
ДОДАТКОВА УГОДА 
До договору оренди від 01.01.2003 року 

цілісного майнового комплексу -  споруд та обладнання на них комунального
водопостачання та водовідведення

м. Мена 31.05.2019

Менська міська рада Менського району Чернігівської області в особі міського 
голови -  Примакова Геннадія Анатолійовича, який діє на підставі Закону України 
«Про місцеве самоврядування» (Орендодавець) та Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Менський комунальник» в особі директора Зими Василя 
Юхимовича, що діє на підставі Статуту (Орендар), уклали цю угоду про слідуюче: 

в зв’язку з прийняттям рішення №243 від 31.05.2019 «Про продовження терміну 
дії Договору оренди комунального майна з ТОВ «Менський комунальник» згідно 
якого дію Договору оренди цілісного майнового комплексу -  споруд та обладнання 
на них комунального водопостачання та водовідведення від 01.01.2003 зі змінами та 
доповненнями, продовжено до 01.06.2021.

У зв’язку з викладеним Сторони прийшли до згоди про наступне:
1. Внести зміни до Договору оренди цілісного майнового комплексу -  споруд та 

обладнання на них -комунального водопостачання та водовідведення від 
01.01.2003 зі змінами та доповненнями укладеного між Менською міською 
радою Менського району Чернігівської області та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Менський комунальник» (правонаступник ЗАТ «Менський 
комунальник»), виклавши пункт 10.1 в наступній редакції:
«10.1. Цей Договір набирає чинності з 01 червня 2019 року та діє до 01 червня 
2021 року»;

2. Надати з 01.06.2019 по 31.12.2019 ТОВ «Менський комунальник» пільгу, 
зменшивши орендну ставку за користування майном, що передається в оренду, 
0,04% в рік від вартості майна.

3. Всі інші умови Договору залишаються незмінними.
4. Дана додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, складена українською 

мовою в 2-х аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу.
5. Юридичні адреси, реквізити Сторін та підписи:

«Орендар»

ТОВ «Менський комунальник» 
15600, м. Мена, вул. Чехова, 35

---------- 7Г~
-------------— / / ______

Ю. Зима

«Орендодавець»

Менська міська рада 
15600, м. Мена, 
вул. Титаренка

Міський
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Менська міська рада Менського району Чернігівської області в особі міського 
голови -  Примакова Геннадія Анатолійовича, який діє на підставі Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» (Орендодавець) та Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Менський комунальник», в особі директора Зими 
Василя Юхимовича, що діє на підставі Статуту (Орендар), уклали цю угоду про 
наступне:

у зв’язку з прийняттям рішення сорок другої сесії сьомого скликання Менської 
міської ради від 26.08.2020 року №397 «Про продовження терміну дії Договору оренди 
комунального майна з ТОВ «Менський комунальник» Сторони прийшли до згоди про 
наступне:

1. Продовжити термін дії Договору оренди цілісного майнового комплексу -  
споруд та обладнання на них комунального водопостачання та водовідведення 
від 01.01.2003 року, зі змінами та доповненнями укладеного між 
Менською міською радою Менського району Чернігівської області та 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Менський комунальник» 
(правонаступник ЗАТ «Менський комунальник») до 01 червня 2026 року. 
Додаткова угода набирає чинності з 01 червня 2021 року.»;

2. Пункт 1.1. викласти в наступній редакції: «1.1 .Орендодавець передає, а Орендар 
приймає в строкове платне користування цілісний майновий комплекс -  споруд 
та обладнання на них комунального водопостачання та водовідведення (надалі - 
майно), загальною вартістю 8001481,47 грн. (вісім мільйонів одна тисяча 
чотириста вісімдесят одна гривня грн.,47 коп.), відповідно до Звіту про оцінку 
майна від 01 серпня 2020 р.».

3. Всі інші умови Договору залишаються незмінними.
4. Дана додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, складена українською 

мовою в 2-х аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу.
5. Юридичні адреси, реквізити Сторін та підписи:

«Орендодавець» «Орендар»
Менська міська рада Менського району ТОВ «Менський комунальник» 
Чернігівської області { 15600, м. Мена, вул. Чехова, 35
15600, м.Мена, \ ____________________________________
вул. Титаренка Сергія/ 7




