
  

Додаток 

до рішення міської ради 

від ___________№ __________ 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕМОРАНДУМ №1-ІМ 

(ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР) 

між Кам`янською міською радою та ТОВАРИСТВОМ  

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

«БІЛДІНГ БУД» 

 

 

м. Кам’янське                                                                          «01» липня 2020 р. 

 

         Кам’янська міська рада, в особі, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради Сауся Костянтина Вікторовича, 

який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(далі – Сторона 1), з однієї сторони, та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БІЛДІНГ БУД», в 

особі директора Лісовця Олександра Олексійовича, який діє на підставі Статуту 

(далі Сторона 2),  

з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

МЕМОРАНДУМ (ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР) (надалі іменується 

«МЕМОРАНДУМ» або «ДОГОВІР») про таке: 

1. МЕТА МЕМОРАНДУМУ 

1.1.  Метою Меморандуму є взаємодія та координація діяльності  

Сторони 1 та Сторони 2 для взаємодопомоги та отримання очікуваного 

результату на об’єктах інфраструктури міста шляхом встановлення/будівництва 

зупиночних комплексів на території міста Кам’янське. 

1.2.  Для досягнення поставленої мети координація діяльності Сторін буде 

здійснюватися шляхом:  

- обміну  інформації про плани діяльності; 

- сприяння у проведенні інформаційної кампанії;  

- проведення засідань та «круглих столів» із залученням фахівців відповідної 

сфери діяльності;  

- спільного просування ініціатив щодо реалізації відповідних рішень; 

- сприяння в оформлені відповідних дозвільних документів, тощо. 

2. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ 

2.1. Підписанням Меморандуму сторони засвідчують, що діють  

на засадах паритетності і мають наміри спрямувати зусилля на поліпшення 

інфраструктури міста,  зробити місто привабливим, а також покращити умови 

мешканців міста під час очікування міського транспорту. 
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2.2. Предметом даного інвестиційного Меморандуму є «Інвестування  

у встановлення/будівництво зупиночних комплексів на території міста 

Кам’янське». 

2.3. Меморандум є документом, який встановлює основні засади 

взаємодії Сторін, є правовою підставою для укладення додаткових договорів,  

і на підставі даного Меморандуму Сторони мають здійснювати координацію 

своїх дій для досягнення мети, встановленої цим Меморандумом. 

2.4. Взаємодія Сторін в реалізації заходів відбувається шляхом 

використання наявних у Сторін можливостей та ресурсів. 

2.5. У процесі досягнення спільних цілей Сторони будують свої 

взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів 

кожного з них, створення режиму максимальної підтримки та сприяння  

у напрямку:  

2.5.1. Поліпшення інфраструктури міста, покращення умови мешканців 

міста під час очікування міського транспорту та залучення інвестицій 

Стороною 2 для реалізації даного заходу; 

2.5.2. Формування спільних тимчасових робочих груп для виконання 

заходів та їх впровадження; 

2.5.3. Співробітництва для досягнення мети встановленої даним 

Меморандумом; 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕМОРАНДУМУ 

3.1. Реалізація заходів щодо поліпшення інфраструктури міста,  

досягнення привабливості міста, покращення умов мешканців міста під час 

очікування міського транспорту, за рахунок залучення інвестицій Сторони 2   

з подальшим утриманням побудованих зупиночних комплексів  

(ремонт, санітарна обробка, утримання у належному санітарному стані, 

забезпечення освітлення тощо): 

3.2. Сторона 2 здійснює встановлення/будівництво зупиночних 

комплексів на території міста Кам’янське в кількості 100 одиниць: 

№ 

п/п 

Напрямки місць розташування для встановлення/будівництва 

зупиночних комплексів на території міста Кам’янське 

1 просп. Свободи від площі ДМК до Залізничного вокзалу 

2 просп. Аношкіна до зупинки по вул. Колеусівська 

3 сел. Карнаухівка 

4 просп. Конституції до зупинки по вул. Дунайська (БАМ) 

5 просп. Свободи до зупинки по вул. Слісаренка 

6 просп. Ювілейний до зупинки по вул. Дніпропетровська 

7 сел. Романково 

8 Лівий берег 
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3.3. Сторони проводять обмін інформацією з питань впровадження 

заходів з підготовки та реалізації заходів з встановлення/будівництва 

зупиночних комплексів на території міста Кам’янське. 

