
ДОГОВ1Р ОРЕНДИ 
шшого окремого шдивщуально визначеного майна, що 

належить до комунально!' власностз об’сднаноТ територ1ально’1 громади в 
oco6i СновськоГ MicbKoi ради Корюшвського району Чершпвсько! обласН 

(дал1 - Догов1р)

I. ЗМ1НЮВАН1 УМОВИ ДОГОВОРУ (ДАЛ1 - УМОВИ)

1 Населений пункт м. Сновськ. Чершпвська область

2 Дата

3 Сторони Найменування

Код за 
Сдиним 

держав ним 
реестром 

юридичних 
oci6, 

ф1зичних 
oci6 - 

шдприемщв 
i 

громадських 
формувань

Адреса
Micue -

знаходження

Пр1звище, 
1м’я, по- 
батьков1 

особи, що 
тдписала

Догов1р

Посада особи, 
що пщписала

Догов1р

Посилання на 
документ, 
який надае 

повноваження 
на шдписання 

Договору 
(статут, 

положения, 
наказ, 

дов!решсть 
тощо)

3.1. Орендодавець

Сновська мюька 
рада 
Корюювського 
району 
Чершпвсько!
област1

04061932 вул. Банкова, 5, 
м. Сновськ, 
Чершпвська 
обл.

Медведьов
Олександр 
Олександров 
ич

Мюький голова ЗУ «Про 
мюцеве 
самоврядування 
в Украпп»

3.1.1
Адреса електронно'1 пошти Орендодавця, на яку 
надсилаються офщшш повщомленням за цим 
Договором

msnovsk_post@cg.gov.ua

3.2 Орендар

Приватне 
акцюнерне 
товариство 
«Комунальник»

03357791 вул.
Незалежности 
106, м. Сновськ, 
Чершпвська 
обл.

Дуля
Анатолш
Миколайович

Директор Статут

3.2.1
Адреса електронно! пошти Орендаря, на яку 
надсилаються офщшш повщомленням за цим 
Договором

zat_kom@ukr.net

3.2.2

Офщшний веб-сайт (сторшка чи профшь в 
сощальнш мереж1) Орендаря, на якому 
опублжована шформащя про Орендаря та його 
ainnbHicTb1

3.3 Балансоутримувач

Сновська м!ська 
рада
Корюювського 
району
Чершпвсько! обл.

04061932 вул. Банкова, 5. 
м. Сновськ, 
Чершпвська 
обл.

Медведьов 
Олександр 
Олександров 
ич

Мюький голова ЗУ «Про 
мюцеве 
самоврядування 
в Украпп»

3.3.1
Адреса електронно! пошти Балансоутримувача, на 
яку надсилаються офщшш повщомленням за цим 
Договором

msnovsk_post@cg.gov.ua

4 Об’ект оренди та склад майна (дал1 - Майно)

4.1 1нформашя про об’ект оренди - 
шдивщуально визначене майно

насос дренажний DG 100 G2, Pentax (1тал1я), призначений для викачування 
др1бно та грубо дисперсних нечистот та дренажних вод.

mailto:msnovsk_post@cg.gov.ua
mailto:zat_kom@ukr.net
mailto:msnovsk_post@cg.gov.ua


4.2

Посилання на сторшку в ЕТС, на якш розмщено шформащя про об’ект оренди вщповщно до оголошення . 
передачу майна в оренду (в обсяз1, передбаченому пунктом 55 Порядку передач! в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого постановою Кабшету MiHicTpiB Укра!ни вщ 3 червня 2020 р.№483 (дал! - 
Порядок) або посилання на опублжоване вщповщно до Порядку шформацшне повщомлення/шформацпо про 

об’ект оренди, якщо Догов1р укладено без проведения аукцюну (в обсяз1, передбаченому пунктом 115 або 
пунктом 26 Порядку): 

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2020-l 1-03-000014-2/

4.3
1нформащя про належшсть Майна до 
пам’яток культурно! спадщини, щойно 
виявлених об'екпв культурно! 
спадщини

Не потребуе

4.4

Погодження органу охорони 
культурно! спадщини на передачу в 
оренду Майна, що е пам’яткою 
культурно! спадщини, щойно 
виявленим об'ектом культурно! 
спадщини чи п (його) частиною (за 
наявносп)

Не потребуе

4.5
1нформащя про укладання охоронного 
договору щодо Майна

Не потребуе

4.6 Витрати
Балансоутримувача/колишнього 
орендаря, пов’язаш i3 укладенням 
охоронного договору

Не потребуе

5
Процедура, внаслщок яко! Майно отримано в оренду

5.1. (А) Аукцюн
6 Варпсть Майна

6.1 Балансова залишкова варпсть, 
визначена на пщстав! фшансово! 
зв!тност! Балансоутримувача 
(частина перша стати 8 Закону)

сума (гривень), без податку на додану 
варпсть
6 444,00 грн.

