
ДОГОВIР ОРЕНДИ ltn trll :,aOF{ЦilliСtlОГО МаritlОШОГ0 КOМП,[0ксI 
"r;;ра;""r";, Tpnrlcпopl.y.lrIIIIro -|,еIIла ,I,a

{,fu2005 року 
елскl'рпЧIrоТ енергiI у пliстi CYn'"

м. CyMl.t
Суласько MicoKa рпOа в осо,бi вакоцую,lо2о oбoB'llзtclt, цfuigltо еоловlt Клочка Серziяl}о,п,оr)tшuровItча, якИй дiа на гtiдставi Зоко"у V*n.ir;;';;" о мiсцете спмоврядування в )rKpaihi'',надалi "Орендодавець" ,з oono.o bnr, ,u uroorrprr",ouo з oбlrc:r'cettoto 

-вiiповiс)аtыdспuо
"Су,цпmепЛоенар2о" в особ'i i"nirryio,rozo t)бов'лзКч Oup,run opa Смерmлка Серziл lopicBu,to,
Ж1#: Jfi , :n'#ilfJ,ilH,i ; Н*;:жlНу;;.;;;' ; 

"-r, р,, o,i i"oo,i . Ъ,о р o,,,t,,, у кл а,, 
"

LL ОРОНЛОДаВСЦЬ ПеРеЛас, - Оо.:фrЩуЦ Дl;ЖУ'Iпо""* кориýт"yвання настчпllийцi,rriсниЙ шtайновиЙ коfiллекС no опробп"цгву, транСпортуваннtо тЕпла 
"о 

*л.п"рrчlлоi ешергii уl,tiстi Суми, (надалi€б",п, op",ir,ii,".-1.n i 
"rpTi.To 

onbrb-u"r"u,lelto вiдповiдно до ак,гу оцiнки,сlfiаДеног() на 0l'08'2005 рокУ в cYMi 36s25 tl; сrр"^-rть щiсть мiльйоtliв вiсirисо.г двадця,гьП'ЯТЬ ТИСяч uо"по":I:,у'*фЙiр", SO копiйоlс i"lii]**,iо"rд, .u.*"i;;;;," вартiспо). дктo.llll*и BaPTocTi йайна, Що переда."r., 
" оропду, ,о пр"ffiл:;;;;Jоl.,rоr*"* 

фондiв,г,D3paxylloк орендшоi платИ с невiд'смними частицами flоlЪвору. Смад i впртiсть,Об'екry можезпti'1tова'иСя v разi перслачi Ор.пдЙЦем Орендар,о ооо-почого майпа чи теплови.\ Mepe)t( llп0уму BapтocTi переданОго майна вiдповiдниМи lыr"i" й']iоrо Доrоuору.l'2 Г[рпшо nu T::'jY об'екry ореiци ор"щчр оrййu'rrа п,iдставi рiшенпя сул,lськоi MicbKoi
Нi;НjJi*'fr'lХj,'9i,::ч:Тg'l2вs , мЁ "прЪ ;;;;;;""" в MicTi суми едиtlогtr цiлiсного
?,т()Itittillýредачу;,;нff Т,:жI",л,цiллц: jщ;н.#,r*дъ:нfu *:;.:днlНт{,llлл та електрI,1чноТ еrIергiТу п,liстi Суми падаr,а,рi,л.ннЙЪумськоТ п.tiськоi:РаДи вiд 05 сорrтня

;J*i:'fi,{;Ji,11,;#.'.*:*n,*ji:*"д;fr ;;Ё".,. i^я-оuп,.о noni,,;;;.;;,," виробничтву.
l,J, СJб'екг оренди орu*оЪу"о'я окремо вiд iншого мдйна С)рендаря, tta liогr.r бtlлtанr:i ,.lЗ;;l'Jl^lа.lеННлГ'l 1.ot.o, uю цр майно е орсuдоваltим у вiltпсlвiдrlостi до ,r..r6 iii"Ъ*.-пя (Ст.аttдпрLл:)