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Сторона 2 в порядку і у строки, визначені у цьому Меморандумі 

зобов’язана: 

4.1.1. Фінансувати в повному обсязі встановлення/будівництво 

зупиночних комплексів на території міста Кам’янське в місцях визначених  

п.п. 3.2. даного Меморандуму; 

4.1.2. Вжити всіх необхідних заходів для дотримання під час 

встановлення/будівництва зупиночних комплексів на території міста 

Кам’янське архітектурних вимог, розмірів та ескізів наданих у складі 

конкурсної пропозиції;  

4.1.3. Організувати розробку, узгодження і затвердження необхідної  

для встановлення/будівництва зупиночних комплексів документації  

у встановленому чинним законодавством України порядку;  

4.1.4. Облаштувати зупиночні комплекси лавками, урнами, твердим 

покриттям, освітленням; 

4.1.5. Встановлення/будівництво зупиночних комплексів здійснити 

протягом 4х років з дати підписання даного Меморандуму; 

4.1.6. Після встановлення/будівництва зупиночних комплексів 

забезпечити проведення ремонтних робіт, санітарної обробки, утримання  

у належному санітарному стані, освітлення побудованих зупиночних 

комплексів для задоволення потреб мешканців міста та  дотримання правил 

благоустрою міста відповідно до п.п. 3.2. даного Меморандуму не менше ніж 

15 (п’ятнадцяти) років з дня завершення встановлення/будівництва 

зупиночних комплексів; 

4.2. Сторона 2 має наступні права: 

4.2.1. Здійснювати функції генерального підрядника в процесі 

встановлення/будівництва зупиночних комплексів. При цьому Сторона 2 може 

на власний розсуд залучати третіх осіб і укладати з ними відповідні угоди; 

4.2.2. Вчиняти дії, необхідні для оформлення дозвільних документів; 

4.2.3. Згідно з нормами чинного законодавства (у разі необхідності), 

відповідно до ч. 2 ст. 134 Земельного кодексу укласти договори оренди 

земельних ділянок для встановлення/будівництва зупиночних комплексів  

на територіях відповідно до п.п. 3.2. даного Меморандуму;  

9 Район Черемушки 

10 містечко Дніпробуд 



 

                                                               4                                 Продовження додатка 

 

 

4.2.4. Після завершення встановлення/будівництва зупиночних 

комплексів, згідно з нормами чинного законодавства, відповідно до ч. 2 ст. 134 

Земельного кодексу укласти договори оренди земельних ділянок на яких 

розміщені зупиночні комплекси (у разі необхідності) на строк, не  менше  

ніж 15 (п’ятнадцять) років з дати укладення відповідного Договору оренди 

земельної ділянки; 

4.2.5. Вимагати від Сторони 1 виконання умов Меморандуму; 

4.2.6. Залучатися на оперативні наради з питань благоустрою міста тощо 

та залучатися до об’їздів території міста. 

4.2.8. Сторона 2 має інші права, які передбачені Меморандумом та/або 

чинним законодавством України. 

4.3. Сторона 1 в порядку і у строки, визначені у цьому Договорі 

зобов’язана: 

4.3.1. Організувати погодження місця встановлення/будівництва 

зупиночних комплексів на відповідних земельних ділянках; 

4.3.2. Надати Стороні 2 повне сприяння в розробленні та погодженні 

ескізів/схем зовнішнього вигляду зупиночних комплексів, які Сторона 2 

пропонує встановити/ на території зазначеної у п.п. 3.2. даного Меморандуму; 

4.3.3. Укласти (при необхідності)  із Стороною 2 договори оренди 

земельних ділянок для встановлення/будівництва зупиночних комплексів  

на території визначеної у п.п. 3.2. даного Меморандуму; 

4.3.4. Сприяти Стороні 2 у здійсненні дій для швидшого завершення 

встановлення/будівництва зупиночних комплексів; 

4.3.5. Після завершення встановлення/будівництва зупиночних 

комплексів, згідно з нормами чинного законодавства  укласти (у разі 

необхідності) із Стороною 2  договори  оренди  земельних ділянок  

на 15 (п’ятнадцять) років з дати укладення відповідного Договору оренди 

земельної ділянки; 

4.3.6. Виконувати інші обов’язки відповідно до Меморандуму  

та Законодавства України. 

