ДОГОВІР № ЧМ-02-03/319
оренди нерухомого майна
“01” березня 2019 р.

м. Київ

Комунальне підприємство «Чисте місто» Козятинської міської ради, що надалі іменується
Орендодавець, в особі директора Квасневського О.С., що діє на підставі Статуту та Товариство з
обмеженою відповідальністю “Судафон”, що надалі іменується Орендар, в особі генерального
директора Судакова Миколи Павловича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі - Сторони),
уклали Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування частину
нерухомого майна, розташованого за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. Незалежності,
будинок 31-А, а саме:
1.1.1. Антено - місце для встановлення двох точок доступу стандарту WiFi на трубі котельні.
1.2. Технічне обслуговування обладнання Орендаря розміщеного на орендованому Майні
Орендодавця покладається на Орендаря.
2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

2.1.
Передача Орендареві Майна в користування здійснюється одночасно з підписанням
повноважними представниками Сторін Акта приймання-передачі Майна (додаток 1), вказаного в п. 1.1
цього Договору, але не пізніше 5 днів з моменту підписання Сторонами Договору. При цьому ризик
випадкового знищення або випадкового пошкодження Майна переходить до Орендаря з відповідними
наслідками.
2.2.
Передача Майна в оренду не передбачає передачі Орендареві права власності на нього.
Власником орендованого Майна залишається Орендодавець, а Орендар користується ним протягом
строку дії цього Договору.
2.3.
Майно, передане Орендареві, повертається Орендодавцеві не пізніше ніж через 10 днів
після закінчення терміну дії Договору (якщо не досягнуто згоди про його продовження або в разі його
дострокового розірвання) за Актом передачі-приймання, звіреним з Актом приймання-передачі Майна,
зазначеним у п. 2.1 цього Договору, разом з отриманим від Орендодавця устаткуванням, інвентарем та
іншим майном у належному стані, з усіма зробленими поліпшення ми, невіддільними від об’єкта
оренди.

3. УМОВИ РОЗРАХУНКУ
3.1. Орендна плата встановлюється Орендодавцем за домовленістю сторін (за договірною ціною)
на підставі його внутрішніх нормативних актів і перераховується Орендарем в безготівковому порядку
на розрахунковий рахунок Орендодавця не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, згідно
з рахунками, які виставляються Орендодавцем не пізніше 5 числа місяця, що настає за розрахунковим.
Датою початку оплати вважається дата приймання-передачі Майна. Вартість використання Орендарем
внутрішньої електричної мережі Орендодавця входить в загальну вартість оренди, якщо загальна
споживана обладнанням Орендаря потужність не перевищує 20 Ват.
3.2. Орендна плата за місяць оренди Майна встановлюється :
3.2.1. За розміщення групової точки доступу WiFi на підставі фіксованої орендної плати з
урахуванням експлуатаційних витрат становить 550,00 гри. (п’ятсот п’ятдесят гри. 00 коп.)
за 1 антено-місце з двома точками доступу, з ПДВ (20%). Плата за кожен наступний місяць
визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за
наступний місяць.
3.3. Розмір орендної плати може бути переглянуто у випадках, передбачених цим Договором,
а також у разі:
3.3.1 зміни законодавчих або інших нормативно-правових актів;
3.3.2 зміни або запровадження нових цін, тарифів і коефіцієнтів тощо;
3.3.3 введення інших обов’язкових зборів і платежів;
3.3.4 зміни методики розрахунку орендної плати за результатами експертної оцінки.

3.4 У разі закінчення строку дії цього Договору орендна плата вноситься Орендарем до дня
фактичної передачі Орендодавцю за Актом приймання-передачі орендованого Майна.
4.

ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

4.1 Амортизаційні відрахування на орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально
визначене майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні Орендодавець.