станом на останню дату 
мюяця, що передувала дат1 
оприлюднення оголошення: 
на 30.11.2020 р.
(зазначити дату)

6.2 Страхова варпсть
6.2.1 Сума, визначена в порядку, 

передбаченому абзацом трепм пункту 
175 Порядку (застосовуеться, якщо 
ринкова варпсть Майна не 
визначалась)

сума (гривень), без податку на додану варпсть 
6 444,00 грн.

7 Цыьове призначення Майна
7.1 Майно використовуеться Орендарем для викачування др1бно та грубо дисперсних нечистот та дренажних вод

8
Графж використання (заповнюеться, 
якщо майно передаеться в погодинну 
оренду)

Не застосовуеться

9 Орендна плата i iHLiii платеж!

9.1 М1сячна орендна плата, визначена за 
результатами проведения аукцюну

сума, гривень, без податку на додану 
варпсть
64,44 грн.

дата i рекв1зити протоколу
електронного аукцюну 25.11.2020 
року №UA-PS-2020-l 1-03-000014-2

10 Po3Mip авансового внеску орендно!’ плати
10.1 2 (дв1) мгсячш орендш плати сума, гривень, без податку на додану варпсть 

128.88 грн.
И Строк договору

11.1
(1) 4 роки 11 мюящв з дати набрання чинносп цим договором

12 Згода на суборенду
Орендодавець не надав згоду на передачу майна в суборенду згщно i3 
оголошенням

13 Додатков! умови оренди Здшснення орендарем поточного та шших вщцв ремонпв

https://sale.uub.com.ua/auction/UA-PS-2020-l


Банк1вськ1 рекв1зити для оплати 
орендно! плати i шших платеж! в

Балансоутримувача бюджету Сновсько! 
мюько! ОТГ

Орендодавця

14

вщповщно до цього договору Одержувач: Сновська
мюька рада Сновського 
району ЧернМвсько!
облает!
Рахунок
№:UA18820172031427100
1203033996
Банк одержувача: в ДКСУ 
м. К и 1'в.
Код зпдно з СДРПОУ: 
04061932
Призначення платежу - 
кошти в!д оренди майна.

15
Стввщношення розподшу орендно'! 
плати станом на дату укладання 
договору

Балансоутримувачу _
100 BiflcoTKie суми орендно! плати

И. НЕЗМ1НЮВАН1 УМОВИ ДОГОВОРУ

1. Предмет Договору
1.1. Орендодавець/Балансоутримувач передав, а Орендар приймас в строкове платне 
користування майно, зазначене у пункт! 4 Умов, варпсть якого становить суму, визначену у 
пункт! 6 Умов.
1.2. Майно передаеться в оренду для використання зпдно 13 пунктом 7 Умов.

2. Умови передач! орендованого майна Орендарю
2.1. Орендар вступав у строкове платне користування Майном у день шдписання Акта 
приймання-передач1 Майна.

Акт приймання-передач1 шдписуеться м1ж Орендарем i Балансоутримувачем одночасно i3 
подписаниям цього Договору.

Акт приймання-передач1 майна в оренду та акт повернення майна з оренди складаються 
вщповщно до вимог чинного законодавства УкраТни i оприлюднюеться на офщшному веб-сайт1 
Сновсько! MicbKoi’ ради.
2.2. Передача Майна в оренду здшснюеться за його страховою вартютю, визначеною у пункт!
6.2. Умов.

3. Орендна плата
3.1. Орендна плата становить суму, визначену у пункт! 9 Умов. Нарахування податку на додану 
вартють на суму орендно! плати здшснюеться у порядку, визначеному законодавством.

До складу орендно'! плати не входять витрати на утримання орендованого майна.
3.2. Орендна плата визначена за результатами аукщону, тому орендна плата за шчень-грудень 
року оренди, що настав за роком, на який припадав перший мюяць оренди, визначаеться шляхом 
коригування орендно! плати за перший мюяць оренди на р1чний шдекс шфляцп року, на який 
припадав перший мюяць оренди. Орендна плата за Дчень-грудень третього 1 кожного наступного 
календарного року оренди визначаеться шляхом коригування мюячно! орендно! плати, що 
сплачувалась у попередньому рощ, на р1чний шдекс шфляцп такого року.
3.3. Орендар сплачуе орендну плату Орендодавцю/Балансоутримувачу у стввщношенш, 
визначеному у пункт! 15 Умов, щомюяця:

до 15 числа поточного м1сяця оренди - для орендар1в, яю отримали майно в оренду за 
результатами аукщону (догов1р типу 5(A));
3.4. Орендар сплачуе орендну плату на шдстав1 рахунюв Балансоутримувача.



