
ДОДАТItОВА УГОДА
Д0 ДоГовору tlрендll вiд 0l ведrесня 200ý рOку Л& УКМ _ 00.17

цiлiсного маliнового комплексу по виробIlшцтву, трffLrспортуваrIпю тепла .t.a

електричшоi енергii у MicTi Сур,,

пr, Суми 30 квiтня 2013 року.

сумськА MIcbKA рАдА в особi IIачальника управлiння плаliна
комунальlло'f BJIacllocтi Сумськот MicbKoT Ради щЕрБiкА вАсиля
IBAHOI}tr{tlA, який дiе на пiдставi довiреностi, надалi - dр.rдодавець, з однiсi
сторони, та товАриство З оБмЕЖЕноIо вIдповIдАльнIс,гю<сумиТЕплоЕНЕрго> в особi директсiра пляцукА лЕонIдА
дмитров1.4ч.А, що дiе на пiдставi Статуту, налалi - Орендар, з iншоТ сторони,
разом надмi <<Сторони>>,

у зЬ'язку зi змiнами в чинному законодавствi Украihи та прийняттяvt
CyMcbKolo MicbKolo радоry рiтшень вiд 0t .а2.20|2.I'{Ь l1S6-}rdP кПро затверд)!tеннr'
МеТОДИКИ РОЗРаХУНку оЁенлноI плати за майно територiалп*оТ ,ро*адла tulir,.T:a
СумИ та проlторuii iT розподiлу та Типового договору 0ренди нерухOмOгс
КОМУНаЛЬНОГО МаЙНО>, Вiд 24.04.20i3 Ns 2303-МР <Про укладення додатковоТ
угоди до договору оренди вiд 01 вересня 2005 рокУ }{b укМ _ 0047 цi.тtiсного
майнового комплексу'по виробництву, транспортуванню тепла та електричноi
енергii у MicTi Суми>r, прийняли рiшення внести змiни до договору оренди вiд
01.09.2005 М УКМ - 0047 цiлiоного майнового комп.пёiiсу по'u"робп"rtrоу,
тракспортуванню тепла та електричноi енергii у MicTi Суми, а саме:

1" Викласти ,Щ,оговiр в новiйr редакцii:
сУМСЬкА MICЬIи РмА в особi нячальшика управлirtпя майна

I(омуrIальноТ власностi Сумськоi MicbKoT радш [ЦЕРБАКА ВАСИЛЯ
IВАНОВИЧА; який дiе на пiдставi довiреностi" падалi * Орендсlдавець, з одшiеТ
сторони, та товАриство з оБмЕжЕною вцповIдАJIьнIстю
<СУМИТШПЛОЕНЕРГО> в особi директорп, IUIЯЦУКА ЛЕОНЦА
ДМИТРОВИЧА, що дiс на пiдставi Статутуо надалi - Оренлар, з iншоТ стOроFIи,

разOм шадалi <<СторониD, уклttли цей Договiр про наведене нюI(че:
1. [Iрелмет ffогсlвору

1.1 . Орендодавоець передае, а Орендар приймае в строкове платне
КОРиýтУВання на умовах, визflачених цим .Щоговором, цiлiсн.uй майttовuй
КОМШеКС ПО варабн,ацmву, mрансINорmуGснltю mеплов,оi| mа елекmрuчноt|
енерzti у Micmi Сумш (надалi - Об'скт оренди), склад i BapTicTb якого визначен0
вiдповiдно до Акта оцiнки BapTocTi об2екта орёнлiт, складеного зi звiтом про
нез8rлежну ошiнку.

AKt оцiнки Bapтocтi Об'екта оренди с додатком'[ до цього .Цоговору.

lФ
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змlнюI]атися разl передачl(jклад t tsapTlcTb UO'eKTa оренди MO)t(e змlнкJва,l,иUи ý P.lJl Ill,ywl4gai

оренд одаsцем Орендарю додатксвого майна, що оформлюеться дOд&ткOврlми
Склад tsapTlcTb 0б'екта

уголал,Iи ло,Щоговору.
l..2. ПраВо орендИ об'скта оренди Орендар отримав на шiдставt рlшення

Сумоькоi рriсъкоi ради вiд 03.08.2005 Ns 133в-мр к<Про передачу в оренду

цiлiсн,llrc tлайнсrвого koмпJiekcy по виробниuтву, траr{спортуванню тепловот,rа

елект$lичноi снергii>.
l..З" L{iльове призначення Об'екта ор9нди ,;_ виробництвС,

транýIlортування, постачання тепловоi енергii, виробництво електричнOт

Ёнергii, надання сIlоN(иваЧам MioTa Суми послуг з цент,рмiзованого опале}{ня та

шостачlання гарячOi води.
I"4. 06'скт оренди включаеться до балrансу 0ренларя З 3а3НаЧеННЯМ, ЩО

ще май,t{о с орендованим.

