
 

 

 

 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

_______________сесія __________ скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

від 28.07.2021                                 м.Кам’янське                                         № 283-09/VIII 

                            

Про визначення переможця  

конкурсу на право оренди об’єкта  

централізованого теплопостачання,  

що належить до комунальної власності  

територіальної громади м.Кам’янського 

 

Розглянувши висновок конкурсної комісії з проведення конкурсу 

на право оренди об’єкта централізованого теплопостачання: інженерних 

споруд, магістральних та розподільчих мереж системи центрального опалення 

правобережної частини м.Кам’янське від джерела теплопостачання 

Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль», що перебуває 

на балансі Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Центральні 

тепломережі» що належить до комунальної власності територіальної громади 

м.Кам’янське, на підставі ч.16 ст.7 Закону України «Про особливості передачі в 

оренду об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання  

та водовідведення, що перебувають у комунальній власності», керуючись  

п.31 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити акціонерне товариство «Дніпровська 

теплоелектроцентраль» переможцем конкурсу на право оренди об’єкта 

централізованого теплопостачання: інженерних споруд, магістральних  

та розподільчих мереж системи центрального опалення правобережної частини 

м.Кам’янське від джерела теплопостачання Акціонерного товариства 

«Дніпровська теплоелектроцентраль», що перебуває на балансі Комунального 

підприємства Кам’янської міської ради «Центральні тепломережі»,  

що належить до комунальної власності територіальної громади м.Кам’янське 

(далі – Конкурс). 

2. Схвалити остаточну редакцію договору оренди об’єкта 

централізованого теплопостачання, що належить до комунальної власності 

територіальної громади м.Кам’янське (додається). 
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3. Зобов’язати переможця Конкурсу отримати дозвіл Антимонопольного 

комітету України на концентрацію суб’єктів господарювання.  

4. Уповноважити директора департаменту комунальної власності, 

земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам’янської 

міської ради Калмикова М.Ю. підписати спільну заяву  

до Антимонопольного комітету України. 

5. Організацію виконання цього рішення покласти на Комунальне 

підприємство Кам’янської міської ради «Центральні тепломережі», 

департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам’янської 

міської ради, департамент комунальної власності, земельних відносин  

та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам’янської міської ради, 

координацію – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Щербатова Д.О., на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради Максименка О.О., контроль –  

на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури, 

будівництва, земельних ресурсів та комунальної власності, на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства.  

 

 

Міський голова       Андрій БІЛОУСОВ 

 

 

м.  



 

      Додаток  

              до рішення міської ради 

              від 28.07.2021 №283-09/VIII 

 
 

Договір оренди 

об’єкта централізованого теплопостачання, що належить до комунальної 

власності територіальної громади м.Кам’янське 

 

м.Кам’янське,       ________________________року 

      (число, місяць, рік) 

 Департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації 

речових прав на нерухоме майно Кам’янської міської рада (надалі - 

Орендодавець) в особі директора Калмикова Максима Юрійовича, 

що діє на підставі Положення про департамент, рішення Кам’янської міської 

ради від _______№_______, Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні», та (повна назва особи Орендаря) надалі - Орендар в особі (посада, 

прізвище, ім'я та по батькові) що діє на підставі (Статут, довіреність тощо),  

та комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Центральні 

тепломережі» (далі – Балансоутримувач) в особі директора 

__________________, що діє на підставі Статуту, які в подальшому разом 

іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Договір 

про наведене нижче:  

 

1. Предмет Договору 

 

 1.1. Орендодавець  передає, а  Орендар  приймає  в строкове платне 

користування об’єкт централізованого теплопостачання, що належить  

до комунальної власності територіальної громади м.Кам’янське, а саме: 

інженерні споруди, магістральні та розподільчі мережі системи центрального 

опалення правобережної частини м.Кам’янське від джерела теплопостачання 

Акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль», що перебуває 

на балансі Комунального підприємства Кам’янської міської ради «Центральні 

тепломережі», до якого входить 20 центральних теплових пунктів:  