3i'Ij;:БЩ'|Б 
^i-Hl*'* 

z "ЬuПu*i'il',",,оро*чuого н(u(Азом мiнiстч:рстuu ЙiЙ".;о yK;ra,.lil1,1 вiл
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",,r 
а м и J{cl г о в о ру, 2,2 Орешдодавець зобовiязаllпй передати Орендарrо MariHo в орепду в l0- денний строк змOмеuту пiдписання ilоговору по Акту прийому-передачi вказаного майна.2,3, Передача MaliHa в оренду'.дiй."rоЬ.; 

"" ;;;;;.i, ftиЗна.tеtliй в дк.гi сlцiнки t.tьсlгоMaiil.ta.

oo*",r.ir*',l|-flЖ,:-J::::::1::|."*' По опричрtняс за ссlбоtо tlередачi пр.,ва власцосr.i оренларЁ.
оr,-riйр -.й,;};;J]i:;;"fiЖ,iJ':I;,НЦ'J,,ill"по"' територiальпЪт 

"ро.',uпи 
шriстi'су**. u

}"5' У u'оп*пv.|_lэiрвапня.до'9uорУ Ь;йъ;-iнчеп,л TepMiHy йогсl лii,га, uiдмtlви Bi;r iitlгоllродоl})t(еlrнл або бrтtпсруТстl]а (лiквiдаiriт) i)роплоро - oi,i .Ьооп""rйrи no*"p;;; орендодашцtl(абО ЮРИДИЧШiй ОСОбiо ЯКУ onrn 
" 
I};;Й OЁ.-"lir-,r*,'.- ,-р",с1к)i яItа пизнаtlаf:тьсп ila пiдс,r,irвiперсдаR*пьlrого бa,llaHc)/ ,га акта. o,1il,tKи, склале}I0г0 за дашнми ilлвентарпзttцii t.ta мONlеп,гприп}tl'tglJtlя лiТ ,ЩоговорУ (за пtето,гtикоlо вi/tповiлttо лсr n""ro.o закон0,1lавс.гва). звiре1.10г0 ,} iIl(T(lMпpl'iiirttttlttЯ ,, 

'1средirчi 
Об'екта орендИ в ope'lly. об'ект орý}tди вIJа)I((.с'.ься rlOBeг,пyT.I.IN4 з ful.io,cl.i'.\,п l,/ln IJ cil н ltл сторЬн ам lt А кта при ItrM он л,r-п*lr*дпч i.

?"6, JIкlдо OpeHltap припустиь пqгiршеrrня c.a}ly орý}lдоsаI{ого птайна або його загибель, тпBill ntlBlticT'lo вiдiлкdдовуа-ОрЬндод^пu, urрurи, якч{о нв,дORеде! що погiршення або загибсl.rtьмаllttа,шiлб5иисrt не з його винк. 
^' _.. 

' -r---a' r'v ?Av

t r /l wr vpr;llllllil IIJIa'I'll. tt
3, ! ,.Сlума ореlцЬсrТ пла'и за цjлitlr,lлiгл'; uo,,i:ffi;i-lJill;. п<l в*tробttицтву, Tpa'crlop'y'aHHlo 

.

iеп.|]rl ,Ш eлel'.'l)lltlнoi енергiТ у MicTi Суьли визtir"i};;;;Й",._У*Juлr,,.r,о, 
рЪuрi*уtlку ореrrдноТ.'лl"гt,t. llптвiэР,цжеhоiо p.iruettrlяMt СупliькоТ мiсыtсii рrл" Ь;л й'лz.:ооS Pqli5, дч 1324"*мР ,га оклhд;tс:ll..: l ]70 (Одиr, rч,iльйон вiсiмсотЪоfiоii о"*у 1.}lсячу двiст.i сiплдесят) грн. 83 r(о,г,..на piii беэ ПfiВ,
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. t..l . ()llоI!даР самOстiйllp, :! урахувапIIrIм IцомiсflrIного irrлоlссу iнфляrlii, згiдllо з

/{(r(ll.|,l(lly, Лi З до ДOговОру, нарахOвус та сплачJiслfiа рахунок 3321085030с002 УДК в