' 2.'Умовш передачi та пOверпення Об'екта орsнди
. :l;.1..Орендар вступае в строкове платне користування Об'екТОМ ОРеНДИ З

момен,гу пiдшисанкя Сторонами .щоговору та акта приймання-шередачi 0б'екта
t)РёIЦl:;.

l|l,KT приймання_передачi об'екта оренди е додатком 2 до цьогС fiоговсlрУ.

'|*Z. 
Передача Об'скта оренди в 0ренду здiйснюетьоя 3а варТiСТЮ,

визнач;еною в aKTi оцiнки BapTocTi Об'екта оренди, складеяому За метоДИКОЮ,

затвер, l tхtеною Каб i нето м Mi н i cTpi в Укр аiЪ и.
i|"3. Передача Об'екта в оренду не тягн8 за собоtо виникнеНня в ОреНЛаРЯ

прав€t lвласностi. gа Об'ект оренди. Об''ект оренди заJIишаеться в комУналЬНiЙ
влаоно,этi територiальноi громади MicTa Суми (iнтереси якоi предсТаВЛЯе

Сумоыiп MicbKa рада в особi Еачальника уrrравлiння майна комУналЬНОi
fl.fiaýжOrэтi CyMcbKcli MicbKoi ради - надалi Власник), а Орендар користуетtrlся t{ИМ

[Iротягl}м ý,гроку оренди"
2,"4. У разi припинеЕня дii цього ,Щоговору Орендар зобов'язаний

пOверLlути 0рендодавцевi (або юриличнiй особi, ЯКУ tsКаЖе ОРеНЛОЛаВеЦЬ)
06'екг орёнди за вартiстю, яка впзнаrIасться на пiдставi передавilIьного балансу
Та аКт8 оцiнки, ýкладеного за даними iнвентаризацii на момент припинсння Дii
flоruвс,ру, звiреного з актом приймаuня-пoрýдачi Об'екта оренди, в пOрядкУi
lтеред6;аченому чинним законолавством УкраТни. Об'ект оренди tsважасться
riФверltgним Орендсдавцю з моменту пiдписання СтоРОНаМИ аКТа ПРИliМаННЯ-
переда,ri-

\,l
3. Орешлна плата та розрахушки MiэK CTopoHilMи

З,l. Орендна плеrа за Об'ект оренди рOзраховусться на пiдставi Ме,годики
РОЗРаХ:ЩКУ орекдноi гIлати за майно територiальноТ громади MicTa Суми,
затвердд(еttоi вiдповiдним рirrrенням Сумськоi MicbKoT ради (далi - Методика).

Розрахунок орендноi плати € додатком 3'до цього.ЩоrоворУ.
З,2. Нарахування орендкоТ плати починаеться з дня ttiдписання акта

прийманшя - передачi Об'екта оренди.



3.3. Орендна плата щомiсячно перерахову€ться Оренларем на нале>rсниii

рахунок, визначений Оренаодавцем, у TcpMiH не пiзнilде .15-го числа мiСяtlЯ,

наступного за звiтним. Нарахування Пдв на суму орендноi плати здiйснюсться
в порядку, визначеному чинним законодавством Украiни..

3,4, Вiдповiдальнiсть за перерахування оренднqt плати на належниИ

рахунок несе Орендар.
з.5. Розйр орЬндноТ плати переглядаеться в сторону збiльшеНня абО

зменшення на вимоry однiет з cTopiH у разi внесення змiн та доповнень до

МетодикИ1 У РаЗi змiн У складi та B"pro.Ti об'екта opeilлit (KpiM випадкiв

дострокового сплlсання), В iнших випадка}tl передба,lених чинним

законодаВстВоtчI !драiни" Вiдповiднi змiни до цього ,Щоговору вносяться в

письмовiй формi та пiдписуються Сторонами.
3.6. Орiндна плата, перерахована носвосчасно або не в повному обсязi,

пiдлягаС iндЬксацii та отяry.ri.о вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни з

урахуваНням' пенi в розЙрi подвiйнОi облiкоВоi ставкИ Нацiонального банку
ykpuTr" на Дату нарахування пенi вiд суми заборгованостi, з урахуванням

iндексацiт, за коlкttий деиь прострочення, вклIочаючи день оплати,

з.7. Нарахування оfiенлноi плати припиняеться з дня, наступного за лнем

пiдпиоаlrнЯ u*ЪЧ прrit*urr"я-передачi Об'скта оренди вiд 0ренларя

ОрендодавU'' 
.'rrrrивна счма " що надiйшrла до Оренлодавця,3"8. }Iаднормативна аума оренлноl плати,

пiдлягае в установпеному порядку пOверпенню Орендорюо абtr змiку в рахунок

наступних платOжiв.
' |?