вул. Сурська, 11Б, вул.8 Березня, 34А, просп.Свободи, 62, вул.Алтайська, 5А, 

вул.Миру, 19А, просп.Свободи, 76А, просп.Аношкіна, 103А, вул.8 Березня, 

29А, вул.Миколи Лисенка,18А, вул.Долматова, 9А, вул. Глаголєва, 27А, 

вул.Гайдамацька, 7В, просп.Василя Стуса, 2Т, вул. Звенигородська, 28А, 

вул.Бурхана, 5А, вул.Сергія Слісаренка, 12А, вул.Звенигородська, 29А, 

вул.Василя Стуса, 29А, вул.Костромська, 16А, вул.Ніколенка, 7А;1 

теплопункт:вул. Семашка, 19А; 1 будівля теплопункту: вул.Айвазовського, 39; 

2 комплекси нежитлових будівель: вул. МиколиЛисенка, 67А, вул.Заводська, 

2А; 1 ремонтно-механічний комплекс: вул.Долматова, 20Б; 3 насосні станції: 

вул.Айвазовського, 11А,вул.Миру, 9А, вул. Цементна, 2А; 76352,9 погонних 
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метри магістральних та розподільних тепломереж, згідно з додатком 1  

до договору (далі - Об’єкт), склад і вартість якого визначено відповідно  

до акту  оцінки та протоколу про результати інвентаризації,. вартість якого 

становить ______(__________________) грн.,  у тому числі: основні фонди  

за залишковою вартістю __________________(__________________) грн. 

 1.2. Орендоване майно обліковується  окремо від іншого майна 

Орендаря. 

2. Умови передачі та повернення орендованого майна 

 2.1. Орендар вступає у строкове  платне  користування Об’єктом  

у термін,  указаний у договорі,  але не раніше  дати підписання  сторонами  

цього  Договору, акта приймання-передачі Об’єкта та отримання узгодження 

Антимонопольного комітету України.  

2.2. При передачі/поверненні майна додатково за кожною складовою 

Об’єкта (додаток 1) має бути оформлений та підписаний акт приймання-

передачі за формою № ОЗ-1, в якому має бути визначений технічний стан 

об’єкту (розширена характеристика) та встановлений строк 

використання/експлуатації об’єкта. 

 2.3. Передача Об’єкта в оренду не тягне за собою виникнення  

в Орендаря права власності на це майно. Власником майна залишається 

територіальна громада, а Орендар користується ним протягом строку оренди. 

 2.4. Передача Об’єкта в оренду здійснюється за ринковою вартістю, 

визначеною в акті незалежної оцінки, складеному за Методикою, 

затвердженою Кабінетом Міністрів України. 

 2.5. Вартість майна  Об’єкта,  яке   Орендар   повертає Орендодавцю   

(або   юридичній особі, яку зазначить Орендодавець), визначається на підставі 

акту оцінки, складеного на  момент припинення  

дії цього Договору, звіреного з актом приймання-передачі Об’єкта в оренду. 

 2.6. При припиненні договору оренди (крім випадків припинення 

договору внаслідок знищення орендованого Об’єкта) переданий в оренду 

Об’єкт теплопостачання повинен бути повернутий Орендодавцеві (юридичній 

особі, вказаній Орендодавцем) протягом десяти календарних днів з моменту 

припинення договору. У разі дострокового припинення договору оренди 

 - у  порядку,  визначеному  чинним законодавством України 

та цим Договором. 

 2.7. Орендар повертає Об’єкт разом з усіма поліпшеннями, 

проведеними за час його оренди, незалежно від суми нарахованих 

амортизаційних нарахувань за час оренди. При цьому орендар має право 

залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого Об’єкта, 

здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть  

бути відокремлені від цього Об’єкта не завдаючи йому шкоди. Інші 

поліпшення, проведені за рахунок власних коштів орендаря, залишаються  

у власності орендодавця. Не підлягають залишенню за орендарем поліпшення, 

проведені ним за рахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих  
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на орендований Об’єкт, а також компенсація вартості таких поліпшень. 

 2.8. Про повернення Об’єктів представниками орендаря, 

Балансоутримувача та орендодавця складається відповідний акт приймання-

передачі, Об’єкти вважається поверненими  Орендодавцю  з  моменту 

підписання сторонами такого акту. 

3. Орендна плата 

 3.1. Орендна плата визначена на підставі рішення Кам’янської міської 

ради,  і становить без ПДВ за перший/базовий місяць оренди - 

_________________ грн.  Нарахування ПДВ  на  суму  орендної  плати   

здійснюється   у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 Нарахування ПДВ на суму орендної плати  здійснюється у порядку, 

визначеному чинним законодавством України. 

