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ДОГОВІР 
№02\08\01 

 про надання спортивних послуг льодової арени 
 

м. Біла Церква                                                                                            “02” серпня 2016 р. 
 
Фізична особа – підприємець Пономаренко Андрій Анатолійович, ідентифікаційний номер 

2908310710, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію серії ВОЗ номер 898130, 
виданого 28 жовтня 2009р, реєстраційний номер 2 353 001 0004 00816, надалі – Сторона 1, з однієї 
сторони, та  

Дитячо-юнацька спортивна школа з хокею з шайбою “СОКІЛ-КИЇВ”, ідентифікаційний 
код 35828731, в особі директора Чибірева Віктора Васильовича, який діє на підставі Статуту, надалі 
– Сторона 2, з другої сторони, разом – Сторони, 

 
уклали даний Договір про наступне: 

 
Стаття 1. Предмет Договору 

1.1. Сторона 1 надає, а Сторона 2  приймає у оренду з 02 по 27 серпня 2016 р. льодову арену 
та прилеглі приміщення, розташовані за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вулиця 
Щорса, будинок 89, надалі – Об’єкт оренди, для проведення тренувальних занять та 
спортивних змагань.  

1.2. Об’єкт оренди знаходиться у власності Сторони 1 на підставі Договору дарування 
комплексу нежитлових будівель критої ковзанки, посвідченого приватним нотаріусом 
Білоцерківського міського нотаріального округу Кушнір Н.В. 09.02.2009 р., за реєстром № 402, 
зареєстрованого Комунальним підприємством Київської обласної ради “Білоцерківське міжміське 
бюро технічної інвентаризації ” 27.02.2009 р. за реєстраційним номером 23475136. 

 
Стаття 2. Орендна плата та порядок розрахунків. 

2.1. Оплата проводиться в національній грошовій одиниці, вартість 1 (однієї) години 
учбово-тренувального процесу на льодовій арені становить 800,00 грн.(вісімсот грн.)(без ПДВ) в 
кількості 99 годин; загальна сума Договору за період дії Договору складає 79200,00 грн. (сімдесят 
дев’ять тисяч двісті  грн..) (без ПДВ). 

Розрахунок вартості однієї години учбово-тренувального процесу на льодовій арені 
надається ДЮСШ ХШ “Сокіл-Київ” фізичною особою – підприємцем Пономаренком А.А. та є 
невід’ємною частиною Договору. 

2.2. Сторона 1 оформляє Акт виконаних робіт, а Сторона 2 повинна у 3-денний термін 
підписати   Акт та повернути Стороні 1, та перерахувати кошти на рахунок Сторони 1 на протязі 
30-х днів після підписання Акту виконаних робіт.  

2.3. Сторона 1 не відшкодовує Стороні  2 невикористаний час занять. 
 

Стаття 3. Обов’язки Сторін 
3.1. Сторона 1 зобов’язана: 
- Якісно готувати лід і своєчасно надавати його Стороні 2. 
- Надавати спортивні роздягальні  для спортсменів. 
- Обладнати місце проведення тренувань хокейними воротами, меблями та технічними 

засобами в разі необхідності. 
3.2. Сторона 2 зобов’язана: 
- Проводити заняття згідно розкладу занять та в присутності тренера-викладача, після запису в 

журналі чергового інструктора. 
- Суворо дотримуватися “Правил внутрішнього розпорядку катка “Льодовий Період” та 

“Правил пожежної безпеки”. 
- Своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату відповідно до умов цього 

Договору. 
- Нести матеріальну відповідальність за збитки, нанесені Стороні 1 в результаті 

неправомірних дій. 
- Не передавати Об’єкт оренди третім особам. 
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- Забезпечити належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання використовуваного 
приміщення. 

- Забезпечити   безперешкодний доступ в використовуване приміщення представників 
Сторони 1 для перевірки його використання у будь-який час. 

 
Стаття 4. Термін дії Договору та умови його зміни та/чи розірвання 

4.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення 
його печатками.  

4.2. Даний Договір діє до “27” серпня 2016 року. 
4.3. Чинність цього Договору припиняється внаслідок: 
- закінчення терміну, на який він був укладений; 
- порушення умов Договору однією зі Сторін; 
- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду; 
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
4.5. Сторони за взаємною згодою можуть вносити зміни та доповнення до цього Договору, що 

не суперечать чинному законодавству України, шляхом укладання додаткової угоди до даного 
Договору. 

Зміни та доповнення, що пропонуються, розглядаються протягом 14 днів з дати їх надання  на 
розгляд іншою Стороною. 

4.6. Спори та розбіжності, які виникли при виконанні умов цього Договору, вирішуються  
шляхом переговорів між сторонами. У разі неможливості  вирішення спорів шляхом переговорів, 
Сторони вирішують спір згідно чинного законодавства України. 

4.7. Цей Договір складений у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному 
примірнику для кожної зі Сторін.  

 
Стаття 5. Додаткові умови 

5.1. При зміні юридичного статусу Сторін їх права і обов‘язки переходять до 
правонаступників. 

5.2. Сторони домовились, що положення Закону України “Про оренду державного та 
комунального майна” не застосовуються до даного Договору. 

 
Реквізити та підписи Сторін 

             
СТОРОНА 1 :     СТОРОНА 2 : 
ФОП Пономаренко А.А.                                        ДЮСШ ХШ “Сокіл-Київ” 
09170, Київська обл.,                                                04119 м. Київ 
Білоцерківський р-н, с. Шкарівка                            вул. Мельникова, буд. 46 
вул. Шевченка, 11          
П/р 26007053105100                п/р  35439045089630 в  
в КГРУ КБ «ПриватБанк»                                          ГУ ДКСУ в м. Києві 
МФО 321842      МФО 820019 
Ідентифікаційний номер 2908310710             Ідентифікаційний код 35828731 
                                                                            
ФОП       Директор ДЮСШ ХШ “Сокіл-Київ” 
 
_________________А.А. Пономаренко  _____________________ В.В. Чибірев 
м.п.       м.п. 
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ДОГОВІР  

№3  
 про надання спортивних послуг льодової арени 

 
м. Вінниця                                                                                                       “08” серпня 2016 р. 
 
