
II ДОГОВІР позички
м. МенаґР> 2019 року

Менська міська рада Менського району Чернігівської області в особі міського 
голови Примакова Геннадія Анатолійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», далі -  Позичкодавець, з однієї сторони та Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Менський комунальник» в особі директора Зими Василя 
Юхимовича, що діє на підставі Статуту, даті -  Користувач, з іншої сторони, уклали цей 
договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Позичкодавець зобов'язується передати, відповідно до рішення 36 сесії 7 скликання 
Менської міської ради № 642 від 04.12.2019 «Про передачу майна комунальної власності в 
тимчасове безоплатне користування (позичку)», Користувачу майно, вказане в п. 2.1 цього 
договору, у тимчасове безоплатне користування, а Користувач прийняти у безоплатне 
користування згідно з актом приймання-передачі рухоме майно.
1.2. Майно, зазначене у п. 2.1 цього договору, використовується Користувачем з метою 

забезпечення надання послуг безперебійного водопостачання жителям м. Мена.

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПРЕДМЕТ ПОЗИЧКИ
2.1. Предметом позички за цим Договором є:

№
п/п

Рік
випуску 
чи дата 
придбан 
ня

Назва об’єкта Інвентарни 
й номер

кіл-
ть,
ІП Т .

ціна, грн. Балансов
а
вартість,
грн.

1 жовтень
2019

Насос Pedrollo МС 30/50,УКТ 
ЗЕД 8413702100

101400072 1 14265,00 14265,00

2 жовтень
2019

Насос Pedrollo МС 30/50,УКТ 
ЗЕД 8413702100

101400073 1 14265,00 14265,00

3 листопа 
д 2019

Агрегат насосний ЕВВ 8 - 25- 90 101400085 1 14985,00 14985,00

4 листопа 
д 2019

Агрегат насосний ЕВВ 8 - 25 — 
110

101400086 1 16870,00 16870,00

5 листопа 
д 2019

Агрегат насосний ЕВВ 8 - 25 -  
110

101400087 1 16870,00 16870,00

6 листопа 
д 2019

Агрегат насосний ЕВВ 8 - 40 -  
ПО

101400088 1 22990,00 22990,00

Усього 6 X 100245,00

2.2. Вартість предмета позички на момент передання Користувачу становить 100245,00 грн. 
(Сто тисяч двісті сорок п’ять гривень 00 кой.)

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗИЧКИ
3.1. Позичкодавець зобов’язується надати позичку протягом 1 дня з моменту підписання цього 
Договору.
3.2. Позичка вважається переданою Позичкодавцем Користувачу з моменту підписання акту 
приймання-передачі позички та скріплення цього акта печатками.
3.3. При настанні дати вказаної в п. 4.2 цього Договору, Користувач зобов’язується протягом
одного робочого дня повернути Позичкодавцю позичку в такому самому стані, в якому вона 
перебувала на момент її передачі Користувачу, з урахуванням нормального зносу. /-Н



3.4. Позичка вважається повернутою Позичкодавцю з моменту підписання акту приймання- 
передачі позички.
3.5. Передача майна у користування не тягне за собою виникнення у Користувача права 
власності на це Майно. Власником Майна залишається Позичкодавець, а Користувач 
користується ним протягом строку дії вказаного Договору.

4. СТРОК НАДАННЯ ПОЗИЧКИ
4.1. Строк надання позички з 10.12.2019 до 31.12.2020 р.р.
4.2. Кінцевою датою користування позичкою є 31.12.2020 р.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Обов’язки Позичкодавця:
5.1.1. Своєчасно передати Позичку Користувачу.
5.1.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачу користуватися Майном на умовах цього 
Договору.
5.1.3. Після закінчення дії даного Договору прийняти від Користувача Майно.
5.2. Обов’язки Користувача:
5.2.1. Користуватися позичкою особисто та за її призначенням.
5.2.2. Підтримувати за свій рахунок позичку в належному стані.
5.2.3. У присутності Позичкодавця перевірити стан предмета позички. Якщо ця умова не буде 
виконана, буде вважатись, що предмет позички переданий в належному стані.
5.2.4. У разі прострочення повернення позички нести ризик її випадкового знищення або 
пошкодження.
5.2.5. Нести звичайні витрати щодо підтримання належного стану предмета позички.
5.2.6. Забезпечувати збереження предмета позички, електричну та пожежну безпеки, запобігати 
його пошкодженню та псуванню.
5.2.7. Не передавати, без дозволу Позичкодавця, майно у користування іншій особі.
5.2.8. Діяти добросовісно і розумно, що свідчило б про ставлення до предмета позички, як до 
власного майна.
5.3 Права Позичкодавця:
5.3.1 У будь який час розірвати цей Договір, попередивши Користувача про розірвання 
Договору за 10 днів та вимагати повернення позички.
5.3.2. У разі неповернення позички у зазначений у п.4.2 цього Договору строк, вимагати її 
примусового стягнення зі стягненням неустойки та збитків.
5.3.3. У разі повернення позички зі суттєвими пошкодженнями або недоліками вимагати від 
Користувача відшкодування збитків.
5.4. Права Користувача:
5.4.1. Використовувати Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
5.4.2. Розірвати цей Договір та вимагати стягнення з Позичкодавця збитків у разі порушення 
Позичкодавцем строку надання позички.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням 
зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням 
умов, визначених змістом зобов’язання.
6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, 
якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила 
віх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх 
зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлене дією 
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона для якої склались форс- 
мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 10 календарних днів з дати настання таких 
обставин повідомити у письмовій формі про них іншу Сторону.



6.4. Користувач не відповідає за погіршення речі, якщо це сталося внаслідок нормального її 
зношення.
6.5. При неможливості Користувачем повернути предмет позички, він повинен передати 
Позичкодавцю, за його згодою, річ такого ж роду, якості та вартості.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до виконання 
Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим 
складанням письмового документу.
7.3. Кожна Сторона вправі вимагати дострокового розірвання Договору, за умови письмового 
повідомлення іншої Сторони за 10 днів до дати припинення дії Договору.
7.4. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2020 року. Сторони 
керуючись ч. З ст.631 Цивільного кодексу України домовилися, що всі умови даного договору 
розповсюджують свою дію на всі відносини, які за своєю суттю є предметом даного договору, 
які виникли між сторонами з 10.12.2019 року.
7.5. 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.
7.6. Цей Договір укладено Сторонами при повному розумінні предмета цього Договору 
українською мовою, у двох оригінальних примірниках -  по одному для кожної Сторони, що 
мають однакову юридичну силу.
7.7. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються нормами чинного 
законодавства України.
7.8. 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.

Додаток: акт приймання-передачі;
Рішення Менської міської ради № 642 від 04.12.2019

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИИ СТОРІН, ПІДПИСИ

Менська міська рада 
Менського району 
Чернігівської області 
м. Мена, вул. Титаренка Сергія, 7 
Р/р________________

МФО 853592 
Код ЄДРПОУ 04061 
Тел.(04644) 2-11-10

Міський голова

МП
Г.А. Примаков

TOB «Менський комунальник» 
15600, Чернігівська обл., 
м. Мена, вул. Чехова, 35 
Р/г

Код ЄДРПОУ 03357978 
Тел.(о їб її^ )  3 - / 3 -  ДЗ

,Ю. Зима