 Орендна плата за перший місяць оренди - ________ визначається 

шляхом коригування орендної плати за базовий  місяць  на  індекси інфляції  

за __________________________(місяці, роки). 

 3.2. Орендна  плата  за  кожний наступний місяць визначається шляхом 

коригування орендної плати за попередній місяць  на  індекс інфляції  

за наступний місяць. 70% орендної плати вноситься на рахунок Орендодавця 

(до міського бюджету), 30% - на рахунок балансоутримувача майна. 

 3.3. Орендна плата перераховується Орендодавцеві (до міського 

бюджету)та Балансоутримувачу (на розрахунковий рахунок): 

1)  Не пізніше останнього дня місяця за який здійснюється нарахування. В разі 

відсутності індексу інфляції за розрахунковий місяць перерахування 

здійснюються в сумі орендної плати визначеної в попередньому місяці 

(перший місяць оренди - в сумі орендної плати визначеною за результатами 

конкурсу) та до 20 числа місяця наступного за розрахунковим перераховується 

скоригована частина суми орендної плати визначена з урахуванням офіційно 

опублікованого індексу інфляції за розрахунковий місяць. 

2) Сума заборгованості по орендній платі, яка виникла на перше число місяця 

слідуючого за розрахунковим підлягає корегуванню на індекс інфляції.     

 3.4. Орендна плата, яка перераховується пізніше 20 числа місяця, 

слідуючого за розрахунковим,  стягується до бюджету та на розрахунковий 

рахунок Балансоутримувача  відповідно до чинного законодавства України  

з урахуванням  пені  в розмірі подвійної облікової ставки НБУ 

на дату нарахування  пені  від  суми   заборгованості   за   кожний 

день прострочення, уключаючи день оплати.  

 3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін  

у разі зміни методики її розрахунку,  змін  централізованих цін і тарифів 

та   в  інших  випадках,  передбачених  чинним законодавством. 
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 3.6. Наднормативна  сума орендної  плати, що надійшла  

до Орендодавцю (до бюджету) бюджету  та/або  Балансоутримувачу,  підлягає 

в  установленому  порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок 

наступних платежів. 

 3.7. Зобов'язання Орендаря щодо сплати  орендної  плати 

забезпечуються у  вигляді  завдатку  в  розмірі  не меншому,  ніж орендна 

плата за перший (базовий) місяць оренди,  який вноситься в рахунок плати  

за останній місяць (останні місяці) оренди,  застави майна або майнових прав; 

банківської гарантії).  

4. Використання амортизаційних відрахувань 

 Амортизаційні нарахування нараховує Балансоутримувач майна  

у порядку, визначеному чинним законодавством. Амортизаційні відрахування 

використовуються на відновлення Об’єкта оренди. Амортизаційні 

відрахування, нараховані на майно, власником якого є орендар, у тому числі 

створене (збудоване) та отримане в результаті поліпшення Об’єкта оренди,  

є власністю орендаря та використовуються ним відповідно до законодавства.  

5. Обов'язки Орендаря 

 Орендар зобов'язується: 

 5.1. Використовувати орендоване майно відповідно 

до його призначення та умов цього Договору, виробляти (надавати) послуги 

по теплопостачанню у гарантованих обсягах і належної якості. 

 5.2. Забезпечити безперешкодний доступ Орендодавця, інженерних 

служб, Балансоутримувача до орендованого майна та надавати на першу 

вимогу всю необхідну інформацію і документи щодо Об’єкта оренди з метою 

контролю за використанням Об’єкта оренди за цільовим призначенням. 

 5.3. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату  

Орендодавцеві (до міського бюджету) та Балансоутримувачеві. 

 5.4. Забезпечити виконання щорічного комплексу планово-

попереджувальних робіт на обладнанні та мережах збереження орендованого 

майна. Запобігати пошкодженню  і  псуванню майна, здійснювати  заходи 

протипожежної безпеки. 

   5.5. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші  

види ремонтів орендованого майна, нести поточні витрати, що необхідні  

для належного утримання Об'єкта оренди, інформувати орендодавця про свою 

виробничу діяльність у випадках, порядку та в терміни, встановлені чинним 

законодавством України та договором оренди. Проведення відновлення  

та ремонтів будівель та споруд, теплових мереж та обладнання за рахунок 

джерел, визначених діючим законодавством України. 
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 5.6. Протягом місяця після укладення  цього Договору застрахувати 

орендоване майно на суму, не  меншу за його оціночну вартість на  користь 

Балансоутримувача  в  порядку, визначеному чинним законодавством. 

