
договIр орЕнди n Pr{ &*Ц
нерухомого майна, що належить до комунальноi власностi

м.Iрпiш "0l" квiтня 20l8 р.

Комунальне пiдприемство <Iрпiньводоканал>))> в особi начаJIьника
Маркушппа Олександра Григоровича, Що дiе на пiдставi Статуту (далi
ореlцодавець ) з однiеi сторони та ПрАт <<киiвстар>в особi Начальника секторупiлгримки операцiйних процесiв iехнiчного вiЙiлу Центраrrьного регiону\,

- Р.,з другоi сторони, даlri за текстом рtlзом - Сторони, керуючись
взаемЕою згодою та дiючим законодавством Украiни, укJI€Lли чей Щогоriр npo
наведене нижче:

1. Предмет Щоговору
1,1,орендодавець передае, а Орендар приймае в строкове платне користуванrul
комунальне майно: димова труба та майданчик площею 8,0кв.м., роiмiщеного за
адресою: КиiЪська областьо . Iрпiнь, вул. Соборна, 1а, що n.p.OyBae на балансi
КП <Iрпiньводоканал)).
1,2. Майно передасться в оренду з метою: розмiщення обладнання стiльникового
зв'язку.
2. Умови передачi орендованого майша Орендарю
2.1. Орендар вступае у строкове платне користування Майном у TepMiH, указаний у
4огоррi, tlле не ранiше дати пiдПисанюI Сторонами цього Договору.
2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права
власностi на це Майно. Власником Майна залишаеться територiальна громада м.
!рп_еня, 

а Орендар користуеться ним протягом строку оренди. ,
3. Орендна плата

11_. Згiлно з рiшенням Iрпiнськот MicbKoT Ради вiд 29березня 2018 року Nь 3357-49-
VIl <Про затвердженшI протоколу засiдання *or*yp"roi KoMicii з розгляду питань
про наданIUI в оренду комунttльного майна вiд l2.0з.20l8 Ng 3/2018> Орендар
счJ_Iачуе за користуванrUI об'екгом оренди Орендодавцю орендIry плату у розмiрi1835 грн. 72 кол. (одна тисяча BiciMcoT тридцять п'ять .р"".", Z2 коп.)'згiдно
ДодаткУ Nч 1, який являеться невiд'емною чч.rrною !оговору.
3.2. Нарахування пдв на суму орендноi плати здiйснюеться у порядку,

3,3. Орендна плата за кожний насryпний мiсяць визначаеться шляхом коригування
орендноi плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцii за наступний мiсяць.
3,4, Розмiр орендноi плати переглядаеться на вимоry однiеi iз cTopiH у разi змiни
методики ii розрахунку, змiн центраlriзованих шiн i тарифiв та в iнших випадках,
передбачених чинним законодавством.
3.5. Орендна плата перераховуеться щомiсяця не пiзнiше 15 числа мiсяця
наступного за звiтним.
3,6, Орендна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, пiдлягас
iндексацii i стяryсться до бюджеry вiдповiдно до чинного законодавства Украiни з
урахуванIшм пенi в розмiрi подвiйноi облiковот ставки нБу на дату 

"upu*yru"r"пенi вiд суми заборгованостi за кожний день прострочення, вкпючаючи день
оплати.
з,7,у разi, якщо на дату сплати орендноi плати заборгованiсть за нею становить
загапом не менше нiж три мiсяцi, Орендар також сплачуе цIтраф у розмiрi 25% вiд
суми заборгованостi.
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3.8. Зайва сума орендноi плати, що надiйшла до орендодавця, пiдлягае залiку в

рахунок подirльших платежiв.
3.9. У разi припиненнJI цього,.Щоговору оренди Оренлар сплачус орендну плату до

дIuI пoBepHeEIuI Майна за актом приймання-передавання вкJIючно. ЗакiнЧеННЯ

строку дii договору орецди не звiльняе Орендаря вiд обов'язку сплаТиТи

заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязi,
враховуючи санкцii, до мiського бюджету.
4.Використання амортизацiйних вiдрахувань
i вiдповлення орендованого Майна

