
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

    

Від 12.07.2018р. №1514 
м. Вінниця 

 

 

Про надання згоди на укладення 

договору оренди обладнання котельні 

по вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2-Е      

 

       Керуючись підпунктом 1 пункту а) статті 29, частиною 1 статті 52 та 

частиною 6 статті 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

з метою забезпечення тепловою енергією в опалювальний період мешканців по 

вулицях Андрія Первозванного, Миколи Ващука, Михайла Стельмаха, Василя 

Порика, Воїнів Інтернаціоналістів, Келецька і проспекту Юності, враховуючи 

пропозиції виконавчого комітету міської ради, розглянувши лист товариства з 

обмеженою відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк ЛТД», виконавчий 

комітет міської  ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати згоду на укладення договору оренди обладнання котельні  

товариства з обмеженою відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк ЛТД» за 

адресою: м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 2-Е для виробництва 

теплової енергії. 

2. Надати дозвіл комунальному підприємству Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» укласти договір оренди об’єкта зазначеного в 

пункті 1. даного рішення.  

3. Затвердити форму договору оренди об’єкта зазначеного в пункті 1. 

даного рішення згідно з додатком до даного рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови М. Форманюка. 

 

 

 

 

Заступник міського голови       М. Форманюк 

 

 

 



 

Додаток   

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 12.07.2018 р. №1514 

 

Договір оренди №____ 

                                                      обладнання  котельні 
м. Вінниця                                                                                     “____” ____________ 20___р. 

 

Сторони:  

 Орендодавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Теплокомуненерго Маяк 

ЛТД» в особі директора Петровського Євгенія Івановича, діючого на підставі Статуту, з однієї 

сторони, та Орендар Комунальне підприємство Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» в особі генерального директора Бульбаса  Сергія Валерійовича, 

діючого на підставі Статуту з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 

  

 

     Предмет договору. 
1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування індивідуально 

визначене майно з вироблення теплової енергії надалі «Обладнання котельні» перелік та 

склад яких наведений в Додатку №1, який є невід’ємною частиною  Договору . 

1.1.1.Характеристика «Обладнання котельні»‚ що орендується. 

1.1.2. Адреса: м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 2-Е. 

1.1.3. Вартість «Обладнання котельні» ‚ що орендується становить 48 736 733, 34 грн. (сорок 

вісім мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сімсот тридцять три грн. 34 коп.) без ПДВ.  

1.1.4. Стан «Обладнання котельні» ‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду  

задовільний. 

 1.1.5. «Обладнання котельні»  належить Орендодавцю на праві приватної власності згідно 

Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76248060 від 19.12.2016 р.  

 1.1.6. На «Обладнання котельні» не встановлено обмеження (обтяження) та інші права 

третіх осіб. 

1.1.7. Одночасно з правом користування «Обладнанням котельні» Орендар отримує право 

користування земельною ділянкою в розмірі 0,5384га . 

 

2. Мета та умови використання об'єкту оренди. 
2.1. «Обладнання котельні»  передається в оренду для виробництва теплової енергії .  

 

3. Термін оренди. 
3.1. Термін оренди складає два роки одинадцять місяців з моменту підписання Акту 

приймання-передачі «Обладнання котельні» (Додаток№1), який є невід’ємною частиною  

даного Договору.  

3.2. Термін оренди може бути скорочений лише за письмовою згодою сторін шляхом 

укладення відповідного Договору про внесення змін.  

3.3. Орендар має право відмовитися від даного Договору‚ письмово попередивши 

Орендодавця в термін 30 діб. При цьому сплачена наперед орендна плата Орендареві не 

повертається. 

3.4. Після завершення строку договору Орендар має переважне право поновлення його на 

новий термін. В цьому випадку, якщо жодна зі Сторін в термін 30 діб до завершення цього 

Договору оренди обладнання письмово не сповістить про свій намір його розірвати, цей 

Договір оренди обладнання автоматично продовжується на той самий строк на тих самих 

умовах». 