3.5. В день укладання цього договору або до pie! дати Орендар сплачуе орендну плат\ 
юльюсть мюящв, зазначену у пункп 10 Умов (авансовий внесок з орендно! плати) на шдста. 
документов, визначених у пункп 3.6 цього договору.
3.6. Цей догов1р укладено за результатами проведения аукцюну, тому шдставою для оплати 
авансового внеску з орендно! плати е протокол про результата електронного аукцюну.
3.7. Орендна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязц стягуеться 
Орендодавцем/Бансоутримувачем. Орендодавець/Балансоутримувач може звертатися 1з позовом 
про стягнення орендно! плати та шших платеж1в за цим договором, за якими у Орендаря е 
заборговашсть, в штересах вщповщно! сторони цього договору. Сторона, в штересах яко! 
подаеться позов, може компенсувати шппй сторож судов! та шпп витрати, пов’язаш i3 подачею 
позову.
3.8. На суму заборгованосп Орендаря 13 сплати орендно! плати нараховуеться пеня в po3Mipi 
подвшно! облпсово! ставки Нацюнального банку на дату нарахування пеш вщ суми 
заборгованосп за кожний день прострочення перерахування орендно! плати.
3.9. Надм1ру оплачена сума орендно! плати, що надшшла Орендодавцю/Балансоутримувачу, 
шдлягае в установленому порядку зарахуванню в рахунок майбутшх платеж1в, а у pa3i 
неможливосп такого зарахування у зв'язку з припиненням орендних вщносин - поверненню 
Орендарю. Сума орендно! плати, оплачено! авансом вщповщно до пункту 3.5 цього договору, 
шдлягае зарахуванню в рахунок сплати орендно! плати за nepiui мюящ оренди шсля шдписання 
Акта приймання-передач1 Майна.
3.10. Припинення договору оренди не звгльняе Орендаря вщ обов'язку сплатити заборговашсть за 
орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязц ураховуючи санкцп (за наявносп).
3.11. Орендар зобов’язаний на вимогу Орендодавця проводили зв1ряння взаеморозрахунюв за 
орендними платежами i оформляли акта зв1ряння.

4. Повернення майна з оренди
4.1. У раз1 припинення договору Орендар зобов’язаний:

протягом трьох робочих дшв повернули орендоване майно вщповщно до акта повернення з 
оренди орендованого Майна в тому стаю, в якому Майно перебувало на момент передач! його в 
оренду, з урахуванням нормального ф1зичного зносу, а якщо Орендарем були виконаш невщ’емш 
полшшення або здшснено каштальний ремонт, - то разом i3 такими полшшеннями/каштальним 
ремонтом.

сплатити орендну плату, нараховану до дати, що передуе дап повернення Майна з оренди, 
пеню (за наявносп);

вщшкодувати Орендодавцю/Балансоутримувачу збитки в paai попршення стану або втрати 
(повно! або частково!) орендованого Майна з вини Орендаря (i в межах сум, що перевищують 
суму страхового вщшкодування, якщо воно поширюеться на таю випадки попршення стану або 
втрати орендованого Майна) або шшого вилучення невщ’емних полшшень/каштального ремонту.
4.2. Протягом трьох робочих дшв з моменту припинення цього договору Балансоутримувач 
зобов’язаний оглянули Майно i зафжсувати його поточний стан, а також стан розрахунюв за цим 
договором.

Орендодавець/Балансоутримувач складае акт повернення з оренди орендованого Майна в 
двох орипнальних прим1рниках i надае пщписаю Орендодавцем/Балансоутримувачем 
прим!рники Орендарю.

Орендар зобов’язаний:
пщписати два приморники акта повернення з оренди орендованого Майна не шзшше юж 

протягом наступного робочого дня з моменту !х отримання вщ Орендодавця/Балансоутримувача i 
одночасно повернули Орендодавцю/Балансоутримувачу один прим1рник пщписаних Орендарем 
акпв;

звшьнити Майно одночасно i3 поверненням пщписаного Орендарем акта.
4.3. Майно вважаеться повернутим з оренди з моменту пщписання 
Орендодавцем/Балансоутримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого 
Майна.’
4.4. Якщо Орендар не повертае Майно шсля отримання вщ Орендодавця/Балансоутримувача 
прим1рник1в акта повернення з оренди орендованого Майна, Орендар сплачуе до бюджету 



Сновсько! MicbKoT ОТГ неустойку у po3Mipi подвшно!' орендно!' плати за кожний день 
користування Майном шеля дати припинення цього договору.