4. Внксlристанпя амортиза цiйних вiдрахувань

4.1. Дмортизацiйй вiлрахування на об'сrг ореЕди нараховуе,га заJIиLuас в

своему розпорядженнi Оре,йчр Дмортизацiйнi вiлрахування на Об'скт оренди

викориатовуютьýя виключно на вiдновлення (капiтальний ремонт) оренпованих

0сновних фондiв.
4.2, Полiпшення Об'екта оренди, здl

вiдрахуваЕь, належатъ Власнику.
рахунок амортизац1iйнихiйсненi

4.З. ОреrrДар один раз на piK мае надавати Оренлолавцrо звiт ,p::ryi
накопичення uйорr"ruцitrr* вiдрахувань, iх використання, перелlк

запланOваних ru*одlu тощо" 3а пttсьмовим запитом Оренлолавuя Орендар мас В

мiсячний TepMiH надzrти буль-яку iпщу iнформаuiю щодо амортизаldtlних

вiдрахувань на Об'ект ор9нди.

5. Обов'язки ОрендарrI

Орепdар зобов'яgанuй:
5.1. Викориотовувати о6'ект оренди_ 

_ 
за цiльовиьц призначенням ),

вiдповiдностi до пункту 1.3. цього Договору, Утриr"rувати Об'ект.оренди згцно

з вимогами державних стандартiв, нOрм та правил, ЩО oi':: 
Iл_:_9:ll

теплозабвrп.чar"". Забезпечити гарантоване надання споживачам ншIежноl

якостi послуг з центрмiзоваяого ъпалеgня та. ftосIачання гарячоТ води в



чинними нормати в но - пр ав о в и Iu и актами, те згlдио 3

обсяга:,;., визначених чинними HUPluoIrr9llv "уv

'""""Р'*^"ffi Ж',Ж;::#rl*ýЁr.i,п1_:ry:::л.:т:::i':::жТЖ:

'""*i,ý#l'Й'?r;;:;,;"Н;;i;;;_:::гтl;,Ji:"::#":::х.L,""#;::,;Ж;fii' ?""ýуо'Ъi""r.,-*,i", r"rrеРДЖеНОi НАЕР',Та ПОГОД}КеНОЮ

дЬр*^r,*пою адмiнiстрачi ею,

законс|давством Украiни.
мýl,ою запобiгання

п**I;ý:u?#r"sчувати 
збереження об'скта оренди, запобiгати йоr,о

шýшкO,шt(sнню 1,а псуванню, утримувати О6'ект_ 
_ :rry В ПОРЯДКУ,

перелбiаченому санiтарними н,ормами та правилами tlохtоNtноl 
1:*"опогiчнот 

та

iHmro1 iiiезпеки, пiдтримувати об,скт оренди в наJIежному,станi, не гiршому, Hixt

на моýl:ёнт передачi його в 0ренду, з урахуванням Нормальноrо фiзичного зносу,

j:;.4. Уреry.llювати ,.мел"ri вiднсlсини в порядку, встановленому чинним

:i;,5.' Здiйснювати природоохороннi заходи 3 MýтoKJ эalluvlr Qп,L"

забру.лiненню наВколишньОrо ..froor"ut* _ВлконуВати 
oýoB,,:j", передбаченi

части[lоЮ другоЮ cTaTTi'18 та bruoo.r 36 Закону Украiни <Про благоустрiй

ш&сел(:fiих пунктiв>.
:ii.6- СплачуватИ оренднУ платУ за о6'ект орешди в розмiрi та в термlн