5. ПРАВА СТОРІН
5.1.
Орендодавець має право:
5.1.1. Вимагати своєчасної оплати оренди Майна.
5.1.2. Змінювати розмір орендної плати, у зв’язку з чим умови фінансових відносин за
Договором переглядаються.
5.1.3. Контролювати наявність переданого в оренду за Договором Майна та його
використання за цільовим призначенням.
5.1.4. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в
разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання
умов цього Договору.
5.2.
Орендар має право:
5.2.1. Вимагати зменшення розміру орендної плати, якщо через обставини, за які він не
відповідає, змінилися передбачені Договором умови господарювання.
5.2.2. Відмовитися від подальшого користування орендованим Майном, якщо він незгодний з
новим розміром орендної плати, попередивши про це Орендодавця за 10 днів до запровадження
нового розміру орендної плати.
5.2.3. З дозволу Орендодавця здійснювати поліпшення орендованого майна, що зумовлюють
підвищення його вартості.
5.2.4. Орендар має право на доступ до орендованого Майна в порядку встановленому для
об’єкта оренди.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
6.1.
Орендар зобов’язується:
6.1.1. Використовувати Майно відповідно до положень Договору.
6.1.2. Забезпечити наявність комплекту документації на розташовані в антеномісцях антени
(зокрема дозвільного характеру). Витрати, пов'язані з отриманням необхідних дозволів та погоджень
щодо встановлення антенно-фідерних пристроїв зазначеної РЕЗ на антеномісцях, та
відповідальність за додержання їх умов несе Орендар
6.1.3. Дотримуватися при експлуатації антеномісць протипожежних правил, санітарних норм,
правил користування електроенергією та загальних правил техніки безпеки, встановлених чинним
законодавством.
6.1.4. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату та інші платежі, передбачені цим
Договором.
6.1.5. Підтримувати антеномісця у належному стані, не завдавати шкоди їм, а також іншим
частинам труби та прилеглій території, а також повністю відшкодувати або ліквідувати
заподіяну шкоду, якщо вона завдана з вини Орендаря
6.1.6. Забезпечувати представникам Орендодавця доступ до встановленого на орендованому
Майні обладнання, апаратури інших спеціальних пристроїв та технічних засобів
телекомунікацій, для необхідних оглядів, а також за погодженням з Орендодавцем представникам органів влади при виконанні ними своїх службових обов’язків.
6.1.7. Погоджувати з Орендодавцем всі передбачувані зміни та переобладнання орендованого
майна, які проводяться з метою його удосконалення.
6.1.8. У разі припинення Договору оренди повернути Орендодавцеві орендоване Майно в
належному стані, не гіршому ніж на час передачі його в оренду, з урахуванням фізичного зносу
та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або
часткової) Майна з вини Орендаря, а також провести демонтаж свого обладнання протягом

місяця за дня припинення дії договору. У разі невиконання цього пункту Договору
Орендодавець вправі самостійно демонтувати обладнання, яке належить Орендарю та вимагати
від останнього вартість виконаних при цьому робіт.
6.1.9. Перед початком виконання робіт, які можуть впливати на безпеку працівників
Орендодавця та збереження Майна, узгоджувати ці роботи з відповідними службами охорони
праці та пожежної безпеки Орендодавця.
6.1.10.
У разі укладення договору оренди Майна строком на три роки і більше відповідно до
ст. 793-794 Цивільного кодексу України провести нотаріальне посвідчення та державну
реєстрацію Договору. Витрати на оплату послуг нотаріуса, бюро технічної інвентаризації,
сплату держмита, державну реєстрацію Договору покладаються на Орендаря.

7. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
7.1. Орендодавець зобов’язаний:
7.1.1. У разі запровадження нового розміру орендної плати письмово повідомляти Орендаря
не пізніше ніж за 20 днів до введення змін.
7.1.2. Забезпечити Орендареві можливість експлуатації антеномісць на власний розсуд у межах,
визначених цим договором, відповідною нормативною базою України та (при необхідності) окремою
угодою щодо технічних обмежень, яка, у разі підписання, є невід'ємною частиною цього договору
7.1.3. Дозволити Орендареві, у разі потреби, провести переобладнання антеномісць і надати
йому необхідну інформацію для розробки проекту зазначеного переобладнання та розміщення
антенно-фідерних пристроїв, якщо це переобладнання не несе загрози цілісності конструкцій та їх
безпечній експлуатації. Всі віддільні поліпшення, здійсненні у результаті переобладнання за
рахунок Орендаря, є його власністю і можуть бути вилучені ним, при умові усунення Орендарем
шкоди, завданої антеномісцям внаслідок такого вилучення.
7.1.4. Забезпечити Орендареві можливість безперешкодного встановлення, заміни, демонтажу
та обслуговування власного обладнання на антеномісцях; - прокладення (за погодженням з
Орендодавцем) на зазначеній вежі кабелів.
7.1.5. В
узгодженому Сторонами порядку забезпечити Орендареві можливість
безперешкодного доступу його співробітників до антеномісць та кабель-росту, а також можливість,
за погодженням з Орендодавцем, доступу до антеномісць та кабель-росту представників
субпідрядних організацій Орендаря для виконання будівельних та експлуатаційних робіт.
7.1.6. Здійснювати доступ до антеномісць, переданих
в оренду Орендареві за даним
Договором, тільки в присутності представників Орендаря, за умови завчасного його
попередження, крім випадків прямої безумовної загрози антеномісцям та/або іншому
обладнанню Орендаря чи Орендодавця.
7.1.7. Терміново власними силами усувати наслідки аварій та пошкодження антеномісць,
якщо вони виникли з його вини.
7.1.8. Після закінчення строку дії даного Договору, за умови належного виконання Орендарем
його положень, йому надається безумовне переважне право на переукладення Договору оренди
антеномісць на новий строк.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. Сторони зобов’язуються виконувати всі умови, передбачені цим Договором, і несуть
відповідальність згідно із законодавством України.
8.2. За несвоєчасне перерахування орендної плати, оплати за комунальні послуги та інших
витрат за Договором Орендар сплачує Орендодавцю пеню від суми простроченого платежу в розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня,
починаючи з 21 числа місяця, що настає за розрахунковим.
8.3. Якщо Орендарем заподіяно шкоду Майну, він відшкодовує збитки Орендодавцю в порядку,
передбаченому законодавством України.
8.4. Відповідальність за порушення вимог Правил пожежної безпеки та Правил охорони праці,
виконання приписів органів державного пожежного нагляду, територіальної інспекції по нагляду за
охороною праці, санітарної епідеміологічної служби в межах орендованих площ та відведеної території
покладається на Орендаря.