5. Полшшення та ремонт орендованого майна
5.1. Орендар мае право:

за згодою Орендодавця/Балансоутримувача проводите поточний та/або каштальний 
ремонт Майна;

здшснювати невщ’емш полшшення Майна за наявност1 згоди Орендодавця.
Процедура отримання Орендарем згоди Орендодавця/Балансоутримувача на проведения 

вщповщних вщцв роб1т, передбачених пунктом 5.1 цього договору, визначаються Порядком.
5.2. Орендар мае право на компенсащю вартосН здшенених ним невщ’емних полшшень Майна 
в1д переможця аукщону з приватизацп Майна, вщповщно до Закону УкраТни вщ 18 Очня 2018 р. 
№2269-VIII «Про приватизащю державного та комунального майна» (дал1 - Закон про 
приватизащю).

6. Режим викорнсгання орендованого Манна
6.1. Орендар зобов’язаний використовуваги орендоване Майно вщповщно до призначення, 
визначеного у пункт! 7 Умов.
6.2. Орендар зобов’язаний забезпечувати збереження орендованого Майна, запобнати його 
пошкодженню i псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому нормами та правилами 
пожежно! безпеки, пщтримувати орендоване Майно в надежному стаю, не пршому, шж на 
момент передач! його в оренду, з врахуванням нормального ф1зичного зносу.
6.3. Орендар несе вщповщальшеть за дотримання правил пожежно!' безпеки, безпеки пращ 
згщно i3 законодавством.
6.4. Орендар зобов’язаний забезпечити представникам Орендодавця/Балансоутримувача 
доступ на об'ект оренди у робоч! дю у робочий час (а у раз! отримання скарг на порушення правил 
експлуатацп Орендарем у неробочий час, - то у будь-який шший час) з метою контролю за його 
використанням та виконанням Орендарем умов цього договору. Про необхщшеть отримання 
доступу до об’екта оренди Орендодавець/Балансоутримувач повщомляе Орендарев! електронною 
поштою принайми! за один робочий день, кр1м випадюв, коли доступ до об’екта оренди необхщно 
отримати з метою запобшання нанесению шкоди об’екту оренди чи власнооп треНх oci6 через 
виникнення загрози його пошкодження внаслщок аваршних ситуацш або внаслщок настання 
надзвичайних ситуацш, а також у раз! отримання скарг на порушення правил експлуатацп майна 
Орендарем у неробочий час. При виникненш таких ситуацш Орендар зобов’язаний вживати 
невщкладних заход1в для лжвщацп !х наслщюв.

7. Страхування об’екта Оренди, вщшкодування витрат на ощнку Майна та укладення 
охоронного договору

7.1. Орендар зобов’язаний:
протягом 10 календарних дшв з дня укладення цього договору застрахувати Майно на суму 

його страхово!' вартосИ, визначено!' у пункт! 6.2 Умов, на користь 
Орендодавця/Балансоутримувача згщно з Порядком, та протягом 10 календарних дшв з дня 
укладення договору страхування, надати Орендодавцю/Балансоутримувачу зав1реш належним 
чином копи договору страхування i докуменНв, яю пщтверджують сплату страхового платежу 
(страхових платеж1в);

поновлювати щороку догов1р страхування так, щоб протягом строку дп цього договору 
Майно було застрахованим, i надавати Орендодавцю/Балансоутримувачу кош!' зав1рених 
належним чином договору страхування i докуменпв, яю пщтверджують сплату страхового 
платежу. Якщо догов1р страхування укладений на строк, що е шшим, шж один pin, такий догов1р 
повинен бути поновлений шеля заюнчення строку, на який вш укладено.

Якщо строк дп договору оренди менший, шж один pin, то догов1р страхування укладасться 
на строк дп договору оренди.

Оплата послуг страховика здшснюеться за рахунок Орендаря (страхувальника).



8. Суборенда
8.1. Орендар не мае права передавати Майно в суборенду (оголошення про передачу майна в 
оренду не м1стило згоду Орендодавця на суборенду, про що зазначаеться у пункта 12 Умов.

9. Запевнення Сторш
9.1. Балансоутримувач/Орендодавець запевняють Орендаря, що:
9.1.1. Кр1м випадйв, коли про шше зазначене в акта приймання-передачц об’ект оренди е 
вшьним вщ третах oci6, повний i безперешкодний доступ до об’екта може бути наданий Орендарю 
в день шдписання акта приймання-передачц
9.1.2. 1нформащя про Майно, оприлюднена в оголошенш про передачу в оренду. посилання на 
яке зазначене у пункт! 4.2 Умов, вщповщае дшсностк
9.2. Орендар мае можливють, забезпечену його власними або залученими фшансовими 
ресурсами, вчасно i в повному обсяз1 сплачувати орендну плату та шпп платеж! в!дповщно до 
цього договору.
9.3. Одночасно або до укладання цього договору Орендар повшстю оплатив авансовий внесок в 
po3Mipi, визначеному у пункт! 10 Умов.