C'yn,. r,,ci ii oб.ltncTi, моо 83r0I3, код отримувдц,l 2363 б3 1 ý,

();оlllчrрсДмос,riiiшоltДрllхоВусподатокнадOДаЕУвартiсть.:-:у.,"l'упорfiДк}1
lt*,1,1ltll,tt lclloМy чнншипл здконоддвстt]ом тд сплдчус ша iaxylioк 3111702950c002 У,ЩК в

ii-,-i,-rn облпстi мФо 837013, кOд отримУшдча 23636315' \ ,

,t,J, за зго/{оlО з Орендодавцем, Орендар мо)ко oплачуftати орsндну плетув iнших формах,

lttti tttl .l)llФPt}tla'b чиrп.Iому звко}Iодflвстuу, J'ornu лоотачати бюджетним уотш{овам T(lpиTOpiaJtb}IoT

|,р(}мlt,lt.|мiоr.аСуми'*ппооУ'ешоргitовгарячiйводiнаOпалоltнятаrаряЧоВоllоl100.гачання1.1асУNfУ
()l)*ll.'Дllo.'il.,J-T,i",rrýi*o, 

nn^r" MorKe буr,и змiнено за погOджонняпl cTopiH, .ГiДltО РiШеНЬ ОРГаНiВ

Miot1gtlolo g{tмоврлдув.l}Iня, а такоЖ в iнших випалI11х, вста}Iоt3лених закоIl0дав"Iими {tктами

YKllttilttt

4. Вшкор ttСтдllltЯ aмopтllздlliйrrIж вiдрахувдItь,

вiдрахувапН, u,u ор,r"фване майнО ilардховуе та заJIиUIас в 0в0(:му
4, " Амортизrrцiйtлi

pfflf l0ptl, pк(rtltti Орснпар,
4,il. Амортизацiйнi вiлрахування використовуIоться tla вiднсlвлення орендOваlIлtх ocHOBHI,ix

rпоr:lýlп,
4,j',. орандар ма€ rlpaBo за погод}кýнням э Орендодавцём, зД рахунок вiпllених Kolп,I,lR

t7li}ltlt,liоiltut,и рaпо"оrрупцilо, тsхнiчнс п9р9оснаtцчння, п,Ь"iпl"ешня ореlrдоваlлогоttайrа,

4,,'i. [IpaBo влаоностi 1.1a майно, придбаilе Орендарем за рахунок амо;лизаrliйниl, вiдрахувань,

!,IпJlýlrtc}rl ь 0ласнику майна,

5.Обов'язки Орешдаря,

OPeпlttl;, 30бов' язаlrий:

5.'. [3икористOвувати орендоване майно згiдlло з iigгg цiльовим при5наtlенняlи, а gаfulе дл't

1Til11C|'0]YГYltn,urn 
,rannbuoi енергiТ вiл виробникiв тепла д0 

'tтоrffiвачiв, 
падаtlня поOлуг }IaceJIeHH}g

,r'it tсlрtлд l,lltиM особам по поста,lанню тепловоТ енергiТ,

ý,:1.3rrбезпеr{итиШаданIrяяtсiснлtхпослУгсllожиВаЧамвiдповiшrодоЧинfiоГоза!:0нодаВO'гl}а.
ý,,1.3абезпечити збереження оренловпного майна, запобiгати його поulкодil(Oнню i

rloy|ltl1.1 1,1 i(|l здiйсtilовати заходи прOтипожФкноi безпеки

5,,l, t}регулrовати земельнi вiдносt{нлI у найlссiротшлий TepMiH,

ý. i, lJдiйснrоuйор"ро^оохоро'lнi ,r*одu з метою злпобiганлtя забрудшеняя нZ,вкOJlиIшl{ьог.

**,*,т:,;:,Ё*r,ччуuur" 
орендну плату в розмiрiта в Tep*iH, за умовами, встанов'ени^tи,Щоговорtlм

,l,at tl1,1l ll !l l м :)аконо.цавстВоМ.