згiдно з {{Нм .Щоговором на вiдповiдrrий, рахунок,
.]'-?. Здiйснювати з"iрку ро,рф"iiu та платежiв "р11Ч-.:ju'* 

lЗ

()ренл,оЛавцеМ не менШ нiж одиН раз на KBapT,UI з пiдписанням акта 3вlрки,

|!-8- СвоСчаснО здiйснюВати шотоЧний ремонт об'скта оренди,

ii.g. ЗдiйснюватИ полiппrеннЯ о6'екта оренди, якi не можуть бути

вiдслкg,ем.llепi вiд нього без нанесеЕня шкоди, тiльки за письмовим погоджфн}{ям

()ренд одавця"
5.trO. У разi прип!Iнення цьсго J{оговору повернути 0ренлодавцевi (aбcl

кlршдllчнiй особi, яку вкаже орен.uодавsць) об,е1__:р,"::о" в пOрядку,

всталillвЛеflомУ цинниМ законодавством, у належному cTaHi,_He гiршому нiж на

мOм€[rГ перодачi його в оренду, з урахуванням нOрмалыlого фiзичнOгo зlI0су"

якщо Оренлар з власноi ,ини np"rry.r"u погiршення стану об'скта

opeHJILr або йоiО загибель, ,n uir' повнiспЮ ,iдr*одовус ОрондOдавцю збитки,

якщо нg} доведе, щсl цi погiршення або загибелr, вiдбулися не з його вини,

5-1t. Надавати моrкливiсть 0рендодавцIо в будь,який чао эдiйснювати

кон,г,ролЬ за станом та викориaтання* о6'скта ореЕди. за умови IlисьмоtsOгO

rrовiд,rмлення шрO.це Оренларя не пiзнiше як за 5 робочих днiв,

S.LZ. ttротягом ,i.rц, шiсля укладення цього Д9говору застрахувати

О6'ект ор*"оr не менше нiж на його BapTioTb, зазначqýr в п, l"I" цього

, J{огох,ору, на користь Орендодавця, ,якиЙ несе ризик випа.dковоТ заr,ибелi чи

псшIк)дЖеннЯ об'скта оренди, в порядкУ, визначе}Iому законOдавством, i надат:и

pренjlодавцlо копiТ страхово.о' no.,ii.y. Постiйнсr по}lовлIовати дог,овiр

страх,увення таким чином, щоб увеOь строк 0ренди O6'eKr: оренди буо

застрiжOв[}ним.

!l'
i/"
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5'lз' Не допуска'ги пошкоджень сltс'ем постачання тепла, водил газу таеЛеКТРОеНеРГii В Об'ектi оренли. При виuи-";-;;i;; ;;ilЪджень з Ltрl}'иОрендарЯ проводитИ ремонт за власнi кOшти. цi врIтратИ не можуть бут,иВiДНесенi до полiпш.", Об'u*та оренди.
5.14. Вiдповiднiсть стану об'.пrч оренди проr"пЬ*ежним та санiтарнимвимOгам пови}Iна бути узгоджена з вiдповiдr"м" слухсбами MicTa.5.15, Письмово, рекOмендованим листом або нарочно, в двадцятиденнийстрок повiдомляти Орендодавця про змiну поштовоi та юридичноi адрес,реквiзитiВ, кодУ сдрпЬУ, складУ .асновнИпiu, Hor.piB телефонiв, директора тагоЛовного бухгалтера.
5"16. Надавати письмовi звiти

орендодавця.
5.17. Забезпечувати можливiсть доступу.до iнженерних мереж, якi

розташованi в 0б'ектi оренди або до яких оофп можливий тiлькlл через об'екторенди, предотавНикiв органiзацiй. якi здiйсй*r, ix обслуговування, в разiвиникнеЕня аварiйноi ситуацii або мо2кJIивостi iT вl,rникнення.' 
5,18, Не перsдавати об'екТ орендИ або йогО частину в суборенду"\/ 5. t9. Перелбачит,l,r peкoнcтpyKllilo (булiвннцтво) та технiчнепереоснаЩення ТЕЦ 3 метою забезпечення 

"ruбiп""оi роЪо,ги обладнанl*я,

:"Ч:.л.:11лl*"повогЬ 
та електричного навантаження, що забезпечуе потребlа

MlcTa, а саме:
_ рсlзробити та_ погодити з MiHicTepcTBoM енергетики та вугiльноТ

проIuислОвостi УкраiнИ завданнЯ ýа проектування реконструкчiю (булiвниuтво)
та технiчне переоРнащення тЕЦ (TepMiH no .рул.*ы2013 ро*у);- розРобитИ технiко-екокойiчне обгрунтУва"н" реконструкuiТ(будiвництва) та технiчного переоснащення тЕЦ (TepMiH по rрудень 2013 року);- провесТи експерТизу технiко-eкOнOМi"rногО обРунтУвакнЯ р*консiрукцiТ(будiвництва) ,га технiчногО переоснаЩення тЕЦ у вiдповiдгriй е.пужбi
УЩЭаТНС,ЬКОi iПВеСТШЦiйпОТ експертизи з настуfiним його поl-одженням уМiнiстеРс,rвi екеРгOтикИ та вугiльЙТ промисловоЬтi Украiни, Кабiнетi MiHicTpib
украihи' ,щержавнiй архiтекrурно-будiвельнiй iнспекцii Украiни, а потiм з
Оренлолавцем (строк: 2аl 4- 20i 5р.р);

