ДогОВIР оРЕнди

м"

/-ГSf О

шерухооlого майна, що належить до комунальноТ власностi
м. Iрпiнь

"31" сiчня 2020 р.

М", що нижче пiдписалися Комунальне пiдприсмство кIрпiньводоканал,),
мiсцезнаходження якого: м. Iрпiнь. вул. Соборна.lА (далi - Орендодавець).
Загодiренка Артура Олеговича. що дiс на пiдставi Статуту. з одного боку, та

еДРПоУ 0зЗ624'71,
в особi начальника

Акцiонерне товариство <Копrерчiйний lндустрiмьний Банк>, СДРПОУ

21580639,

мiсцезнаходження якого: м. КиТв, вул. Бульварно - Кулрявська, 6 (далi - Оренлар), в особi
що дiе на пiдставi Статуту, з iншого боку, уклали цей

.Щоговiр про наведене них(че:

1. Предмет Щоговору

1.1. Оренлодавець передае, а Оренлар,приймас в строкове платне користування комунtшьне

\.l

майно: частина нежитлового примiщення (далi -Майно) загаJIьною площею 2 м кв,, розмiщене в
адмiнiстративноТ булiвлi за адресою: м. Iрпiнь, вул. Соборна, 1-А, що перебувае на балансi
Комунального пiдприемства кIрпiньводоканаJl) (далi - Балансоутримувач).
1.2. Майно передаеться в оренду з метою: для розмiщення платiжного термiналу.
l,3. Перелача майна в оренду здiйснюсться за актом приймання-передачi, наведеному у Додатку
Ns2, що е невiд'емною частиною цього,Щоговору,
2. Умови передачi орендованого майна оренларю
оренлар вступае у строкове ллатне користування Майном у TepMiH, вказаний у.Щоговорi, але
не ранiше дати пiдписання Сторонами цього !оговору та акта приймання-передачi Майна,
2,2, Перелача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власностi на це
Майно. Власником Майна залишаеться територiальна громада м. Iрпеня, а Орендар користуеться ним
протягом строку оренди.
2.3. Перелача майна в оренду здiйснюеться за вартiстю, ,визначеною за Методикою,
затвердженою рiшенням IрпiнськоТ MicbKoT ради.
2. |.

ь-

3. Орендна плата
3,1, Згiдно з протоколом Nsl3/20l9, затвердженого рiшенням бб ceciT VII сrurикання IрпiнськоТ
MicbKoT ради вiд lЗ,l2.20l9 р., Оренлар сплачуе за користування Майном Орендодавцю орендну плату
у розмiрi 20Yо вiд BapTocTi орендованого Майна, вiдповiдно до звiту про незалежну ouiHKy на пiдставi
розрахунку орендноТ плати за базовий мiсяць, наведеному у Додатку j\Ъl, що е невjд'емною частиною
чього,Щоговору.
3,2. Нарахування ПДВ на суму орендноТ плати здiйснюеться у порядку, визначеному чинним
законодавством.

3.3. Орендна плата за кожний наступний мiсяць визнача€ться шляхом коригування орендноТ

плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфлячiт за наступний мiсяць,
3,4. Розмiр орендноТ плати переглядаеться на вимогу однiеТ iз cTopiH

розрахунку, змiн централiзованих

законодавством.

цiн

i

тарифiв

у разi змiни методики if

та в iнших випадках,

передбачених чинним

3.5. орендна плата перераховуеться щомiсячно не пiзнiше l5 числа мiсяця наступного за звiтним.

3.6. Орендна плата, перерахована несво€часно або не в повному обсязi, пiдлягае iндексацiТ i
стягуеться до бюджеry вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни з урfi(уванням пенi в розмiрi
подвiйноТ облiковоТ ставки НБУ на лату нарахування пенi вiд суми забрргованостi за кожний день
прострочення, вкJlючаючи день оплати.

з.7. У разi, якщо на дату сплати оренднот плати заборгованiсть за нею становить загалом не
менше нiж три мiсяцi, Орендар також сплачуе штраф у розмiрi 25Yо ьiдсуми заборгованостi.
3,8. Зайва сума оренднот плати, що надiйшла до орендолавчя, пiдлягае залiку в рахунок

подtшьших платежiв.

3.9,

У

разi припинення цього !оговору оренди Оренлар сплачуе орендlry плату до дня

повернення МаЙна за актом приЙмання-передавання вкJIючно. Закiнчення строку дiТ Д'оговору не
звiльняс оренларя вiд обов'язку сплатити заборгованiсть за орендною платою, якщо така виникпа, у

повноl\,lУ обсязi. вракову,ючИ санкцiТ. до tчtiського бюдlкету,.
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i вiдновлення орендованого Mal"lHa

Передбаченi законодавствоl\l аrчrортизачiйнi вiдрахування на орендоване Майно
нараховуються його Балансоутримувачем i використовуються на повне вiдновлення орендованих
4.1

.