10. Додатков1 умови оренди
10.1.Орендар зобов’язаний виконувати обов’язки, покладеш на нього р1шенням уповноваженого 
органу про встановлення додаткових умов оренди, визначених у пункт! 13 Умов, за умови що 
посилання на таю додатков1 умови оренди було включено до оголошення про передачу майна в 
оренду (пункт 4.2 Умов).

11. Вщповщалыпсть i Biipiuieuun cnopie за договором
11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть 
вщповщальшсть згщно i3 законодавством УкраТни та договором.
11.2. Орендодавець не вщповщае за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не вщповщае за 
зобов'язаннями Орендодавця, якщо шше не передбачено цим договором. Орендар вщповщае за 
своТми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими вш е правонаступником, виключно власним 
майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване Майно.
11.3. Спори, яю виникають за цим договором або в зв'язку з ним, не вир1шеш шляхом 
переговор!в, вир1шуються в судовому порядку.
11.4. Стягнення заборгованост! з оплати орендно’! плати, пеш та неустойки (за наявност1), 
передбачених цим договором, може здшснюватися на пщстав1 р1шення суду. Стягнення 
заборгованост! з оплати орендно’! плати вщповщно до частини 6 статп 17 Закону може 
здшснюватися в безсшрному порядку на пщстав1 виконавчого напису HOTapiyca.

12. Строк чинност!, умови змши та припинення договору
12.1. Цей Догов1р укладено на строк, визначений у пункт! 11 Умов. Перебш строку договору 
починаеться з дня набрання чинност! цим договором. Цей догов1р набирае чинност! в день його 
шдписання сторонами. Строк оренди за цим договором починаеться з дати шдписання акта 
приймання-передач! i заюнчуеться датою припинення цього договору.
12.2. Умови даного Договору збершають силу протягом всього строку дп цього договору, в тому 
числ1 у раз1, коли шсля його укладення законодавством встановлено правила, що попршують 
становище Орендаря, кр1м випадку, передбаченого п. 3.7 договору, а в частиш зобов'язань 
Орендаря щодо орендно! плати - до виконання зобов'язань.
12.3. Змши 1 доповнення до договору вносяться до заюнчення строку його дп за взаемною 
згодою сторш з урахуванням встановлених статтею 16 Закону та Порядком умов та обмежень 
шляхом укладення договор1в про внесения змш i доповнень у письмовш формц яю пщписуються 
сторонами та е невщ’емними частинами цього договору.
12.4. Продовження цього договору здшснюеться з урахуванням вимог, встановлених статтею 18 
Закону та Порядком.

Орендар, який бажае продовжити цей догов1р на новий строк, повинен звернутись до 
Орендодавця за три мюящ до заюнчення строку дн договору i3 заявою.



До заяви додаеться зв1т про ощнку об’екта оренди - якщо об’ект оренди використовуеться 
на шдстав1 договору оренди, укладеного без проведения аукцюну або конкурсу, i орендар бажае 
продовжити догов1р оренди на новий строк.

До заяви додаеться зв!т про ощнку об’екта оренди та реценз1я на нього, якщо догов1р 
оренди продовжуеться вперше за умови, якщо строк оренди за таким договором становить п’ять 
рок1в або менше; був укладений без проведения конкурсу чи аукцюну; догов1р оренди, що 
продовжуеться, був укладений без проведения аукцюну з шдприемствами, установами, 
оргашзащями, передбаченими статтею 15 Закону.

Якщо заява додаеться шдприемством, установою, оргашзащею, що надае сощально 
важлив1 послуги населению, орендар подае також документи, що шдтверджують вщповщшсть 
критер1ям, установленим абзацом другим пункту 137 Порядку та/або абзацом 6 статп 18 Закону.

Пропуск строку подання заяви Орендарем е шдставою для припинення цього договору на 
шдстав1 закшчення строку, на який його було укладено, вщповщно до пункту 143 Порядку.

Орендар, який мае нам1р продовжити догов1р оренди, що шдлягае продовженню за 
результатами проведения аукцюну, зобов’язаний забезпечити доступ до об’екта оренди 
потенцшних орендар1в.

Орендар мае переважне право на продовження цього договору, яке може бути реал1зовано 
ним у визначений в Порядку споОб.