 

4. Орендна плата. 
4.1. Розмір орендної плати за весь об’єкт‚ що орендується‚ складає  200 000 (двісті тисяч грн. 

00 коп.) в місяць. 

4.2. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно в безготівковому порядку на 

розрахунковий рахунок Орендодавця на протязі п’яти банківських днів з дня передачі 

(направлення) рахунку Орендарю. 

4.3. Орендар починає сплачувати Орендодавцю орендну плату з 1 жовтня 2018 року, тобто з 

початку промислової експлуатації «Обладнання котельні».  

4.4. Орендна плата за кожний  наступний  місяць  визначається шляхом  коригування  орендної 

плати за попередній місяць на індекс споживчих цін (індекс інфляції)  за  наступний  місяць,   

розрахований   Державною  службою  статистики  України та розміщений на офіційній веб-

сторінці служби.  

4.5. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами за згодою сторін у разі: 

 4.5.1. Зміни умов господарювання, передбачених договором.  

4.5.2. Зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок 

інфляції.  

4.5.3. Погіршення стану Об'єкту оренди не з вини Орендаря, що підтверджено документами.  

4.6. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що 

визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.4.5 

даного Договору не застосовується на оплачений термін.    

 4.7. Вартість споживання енергоресурсів для виробництва теплової енергії та комунально- 

побутових потреб котельні  не входить до орендної плати. 

 

5. Порядок передачі об’єкта в оренду. 
5.1. Приймання-передача об’єкта‚ що орендується‚ здійснюється двосторонньою комісією‚ що 

складається із представників Сторін.  

5.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити 

до передачі об’єкта‚ що орендується‚ протягом двох діб з моменту підписання  Даного 

Договору.  

5.3. «Обладнання котельні»  повинно бути передано Орендодавцем та прийнято Орендарем 

протягом двох діб з моменту початку роботи двосторонньої комісії.  

5.4. При передачі «Обладнання котельні»‚ складається акт приймання-передачі‚ який 

підписується членами двосторонньої комісії.  

5.5. Об’єкт‚ що орендується‚ вважається переданим в оренду з моменту підписання Акту 

приймання-передачі «Обладнання котельні» (Додаток№1), який є невід’ємною частиною  

даного Договору.  

6. Права та обов’язки сторін. 
6.1. Обов'язки Орендаря: 

6.1.1. Використовувати об’єкт‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням у 

відповідності до п.2 даного Договору, здійснювати користування «Обладнання котельні» 

згідно правил технічної експлуатації, яке виключає його пошкодження, або понад 

нормативний знос. 

6.1.2. Забезпечити експлуатацію «Обладнання котельні» кваліфікованим персоналом. 

6.1.3. Своєчасно здійснювати орендні платежі.  

6.1.4. Самостійно і за власний рахунок здійснювати капітальні та поточні  ремонти 

«Обладнання котельні» ‚ що орендується‚ протягом терміну оренди.  

6.1.5. Нести всі витрати з експлуатації «Обладнання котельні». 

 6.1.6. Утримувати «Обладнання котельні» у повній справності. 

 6.1.7. Не здійснювати без письмової згоди Орендодавця заміну обладнання, встановлення 

нового обладнання, реконструкцію, перебудову‚ добудову та перепланування «Обладнання 

котельні»‚ що орендується. 

6.1.8. Негайно, але не пізніше 2 календарних днів з моменту пошкодження повідомляти 

Орендодавця про пошкодження обладнання. 



6.1.9. Причини пошкодження визначаються комісією у складі відповідальних осіб від 

Орендаря та Орендодавця які фіксуються відповідним Актом.  

6.1.10. Орендар несе витрати з ремонту у разі, якщо необхідність цього ремонту виникла у 

зв’язку з порушенням Орендарем правил технічної експлуатації «Обладнання котельні», що 

орендується.  