Приватне підприємство «Барвінок -Вінниця», ідентифікаційний номер 38054843,  в особі 

директора  Вівсюк Віктора Миколайовича, який діє на  підставі Статуту, надалі – Сторона 1, з 
однієї сторони, та  

Дитячо-юнацька спортивна школа з хокею з шайбою “СОКІЛ-КИЇВ”, ідентифікаційний 
код 35828731, в особі директора Чибірева Віктора Васильовича, який діє на підставі Статуту, надалі 
– Сторона 2, з другої сторони, разом – Сторони, 

 
уклали даний Договір про наступне: 

 
Стаття 1. Предмет Договору 

1.1. Сторона 1 надає, а Сторона 2  приймає у строкове платне користування, з 08 по 22 серпня 
2016 р. льодову арену та прилеглі приміщення, розташовані за адресою: м. Вінниця, вул.Хлібна 
1, СК «Льодовий Клуб», для проведення учбово- тренувальних занять . 

 
Стаття 2. Оплата та порядок розрахунків. 

2.1. Оплата проводиться в національній грошовій одиниці, вартість 1 (однієї) години 
учбово-тренувального процесу на льодовій арені становить 800,00 грн.(вісімсот грн.)(без ПДВ) в 
кількості 21 годин; загальна сума Договору за період дії Договору складає 16800,00 грн. 
(шістнадцять тисяч вісімсот  грн..) (без ПДВ). 

Розрахунок вартості однієї години учбово-тренувального процесу на льодовій арені 
надається Стороною 1 та є невід’ємною частиною Договору. 

2.2. Сторона 1 оформляє Акт виконаних робіт, а Сторона 2 повинна у 3-денний термін 
підписати   Акт та повернути Стороні 1, та перерахувати кошти на рахунок Сторони 1 на протязі 
30-х днів після підписання Акту виконаних робіт.  

2.3. Сторона 1 не відшкодовує Стороні  2 невикористаний час занять. 
 

Стаття 3. Обов’язки Сторін 
3.1. Сторона 1 зобов’язана: 
- Якісно готувати лід і своєчасно надавати його Стороні 2. 
- Надавати спортивні роздягальні  для спортсменів. 
- Обладнати місце проведення тренувань хокейними воротами, меблями та технічними 

засобами в разі необхідності. 
3.2. Сторона 2 зобов’язана: 
- Проводити заняття згідно розкладу занять та в присутності тренера-викладача, після запису в 

журналі чергового інструктора. 
- Суворо дотримуватися “Правил внутрішнього розпорядку СК «Льодовий Клуб» та “Правил 

пожежної безпеки”. 
- Своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату відповідно до умов цього 

Договору. 
- Нести матеріальну відповідальність за збитки, нанесені Стороні 1 в результаті 

неправомірних дій. 
- Не передавати Об’єкт оренди третім особам. 
- Забезпечити належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання використовуваного 

приміщення. 
- Забезпечити   безперешкодний доступ в використовуване приміщення представників 

Сторони 1 для перевірки його використання у будь-який час. 
 

Стаття 4. Термін дії Договору та умови його зміни та/чи розірвання 
4.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення 

його печатками.  
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4.2. Даний Договір діє до “22” серпня 2016 року. 
4.3. Чинність цього Договору припиняється внаслідок: 
- закінчення терміну, на який він був укладений; 
- порушення умов Договору однією зі Сторін; 
- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду; 
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
4.5. Сторони за взаємною згодою можуть вносити зміни та доповнення до цього Договору, що 

не суперечать чинному законодавству України, шляхом укладання додаткової угоди до даного 
Договору. 

Зміни та доповнення, що пропонуються, розглядаються протягом 14 днів з дати їх надання  на 
розгляд іншою Стороною. 

4.6. Спори та розбіжності, які виникли при виконанні умов цього Договору, вирішуються  
шляхом переговорів між сторонами. У разі неможливості  вирішення спорів шляхом переговорів, 
Сторони вирішують спір згідно чинного законодавства України. 

4.7. Цей Договір складений у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному 
примірнику для кожної зі Сторін.  

 
Стаття 5. Додаткові умови 

5.1. При зміні юридичного статусу Сторін їх права і обов‘язки переходять до 
правонаступників. 

5.2. Сторони домовились, що положення Закону України “Про оренду державного та 
комунального майна” не застосовуються до даного Договору. 

 
Реквізити та підписи Сторін 

             
СТОРОНА 1 :     СТОРОНА 2 : 
ПП  «Барвінок-Вінниця»                                        ДЮСШ ХШ “Сокіл-Київ” 
21010, м. Вінниця,                                                      04119 м. Київ 
Вул.Марії Гавриш 68                                                 вул. Мельникова, буд. 46 
        
П/р 26006000123865                п/р  35439045089630 в  
в АТ «Укрексімбанку»                                                ГУ ДКСУ в м. Києві 
МФО 302429      МФО 820019 
ЄДРПОУ 38054843                                           Ідентифікаційний код 35828731 
                                                                            
ФОП       Директор ДЮСШ ХШ “Сокіл-Київ” 
 
_________________А.А. Пономаренко  _____________________ В.В. Чибірев 
м.п.       м.п. 
 

 
 
 