5.t.(."поечасно.зДiйснtоватикtlпiтмьшлйiпото.tнийlромон'rорендованогомаЙназевЛаснl
КОШШtL.l.,.}дiйснlово,." 

rrопiirrчення орендова}Iого плайпа, якi не 
ч",r,_91,11.вiлllкремленi 

вiл

opeпд)llilfial-o майна без нанеоення школи, тiльки з письмовот згоди орOндодовця,

5"), l'lo закirtченнi атроку дiТ До,о,ору nouup,ry,n Орgндодавцю орендоIане майно з

ypllxy6ll.11-1яM нормальногО фiзичного зI{оOу, в прпдaгноfiу дл; подаJIьшоТ експлуат:ацii cTaHi (з

ypaxy'llt lt,lr![,l зноLlIеНня) та вiлtшкодуват, ОрЬ"rоОоrц,о збиrКи в разi погiршýння сr,ану аijо втрати

(пtrшноТ або йогО чаOтиt{и) орендOвдного йайна, якшо Орсндар нб ltовsJцg, що полllкодже[lн,х чи

втрir!,fl сгrlJлiлоя не з йrrго випи.
5" l0. }{адавати можлtивiсть Ореýцодавrtю здiйснlов&тII контроль за cTa}loМ ,га в],lкориста}lt{яN4

oper.Ul()r! il}lot,o майна.
5,1l. Прtэтягом мiслцл пiсля укладенняl цього [оговору застрахувати на користь

фpeHдtl,Ktllt,lя 0б'ект оренди на суruУ llo Mc1.llile за його BapTicTt" зазначенУ в rlyнlýi l,'l, ць<lгсl

l]огrrвоl,у, R 1,1Qрл}lку, tsстановпеному tп{н}lим законодавст::1, 
__

5.!2 СrrлачуlJдтш оре}lдну пл:flу за землIо в розмiрi 
,га термitl, яlсi встановлеt|i члtlзt,lим

зоltо}l0л il l}ýтBtlM У краТни.

5"tз У разi необкiдrtоотi змiни r,арифiв у TepMiH до 20днiв 11ерод засiданняlпt викоI{двчого

IcOMiTel,' СумськоТ MicbKoi ради надават;Ы погодlrtеriшЛ обrрунтованi, з урахувriнпя iHTepeciB

територiаrlыtот громади, пропозицi1 щодо BapTocTi tlослуги з транOпоргуванпя r,епllоllоi енергiТ дtя

BK,llotlelll.tя iii в тариф.

J



( ll}(ll,,(t![l M,l(, ttplrвo:
6. ГIрава Орсндаря.

(,'l, ('ilм()cт,iйHo визначати i здiйснювати
/(( t ll(l,r|t 1.1( lltl l l.,l.\ /{ol(yMcHTi в.

напрям и господарOько'li дiяльнсlстi у вiлпов iлностi

fi,?, lJшмаг:rги змiни умов ,Щогово!и якщЬ чорез обставини, за якi BiH ,не вiлповiдае,,,lMilttt,.tttýll 
у*l.пи юсподарювання, перёдоа"енi доrоuоро", ;а; i;;;;ф-;;;i;;;;." стан об'ектаtlР{|||/lll у ltl{|IЛi,ll(Y l]иl'lикнення обставин непереборноТ сили за умови нЫеrкного виконання умов,1цtt,ttttt_tp},.

fi,3, llcperlalkНe право на продовження .щоrcвору по закiн.lеннi строку його дii за умови
l lllllФll{ll 0 r0 п и Kol"ltl}l ня Bcix умов,Щоговору.

,i,4, .'j письмовоi згоди Орендодавця вносити змiни до складу орендованого майна,
пl!()llф/l'{"1,1,1 ilorcr роконструкцilоо технiчне переозбросння, що зумовлюе пiдвищЪння його BapTocTi,

fi,S, У Rс,г.lllо,вл9llОму порядкУ,"з дозволУ ОрендодавЙ aп"aупчтИ oKpeMi ocHoBHi фонди,пcllu,llttlll lt сlрф1lду.
fi,6 ll шшсъмово'f згоди орендодавця передавати в суборенду частину орендованого майна.,

7. Обовrязкш Орепдодавця.
0|)онlttlдавець зобов' язаний :

. 1,l , l"IОред,lпr,и Орендарю о6'скт оренди згiдно з .Щоговором по акту прийому-передачi, який
ш i1.1rrпoy*r:beя одl.tочасно з,Щоговором.