- погодити в Нацiональrriй koMicii, що здiйснюе державне реryJIювання усферi енёргетики строки та дii по впровадженню технiко-економiчноl"о
9бrРУНТУВаННЯ РеконструкцiТ (будiвничтва) Ъа технiчного переоснащення TE1{
(строк: 2014 - 2015р.р.);

про стан Об'ек,rа оренди на кожний заплтт

- пlслЯ отриманНя Bcix зазначенИх вище погоджень розробити проект

fiЖ:ffiУКЦii 
(6УДiВН*rirВа) та технiчного переоснащення ТЕЦ l.rpon, zbt+ *

_ провести експертизу проекту реконструкцiт (булiвниuтва) та технiчного
переоснащеннЯ тЕЦ з затверДженняМ iT У вiдповiднiй службi УкраТнськоi
iнвестицiйноi експертизи (строк: 20l4 * 20lsb,p,);_ затвердити проект реконструкцii (будiвництва) та технiчног.о
переосНащення тЕЦ в Кабiнетi MiHicTpiB УкраТни (сгр_ок: zol4 - 20lsp.p.);

8а



- отримати в MiI{icTepcTBi енергетиКи та вугiЛьноi'гtромисловостi УкраТни

дозвiл на втiлення (реалiзашirо) проекту p"no""pyKuii (булiвниuтва) Та

технiчнОго переоС"uщ*""" тЕЦ (строк: 2ot4 - 20tSp,p,);.

- втiлити (реалiзувати) проект реконструкцii (ьулiвничтва) та технiчного

переосIrаще*r"" тЕЦ (строк: 20l5 * 2020р,р,); \

- провести пуско-налагод}кув*опi' роботи У Ьiдповiдностi до проекту

рекон''РукцiТ (будiвниЦтва) та технiчного перео."uu,.п"я 
,гЕЦ (строк: 20?"а *

202lp.trl.).
у разi якщо зобов'язання, шередбаченi цим .щоговорошt, перелбачаIоть

шогоджвння, затвердження, схваJIе}Iня, надання дозволу TpeTiX ОСiб, СТРОК

виконаiIня таких зобов'язань продовжуеться на час_отр",i:у,jсiх вiдповiдних

поюджвнь, затверджень, схв€шень, дозволiв та iнших документlв"

5 20. IцвесйtЦiТ в об'сКт орешдИ здiйснюе Орdндар,

у разi до."ропового розiр"u,поо цього ,щоговсlру на вимоry сJрч*д:lт::
абО З iншиХ пiдстав,.нg-псв'язаниХ з Ьинними дiями Оренларя, BHeceHtr

0реrrдарем irrвестицii в об'ект оренди компенсуtоться Орендодавцем Оренларю'

5 2!. Умо"" 
".ro"opn.nn" 

i змiни шiн (тарифiвj на виробленi (наланi)

оренларем житлово-комунальнi послуги визначаються чинними нормативно-

ЕlравOýiшди актами,

,,l"
г

6. Права Оренларя
(llpeudap мае право:
бJ. СамостiйнО визначатИ та здiЙснIовати напрями госЕодарськоl

дiяльr*сiстi вiдповiдно до установчих документiв та п. 1.3. цього.Щоговору,

6,2- trнiЦiюватИ перегляД умоВ цього .Щоговору, якщо черffi обставини, за

якi вiп flе вiдповiдае,- змiнилнся 1мови гооподарIовання, переДбаЧеНi ЦИМ

,Щогово,рбIlt, або icToTHo погiршиВся стан об'екта оренди у випадку виншкноння

обставл m неперOборtlсli сили.
g,3" ЗдiйснIова1И рекOнструкцilо (булiвниuтво), технiчне переоснаIцення,

гlеpeoб.lаднання,ШepеплaнyBaнНяTaпoлiпшення0б'сктаopёнди'Щo
,yrou*o*rb пiдвишIення його BapTocTi, тiльки при наявностi письмовОi згодИ