Оприлюднення на веб-сайп (сторшщ чи проф1л1 в сощальнш мереж1) орендаря, який 
отримав в оренду Майно без проведения аукцюну, недостов1рноТ шформацп, що стала шдставою 
для укладення договору оренди, е шдставою для дострокового припинення договору оренди за 
шщативою Орендодавця, а також не продовження договору оренди на новий строк.
12.5. Якщо шше не передбачено цим договором, перехщ права власносп на орендоване Майно 
трепм особам не е шдставою для змши або припинення чинносп цього Договору, i вш зберюае 
свою чиншсть для нового власника орендованого Майна (його правонаступника), за винятком 
випадку приватизацп орендованого Майна Орендарем.
12.6. Догов1р припиняеться:
12.6.1 . з шдстав, передбачених частиною першою стати 24 Закону, i при цьому:
12.6.1.1. якщо шдставою припинення договору е закшчення строку, на який його укладено 
(абзац 2 частини першо! стати 24 Закону), то Договор вважаеться припиненим з:

дати закшчення строку, на який його було укладено, на шдстав! ршення Орендодавця 
(договор використовуеться для передач! в оренду Майна комунально! форми власносп, то рпнення 
приймаеться органом, визначеним вщповщно до абзацу другого частини четверто'! статп 18 
Закону) про вщмову у продовженш цього договору, прийнятого з шдстав, передбачених статтею 
19 Закону, в межах строюв, визначених частиною 5 статп 18 Закону; або ршення орендодавця 
про припинення цього договору, передбаченого частиною третьою статп 18 Закону (пункт 143 
Порядку);

дати, визначено! у абзац! третьому пункту 151 Порядку, якщо переможцем аукцюну на 
продовження цього договору стала особа шша, шж Орендар, — на шдстав! протоколу аукцюну 
(р1шення Орендодавця не вимагаеться);
12.6.1.2. якщо шдставою припинення договору е обставини, передбачеш абзацами 3,4,7,8 
частини 1 статп 24 Закону, догов1р вважаеться припиненим з дати настання вщповщноТ обставини 
на шдстав1 ршення Орендодавця або на шдстав! документа, який свщчить про настання факту 
припинення юридично! особи або смерп ф!зично! особи;
12.6.2 . якщо Орендар надав недостов1рну шформащю про право бути орендарем вцщовщно до 
положень частини третьо! i четверто'! стати 4 Закону, а також якщо Орендар, який отримав Майно 
в оренду без проведения аукцюну, надав та/або оприлюднив на веб-сайт! (сторшщ чи профи! в 
сощальнш мереж1) недостов1рну шформащю про себе та/або свою д1яльшсть.

Догов1р вважаеться припиненим з ще’! шдстави в односторонньому порядку на 30 день 
шсля надюлання Орендодавцем листа Орендарю про дострокове припинення цього договору, 
кр1м випадку, коли протягом зазначеного строку Орендар звернувся до суду з оскарженням такого 
р1шення Орендодавця.

У-такому раз1 догов1р вважаеться припиненим:
Пюля двох мюящв з дня звернення Орендарем за таким позовом до суду, якщо судом не 

вщкрито провадження у справ! за таким позовом Орендаря протягом зазначеного двомюячного 



строку; або
з дати набрання законно!' сили р1шенням суду про вщмову у позов! Орендаря; або
з дати залишення судом позову без розгляду, припинення провадження у cnpaBi або з дать 

вщкликання Орендарем позову.
Лист про дострокове припинення надсилаеться на адресу електронно!' пошти Орендаря 

поштовим вщправленням i3 повцюмленням про вручения i описом вкладення за адресок 
м1сцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна;
12.6.3. на вимогу Орендодавця з шдстав, передбачених пунктом 12.7 цього договору, i при цьом} 
догов1р вважаеться припиненим в день, визначений вщповщно до пункту 12.8 цього договору;
12.6.4. на вимогу Орендаря з шдстав, передбачених пунктом 12.9 цього договору, i при цьом) 
догов1р вважаеться припиненим в день, визначений вщповщно до абзацу другого пункту 13 цьогс 
договору;
12.6.5. за згодою сторш на шдстав1 договору про припинення з дати шдписання акта поверненш 
Майна з оренди;
12.6.6. на вимогу будь-яко! i3 сторш цього договору за ршенням суду з шдстав, передбачених 
законодавством.
12.7. Догов1р може бути достроково припинений на вимогу Орендодавця, якщо Орендар:
12.7.1. допустив прострочення сплати орендно!' плати на строк бшьше трьох м1сящв або сумарнг 
заборговашсть з орендно! плати бшыпа, шж плата за три м1сящ;
12.7.2. використовуе Майно не за щльовим призначенням, визначеним у пунктах 7.1 Умов;
12.7.3. передав Майно в користування шшш oco6i;
12.7.4. перешкоджае сшвробДникам Орендодавця/Балансоутримувача здшснювати контроль з< 
використанням Майна, виконанням умов цього Договору;
12.7.5. порушуе додатков1 умови оренди, зазначеш у п. 13 Умов;
12.7.6. вщмовився внести змши до цього договору у випадку виникнення шдстав, передбачених 
пунктом 3.7 цього договору.
12.8. Про наявшсть одше! з шдстав для дострокового припинення договору з ш!щативь 
Орендодавця, передбачених пунктом 12.7 цього договору, Opeндoдaвeць/Бaлaнcoyтpимyвa  ̂
повщомляе Орендарев1 листом. У лисп мае мктитись опис порушення i вимога про йоге 
усунення в строк не менш як 15 та не б1льш як 30 робочих дшв з дати листа (у строк 5 робочих 
дшв, якщо порушення стосуеться прострочення сплати орендно! плати або перешкоджання у 
здшененш Орендодавцем/Балансоутримувачем контролю за використанням Майна). Лист 
пересилаеться на адресу електронно! пошти Орендаря i поштовим вщправленням Б 
повщомленням про вручения i описом вкладення за адресою мкцезнаходження Орендаря, а також 
за адресою орендованого Майна.