7,2, Ро,irляДати вимогИ ОрендарЯ tJlодо змiн умов .Щоговору згiдно з чинним законодавствоl\r,
?,l, I.1o вtlинятИ дiй, якi б перешкоДжалл ОреНдарю кор}Iстуватися Об'екторt оре}Iди на

yr\{0IJ[tx J[оговорУ.,|,4, R разi звернення Орендаря про погодження тарrrфiв [Ia теплOt}у енерlгilо та
IrФlюflQа,гfiчtl1.1}lя сllрияти ii розглядУ на чgрговому засiданнi виконавчого KoMiTery СумськоТ
MiqbкrlT р$ди,

Орапдо;rавець мае npuro, 
8, Права Орендодавцп,

8,1l , 3дiйснювати конlроль за rrаявнiстю, станом, напрямом та ефеrгивнiстю використання
0р0l{дqвчllоrо майнал

8,2, С'ГПВИТИ Питання про розiрвання ,Щоговору у разi невиконання чи неналежного
ltиKotllll{llя 0ренларем обов'язкiв, встаноыIених.Щоговором та дiючим законодавством УкраТни, у
|l1,1tl{l/,tlcy пФгiршення cтarry орендованого маййа або'виявлення обставин, якi можугь привести д0
,lttкOr0 rIOt'iршеннЯ, в порядку, передбачеНому чинниМ законодавством та.Щоговоропл.

ll,}, [3имагати змiн упrов ,Щоговору в пOрядку, передбаченому чи}lним закOнOдавогltФI\4
YKptrit,tи, 

;

9. ВiдповiдальRiсть i впрiшення спорiп за /|оговором.
9,1,()рогlдодавець не вiдповiдае за зобов'язанвями Орендаря, а Орвнлар не вiдповi,ilа_с:за

зttбпп' ill'Jtl1,1tlя м и Орендодавця,.
9"}, lln псвикоflапня або неншlсжне виконання зобов:язаtrь за lf,оговtlром Сr,орони несуть

niдrttllt iдttл ыt icTb згiдно з чинним законодавством УкраiЪи.
9.3. 0реlллар у випадку банкррства не несе вiдповiдальностi по боргах майнOм,

0pcl"l/.l0шH1l1,1M згiдно з .Щоговором. Орендоване мйно, а також невiд'емнi полirrшення, зробленi за
paxy1.10l( Орош,tlаря, не мOяqпь буги BHeceHi в заставу.

9.4, Ризик випадковоТ загибелi qи пошкод}](ення ореItдо,ваного майна у випадку виникнення

форс-м Kllco pt,l их обставин несе, Орендодавець.
9.5. Сrrори i суперечки, якi виникають з ,Щоговору або у зв'язку з нимt не вирiшенi urляхOм

переrопорiлt, tlирiшуються в судовому порядку.

1.0. Строк чинrrостi, умови змiпш та прнпиненrrя fiоговору.
l0.1 . Строк дiТ ,Щоговору встановлю€ться па l0, poKiB 'з моменту його уклада,tлня.
l0.2, Умови ffоговору зберiгають силу прот{tI,ом усього теРцiну його дii, у т.ч.у випадках,

ко.гlи пi0,rlя Його умадання закоподавотвOм встiновлснq правила, шо погiршують становищs
Орендаря, lt в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендпоТ плати -до виконання зобов'язань.

l0.3. Умови.Щоговору можуть бути переглянутi або догlовненi за, пропоз}tцiсю однiсТ iз

CTopiH, як11-10 в перiол лiТ,I[оговору знацно змiнrоються органiзаЦiйно-економiчнi умови дiяльностi

v8



ii

4

( ll}lllll 'iпrttrit.yрltllt /{tlгtlllopy Mo)t(G мати мiсце при взасмнiй згодi CTopiH iоформJllосl,ьоя

ii!ll|;l|t||g,llIlЦbr ,rltl f{tlruBopyo ЩО пi/{llисустьоя Сторонами, тLлý пип
ltl ,i, ll1rt,rr<rзиt,liя Сторони щодu пaрaaпяду умов Договору подастьýя пиýьмово lнцllи

*",""l,i;,,,:,\j'l;L'"ilж"ж;ж:чн,Ёж}нJffi"оr, орендар вппавi 
1а111111rи 

за собrrrо

ll|lt|lltr]lt]lli llllfir IlttJli1,1l1,1ý1-1}tя орендOваного майна, здiиснй за рахуноF власних коtштiв, якщо вони