Ор"rrло,Л"Вця' за умовИ обrрунтУваннЯ несбхiднОстi проведення uих робiт"

б,4" З письмоIJого дозволу Оренлодавця в установленому ним шорядкУ

gtlиcyвirTx{ оKpel{i 6cHoBHi фонди, tцо входять до скJIаду об'скта оренди"

6,$. 3аtишати за сЬбою проведенi ним полiпшен}{я 0б'скта оренди1

здiftr:неrr.ii за рахунOк вJIаснио ,."шiiu, якщо tsони можуть бути вiлокремлснi вiд

Oб'cKTit 0ренди без.запрдiяння йому шкоди.
6,s" У разi п!ипинёння дii Договору Орендар мае право на KoМпOНcatll}o

невiд'еrляих полiп[Iень, здiйснениN Оренларем за власний рахунOк,

7. Обов'язки Орендодпвця
fi РншOоd ау,в е цл, з о б о в' яэ ан uй :
7,1- Передати Орендарю Об'скт оренди. Приймаrlня-передача О6'екта

0реIцИ оформлlОстъсЯ вiдповiдним актом та пiдпксустьоя С,горонами.
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7,2, Не вчиняти лiй, якi б перешкодх(али Оренларю корис.I.уватисяоб'сктом оренди на умовах .щоговору
7.3. СпрИяти створенню 

".ойд"rх умов для виконання Орендарем умовцього Договору 
\7,4' СприятИ встановленню . ДлЯ ОрендарС тарифiв, якi булутьзабезпечувати достатнiй обсяг коштiв, 

"*об*Йrий для rlona*"o.o утриманняоб'екта оренди та враховуватимуть iнвестицiйну складову в розмiрах цихIitP]: ЯКа фЛе ВИКОРИСТОВУВатись Ор.плчрем виключно на експлуатацiю,вlдновлеНня, збереження та прирiст об'екта орЁпд".
7.5" Надавати Орендарю у п"сrмо"iй формi згоду на здiйсненняреконстРукцii, технiчкоГо пер.о"нащення. переобладru"r", Ърепланування таполiпшеннЯ об'екта ор.пд", що зумоВлюютЬ пiдвищен;; ;;." BapTocTi, заумови обгрунтування Орендарем неоЪхiд"оrri ;р;;;;;Ь o.бi".

8. Права Орешдодавця
, Uренdоdавець ма€ прово:

8,1, у будь-який час здiйснювати перевiрку виконання умов цього,ЩоговорУ, *о"фоПюватИ ft;;;йr", стан, напрями та ефективнiсть використак}UIОб'екта 0ренди,
8,2" Вимага,ги вiл Ореrlдаря досlрокового ро:liрвання цього .Щоговору,повернення Об'екта оренди та вiдшtсодування збиткlв, 

"*що,а) Орендар вJIасними дiями допустив icToTHe погiршекня cTa}Iy 0б'ск.гаоренди, яке призвеJlО абО може призвести до iстотнЪго звItження якостi,кiлъкосri та iнш4х..покil,никiв надання послуг з центраJIiзованого опалення тапостачання гарячоi води бiльшостi споживачам ц"х послуг у м" Суми;
_. 

б) Орендар передав обпект 0ренди або його частину в користуванЕя iнц-тiйособi;
в) Орендар. не. виконуе або неналежно виконуе грошове зобов'язанняпротягом трьох мiсяцiв пiдряд.
8.3" ВИМаГатИ змiн умов Договору в порядку, передба,rеному чинниI\4закснолавством Украiъи та цим .щоговором.
8,4, Вимагати сппати неустОйки в'роЗмiрi, встановленомУ Цим .ЩоговорOIv{.

9.I]iдповiдальнiсть сторiш i вирiшення спорiв за .ЩоговорOм9,1' 3а невиконання або ненаJIежне вI,Iконання зобов'язаць за Цим
*::::'о"м Сторони несуть вiдllовiдапьнiс,гъ згiдно з чинним закоýодавOтвом
у краlни. 

п .

. 9,2, орендодъвеiь нв вiдповiдае за зOбов'язакнями орендаря. орендар невiдповiдае за зобов'язаннями Оренлолавuя. Оренлар вiдповiдае за своiмИзобов'язаннями викJIючНо власним майном. Стягl*ення за циМи зобов'язаЕнями
не може бути звернене на Обrект оренди.