8.5. Орендар несе відповідальність за:
8.5.1 забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці згідно з чинними законодавчими та
нормативними актами з охорони праці;
8.5.2 нещасні випадки на виробництві, які сталися з його працівниками, своєчасне
розслідування цих нещасних випадків відповідно до ДНАОП 0.00-4.03-01 “Положення про
порядок розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
на виробництві”;
8.5.3 своєчасне отримання комплекту дозвільних документів на радіотехнічний об’єкт згідно з
діючими нормами;
8.5.4 дотримання технологічних процесів, вказаних у Договорі;
8.5.5 організацію проведення навчання та інструктажів своїх працівників з охорони праці та
пожежної безпеки.
8.5.6 забезпечення пожежної безпеки згідно із діючими законодавчими та нормативними
актами.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1 Усі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами в процесі виконання цього
Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі коли Сторони не дійдуть згоди, справа підлягає
передачі на розгляд суду за підвідомчістю спорів.
10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
10.1 Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх обов’язків у разі
виникнення обставин непереборної сили, які неможливо передбачити або можна передбачити, але не
можна уникнути (війна, стихійне лихо), та при настанні обставин юридичного форс-мажору (рішення
органів державної влади). Ці обставини мають об’єктивний та абсолютний характер. Дія обставин форсмажору повинна бути підтверджена компетентним органом, за винятком випадків, коли ці обставини
загальновідомі або відповідно до цього прийнято нормативно-правові акти органів влади в межах їх
компетенції. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов’язків за цим Договором через дію
обставин форс-мажору, повинна в 3-денний строк повідомити іншу Сторону про початок, а потім про
закінчення дії цих обставин.
11. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
11.1. Договір оренди набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє протягом 35-й
місяців з моменту підписання акта приймання-передачі Об’єкту оренди, відповідно пункту 2.1 Договору
оренди.
11.2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору не менш
ніж за місяць до закінчення строку його чинності, Договір вважається продовженим на той самий
термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.
11.3. Зміни та доповнення, що вносяться до Договору, розглядаються Сторонами протягом 20
днів. Одностороння відмова від виконання Договору та внесення змін до нього не допускаються. Всі
зміни та доповнення до цього Договору оформляються у вигляді додаткових угод, які дійсні лише тоді,
якщо складені в письмовій формі та підписані повноважними представниками Сторін.
11.4. Договір може бути розірваний на вимогу однієї зі Сторін або за рішенням суду в разі:
11.4.1 використання Орендарем Майна не за цільовим призначенням, у тому числі і в разі не
узгодженої з Орендодавцем передачі Майна в суборенду;
11.4.2 навмисного або з необережності Орендаря погіршення технічного і санітарного стану
Майна;
11.4.3 порушення строків внесення орендної плати більше ніж на 3 місяці або не внесенні її у
повному розмірі;
11.4.4 припинення виробничої потреби використання РЕЗ Орендарем на даному об'єкті.
11.5. У разі розірвання чи закінчення терміну дії Договору поліпшення орендованого Майна, які
можуть бути відокремлені без його пошкодження, та здійснені Орендарем за рахунок власних коштів з
дозволу Орендодавця, визнаються власністю Орендаря.
11.6. Реорганізація Орендодавця або Орендаря не є підставою для зміни умов або припинення дії
цього Договору.

11.7. Дія Договору може бути припинена в разі:
11.7.1 закінчення строку, на який його було укладено;
11.7.2 дострокового розірвання за згодою Сторін;
11.7.3 загибелі об’єкта оренди;
11.7.4 банкрутства однієї зі Сторін;
11.7.5 в інших випадках, передбачених законодавством та/або цим Договором.
12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Договір складений у трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу і
зберігаються по одному у кожної зі Сторін за Договором і у відділі майнових ресурсів Козятинської
міської ради.
12.2. Додатки до Договору, підписані повноважними представниками Сторін, є його невід’ємною
частиною.
12.3. Усі зміни і доповнення до цього Договору оформляються у вигляді додаткових угод, які
дійсні лише за умови, якщо складені в письмовій формі та підписані обома Сторонами.
12.4. Після підписання цього Договору всі попередні домовленості, що суперечать його
положенням, втрачають чинність.
12.5. Договір не втрачає чинності у разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, а
також зміни власника, організаційно-правової форми тощо. Про зазначені зміни Сторони зобов’язані
протягом 15 днів повідомити одна одну.
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