лл,,лrУ tl, fl','1,1l лri,lцllsрсмлсl,ri вiд майна без заподiяltня йому шкоди, +

l{.l,t'r, }lKtttr.t ()роl,r.цар за paxytloK власних'коштiв здiйснив за згодою 0ронлояавuя пt),rliпшенrtя

(l|}Ll||Jц}nllll(ilrt Mtl}ltti1, ,пi'п""Ьйиво вiдокреми,l,и вiД майна без заподiяння йому шкоди, то в разl

ll11lllllttlфllll)l ;tiT /-[tlrовору Орендодавець зоаов'язаниЙ компенсувати йому BapTicTb цих полiпtuень'

, l(l,:l, 1.1шрr:i,с.гь полiпшень орелцOваного маЙна, зроблених Оренларом без згоди

{ )|}ёttJilllJ$llll(ll, ti6i lle "";;;i;;r"""i" 
без шкоди вiд майна, компенсацii не пiдлягас,

l0, il, У 1lrlli rtiдоу,гностi заяви однiеi iз cTopiH про припинення або розiрвання ,Щоговору пiсля

tпKlllllý1lll1,1 sllt*Ky r!ого дiт протягом "о*г;_Йuц ДЙrlр пiдляГаС "P:11:i1:?,::,"":| :ilY.l
u,tlrtrц i li;|i,|"}tý 0еших yygl]ttx, якi були передбаченi ,Щоговором, з урахуванням змiн в законодавстl}l

l llt /lll],y 1,1 l1trJt(l l t?I(o}t ltя fl,o го вору"

l (l, ll, l'оtlрrпrtiзацiя ОреItдодавцЯ або Орендаря не е пiдставоlо дlя змiни або прип1,1ноtrня

го"
2-га 3а-пiзнична, l0

в СОД АППБ п,АБаль

3374В3, кOд 33698892

l|tlt,trmop1,,
t С; l {l, /.lrlrовiр припиняеться внаолiдок:

о :.lвtlсiнчення строку йоr"о дii;
r Ьшгибелi Об'екта оренди;
. /{0строковозарiшенням Господароького сУДУ;

r башкрутства Орендаря;

Ol
Сумсы<li
м. Сумш

{

i

#. /r0oтpoKoBo за в:}асмною згодою сторlп,

l0, l t, шзаемовiдносини cTopiн, ше вреryл*ованi ,щоговором, р9глаilIентуються чинниlчt

tltt(фl{ct/;l{l,tto,гBoM УкраТни Щ' 
lil l}, /_[сlговiр склалено в 3_х примiрниkах, що мають однакову юридичну ýилу, l

чýu1llrпttl,гьоя у Орендодавця Р), у Оренларя (1),

11.Особлшвi умови,
l l l 0рсидар зсlбов'язаНий rtадаватИ TexHi.lHi yMoru здбудовtIикаN{ об'ектiв для пiдключення

,il(tl ,l'ёlul|)Bl,tý мOрож) визначеtих постановчими акталди уряДу Украihи за погод,кенням 3

tllll((Illlllt(ll.tMl.t сltуlI<бамИ CyMcbKoI MicbKoT ради та пiдприсмстВами виробниками тgпловоi снергii,

i l 2 ()рgндар зобов;лзаний забезпечити наявнiсть iнвестицiйних пропо3ицiй, направлонllх на

llnцl)llшll$411,1 яtсосз,i та кiлькосТi комунальН"* noony' громадi_мiСга (зниженrlя it енергоемностi,

t|lirtntlr:ylrttllцn, punon"1pyKuii, збiльшч"п,о oory*HocTi, Йодрнisацii, установчi нового обладнаttня

"l,rl itttllql ,l |JиконаI-Itlям пропонованих iшвЙоро"'термiнiв, обсягiв та графiкiв iнвsстицiй,

l{urtишottnltl,u .rroun*n"" 'гupMiniu, обсягiв ,u,rрЪqri*i" liнвестицiйr{их ilрOграМ тягне за собоlо

рtrзiрtrшt,t,,lll JшгOвору орOлtди вiдповiдно до умов чинного законодавства,

l2.,Щолатки.