.,л*__j:', 
орендар У випадкУ банкрутства нd"несе вiдповiд&льностi по боргахмайном, що е скJIадовою частиною Об'екта оренди. Об'ект оренди, а такожневiд'емнi полiпшення, зробленi за рахунок орендаря, не можуть бути BHeQeHi взаставу.
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9.4" шкода, заIIодiяна орендарем Об'скту оренди, вiдшкодову€.гься ним в

пOвноNlу обсязi.
ýоговором або зв'язку з ним, не

9.5. Спори, якi вин!Iкають за цим логоtsOрчlц 4\,v р gp

вирiшенi *no*o* переговорiв, вирiшуIоться в судовому порядкУ,

10.обстаВиItи'I'цоВикЛюtIаIотьвiдповiдальнiсть
l0.1. Сторони звiльняюrr* uio вiдповiдальностi за Еевикоgання або

неншIех{не викОнаннЯ зобов'язапu, п*рaОбачениХ цим Договором, у випадIry,

якш{11 ,_,* "r*o"u 
вкаслiдсlК o6a"uu""^ ri,п,реборпоi оили, яki безпосереднъо

вfiJIIIIIJ,лИ на в}Iконанжя цього .Щ,оговору,

l0.2" ПiД обо.гавиНами непереборноi сили В цьому ,Щоговорi слiд розумiти

буль-яlкi обставиНи, цл0 виникли'iоrч'uоп.ю або всупереч бахсанням QTopiH, та

якi неl,tоЖливО передбаЧити або уникнути, ,оп,опЙчй, uiй,"ковi дiТ, суопiльнi

заворушення' приролнi nurunnir*", Ъпiдемii, пожежi; шовенi та iH", яtci

пiлruЁ,l>л*."1. допуЙентально вiдповiдними компетентними органами,

]iO.з. Сторона, яка не мае можливостi ншIежним чином виконувати своТ

зобЬв,|вання по цьому Щоговору, зобов'язана в строк з днi, а у випЁДкУ

немох(пивостi _ нвгайно tliсля того, як це стане мож;Iивим, повiДОМJ,IТИл:Ч

CTopo;,ty про наявнi для цього перешкоди_ (обставини, що виклюЧаЮТь tI

вi,цпоВ iдальнiс,Гь). НевиКонаЕнЯ цrоiО зобов'язання позбавляе права Сторону

посиJIi]tтися на обставини непер9борноi сил[l заради уникнення

вiдпов iдальностi.
lIри чьому сlроки виконання обов'язкiв за .Щ,оговором вiдкладаються на

тOй ча,), шрФтягом якого дiяли данi обставиIIи,

1tr. Строк дiТ, умови i порядок Bliece$Ilfi змI!{

та прип"иненtlя .щоговору
tI.[. Цей ,.ЩоговiР дiе З моменту пiдписаннg х61 fiВедцять четверте квiтня

двi тиr:ячi двадцять третього року.
tl..2. Умови ,Щ,оговору ,О"рlгають сипу протягом усъого 0троку йtlго дiТ, у

т.ч. у ]}ипадкil(, коли пiсля його укладення законодавствOм встановленi правила,

щс по :iршуrоть стаIIовище Орендаря.
t 1.з. Умови ,ЩоговорУ 

-"Ъ*уr' 
бути переглянутi або змiненi зil

шрошOlищiсю однiеi iз cTopiH, якщо Ъ п*рiол дii Доrовору знаwrо змiнюються

оргаrriзаlriйтlо-економiчнi умови дiя.тtьностi cTopiH, Змiни умов,щоговору ý{сжуть

МагиллiсцеприВЗаеIuнiйзгодiСторiнiоформлюютЬсЯдодаткоВиМиУгодаМидо
/{оговэрУ, Шо пiдпиýуються Сторонами, та е його невiд'еl,сними частинаN{и,

li;4. ПропоЗиiдiя Сторони щодо перегляду умов fl,оговору надасться

письмовС iншiИ CTopoHi, яка в мiсячниЙ TepMiK повинна Тх розглянути,

l 1.5. При припиненнi договору оренди (KpiM виIlадкiв 11ришинення

догоt]{)рУ внаi.rriд.rп знищення орешдовашого об'екта) об'скт оренд!1, пOвинен

бlтИ lIоверIrуТий ОренЛодавцевi прOтягоМ д€сятИ каJIеЕдарних днiв з моменту

tlрипинеНня,Щоr,овору' 
.---,,оо| l"\6lдrr"г полiпulеннями,Dрендар IToBepTae Орендодавцевi О6'ект оренди з yсlмa