основних фонлiв.

4.2. Полiпшення орендованого Майна, здiйсненi за рахунок амtортизацiйних вiдраху,вань.

с

власнiстю територiальноТ громади.

4.з. Вiдновлення ор.пдо"uпого Майна здiйснюеться Оренларем вiдповiдно до пунктiв 5.5. 5.6

чього Щоговору.
4,4. Оренлар не вправi проводити замiну, реконструкцiю, розширення, технiчне переозбросння
та iншi полiпшення орендованого Майна без отримання згоди Орендодавця в установленрму чинниj\I

законодавствоllt порrл*у. Здiйснене Оренларем полiпшення орендованого Майна
територiальноТ громади м icTa.

с

власнiстю

5. Обов'язки Оренларя

Оренлар зобов'язусться

:

5.1. Використовувати орендоване майно вiдповiдно до його призначення та умов цього

.Щоговору.

5.2. Своечасно i у повному обсязi сплачувати орендну плату,

Ч9

псуванню,
5,з. Забезпечити збереження орендованого Майна, запобiгати його пошкодженню i
тримати Майно в порядку,'перелбачёному санiтарними нормами та правилами пожежноi безпеки,
пiдrр""уuчrи орендоване Майно в нiIлежному cTaHi, не гiршому, нiж на момент перелачi його в оренду,
зносу, здiйснювати заходи протипожежнот безпеки.
врахуванням нормального
фiзичного

з

5.4. Забезпечити Оренлолавчю доступ на Майна з метою перевiрки його стану i вiдповiдностi
напряму використання за цiльовим призначенням, визначеномУ цим .Щоговором,
Ъ.s. У разi виникнення загрози або настання надзвичайнот ситуацii, пов'язаних з природною

'

ч

ik
стихiею: ураган' землетрус' великиЙ снiгопад, ожеледицЯ ТоЩо, надаватИ cBoii працiвникiв для
попередження та лiквiдацii наслiдкiв.
peMoHTiB
5.6. Своечасно здiйснювати за власний рахунок капiтальний, поточний та iншi dиди
полiпшень
на
здiйснення
як
дозвiл
орендованого Майна. I-[я умова .Щоговору не розглядаеться
оЬa"до"ч"ого Майна i не тягне за собою зобов'язання Орендолавця щодо компенсацiТ BapTocTi
полiпшень.
у разi, якщо Орендар подае заяву на погодження Орендодавцем здiйснення невiд'емних
полiпшенЬ орендованого Майна, BiH зобов'язаний надати експертний висновок на проектно-кошторисну
документацiю на здiйснення невiд'емних полiпшень,
МайнО не менше,
5.7. Протягом мiсяця пiсля укладення цього.Щоговору застрахувати орендоване
(длrя
Балансоутримувачу),
перелачi
нiж на його BapTicTb за звiтом про очiнку на користь Орендодавця
надати
який несе ризик пошкодження Майна, в порядку визначеному чинним законодавством i
Оренлолавчю копiТ страхового полiсу i платiжного доручення. Постiйно поновлювати договiр
страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим,
орендноТ
5.8. Щомiсячно, до l5 числа надавати Орендолавчевi iнформачiю про перерахування
На
вимоry
банку),
обслуговуючого
плати за попереднiй мiсяць (копiю платiжного доручення з вiдмiткою
акти
вiдповiднi
i
оформляти
Орендодавчя проводити звiряння взаеморозрахункiв по орендних платежах
звiряння.
5.9.

У

повернути Оренлодавцевi орендоване Майно у
разi припинення або розiрвання,Щоговору

нормального
належному cTaHi, не гiршому нiж на момент передачi його в оренду, з врахуванням
(повноТ або
втрати
або
стану
погiршення
,6"r*" у разi
фiзичного зносу, та вiлшколувати Орендодавцевi
частковоi) орендованого Майна з вини Оренларя.
l5 робочих
5.10. Здiйснювати витрати, пов'яiанi з утриманням орендованого Майна. Протягом
про вiдшкодування
днiв пiслЯ пiдписаннЯ цьогО.ЩоговорУ укластИ з БалансоуТримувачеМ Майна договiР
послуг
коlиунальних
надання
та
Майна
орендованого
Ба,rансоугримувача на

витат

Орнларю.

5.1l.