 5.7. Щомісяця надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування 

орендної плати  (копію  платіжного  доручення  з відміткою банку,  

що обслуговує Орендаря). 

 5.8. Забезпечувати додержання ліцензійних умов у процесі здійснення 

діяльності та безпечну експлуатацію об’єкта оренди. 

 5.9. У разі  припинення або розірвання Договору повернути 

Орендодавцеві або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване 

майно, у належному стані, не гіршому ніж на  момент передачі його в оренду, 

з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві  

збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або його частини) 

орендованого майна Підприємства з вини Орендаря. 

 5.10. Протягом дії договору оренди перебувати на обліку як платник 

податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із здійсненням 

оренди у м.Кам’янському, забезпечувати своєчасну сплату податків, 

передбачених чинним законодавством України. 

 5.11. Здійснювати за рахунок власних коштів видатки з залучення  

й обслуговування запозичених коштів у випадку їх залучення. 

 5.12. Письмово повідомити Орендодавця не пізніше ніж за 30 діб  

про свій намір щодо припинення, розірвання або продовження цього договору. 

У разі звільнення орендарем Об’єкта без письмового попередження, а також 

без складання акта приймання-передачі Об’єкта непошкодженим, Орендар 

несе повну матеріальну відповідальність за пошкодження заподіяні Об’єкту 

оренди. 

 5.13. У разі зміни рахунку, назви, телефону, юридичної адреси 

повідомити про це орендодавця у тижневий строк. 

 5.14. Протягом трьох місяців з дня підписання договору оренди 

орендар зобов’язаний забезпечити відповідність своєї матеріально-технічної 

бази та штату спеціалістів ліцензійним умовам здійснення господарської 

діяльності з транспортування теплової енергії і одержати ліцензію  

на відповідний вид діяльності згідно чинного законодавства України.  

За відсутності необхідної ліцензії надання послуг забороняється. 

 5.15. Умови встановлення, зміни цін (тарифів) на надані послуги: 

Розробка економічно обґрунтованих розрахунків, затвердження та зміна 

тарифів на теплопостачання здійснюється в порядку, визначеному чинним 

законодавством України. 

  5.16. Умови найму, використання праці працівників:  

під час провадження оренди, орендар використовує працю максимальної 

кількості працівників - громадян України. Недопущення створення 
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заборгованості по заробітній платі перед працівниками. Підвищення рівня 

заробітної плати у відповідності до законодавства України. Створення умов 

праці, які відповідають вимогам чинного законодавства України.  

Працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому діючим 

законодавством України.  

5.17. Орендар при здійсненні діяльності у сфері теплопостачання 

повинен використовувати технологію, матеріали, сировину та техніку в першу 

чергу вітчизняного виробництва, які відповідають діючим стандартам якості 

та мають рівні властивості (умови використання, експлуатації) з технологіями, 

матеріалами, сировиною та технікою виробників інших країн, та за умови,  

що подібний вибір обґрунтований економічними чи екологічними факторами  

і якщо матеріали та сировина вітчизняного виробництва більш надійні  

з технологічної точки зору. У іншому випадку орендар має право 

використовувати матеріали та сировину іноземного виробництва.  

 5.18. Компенсація земельного податку Балансоутримувачеві. 

 

6. Права Орендаря 

     Орендар має право: 

 6.1. Самостійно визначати і здійснювати напрями господарської 

діяльності в межах,  визначених установчим документом (статутом та/або 

установчим договором/положенням) Орендаря та/або юридичної  особи 

чи   відокремленого   структурного   підрозділу, створених на базі переданого 

в оренду майна. Продукція і доходи, одержані в результаті використання 

орендованого Об’єкта належать орендареві 

 6.2. З письмового дозволу  Орендодавця та Балансоутримувача 

вносити зміни до складу орендованого майна здійснювати  

його реконструкцію, технічне переоснащення та інші поліпшення,  

що  зумовлюють підвищення його вартості. Ця умова Договору  

не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна  

і не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості 

поліпшень. 