6.1.11. Дотримуватись правил пожежної, екологічної, технічної, санітарної безпеки та нести 

відповідальність за їх порушення. Підтримувати території‚ прилеглі до об’єкта‚ що 

орендується‚ та земельну ділянку в належному  стані  

6.1.12. За власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій об’єкта‚ що 

орендується.  

6.1.13. Безперешкодно допускати на об’єкт‚ що орендується‚ представників Орендодавця з 

метою перевірки його використання у відповідності до умов даного Договору.  

6.1.14. Нести інші обов’язки як користувач «Обладнання котельні» ‚ що орендується. 

 6.1.15. Орендар самостійно і від власного імені укладає договори щодо надання комунальних 

послуг у повному обсязі із спеціалізованими організаціями . 

6.1.16. За умови узгодження тарифу на теплову енергію з НКРЕ КП Орендар на протязі всього 

строку оренди зобов’язується купувати не менше 1000 (одної тисячі ) Гкал теплової енергії 

на місяць , яка виробляється Орендодавцем на когенераційних установках та твердопаливній 

котельні в порядку та на умовах визначених окремим договором. 

6.1.17. Орендар самостійно і від власного імені оформлює дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення та сплачує екологічний 

податок у відповідності до діючого законодавства. 

6.1.18. Передавати «Обладнання котельні»‚ що орендується‚ або його частини в суборенду 

лише за письмовою згодою Орендодавця. 

6.2. Права Орендаря:  

6.2.1. Вимагати передачі йому в оренду  «Обладнання котельні» у технічно справному стані, 

який перевіряється при фактичній передачі. 

6.2.2. Упорядкувати територію‚ прилеглу до об’єкта‚ що орендується‚ на власний розсуд з 

урахуванням п.6.1.7. даного Договору. 

6.3. Права Орендодавця: 

 6.3.1. Орендодавець має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку 

використання Орендарем «Обладнання котельні» ‚ що орендується‚ у відповідності до умов 

даного Договору, попередньо узгодивши дату та час проведення перевірки.  

6.3.2 Розірвати договір в односторонньому порядку в випадку порушення Орендарем умов 

цього договору письмово повідомивши про це не пізніше ніж за 30 днів. 

6.4. Обов’язки Орендодавця : 

6.4.1. Ознайомити Орендаря з правилами технічної експлуатації майна‚ що орендується‚ і за 

необхідності направити свого фахівця для проведення відповідного інструктажу на місці 

експлуатації в строк який визначений Сторонами; 

6.4.2. Надавати інформаційне та консультаційне сприяння Орендареві щодо порядку 

правильної експлуатації майна‚ що орендується, шляхом який буде визначений Сторонами. 

6.4.3.Повідомляти Орендаря про будь-які дії чи події, які відомі Орендодавцю або настання 

яких Орендодавець може передбачити та які перешкоджатимуть та/або унеможливлять 

використання Орендарем Об’єктів оренди, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати 

настання таких подій або не пізніше ніж через 5 (п’ять) днів, якщо такі дії та/або події було 

неможливо передбачити. 

 

7. Страхування об’єкта оренди. 
7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження  Об’єкта оренди чи його частини несе 

Орендар.   

7.2. Згідно з цим Договором «Обладнання котельні» підлягає страхуванню на весь період 

оренди.  

7.3.Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар.   



7.4. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка 

повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати 

його і вимагати відшкодування витрат на страхування.  

 

8. Порядок повернення Орендодавцю «Обладнання котельні» ‚ що 

орендується. 
8.1. Повернення Орендодавцю «Обладнання котельні» ‚ що орендується‚ здійснюється 

двосторонньою комісією‚ що складається із представників сторін.  

8.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити 

до передачі об’єкта‚ що орендується‚ протягом двох діб до моменту закінчення терміну 

оренди.  

8.3. Протягом терміну за п.8.2 Даного Договору Орендар зобов’язаний виїхати з об’єкта‚ що 

орендується‚ та підготувати його до передачі Орендодавцю.  