Якщо протягом встановленого у припиО часу Орендар не усунув порушення. 
Орендодавець надсилае Орендарю лист, у якому повщомляе Орендарев1 про дострокове 
припинення договору на вимогу Орендодавця. У лисп зазначаеться шдстава припинення 
договору, посилання на припис про усунення порушення, а також посилання на обставини, яю 
евщчать про те, що порушення тривае шеля заюнчення строку, вщведеного для його усунення.

Догов1р вважаеться припиненим на п’ятий робочий день шеля надклання Орендодавцем/ 
Балансоутримувачем Орендарю листа про дострокове припинення цього договору. Орендодавець 
надсилае Орендарю лист про дострокове припинення цього договору електронною поштою, г 
також поштовим вщправленням i3 повщомленням про вручения i описом вкладення за адресок 
мкцезнаходження Орендаря, а також за адресою орендованого Майна. Дата достроковогс 
припинення цього Договору на вимогу Орендодавця встановлюеться на шдстав1 штемпеля 
поштового в1ддшення на поштовому вщправленш Орендодавця.
12.9. Цей Догов1р може бути достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо:
12.9.1. протягом одного мкяця шеля шдписання акта приймання-передач1 Орендар отримае 
докази icTOTHo! невщповщносп об’екта оренди шформацп про нього, зазначенш в оголошенш або 
в Акп приймання-передачц або
12.9.2. протягом двох мкящв шеля шдписання акта приймання-передач1 Орендар не матиме 
можливосп використовувати об’ект.
13. Про виявлення обставин, яю дають право Орендарю на припинення договору вщповщно до 
пункту 12.9 цього договору, Орендар повинен повщомити Орендодавцю/Балансоутримувачу i3 



наданням вщповщних доказ1в протягом трьох робочих дшв шсля заганчення строгав, 
передбачених пунктом 12.9 договору. Якщо протягом 30 дшв з моменту отримання повщомлення 
Орендаря зауваження Орендаря не будуть усунеш, Орендар надсилае 
Орендодавцю/Балансоутримувачу вимогу про дострокове припинення цього договору i вимогу 
про повернення сплачених сум орендно! плати. Вимоги Орендаря, заявлен! шсля заюнчення 
строгав, встановлених цим пунктом договору, задоволенню не шдлягають.

Догов1р вважаеться припиненим на десятый робочий день шсля надюлання Орендодавцем 
Орендарю вимоги про дострокове припинення цього договору, кр1м випадгав, коли 
Орендодавець/Балансоутримувач надав Орендарю обгрунтоваш зауваження щодо обставин, 
викладених у повщомленш Орендаря. Спори щодо обгрунтованост1 цих зауважень виршуються 
судом.

За вщсутносп зауважень Орендодавця/Балансоутримувача, передбачених абзацом другим 
цього пункту:

Балансоутримувач повертае Орендарю вщповщну частину орендно! плати, оплачено! 
Орендарем, протягом десяти календарних дшв з моменту отримання вимоги Орендаря i 
шдписання Орендарем акта повернення Майна з оренди;

Повернення орендно! плати, що була надм1ру оплачена, здшснюеться у порядку, 
визначеному законодавством.
14. У раз1 припинення договору:

полшшення орендованого Майна, здшснеш Орендарем за рахунок власних коптв за 
згодою oci6, визначених у пункт! 5.1 цього договору, яга можна вщокремити вщ орендованого 
Майна, не завдаючи йому шкоди, е власшстю Орендаря, а полшшення, яга не можна вщокремити 
без шкоди для майна, - комунальною власшстю об’сднано! територ!ально! громади;

полшшення Майна, зроблеш Орендарем без згоди oci6, визначених у пункт! 5.1 цього 
договору, яга не можна вщокремити без шкоди для Майна, е. комунальною власшстю об’сднано! 
територ1ально! громади та !х вармсть компенсацн не пщлягае.
15. Майно вважаеться поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу з моменту шдписання 
Орендодавцем/Балансоутримувачем та Орендарем акта повернення з оренди орендованого 
Майна.