вiдновленtul орендованих основних фондiв.
4.2. Полiпшеннrl орендованого Майна, здiйсненi за рахунок амортизацiйних
вiдр ахувань, е власнiстrо тер иторi альноi гр омади.
4.3. Вiдновленru орендованого майна здiйснюсться орендарем вiдповiдно до
гryнкгiв 5.3, 5.6, 6.2 цього Щоговору.
4.4. Оренлар не вправi проводити замiнуо реконструкцiю, розширення, технiчне
псреозброенrul та iншi полiпшення орендованого майна без отриманнJI 3годи

оренлодавIц в установленому чинним законодавством порядку. Здiйснене
Оренларем полiпшенlш орендованого майна с власнiстю територiальноi громаДи

мiсга.
5. Обов'язки Орендаря
Ореtиар зобов'язуеться :

5.1. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначення та умов
цього.Щоговору.
5.2. Свосчасно i у повному обсязi сплачувати орендну плату.
5.3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобiгати його
пошкодженню i псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санiтарними
нормами та правилами пожежноi безпеки, пiдтримувати орендоване майно в

нiшожному cTaHi, не гiршому, нiж на момент перелачi його в оренду, з врахуванням
норм€tльного фiзичного зносу, здiйснювати заходи протипожежноi безпеки.

5.4. Забезпечити Орендодавцю доступ на об'скт оренди з метою перевiрки його
стану i вiдповiдностi напряму використання за цiльовим призначенrulм,
визначеному цим,Щоговором.
5.5. У разi виникненнJI загрози або настання надjвичайноТ ситуацii, пов'язаних з

природною стихiею: ураган, з9млетрус, великий снiгопад, ожеледиця тощо,
надавати cBoii працiвникiв для ix попередженшI та лiквiдацii наслiдкiв.
5.6. Своечасно здiйснювати за власний рахунок капiта-шьний, поточний та iншi види
peMoHTiB орендованого майна. Щя умова договору не розглядасться як дозвiл на
здiйснення полiпшень орендованого Майна i не тягне за собою зобов'язання
Орендодавця щодо компенсацiТ BapTocTi полiпшень.
У разi, якщо Орендар подае заrIву на погодженrrя Орендодавцем здiйснення
невiд'емних полiпшень орендованого МайЁ4 вiц зобQв'язаний надати експертний
висновок на проектно-кошторисну документацiю на здiйснення невiд'емних
полiпшень.
5.7.Протягом мiсяця пiсля укJIадення цього rЩоговору застрахувати орендоване
Майно не менше, нiж на його BapTicTb за звiтом про оцiнки на користь
Орендодавця (для передачi Балансоуфимувачу), який несе ризик пошкодження
об'екга оренди, порядку, визначеному законодавством, i надати орендодавцю когrii
страхового полiсу i платiжного дорученнi. Постiйно поновлювати договiр
страхуваннJI таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим,
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5.З. Щоrtiсячно, до 15 числа надавати Орендодавцевi iнформаuiю про
перерах\,вання орендноi плати за попереднiй мiсяць (копiю платiжного доручення з

вi:rtiткою обслуговуючого банку). На вимогу Орендодавця проводити звiряння
взас}{орозрахl,нкiв по орендних плате}ках i оформляти вiдповiднi акти звiряння.
5.9. }' pmi припинення або розiрвання ,Щоговору повернути Орендодавцевi
орен.]оване Майно у належному cTaHi, не гiршому нiж на момент передачi його в
оренд,. з врахуванням нормального фiзичного зносу, та вiдшкодувати
Орен:о:авцевi збитки у разi погiршення стану або втрати (повноi або частковоТ)
орендованого Майна з вини Орендаря.
5'.10, Здiйснювати витрати, пов'язанi з утриманням орендованого Майна на пiдставi

!оговору про технiчне забезпечення електропостачання споживача JфUA27'74 вiд
01 .0а.20l бр.
5.1 1.Нести вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатацiТ iнженерних мореж,
пожежноi безпеки i caHiTapii в примiщеннях згiдно iз законодавством.
5,I2.Y разi змiни рахунку, назви пiдприемства, телефону, юридичноi адреси
повiдомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

6. Права Орендаря
Орендар мас право:
6.1. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначення та умов

\,/ цього.Щоговору.
6.2 За згодою Ор ендодавця прово дити замiну, р 9конструкцiю, технiчне
переозбросння орендованого майна, що зумовлюе пiдвищення його BapTocTi.