 6.3  У встановленому порядку з дозволу Орендодавця списувати 

орендоване майно Об’єкта. Порядок та умови списання (виведення  

з експлуатації) манна у складі Об’єкта оренди. Списання майна, переданого  

в оренду здійснюється орендарем за погодженням орендодавця, згодою 

Кам’янської міської ради. Для розгляду питання про надання згоди  

на списання майна, переданого в оренду, орендар подає міській  

раді такі документи: 

 - звернення з техніко-економічним обгрунтуванням необхідності 

списання майна комунальної власності; 

 - відомості про майно комунальної власності, що пропонується  

до списання за даними бухгалтерського обліку, крім об’єктів незавершеного 

будівництва; 
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- акт інвентаризації майна комунальної власності, що пропонується  

до списання; 

- акт технічного стану майна комунальної власності, затверджений 

керівником суб’єкта господарювання, на балансі якого це манно знаходиться; 

- акт на списання майна комунальної власності (основних засобів);  

- довідку щодо використання амортизаційних відрахувань; 

- інші документи, передбачені рішенням Кам’янської міської  

ради про порядок списання комунального майна.  

Амортизаційні відрахування використовуються надалі відповідно  

до умов договору оренди та чинного законодавства. Матеріальні оборотні 

активи, отримані в результаті списання майна, переданого в оренду, 

використовуються відповідно до умов договору оренди, а необоротні активи 

(у частині основних засобів) включаються до складу орендованого майна.  

Витрати на списання майна, переданого в оренду, включаються  

до складу витрат орендаря.  

 6.4. Самостійно  розподіляти  доходи,  створювати  спеціальні фонди 

(розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо). 

 6.5. Орендар не має права передавати в суборенду орендований  

ним Об’єкт. 

7. Обов'язки Орендодавця 

 Орендодавець зобов'язується: 

 7.1. Не    вчиняти   дій,   які   б   перешкоджали   Орендарю 

користуватися орендованим  майном  на  умовах  цього Договору. 

 7.2. У випадку реорганізації Орендаря до припинення  чинності цього  

Договору,  переукласти  цей Договір на таких самих умовах з одним  

із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем. 

8. Права Орендодавця 

 Орендодавець має право: 

 8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність 

використання комунального майна, переданого в оренду за Договором через 

Балансоутримувача майна. 

 8.2. Виступати  з  ініціативою  щодо  внесення  змін до цього Договору 

або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Об’єкта внаслідок 

невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.  

9. Обов'язки Балансоутримувача 

 9.1. Передати Орендарю в оренду  Об’єкт оренди згідно 

з  цим  Договором за актом приймання-передачі майна,  який підписується 

одночасно з цим Договором. 
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 9.2. Балансоутримувач зобов’язаний здійснювати контроль виконання  

умов договору оренди та інформувати Орендодавця про порушення умов 

договору у разі їх наявності. 

10. Права Балансоутримувача 

 Балансоутримувач має право:  

 10.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність 

використання комунального майна, переданого в оренду. 

 10.2. Звертатися до Орендодавця щодо  внесення  змін до цього 

Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна 

внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору. 

 

11. Відповідальність і вирішення спорів за Договором 

 11.1. Орендодавець не відповідає за  зобов'язаннями  Орендаря. 

Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, 

якщо інше не передбачено цим Договором. 

   11.2. За  невиконання зобов'язань за договором оренди, в тому числі  

за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, сторони несуть 

відповідальність, встановлену законодавчими актами України та договором.  

У разі банкрутства орендаря він відповідає за свої борги майном, яке належить 

йому на праві власності, відповідно до законодавства України. Орендар  

несе відповідальність згідно вимог чинного законодавства України  

за безпечну експлуатацію Об’єкта оренди. 

 11.3. Спори і суперечки,  які виникають з цього Договору або в зв'язку  

з  ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.  

 

12. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору 

 

 12.1. Цей Договір укладено строком на 30 років, 

що діє з  «__»___________ 2021_ р. до «___» ______________ 2051 р. включно.   

 12.2. Цей Договір набирає чинності після отримання узгодження 

Антимонопольного комітету України та з моменту нотаріального посвідчення 

договору. 

 12.3. Умови цього Договору зберігають  силу  протягом  всього 

терміну цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення  

законодавством  встановлено правила, що  погіршують становище Орендаря,  

а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання 

зобов'язань. 