16. 1нше
13.1. Орендар письмово повщомляе шшш сторош договору протягом 5 робочих дшв з дата 
внесения змш у його найменуванш, мюцезнаходженш, бангавських рекв1зитах i контактних 
даних. Орендодавець/Балансоутримувач повщомляе Орендаря про вщповщш змжи письмово або 
на адресу електронно! пошти.
13.2. Якщо протягом строку дн договору вщбуваеться змша Орендодавця/Балансоутримувача 
Майна, новий Орендодавець/Балансоутримувач стае стороною такого договору шляхом складення 
акта про замшу сторони у договор! оренди комунального майна (дал! - акт про замшу сторони) за 
довигьною формою, що розробляеться новим Орендодавцем/Балансоутримувачем, 
оприлюднюеться на його офшшному веб-сайта Акт про замшу сторони шдписуеться попередшм i 
новим Орендодавцем/Балансоутримувачем та в той же день надсилаеться шшш сторон! договору 
листом (цшним з описом). Акт про замшу сторони складаеться у двох оригшальних прим1рниках. 
Новий Орендодавець/Балансоутримувач зобов’язаний (протягом п’яти робочих дшв вщ дата його 
надсилання Орендарю) опублжувати акт у електроннш торговш систем!. 
Орендодавець/Балансоутримувач за цим договором вважаеться замшеним з моменту 
опублшування акта в електроннш торговш систем!.
13.3. У раз! реоргашзацн Орендаря догов1р оренди збершае чиншсть для вщповщного 
правонаступника юридично! особи-Орендаря.

У раз1 видглу з юридично! особи-Орендаря окремо! юридично! особи перехщ до тако! 
особи прав i обов’язгав, яга витжають i3 цього Договору, можливий лише за згодою Орендодавця.

Замша сторони Орендаря набувае чинност1 з дня внесения змш до цього договору.
Замша Орендаря, шша шж передбачена цим пунктом, не допускаеться.

13.4. Цей догов1р укладено в двох прим1рниках, кожен з яких мае однакову юридичну силу, по 
одному для кожно! сторони.
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Шдписи Сторш:
Bia Орендаря:

Приватне акцюнерне товариство «Комунальник»,
15200, Чершпвська область, м. Сновськ, вул. Незалежность 106 
IBAN UA 593535530000026002301101829 в ЧОУ АТ «Ощадбанк», 
МФО 353553,

Директор

Вщ Орендоаавця/Балансоутримувача:

Сновська мюька рада Сновського району Чершпвсько! обласп,
15200, Чершпвська область, м. Сновськ, вул. Банкова, 5 
Рахунок№:иА188201720314271001203033996
Банк одержувача: в ДКСУ м. Ки!в.
Код зпдно з СДРПОУ:
Призначення платд

А.М.ДУЛЯ

О.О.МЕДВЕДЬОВМКький голов

енди майна. .
о
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м. Сновськ

АКТ
приймання-передач1

«<//» грудня 2020 року

Ми, що шдписалися нижче, Сновська мюька рада Корюювського району ЧершпвськоТ 
облает! в oco6i мюького голови Медведьова Олександра Олександровича, з одшеТ сторони, та 
приватне акцюнерне товариство «Комунальник» в oco6i директора Дул1 Анатол1я Миколайовича, 
з другоТ сторони, на пщстав1 договору оренди шшого окремого шдивщуально визначеного майна, 
що належить до комунально! власност1 територ1ально'Т громади в oco6i СновськоТ MicbKoi' ради 
Корюювського району ЧершпвськоТ облает! вщ грудня 2020 року, склали ней акт про
наступне:

Сновська MicbKa рада Корюювського району ЧершпвськоТ обласп передав, а приватне 
акцюнерне товариство «Комунальник» приймае насос дренажний DG 100 G2, Pentax (1тал1я), 
призначений для викачування др1бно та грубо дисперсних нечистот та дренажних вод.

Об’ект оренди знаходиться в новому стань Претензш до стану майна Орендар не мае.

Виробник - PENTAX
Вага - 13,5 кг.
Напруга мереж1 - 220/230 В
Тип - занурювальний дренажний
Установка насоса - вертикальна
Глибина занурювання -5м
Максимальний натиск - 10.4 м
Пропускна здатшеть - 18 куб.м/час
Поживна потужшеть - 1350 Вт
Довжина мережевого шнура -Юм
Автоматичний контроль за р1внем води поплавковий
Захист вщ перегр1ву - е
Яюсть води - брудна
Розм1ри фшьтрованих частинок - 35 мм
Допустима температура рщини - до 40° С
Розм1ри - 23x41 см ШхВхД
Плавний пуск двигуна - е
Розм1ри - 23x41 см
SKU виробника - 6042192
Д1аметр вихщного отвору - 2"


