ДОГОВІР 1 /ЛР/б
оренди май іа
м. Ірпінь

«7,2 » дютОіО

2016 р.

Ми, що нижче підписалися виконавчий комітет Ірпінської міської ради, ЄДРПОУ
05408846, місце знаходження якого: м.Ірпінь, вул. Шевченка,2а (далі Орендодавець) в особі
міського голови Карплюка Володимира Андрійовича, що діє на підставі!(Закону
Закону України
України’’Про
місцеве самоврядування в Україні”, з одного боку, Управління Державної! казначейської служби
України у м.Ірпені Київської області (надалі Оренда])) в особі начальника Остринського Петра
Петровича, що діє на підставі Положення, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене
нижче:

1. Загальні положення
Орендодавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується
передати Орендареві у тимчасове платне користування майно відповідно до специфікації
представленої у додатку до цього договору.
Загальна вартість предмету оренди складає: 50000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00
коп.).
Предмет оренди передається для викорисТанн управлінням Державної казначейської
служби України у м.Ірпені Київської області.
Предмет оренди передається без програмного забезпечення, встановлення якого
здійснюється Орендарем власними силами та за власний рахунок.
Предмет оренди передається Орендареві протягом 3 (трьох) календарних днів з дня
набрання чинності цим Договором та оформлюється відповідним актом прийманняпередачі.
Повернення предмету оренди здійснюється Орендарем протягом 3 (трьох) календарних
днів після закінчення терміну дії цього Договору.

? ?

2. Розмір орендної плати та порядок розрахунків
За користування предметом оренди Орендар спл; .чує Орендодавцеві плату в розмірі 1 грн.
за рік у вигляді безготівкового розрахунку.
Оренда плата, передбачена п. 2.1. цього Договор; . сплачується Орендарем протягом 15-ти
банківських днів з початку місяця, наступного за розрахунковим роком шляхом
перерахування відповідної суми на поточний рахунок Орендодавця!

3.. Права та обов’язки Сторін
3.1. Орендодавець зобов’язується:
3.1.1. Передати Орендарю предмет оренди в порядку і на, умовах, передбачених цим Договором.
3.1.2. Не відчужувати предмет оренди протягом строку Дії цього Договору.
3.2. Орендодавець має право:
3.2.1 На отримання
...................від
... Орендаря орендної плати в порядку та на умовах, передбачених даним
Договором.
3.2.2 Вимагати від Орендаря використання предмету оренди належним чином, відповідно до
умов цього Договору та його цільового призначання.
о О
Вимагати відшкодування Орендарем збитк: в,! спричинених пошкодженням або
знищенням предмету оренди під час використай: їй його Орендарем.
3.2.4 Достроково розірвати цей Договір в односторі рнньому порядку, попередивши про це
Орендаря за 30 календарних днів у випадк; І порушення Орендарем умов даного
Договору.
З• 3. Орендар зобов’язується:
3.3.1 Забезпечувати належне використання (екенлуа' rajuiio) та зберігання переданого йому
предмета оренди за місцезнаходженням Орендарці.
3.3.2 Суворо дотримуватися правил техніки безпеки, норм охорони праці
та вимог
законодавства щодо охорони авторських прав.