 12.4. Зміни   і  доповнення  або  розірвання  цього  Договору 

допускаються     за     взаємною     згодою   сторін.    Зміни      та    доповнення,   
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що пропонуються  внести,  розглядаються протягом одного місяця 

з дати їх подання до розгляду іншій стороні.            

  12.5. За  ініціативою  однієї із сторін цей Договір може бути розірвано 

за рішенням Господарського суду у випадках, передбачених чинним 

законодавством. 

 12.6. Припинення договору  оренди не звільняє сторони від виконання 

зобов’язань за договором, що на момент його припинення залишилися 

невиконаними. Зобов’язання щодо надання комунальних послуг з постачання 

теплової енергії у повному обсязі та належної якості орендар несе до моменту 

повернення майна орендодавцеві. 

 12.7. У разі припинення (розірвання) дії договору оренди орендар 

зобов’язаний повернути орендодавцеві Об’єкт оренди в строки і на умовах, 

визначених договором та  в установленому Законом порядку надати 

документи, що підтверджують відсутність будь-яких зобов’язань за Об’єктом 

оренди. 

 12.8. Порядок та умови відновлення переданого в оренду об’єкта 

централізованого теплопостачання та його повернення. При припиненні 

договору оренди (крім випадків припинення договору внаслідок знищення 

орендованого Об'єкта) передані в оренду Об’єкта теплопостачання,  

що перебувають у комунальній власності, повинні бути повернуті 

орендодавцеві протягом десяти календарних днів з моменту припинення 

договору. У разі дострокового припинення договору оренди у зв'язку  

із смертю орендаря - фізичної особи об'єкт вважається повернутим 

орендодавцеві з дня припинення договору. Орендар повертає орендодавцеві 

орендований Об'єкт разом з усіма поліпшеннями такого Об'єкта, проведеними 

за час його оренди, незалежно від суми нарахованих амортизаційних 

відрахувань за часоренди. При цьому орендар має право залишити за собою 

проведені ним поліпшення орендованого Об'єкта, здійснені за рахунок 

власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від цього Об'єкта,  

не завдаючи йому шкоди. Інші поліпшення, проведені за рахунок власних 

коштів орендаря, залишаються у власності орендодавця, а їх вартість  

(крім вартості поліпшень, зроблених орендарем без згоди орендодавця) 

підлягає компенсації орендарю орендодавцем. Про повернення Об'єктів 

теплопостачання, що перебувають у комунальній власності, представниками 

орендодавця та орендаря складається відповідний акт.  

 12.9. Пролонгація договору оренди на новий термін здійснюється 

відповідно до вимог діючого законодавства на момент закінчення терміну 

його дії. 

 12.10. Чинність цього Договору припиняється внаслідок: 

     - знищення орендованого Об’єкта – з моменту встановлення факту такого 

знищення; 

     - ліквідації юридичної особи – орендаря або орендодавця – з моменту 

прийняття рішення про ліквідацію; 
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     - закінчення строку, на який його було укладено; 

     - достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням господарського 

суду; 

     - визнання Орендаря банкрутом та в інших випадках,  прямо передбачених 

чинним законодавством України. 

 12.11. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення майна, 

Орендодавець має право вимагати сплати неустойки у розмірі подвійної 

орендної плати  за час прострочення. 

 12.12. У разі відмови Орендодавцем у пролонгації договору, 

нарахування та сплата за самовільне перебування його на Об’єкті оренди 

не є підставою вважати договір автоматично поновленим на новий строк. 

 12.13. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, 

регулюються чинним законодавством України. 

 12.14. Цей Договір  укладено  в  4-х  (чотирьох)  примірниках, кожен  

з яких має однакову юридичну силу. 

13. Платіжні та поштові реквізити сторін: 

Орендодавець    Орендар   Балансоутримувач 

 

14. Додатки 

Додатки до  цього  Договору  є  його  невід'ємною і складовою частиною.  

До Договору додаються: 

14.1. Акт оцінки вартості майна, що передається в оренду. 

14.2. Акт приймання-передачі орендованого майна. 

14.3. Додаток 1 до договору. 

14.4. Інші документи (у разі наявності). 

 

Орендодавець  Орендар   Балансоутримувач 

 

_______________ _______________   _________________ 

М. П.   М. П.    М.П. 

 

 

 

Секретар міської ради    Наталія КТІТАРОВА 