4.4. Сторона 1 має наступні права: 

4.4.1. Вимагати належного виконання Стороною 2 зобов’язань відповідно 

до даного Договору; 

4.4.2. Отримувати від Сторони 2 інформацію про стан та строки 

встановлення/будівництва зупиночних комплексів; 

4.4.3. Сторона 1 має інші права, які передбачені Меморандумом  

та чинним законодавством України. 

5. ГАРАНТІЇ 

5.1. Сторона 2 гарантує, що після завершення інвестування  

у встановлення/будівництво зупиночних комплексів, Сторона 2 бере на себе 
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зобов’язання здійснювати ремонтні роботи, санітарну обробку, утримання  

у належному санітарному стані, забезпечення освітленням 

побудовані/встановлені зупиночні комплексів для задоволення потреб 

мешканців міста та  дотримання правил благоустрою міста впродовж, 

щонайменше 15 (п’ятнадцяти) років. 

5.2. Сторона 1 гарантує Стороні 2, що впродовж 15 (п’ятнадцяти) 

років з дати завершення встановлення/будівництва зупиночних комплексів 

Сторона 1 не буде  ініціювати одностороннє розірвання даного Меморандуму, 

при умові дотримання Стороною 2 умов даного Меморандуму; 

5.3. У випадку одностороннього розірвання Стороною 1 даного 

Меморандуму, Сторона 1 зобов’язується компенсувати Стороні 2  

всі документально підтверджені витрати на встановлення/будівництво 

зупиночних комплексів. 

5.4. Гарантії та відповідальність, встановлені п.п. 5.2. та 5.3. даного 

Меморандуму. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Жодна із Сторін не має права передавати будь-якій третій стороні 

свої права та обов’язки за цим Меморандумом без письмової згоди іншої 

Сторони. 

6.2. Зміни до цього Меморандуму  вносяться за взаємною згодою Сторін, 

що оформляється додатковою угодою до Меморандуму. 

6.3. Додаткові угоди до Меморандуму є його невід’ємними частинами, 

якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені  

їх печатками. 

6.4. При виникненні розбіжностей під час виконання умов Меморандуму 

Сторони вирішують їх за взаємною згодою. 

6.5. Меморандум набирає чинності з дати підписання уповноваженими 

представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх 

зобов’язань за даним Меморандумом. 

6.6. Даний Меморандум підписано на засадах добровільності  

та взаємодопомоги між Сторонами. 

6.7. Сторони домовилися, що дія даного Меморандуму, після 

закінчення їх строку продовжується на такий же строк та на таких же умовах  

за умови, що Сторони належним чином виконували свої зобов’язання та якщо 

жодна із Сторін не надасть іншій Стороні повідомлення про свій намір 

припинити дію даного Меморандуму. Повідомлення про намір припинити дію 

відповідного даного Меморандуму має бути подано відповідною Стороною не 

пізніше ніж за 6 місяців до завершення його строку дії. 

6.8. У випадку завершення строку дії Меморандуму, Сторона 2 буде мати 

переважне право перед іншими особами на укладення нового Меморандуму, 

та/або Договорів оренди земельних ділянок (у разі необхідності),  
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на встановлені/побудовані зупиночні комплекси  на території визначеної  

у п.п. 3.2. даного Меморандуму.  

6.9. Цей Меморандум складено на 6 сторінках в двох автентичних 

примірниках українською мовою, однакової юридичної сили, по одному  

для кожної із Сторін.  

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Кам’янська міська рада 

Адреса: 51931, Дніпропетровська  

область, м. Кам`янське, майдан Петра 

Калнишевського, 2 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської 

ради 

 

___________________К.В. Саусь 

 

 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

«БІЛДІНГ БУД» 

Адреса: 51911, Дніпропетровська 

область, місто Кам’янське,  

вулиця Республіканська, будинок 41 

 

 

 

Директор ________ О.О.Лісовець 

 

 

 

       Секретар міської ради                                             Олександр ЗАЛЕВСЬКИЙ 

 