п о
3.3.3

Використовувати предмет оренди виключно відповідно до умов цього Договору та
цільового призначення такого обладнання.
"і
д
j. j.4
Підтримувати предмет оренди в справному с 4іні, проводити за свій рахунок поточний
ремонт орендованого майна; за свій рахуй ок здійснювати установку та
програмного забезпечення.
3.3.5
У порядку та на уімовах, визначених даним Дб звором, повернути предмет оренди після
закінчення дії ц ього Договору Орендодав. з в належному стані з урахуванням
нормального фізичного зносу.
n n г
J.D.O
Не передавати прет
;дмет оренди в суборенду,
П -І -7
з.З. / Сплачувати Орендіюдавцеві орендну плату в порядку та розмірах, передбачених їданим
Договором.
Відшкодувати збитки, завдані Орендодавцеві внаслідок пошкодження або знищення
предмету оренди або його окремих складових ча.СТИН.
З• 4. Орендар має право:
3.4.1 На отримання від Орендодавця предмету орейди в належному стані, у відпо відній
комплектації та у Термін, що зазначені у цьому Договорі та додатках до нього.
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4. Відповідальність Сторін
У випадку порушення зобов’язань, що вжіикаф •ть з нього Договору, Сторони несуть
відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавство^.
Порушенням Договору є його невиконання або неналежне
і
виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Догр вору.
Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини
(умислу чи необережності).
Сторона вважається невинуватою і не несе відпоз дальності за порушення Договору, якщо
вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заХіци
_____ _____
____ _________
____
одів щодо
належного
виконання_цього
Договору.
Орендодавець не несе відповідальності за пору тнення Орендарем будь-яких авторських
або інших прав третіх осіб або порушення вимог чинного законодавства ніг час
здійснення користування предметом оренди.
Ризик випадкового пошкодження або знищення т редмету оренди після його передачі за
актом приймання-передачі несе Орендар.
Суперечки
між Сторонами вирішуються
порядку, встановленому чи нним
законодавством України.
5. Дія Договору
Даний Договір вважається укладеним і набира :| чинності з моменту його підписання
Сторонами.
Термін дії даного Договору: з "12" лютого 2016 р. др "ЗІ" грудня 2016р. включно.
Закінчення терміну дії цього Договору не звільн:яе Сторони від відповідальності за його
порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
Якщо інше прямо не передбачено цим Договором рбо чинним в Україні законодавством,
зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка
оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами
відповідної додаткової угоди до цього Договор'у, якщо інше не встановлено у с:амій
додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
У разі, якщо жодна зі Сторін протягом ЗО каленф;арних днів до закінчення терміну дії
Договору не заперечує проти продовження його дії, термін дії цього Договору вважає:гься
пролонгованим до останнього дня місяця наступне го року.

І
6. Прикінцеві ноложеі ній
Усі правовідносини, що виникають з цього Дого вору або пов’язані із ним, у тому ч ислі
пов’язані із укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Догов.ору,
І!

У

тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору,
регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні
законодавства.
6.2 Після підписання цього Договору всі попередні, переговори, листування, попередні1, угоди,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що
так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися
до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
і
6.3 Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі
реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про
їх зміну, а у разі неповідомлення несуть відповідальність за ризик настання пов’язаних із
цим несприятливих наслідків.
6.4 Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і (мають
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та
скріплені їх печатками.
6.5 У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
6.6 Цей Договір складений українською мовою у 2-х примірниках, кожен з яких має однакову
юридичну силу, - по одному для кожної зі Сторін.
*е
7. Реквізити Сторін

Орендодавець 9і)
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради
08200, м. Ірпінь, вул. Шевченко, 2-а
код ЄДРПОУ 05408846
р/р_____________ _____________._______
УДКСУ у Київській обл. м. Ірпінь
МФО 821018
І ріп 11 СКІІ'М

чл Ь'ї

..

I.A. Карплюк
М.І

“Орендар”

Додаток до Договору
від” Y.Z ”
03.
2016 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

1

№

Назва

1

Персональний комп’ютер (Системний блок
AMD Athion А4-4000 3Ghz/2Gb/DVDRW.
Монітор 19.5 ASER К202Н, Клавіатура
Genius КВ110 USB, Мишка Genius NetScroll
120 USB, ПБЖ UPS PowerCom WAR 600
VA)
БФП Canon i-SENSIS MF-3010
БФП A4 BROTHERM DCP-L2500DR
Комплект шафи ячейної

Всього

и IT.

2
З
4

К-ть

Ціна, без
ПДВ, грн.

IIIT.