утримання

Нести вiдповiдальнiсть за дотримання правил експлуатацiт iнженерних мереж, пожежнот
безпеки i caHiTapiT в примiщеннях згiдно iз законодавством.
про це
5-12. У разi змiни рахунку, назви пiдприсмства, телефону, юридичнот адреси повiдомляти
ОрнлолавlU. у тюкневий строк.

6. Прпва Оренлпря

a

OpeHrap rllае право:

I

6.1. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначення та умов цього

.]trГовоР}.

6.] За згодою

Оренлодавчя проводити замliну. реконструкчiю. технiчне переозбросння

L.ttЕнfованого Майна, що зумовлюс пiдвищення його BapTocTi.
7.

Обов'язки Орендодавця

Оренлодавець зобов'язу€ться
',l. Пере.лати Оренларю в оренду Майно згiдно з чим !оговором по акту приймання-перелачi
:

\ra}-lHa.

7.2. Не вчиняти дiй, якi

_\

б перешколжали Орендарю користуватися орендованим Майнорl

на

\toBax даного [оговору.

7.3. У разi злiйснення орендарем невiд'€мних полiпшень орендованого Майна орендодавець
зобов'язаний здiйснювати контроль за здiйсненням таких полiпшень.
7.4 Щомiсячно надавати Орендоларю акти наданих послуг за оренду Майна.
8. Права Орендодавця

орендодавець мае право:
8.1. Контролювати наявнiсть, стан, напрями та ефективнiсть використання Майна, переданого

\ч ,

в

оренду за цим Щоговором,
8.2. Виступати з iнiцiативою lдодо Внесення змiн до даного.Щоговору або його розiрвання в разi

погiршення стану орендованого Майна внаслiдок невиконання або неналежного виконання умов

flоговору.

8.3. Здiйснювати контроль за станом Майна шляхом вiзуального обстеження зi складанняNr акт\

обстеження.

l. За

9. Вiдповiдальнiсть i вllрiшення спорiв за !,оговором

невиконання, або неналежне виконання зобов'язань за цим !оговором сторони нес),ть
вi:повiдальнiсть згiдно з чинним законодавством УкраТни,
9.2. Спори, якi виникають за циNl !оговором або в зв'язк\/ з ниNl. не вирiшенi шляхом переговорiв,
вирiшчються в судовому порядку.
9.

10. Строк члtнностi, yMoBIt зпtiнlt та прIlпIlнення Щоговору
!оговiр вступае в дiю з к01> лютого 2020 року i дiс до кЗ l > грулня 2020 року включно.
l0.2. Умови цього !оговору зберiгають силу протягоьl всього TeplriHy дii цього ffоговору, в тому
l0.1 . Цей

числi у випацках, коли пiсля його укладення, законодавство[t встановлено правила. що погiршують

ry

становище орендаря, а в частинi зобов'язань орендаря щодо оренднот п;rати - до виконання зобов'язань.
l 0.3, За мiсяць до закiнчення строку ffоговору Оренлар подае заяву, на подовження строку даного
!оговору. У разi вiдсутностi такоТ заяви,.Щоговiр пiсля закiнчення його строку вважасться припиненим.
l0.4. Чиннiсть Щоговору припиняеться внаслiдок:
. закiнчення строку, на який його було укладено;
. достроково за взаемною згодою cTopiH або за рiшенням сулуl
. банкрутства Орендаряl
. лiквiдацiт оренларя - юридичнот особи.

l0.5. У разi припинення або розiрвання цього Щоговору Майно протягом трьох робочих:нiв

повертаеться Оренларем Орендодавцю.

l0.6. Майно вважа€ться поверненим Орендодавцю з моменту пiдписання Сторонаirtи актr

приймання-передачi.

l0.7. За iнiцiативою однiеТ iз cTopiH чей Щоговiр може бути розiрвано за рiшенням суду,. згi:нt.,
чинного законодавства УкраТни.
l0.8. Взаемовiдносини cTopiH, що не врегульованi цим !оговороtчt, регулюються чинни\r
законодавством УкраТн и.
l0.9. !аний flоговiр укладено в 3-к (трьох) примiрниках, кожен з яких ivlac однакову юридичн\
силу, по одному для Орендодавця, Орендаря та вiддiлу житлово-комунального господарства.
1

1.

Додаткп

Додатки до цього !оговору е його невiд'смною i складовою частиною,

.Що

чього !оговор1

до.цаються:

1.
2.

Розрахчнок оренднот плати за базовий мiсяць,
Акт прийiчtання-передачi орендованого майна,
12.

Юрплп,lgi пдреслt та реквiзtIтлl cTopiH
Орендпр:
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договору оренди

*r/,fф,,9

вiд3/ Р /, _2о2ор.
,,/,
I
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