lt,'tltrt,r,tlitl 1цr l[tlr,oBopy е йогО HeBiд'eMtroto i складовоЮ частиЕою, fIо l]оговору додаlоться;
'ti, 

t, лК i .,tiiun" вфuстi цiлiсногсl майнового комплексу по виробниuтву, транспортуванню,гЕпJIll,

,l,tl ýJlul(,|,ill!t[пoT енвргii у MicTi Суr"rи.

l2.2" дкr'lt1.1ийомУ * пЪредачi цiпiчuо.О майповогО комплексУ по виробництву, транспOртуваннlt-l

,t,ёi,ulil ,1,1l 
ýJlu!lrгl)},lLl1,1oT енергiТ v MicTi Суми"

I 2.З l|rl,tpltxytltltc оренднот плати за цiлiсний майновий t(омпJIекс пtl вирсlбнлtttтву,

,гpaшcl'l()| Il,.y l lil l l 1,1 lo тЁпла та еJIектричноi енсргii у MicTi Суми,

13. Платiжнi та поштtlвi реквiзпти сторiп"

tOB Сумип\

;;^шryi
_--+

ш

C.IO. Смсргяк



Додаток J,,(} L
орендII \Ъ%-а*{

2005 року

очк0

"tu 2005 року Акт

{)ttlIlltl| пар,гос,гi цiлiсllого майнового ко1}!плексу rro вирtrбt'Irц.гву,
Tp{ltlt!]l0PTyBatIHю тепла т.а електри.tноi енергii у MicTi С'}'*r,

T{el,t tlt(,r складений на пiдставi результатiв iнвентаризацii цiлiсного
мпilшшпоrсl кOмплексу по виробництву, транспортуванню тепла та
oJlýкtрfiЧt{оil енергii у MicTi,Суми, проведеноi станом на 01.08.2005 року,

".'ШшшrýвКазанимИ 
документами пiдтвердхtуеться, Iцо оцiночна BapTicTb

M{,if{шnl якý передаеться в оренду товарис.tву з обмож9ною вiдповiдальнiстlо
"fi уМИtоплоешергс" складае:

89109254,04

522,16837 л54

з68254 tr6,50

36в25416,50

EIa ча.lrьlr ш к управлiння комунального

+

Цiлiспий майновий комплекс по ;ЙрЙ;rrц*у,
tlэOкспортуванЕю тепла та, електричкоi енергiТ у
MicTi Суми" всьсго

ишкова ва

t{шробництву, транспортуванню тепла та
ýl{вктричноi енергii у MicTi Суми, що передаеться в

майна,l,ir приватизацiТ I. II|ербак



ýi

;i

t
ýi
i1
Рl

2005 року

Акт

Шриймання.переДачiцiлiсltогоМайноВогокоМпЛексУш0
шtllrt:lr-ltl1l1('l'B}l трпнспоРтуваншЮ тепла,га елýкТричноi енергii у MicTi

Суми

L [rl,t,l ttl(l" склад9ний на пiдставi рiшення СумськоТ MicT,Koi Ради

,г{я litrx|i{ _ мр вiд 05 серпня 20ais року ,,гrро передачу R оренду цiлiснсlr,о

M$KHgllф1,$ комплексУ по виробництвУ, транспортуванню ,гепJlа "ra

ёлё KTp.lfl \tttpT епергii".
d;..,,nnabK* ,i."*a рада, .в особi викотуючого обов'язки мiського голови

IfttФttktr Ссргiя Володипдировичq який дiе на пiдставi Закону Украiни "про

ilriýпёпl} ýýlмOврядування 
-в 

YKpaiHi" передае, а 10вариство з обмеженою

BiдшoltiltttllblticTIg; "Сумитсплоенерг0", в особi викOнуючого обовuязrси

дiЙЬr,1qрш Смертяка ёергiя Юрiевича, який дiе на пiдставi Статуту приймае

iilliigrш,,ti шrайновий комплекс по виробницiву, транспортуванЕю тепла та

ФJIФIfl:рlпцноТ снергii у MicTi Суми, п"frвiсною балансовою вартiстю 89109254

(BtqiM)recmT дев,ятъ мiльйонiв сто дев,ять тисяч двiстi trl,ятдесят'{0тири) грII,