3

33108,00

L IT.

1
1
1

5129.00
5005,00
5631,67

>Д.

II IT.

П IT.

ПДВ,
грн.

Сума,
гри.

33108,00

1126,33

І5129.00
5005,00
|6758,00
50000,00

Загальна вартість майна за цією специфікаці ю складає 50000,00 грн. (п’ятдесят тисяч
гривень 00 коп.).

і^ндар

Мі СЬКИИ

А

К

В.А.Карплюк

Т

Прийому-передачі комп»ютерної техніки та*ї афийЯчеєчііої
з балансу виконавчого комітету Іртиської міської ради
в тимчасове користування управлінню Державної казначейської служби
України у и.Ірпені
лютого 2016р
м.Ірпінь
Нами комісією в складі першого1 заступника міського голови Христюка
Д.В., головного спеціаліста відділу обліку та звітності Панченко Н.І.,
завідуючої юсподарством Коваленко К.І. з однієї сторони, який діє на підставі
Закону України про місцеве самоврядування в Україні
та управління
Державної казначейської служби України у м.Ірпені Київській області в особі
начальника Остринського Петра Петровича з іншої сторони, на підставі
рішення сесії УП скликання №
від 21.01.2016р.та договору оренди
№1/2016 від 402.2016р., склали даний акт про іе, що з балансу виконавчого
комітету Ірпінської міської ради пері мається у тимчасове користування
управлінню Державної казначейської служби України у м.Ірпені Київській
області
1.Персональний комп»ютер (інв.но? ер 10490366-10490368)(Системний
блок AMD Athion А4-4000 3 Ghz/2Gb/DVDRW.
і
Монітор 19.5 ASER К
202Н, Клавіатура Genius КВ110 USB, Мишка Genius NetSciroIl 120 USB,
ПБЖ UPS PowerConi WAR 600 VA ) в кількості Зод. загальною вартістю
33108,00грн.
2. БФП Canon i-SENSlS Ml' - 3010 (інв.номер- 10490369) в кількості 1 од.
загальною вартістю 5129,00грн.
3. БФГІ А4 BROTHERM DCR-L2500DR (інів..номер 10490370) в кількості
1 од. загальною вартістю 5005,00грн
4. Комплект шафи ячеєчної (інв..номер 10620074) в кількості 1 од.
загальною вартістю 6758,00грн.
На загальну суму 50000,00 грн.(П»ятдесят тисяч гри.00коп.)
ПРИЙНЯВ

ПЕРЕДАВ

Перп

Голо
відді

шкого голови
Христюк Д.В.
оси
Панченко Н.І.
вом

А

/Коваленко К .1.

Н

с

Додаткова у г■ода №_ $
■ежить до
до договору оренди майна, що нс
іалежить
де комунальної власності
від 12.022.2016 №1

2017 р.

м. Ірпінь

Ми, що нижче підписалися, виконавчий комітет Ірпінської міської ради, ЄДІ;рпоу
05408846, місцезнаходження якого: м. Ірпінь, Ьул. Шевченка, 2а (далі - Орендодацс
?ець), в
особі міського голови Карплюка Володимиру Андрійовича, що діє на підставі Закону
України «Про місцеве самоврядування в ^країні», з одного боку, та Управління
Державної казначейської служби України у м.Ірпені Київської області (надалі - Орендар) в
особі начальника Остринського Петра Петровича, що діє на підставі Положення, з ншого
боку, уклали цю додаткову угоду про нижче наведене:

1. Викласти п. 5 даного договору у новій редакції:
«5.2. Дію Договору продовжено з 03.01.2017 до 31.12.2017 включно”.
2. Інші пункти договору залишаються незмінними.
і мінними.
3. Дана додаткова угода складена україі■нською мовою у трьох примірниках, що
мають однакову юридичну силу.

