ДОГОВІР А б
тимчасової оренди нежитлового приміщення
м. Козятин

02" вересня

2019__р.

Упрвління освіти та спорту Козятинської міської ради надалі Орендодавець в особі
начальника Касаткіної О.Ю, що діє на підставі Положення, з однієї сторони й ФОП Гайдар В.В., що
діє на підставі свідоцтва в особі Гайдар В.В, з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

1. Загальні умови
1.1. Орендодавець передає Орендареві в користування частину належного йому нежитлового
приміщення площею 1 (один) кв.м., що знаходиться за адресою: м. Козятин, вул.. Матросова,41
КНЗ СШ № 3 для забезпечення продажу гарячих напоїв на основі молока.
1.2. Строк оренди з 02.09.2019 року по 31.05.2020 року .

2. Обов'язки сторін
Орендодавець зобов'язується:
2.1. Передати частину площі у стані, що забезпечує її використання для розміщення Орендаря.
Орендар зобов'язується:
2.3. Користуватися орендованими приміщеннями відповідно до їх призначення.
2.4. Робити необхідний поточний ремонт.
2.5. Щомісяця не пізніше 10 числа наступного за періодом платежу місяця, вносити плату за
користування наданою площею з розрахунку 200,00 грн.. (169,00 оренда: 31.00 грн за
електроенергію 10 квт*3,10) Розмір орендної плати залишається незмінним на весь період дії
договору.
2.7. Кошти перераховувати на розрахунковий рахунок Орендодавця N 31551247333277 в
УДКСУ у Вінницькій обл. м.Козятин після підписання даного договору .
2.8. По закінченні терміну дії договору передати Орендодавцеві орендовану площу в стані,
придатному для її подальшого використання.
4. Відповідальність сторін
4.1. При простроченні сплати орендної плати Орендар зобов'язаний сплатити Орендодавцеві за
кожний день прострочення пеню в розмірі _1__% від суми платежу.
5. Заключні положення
5.1. Після закінчення терміну дії договору Орендар має право переважного укладання договору на
новий строк.
5.2. Одностороння відмова від виконання зобов'язань і одностороння зміна умов договору не
допускаються. Договір може бути розірваний у випадках, передбачених чинним законодавством.
5.3. Суперечки, що випливають із даного договору, вирішуються у встановленому законом порядку.
Юридичні адреси й реквізити сторін
Орендодавець:
Орендар:
Управління освіти та спорту
ФОП Гайдар В.В.
Козятинської міської ради
22100 , м. Козятин
22100, м. Козятин
вул. Незалежності, 57

Вінницькій обл.

Касаткіна О.Ю.