7. Обов'язки Орендодавця
Орендодавець зобов'язусться :

7.1, Передати Орендарю в оренду Майно згiдно з цим !оговором по актом
приймання-передавання майна, який пiдписусться одночасно з цим Щоговором.
7,2.Не вчиняти дiй, якi б перешкоджали Орендарю користуватися орендоВаним
Майном на умовах цього Щоговору.
7.З.У разi злiйсненнJI Оренларем невiд'емних полiпшень орендованого Майна
орендодавець зобов'язаний здiйснювати контроль за здiйсненням таких полiпшень,

8. Права Орендодавця
Орендодавець мас право:
8.1. Контролювати наявнiсть, стан, напрями та ефективнiсть використання Майна,
переданого в оренду за цим flоговором.

\__, 8.2. Виступати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього.Щоговору або його

розiрвання в разi погiршення стану орендованого Майна внаслiдок невиконання
або неналежного виконання умов цього !оговору.
8.3. Здiйснювати контроль за станом Майна шляхом вiзуального обстеження зi

скJIаданням акта обстеження.
9. Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за Щоговором

9.1. За невиконання, або неналежне виконання зобов'язань за цим Щоговором
сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством УкраТни.
9.2. Спори, якi виникають за цим Щоговором або в зв'язку з ним, не вирiшенi
шляхом переговорiв, вирiшуються в судовому порядку.

10. Строк чинностi, умови змiни та припинення ,.Щоговору
10.1. Цей Щоговф,&Ц?jЬчинностi з 01 квiтня2Оl8 року i дiс до 31 грулня 2018

року, таl або у BiilKoMy випадку до повного виконання Сторонами своiх зобов'язань
за цим договором.
10.2. Умови цього Щоговору зберiгають силу протягом всього TepMiHy дii цього
Щоговору, в тому числi у випадках, коли пiсля його укладення, законодавством
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всгановлено правило, Що погiршують становище Оренд&ря, а в частиt{i зобов'язань

Оренларя щодо орендноi плати - до виконаЕIUI зобов'язань.

rrj.з. з; два мiсяцi до закiнчення строку договору Орендар подас за,Iву на

подовженнJI цьогО договору. У разi вiдсутностi такоi заяви, договiр пiсля

закiнчення його строку вважаеться припиненим,

l0.4. Чиннiсть цього,Щоговору припиЕяеть*ся внаслiдок:
. закiнченIUI строку, на який його було укпадено;
. достроково за взаемною згодою cTopiн або за рiшенttям суду;
. банкрутства Орендаря;
. лiЬiдацii Орендаря -юридичноi особи.
о невикоЕанЕя умов договору.
l0.5. у разi припиненtш або розiрванirя цього,щоговору Майно протягом трьох

робочих днiв повертаеться Орендарем Орендодавцю,

t0.0. мuино вважаеться повернеЕим ОрендодавIsо з моменту пiдписанн,I

Сторонами акта приймання-передаванIuI.
l0.7-. за iнiцiативй однiеi iз ciopiH цей,щоговiр може бути розiрвано за рiшенням

суду, згiдно чинного законодавства Украiни,
tb.i. Взаемовiдносини cTopiц, не вреryльованi цим Договором, реryлюються
чинним законодавством Украiни.
10.9. Щей,Щоговiр укJIадено в 3-х (трьох) примiрникtlх, кожен з яких мае однакову

юридичну силу, no од"о"У для Орендодавця , Орендаря та вiддiлу економiки

В иконавчого комiтсгу Iрпiнськоi MicbKoi р али,

11. Платiжнi та поштовi реквiзити cTopiH

Орендодавець
KoMyHalrbнe пiдприемство <IрпiньводоканаJI)

082d5, Киiвська обпч.ru, м. Iрпiнь, вул. Соборна, 1а, сдрпоу 03362471^,

р/р 26001043100065 в Ат <пiреус Банк мкБD, M.{1iB, мФо 300658

lгiн оззоz 4710284, свiдоцтво платника пдв N9 40107б51

Орендар
приватне акцiонерне товариство <киiвстар))

Юридична адреса/поштова адреса: Украiна, 03113, м. Киiв, вул, Щеггярiвська,53

едрпоу 2|6738з2
pip 26005325079000 в Ат <укрсиббанк)) м,киiв,м!Q ]_51905
|пн216738326059, Свiдоцтво платника пдВ Ns 100330196