Орендодавець

Орендар

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УДКСУ У М.ІРПЕШ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

удксу

Міський голова

/
В/A. Карплюк
Ж/
z /
S

Г

«О
>

*1$

.П. Остринський

Додаткова уг'вда № 3___
до договору оренди майна, що н;:алежить до комунальної власності
від 12.02.:
1.2016 №1

2018 р.

м.Ірпінь

Ми, що нижче підписалися, виконавчий комітет Ірпінської міської ради, ЄДРПОУ
05408846, місцезнаходження якого: м. Ірпінь вул. Шевченка, 2а (далі - Орендодавець),
в особі міського голови Карплюка Володими ра Андрійовича, що діє на підставі Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та Упр;авління
Державної казначейської служби України у м Ірпені Київської області (надалі - О•рендар)
в особі начальника Остринського Петра Петровича, що діє на підставі Положення,
з іншого боку, уклали цю додаткову угоду про нижче наведене:
1. Викласти п. 5 даного договору у новій редакції:
«5.2. Дію Договору продовжено з 02.0 1.2018 до 31.12.2018 включно”.
2. Інші пункти договору залишаються незмінними.
3. Дана додаткова угода складена укра їцською мовою у трьох примірниках, що
мають однакову юридичну силу.

Орендодавець

Орендар

ВИКОНАВЧИЙ КОМИТЕТ
ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УДКСУ У М.ІРПЕЙі

Міський голова

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Начальник УДКСУ

ІІ.1І. Остринський

Додаткова угода №. il!)
до договору оренди майна, що належить до комунальної власності
від 12 лютого 20] 6 року JVgl/2016

201^р.

м. Ірпінь

Ми, що нижче підписалися, вико:навчий комітет Ірпінської міської ради,
ЄДРПОУ 05408846, місцезнаходження якого: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а (далі Орендодавець), в особі в.о. міського голови - секретаря ради Попсуй А.яастасії
Вікторівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з одного боку, та Управління Державної казначейської служби України у
м.Ірпені Київської області (надалі - Орендар), в особі начальника Остринського Петра
Петровича, що діє на підставі Положення, З іншого боку, уклали цю додаткову угоду
про нижче наведене:
1.

Викласти п.
даного договору у новій редакції:
Цей Договір укладено на стро:к,і що діє з "01" січня 2019 року до "31"
грудня 2019 року включно ”.
2. Інші пункти договору залишаються незмінними,
3. Дана додаткова угода складена украї:нською мовою у трьох примірниках, що
мають однакову юридичну силу.

Орендодавець

Орендар

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УДКСУ У М.ІРПЕНІ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В.о. міського голови
- секретар ради

Начальник УДКСУ

А.В. Попсуй

П.П. Остринський

Додаткова угод а

№б

до договору оренди майна, що належить до комунальної власності
від 12 лютого 2016 року №1/2016

'!

м. Ірпінь

2019 р.

Ми, що нижче підписалися, виконавчий комітет Ірпінської міської ради,
ЄДРПОУ 05408846, місцезнаходження якоїго: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а (далі Орендодавець), в особі в.о. міського голови - першого заступника міського голови
Маркушина Олександра Григоровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з одного боку, та Управління Державної казначейської
служби України у м. Ірпені Київської області (надалі - Орендар), в особі начальника
Остринського Петра Петровича, що діє на підставі Положення, з іншого боку, уклали
цю додаткову угоду про нижче наведене:
Викласти п. 5 даного договору у новій редакції
«5.2. Цей Договір укладено на строк, що діє з "01" січня 2020 року
до "31" грудня 2020 року включно ”.
2. Інші пункти договору залишаються нез мінними.
3. Дана додаткова угода складена українською мовою у трьох примірниках, що
мають однакову юридичну силу.
1.

Орендодавець

Орендар

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ІРПІ НСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

УДКСУ У М.ІРПЕНІ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В.о. міського голови - перший
заступник міського голови

Начальник УДКСУ

Э.Г. Маркушин

П.П. Цстринсіький