0d, 11ot,rifi9l(, зЕlJIиtшковоIо балансовою вартiстю Зб8254lб (тридтдять шliсть

Mtilttrйt],rlitl tзiсiмсот двадцять fi'ятъ тисяч чотириста шiстllадцять) r?lr, 50

*"ffi:!il*й"r--*,

Koпtft0 к. :tгiднсl з актом оцiнlси станом на 01,08,2005 polry] 
t l sl _

J{rlдшr.кИ до акту: додаток М 1 перелiк майна на -- (-Jy_) аркушах,

додаток jý 2 перелiк майна на __-(___6) аркушах,m

il
i1
ii
:i

i]

l

додаток jý 2 перелiк майна на

лодаток Nb 3 порелiк майна на

додаток Nэ 4 перелiк майна на

додаток Nч 5 перелiк майна на

додаток ЛЬ б перелiк майна на

( Ц- ) аркушах.

-\ 

=,у 
7

_L&2-*) аркушах.

_U_{J__j аркутпах,

-{_r 
? _) аркушлах,

ш ltl1,1lДА приЙняв в орЕнщу:

до договOру

С. Ю. Смертяк



Розрахунок dр."д*rоi плати

'ltl lli.rr icllltЙ, Ма йlrtl$Иx компJIекс по виробництву, транспортуванню
.t.оI,IJIll 

1,1l сJtскТрич1,1оi енергii у MicTi Суми:"

Шi/{поrti/rшo Д0 ..Меr:оДtltк1,1 розрахунку плати за 0ренду комунального
У.*цЧч, 1nTaýP/Л)Icetl.cr.t] piкroнrrшM Cymtcblcoii MicbKoi ради-вiд io.o7.2005 рокуЖ, l:}?4 

-," 
Мр, розмiр рiчrrоii сrрешдltоТ плати цiлiсного майнового комплексу

по пшробШ}Iцтt}у, Tpe}'tcfiCIPTyвtt}I1l}0 тепла та електРичкоi eHepl.ii у vlicTi Суrи
Ec'ГIrt}tOHЛlOflTlrOlT У НlДlОО'ПКПХ вiД ftого залкпrковоi балансовоi BapTicTb.

}плиLrlк*ttgt бшлаtлсовп впртiсr,ь цiлiсного майнового комплексу 11о
вироýItвlЩтЕу, траШсшортувПI,Iшlо тФпДs та елеКтричноТ енергii у MicTi Ьу*"
cTat{OM шп ýýрп,епБ 2005 року окл&дае 36р254t6,50грн.

Р$ешltтла ставка за цiлiоlti майновi комплOксr пiдприсмств комуlямъгтоТ
галрi gташовить 5 вiлсо,гкiв.

Орендна плата на piK без ПffВ становить:
36825416n50 грн. х 0,05 = 1841270,83

орсндна плата за поточний пtiсяць без пдв 2005 року становить:
36825416,50 грн. х 0,05 : 12 = t5tl89r24 грн. х I iнфл.о

ле I iнф.п. - iндекс iнфляшii за вересень 2005 року

РОЗМiР ОРеНдноi плати за кожний наступний мiсяlдь !}из}Iача,еться
ШЛЯХOМ КОРеГУЁання розмiру мiсячноТ рренлнсlТ п.тrати за, пOшереднirl iлtiсяць
на iпдцекс iнфляцii за поточний мiсятIь.

0решдар самостiйно, з урахуванням щомiсячного iндексу iнфляuiт,
зriдl,ttl :l додатком Ns 3 до ,Щоговору, нараховуе та сплачуе на рахунок
З32l08ý0500002 УДК в Сумськiй областi, МФО 837013, код отримувача
23630з I 5,

0решпар оамостiйно нарахOвуе податок на додану BapTicTb * 20 % у

вiд-r/, 2005 року

порядкуi вO,ганOвляному чинним законодавством та сплачуе на рахуýок
31l 17029ý00002 У/ДК в Сумськiй областi МФО 837013, код отримувача
23636з l 5.

ОРЕНЩАР:

С. Ю. Смертяlс
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