8.4. «Обладнання котельні»‚ що орендується‚ повинен бути переданий Орендарем та 

прийнятий Орендодавцем протягом двох діб з моменту початку роботи двосторонньої комісії.  

8.5. При передачі «Обладнання котельні»‚ що орендується‚ складається Акт здачі-

приймання‚ який підписується членами двосторонньої комісії.  

8.6. «Обладнання котельні»‚ що орендується‚ вважається фактично переданим 

Орендодавцю з моменту підписання акту здачі-приймання.  

8.7. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві «Обладнання 

котельні» у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав його в оренду з 

урахуванням нормального зносу.  

8.8. Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей «Обладнання котельні», 

пов’язаних із зміною його стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному 

сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір 

розв’язується у судовому порядку. 

8.9. Здійснені Орендарем витрати на капітальні та поточні ремонти «Обладнання котельні» 

не підлягають відшкодуванню.  

8.10. Здійснені Орендарем відокремлювані покращення «Обладнання котельні»‚ є 

власністю Орендаря.  

8.11. Поліпшення стану «Обладнання котельні», проведені Орендарем за письмовою згодою 

з Орендодавцем, підлягають  відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування 

Орендарю витрат за проведені ним поліпшення визначаються окремою угодою сторін. 

8.12. Заміна обладнання, встановлення нового обладнання, реконструкція, перебудова‚ 

добудова та перепланування «Обладнання котельні»  виконані без письмового погодження 

з Орендодавцем не підлягають відшкодуванню. 

 

9. Відповідальність сторін. 
9.1. Орендар несе наступну відповідальність за даним Договором:  

9.1.1. У випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі подвійної облікової 

ставки НБУ за кожен день прострочення.  

9.1.3. У випадку нецільового використання об’єкта‚ що орендується‚ штраф у розмірі                            

10 (десять)% від суми договору .  

9.1.4. За передачу «Обладнання котельні»‚ що орендується‚ або його частини в суборенду 

без письмової згоди Орендодавця штраф у розмірі 10 (десять)% від суми Договору. 

9.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за даним Договором:  

9.2.1. У випадку прострочення по здачі Орендареві «Обладнання котельні»‚ що 

орендується‚ пеня в розмірі 3 (три)% від місячної орендної плати за кожен день прострочення.  

9.3. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 

порушенням умов, визначених змістом цього Договору; 

9.4. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини 

(умислу чи необережності); 



9.5. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо 

вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього 

Договору. 

 

10. Інші умови. 
10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до  моменту 

повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.  

10.2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з 

обов’язковим складанням письмового документу.  

10.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше 

не встановлено Договором або законодавством України, за винятком випадків‚ коли одна із 

сторін систематично порушує умови даного Договору та свої зобов’язання.  

10.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між 

Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в 

судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному 

відповідним чинним законодавством України.  

10.5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються нормами чинного 

законодавства.  

10.6. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

10.7. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами 

відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій 

угоді, цьому Договорі або чинним законодавством України. 

10.8. Орендодавець за даним Договором втрачає право розпорядження об’єктом‚ що 

орендується‚ на термін оренди без письмової згоди Орендаря. 

10.9. Орендар має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах. 

10.10. Орендар має статус платника податку на додану вартість. 

10.11. Орендодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних 

умовах. 

10.12. Орендодавець має статус платника податку на додану вартість. 

10.13. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із 

сторін.  

10.14. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, 

попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього 

Договору, втрачають юридичну силу.  

10.15. Додатки до даного Договору складають його невід’ємну частину. 

До Даного Договору додається: акт приймання-передачі обладнання котельні. 

 

                                                Місцезнаходження та реквізити Сторін. 

Орендодавець: 

 

Орендар: 

 

 

 

Заступник міського голови        С. Тимощук 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент комунального майна міської ради 

 

Герасимюк Наталія Володимирівна 

 

Заступник начальника відділу використання 

нерухомого майна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