Орендодавець
КП <dрпiньводоканал>

Оренлар
ПрАТ <Киiвстар>

м.п.
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ДОДАТКОВА УГОДА Jф 3

до Договору оренди J\b KIE2774 вiд 01.04.2018 року

м. Iрпiнь

KorryHa.rbBe пi:прп€}tство <dрпiньводоканал>), поiменоване <ОрендоДавець)), в особi
нача-lънIIка Заго:iренка _\ртrра о-rеговича. що дiс на пiдставi Статуту, з однiсi сторони та

Пр_{Т r<Кшiвсгар)). поL\lеноване <Орен.]ар)), в особi Нача_пьника сектору

разо\l _ сrороrr, а кожна o*peltlo - сторона, *.о*r"", oio"r, ,"*",i"f;"lj:il]-ЖTi:
,щолаткову угоду (нада-лi - Угола) до Договору оренди нерухомого майна, що належить до
комунальноi власностi вiд 01.04.2018 року N9 KIE 2774 (Haxшi -.Щоговiр) про таКе:

1. На пiдставi Рiшенням Iрпiнськоi MicbKoi рали вiл 30.01.2020 Р NЭ 6213-77-VII кПРО

продовження договорiв оренли комунального майна> Сторони керуючись взаемною згодою

погодилися внести змiни до ,Щоговору оренди нерухомого майна, що наJIежить до

комунальноi власностi вiд 01.04,2018 року N9 KIE 2774 i його пункти викласти у новiй

редакцii:
2. - гryнкт 10.1 вик.пасти у наступнiй релакшii:

к10.1. Цей Договiр набувае чинностi з 01 квiтня 2018 року i дiе до 31 грулня 2020 року .

вкJIючно).

З. Поштовi i банкiвськi реквiзити викласти в насryпнiй релакчii:

орЕндАр
ПрАТ <Киiвстар>
031 13, м. Киiв, вул, .Щегтярiвська, 53

код СДРПОУ 2167З8З2,
Р\р UA333 5 1 0050000026005З25079000
В АТ кУкрСибБанк>, м. Киiв
Iпн 2l67з8з26059
Представник

Щана Угола набирае чинностi з моменту пiдписання ii Сторонами i вiдповiдно до
положень статгi бз 1 цку, у!{ови даноi Угоди застосовуються до вiдносин, якi виник.гtи

мiж Сторонап,Iи з 01 сiчня 2020 року.
Bci iHmi умови,Щоговору залишtlються без змiн i Сlорони пiдтверлжують по ним cBoi

зобов'язання.
,Щана Угода укJIадена в 3-х (трьох) автентичних примiрниках, кожен iз яких маС

однакову юридичну силу i передбачений по одному екземпJuIру дJIя кожноi iз CTopiH, а

третiй - дJuI вiддiлу економiки мiськвиконкому Iрпiнськоi MicbKoi ради,
7. Платiжнi та поштовi реквiзити

ОРЕЦДОДАВЕЦЬ
КП <IрпiньводоканалD
08205, КиiЪська обл., м. Iрпiнь, вул,

Соборна, 1-а, код СДРПОУ 0ЗЗ62471
Р\р UА03300б580000026001 043 1 00065

iреус,Банк МКБ) у м. Киiв
,(04597) 62-888

к07> лютого 2020р.

4,

5.

6.

орЕндАр
ПрАТ <Киiвстар>
031 1З, м. Киiв, вул. ,Щегтярiвська, 53

код СДРПОУ 2167З8З2,
Р\р UA3 З 3 5 1 0050000 026005З25079000
В АТ кУкрСибБанк), м. Киiв
Iпн 21 67з8з26059

ОРЕНJIОДАВ_ЕЛЪ
КП кIрпiньводоканалD
08205, Киiвська обл., м. Iрпiнь, вул.

Соборна, l-a, код СДРПОУ 0ЗЗ6247|
Р\р UA 03300б580000026001 043 1 00065

в АТ кПiреус Банк МКБ> у м. Киiв
IПН 03 362 47 1,0284, т.(0а597) 62-888
начальник

д.о. Загодiренко

lденlифiкацiйний 
Ii]i-l,

А.о. Загодiренко

@4
PrZrZ--


