в.о. директора Гальченка Івана Васильовича, з однієї 
сторони, та Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною 
підготовкою Полтавської обласної ради надалі Користувач, в особі 
начальника Марченка Валерія Віталійовича з другої сторони, склали цей Акт 
про подане нижче: ,

1. Позичкодавець передає, а Користувач приймає в строкове безоплатне 
користування приміщення Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. 
Макаренка в будівлі розташованого, за адресою: м. Кременчук, вул. Лізи 
Чайкіної, 33 загальною площею 353,8 кв.м.

2. Приміщення знаходиться в задовільному стані:
Кабінет № 207:
- стеля -  армстронг;
- стіни -  пофарбовані водоемульсійною фарбою;
- підлога -  не пошкоджена паркетна, полакована;
- електрообладнання та електропроводка в наявності та в справному стані;
- теплопостачання -  в наявності;
- водопостачання в закладі -  в наявності;
- вхідні двері та двері між кабінетами -  в наявності та неушкоджені.

Кабінет № 302:
- стеля -  армстронг;
- стіни -  поклеєні шпалери;
- підлога -  не пошкоджена паркетна, полакована (потребує часткового 

поточного ремонту);
- електрообладнання та електропроводка в наявності та в справному стані;
- теплопостачання -  в наявності;
- водопостачання в закладі -  в наявності;
- вхідні двері та двері між кабінетами -  в наявності та неушкоджені.

Кабінет № 25:
- стеля -  армстронг;
- стіни -  пофарбовані водоемульсійною фарбою;
- підлога -  не пошкоджена паркетна, полакована;
- електрообладнання та електропроводка в наявності*та в справному стані;
- теплопостачання -  в наявності;

і, - водопостачання в закладі -  в наявності;
- вхідні двері та двері між кабінетами -  в наявності та неушкоджені.



Кабінет № 32:
- стеля -  армстронг;
- стіни -  поклеєні шпалери; *
- підлога -  не пошкоджена паркетна, полакована;
- електрообладнання та електропроводка в наявності та в справному стані:
- теплопостачання -  в наявності;
- водопостачання в закладі -  в наявності;
- вхідні двері та двері між кабінетами -  в наявності та неушкоджені.

3. Ремонту потребують: підлога в кабінетах № 32,207.

Акт складено у- 3-х примірниках на 1 арк. кожний, що мають однакову 
юридичну силу: 1- Орендодавцю, 2 - Користувачу, 1 -  Управлінню майном.



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

вул. Пушкіна, 115, м.Полтава, 36014, тел. (0532)56-40-84, факс (0532)50-02-05, E-mail: umoda@ukr.net

/ А  С  4 ■ j Q / g  № / А  в / O oU  На № 01-32/427 від 07.05.2019

В.о. директора 
Кременчуцького 

'* ■ педагогічного коледжу
імені А.С.Макаренка, 
Гальченку І.В. 
м.Кременчук, 
вул.Л.Чайкіної, 33

Щодо погодження договору

Направляємо погоджений договір позички укладений між 
Кременчуцьким педагогічним коледжем імені А.С.Макаренка та 
Кременчуцьким ліцеєм з посиленою військово-фізичною підготовкою 
Полтавської обласної ради.

Начальник управління

Мельник 56 36 11

mailto:umoda@ukr.net


ДОДАТКОВА УГОДА № 1 
до договору позички № 3 від 13 лютог<?2019 року 

приміщень адмінбудинку, розташованого за адресою: 
м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33

Зр  о /  20 л о  року м. Кременчук

Кременчуцький педагогічний коледж  імені Л.С. М акаренка , надалі «Позичкодавець», в 
особі в.о. директора Гальченка Івана Васильовича, який діє на підставі Статуту - з однієї 
сторони, та Кременчуцький л іцей  з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської 
обласної ради, надалі' «Користувач», в особі начальника Марченка Валерія Віталійовича, який 
діє у відповідності до Статуту - з другої сторони, уклали цю додаткову угоду про подане нижче:

1.Термін дії договору позички № 3 від 13 лютого 2019 року продовжується з «01» січня 
2020 року до вирішення питання постійною крмісією обласної ради з питань бюджету та 
управління майном надання приміщень адмінбудинку, розташованого за адресою: м. Кременчук, 
вул. Лізи Чайкіної, 33 в безоплатне користування. Виконання сторонами зобов’язань по 
договору продовжується з «01» січня 2020 року. Договір має силу протягом всього терміну 
дії, а також у випадках, коли після його укладання законодавством та власником майна 
встановлені правила, що погіршують станозище Користувача.

2. Всі інші умови договору залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої 
зобов’язання.

3. Дана додаткова угода є невід’ємною частиною договору позички №  3 від 13 лютого 
2019 року.

4. Додаткову угод;- укладено з 2-х лг>:мірниках, як: чають однакову юридичну силу:

РЕКВІЗИТИ СТОРЕ-

П О ЗІІЧКО ДА В ЕЦ Ь:
Кременчуцький педагогічний коледж 
імені А.С. М акаренка
м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33
код ЄДРПОУ 02125496
р/р UА068201720314271001203036443
ГУ ДКСУ в Полтавській області
МФО 820172
тел./факс: (0536) 75-84-70
e-mail: krem ped k@ulcr.net

КО РИ СТУВА Ч: 
Кременчу цький ліцей з посиленою 
військово-фізичною  підготовкою 

, П олтавської обласної ради
м. Кременчук, вул. Ватутіна, 54/20 
тел.: ’ 536) -35-38,
факс: (0536) 7”-34-14 
.e-mail: дгдасе: д meta.ua

/#ЛІЦЕЙ 5 ПОСКЛЕНО'ЙЄД 
і/ сійськовіхиичноіб-і̂

В.О. директора
кого педагогічного 

С .М акаренка

Н ачальн ик
Кременчуцького ліцею з посиленою 

ізичуою підготовкою 
сної ради

/І.В .Гальч

м обласної ради 

С.Т.Сагайдачний

/В.В.М арченко/

mailto:k@ulcr.net