11рсве,ценимИ з& чаС йогО Qренди, 
, :незалежно чiл суми нараховаLи};

д
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амсртизацiйrrих вiдрахувань за час ореuди. tIри_ цьому Ореrlдар мас прав0ЗzuIИШИтИ за собою проведенi ним полiпшенr" Об'u*ru ор""ои, здiйсненi за
t::I::-_.власних коштiв' яКщо вони можуть бути вiдоймленi вiд об'екта

рреr+ди'tе завдаючи йому шкоди.
\ / ( 11.6) lнlrri полiпшення, проведенi за рахунок qласних коштiв Орендаря,* 

змl,rШЪпуг'ьсЯ у власнОстi ОренДодавця, а 'rr BapTicTb (крiпл BapTocTi полiпшень,зробленИх Орендарем беЗ ..од" Ор.;;Й;)'пiдлягаu по"п."сацii ОрендарюОрендодавцем"

. Не пiдлягають зшIишенню за Орендарем полiпшення, проведенi ним за
рахунок амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих на об'ек, Ьр.*лr, а такожкомпенсацiя BapTocTi таких пЬлiпшень.

! |.Z. Про поверноння об'скта оренди складаеться вiдповiдний акт"11.8. Зобов'язання щодо вирсlбкицтва та надання послуг зцентраlriЗоtsаногО опсшеннЯ та постаЧання гарЯчоi всlдИ сflоживачаlи м. Суми в
уýтанOвле}Iому чим Доrоtsором обсязi та належнсli якостi Оренлар неOе дсrMo}IeHTy поверпенлtя об'екта оренди Орендодавцевi 

", 
З метOЮ забезпече"п" 

"адrння 
послуг з теплозабезпечення та гарячог6,

ВОДОПОСТаЧаННЯ СПОЖИВtlЧаМ М. СУМИ В УСтановленому цим Логовором обсязi
ОРеНДОДаВеЦЬ Мае ПРаВО ВИМагати-вiдстрЬчеЕня припинення цього {оговору наотроК до тръох мiсяцiв, KpiM випадкiв припинення цъсго Щоговору в разiзнищення Об'екта оренди"

t 1"9. Реоргаltiзацiя Орендодавця або Оренларя не е пiдставою дЛяприпиненпя flоговору"
1 1 .10" ,Щоговiр прI.Iпиняеться внаслiдок:

о закilтчення dфокуо На який його було укладено;о знишIgння 0б'екга оренди;
е досlроково за рiшенням суду;
. банкрутства Орендаря;
о лiквiдацii Орендаря - iоридичноТ особи;
о взаемноi згоди cTopiH;
r в iншИх випадках, передбачениХ чинниМ законодавстtsом та IIим fiоговороrи.l1.1l. У разi неповернення об'скtа оренди пiсля припиненкя цьOг0
.Щоговору в установлений ОрендодаВцем TepMiHo Оренлар мае спла:гити
неустойку у розмiрi подвiйноi орендноi плати, передбаченоi цим Д{оговорOм, за
користування об'ектом оренди за кожний прострочений день.

l1.12, ВзаемовiдносинИ CTopiH, Hu вРеryльованi цим ,Щоговором,
реryлюЮться чинним раконодавством УкраТни.

11.1з. ffоговiР ýкJIаденО В Tproi примiрниках, щО мають однакOву
ЮРидцtlцу силу; два примiрники - Оренлодавцю, один примiрник -- Оренларrо.

11.14. ,Щодатки }lb.I\ý 1,2,3 до цього .Щоговору с йог.о невiдiемними i
скJIадовими частинами.

l1.15" Bci змiни та доповIlення до цього .Щоговору впосяться в письмовiй
формi. TaKi змiнц та доповнення додаютьоя до цього ,Щоговору та с його
невiд' емниМи частинами.

к
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12, Особливiумовлl
L2.|. ОренлаР зобов'язан.рtЙ надавати TexHi,tHi умови забудовникам

об'ек,гiв для пiдк"шючення до тепJIових мереж, визначених законсдавчими

актаIчlи Украiни за поголженням з виконавчими оргфнами cyMcbkoi мiськоi ради

та пillприсмствами * виробниками тепловоi енергiт. ,

12.2, 0реrrлар зобов'яз аниft забезпсчити наявнiсть iнвсстицiйtrих

проrп:lзлtцiй, urbnpuun"n"* на покращення якостi та кiлькостi кOмунальних

,rЪоп1,' громалi MicTa Суми (зних<ення ik енерго€мностi, проведення

р"*оi,*rрукцii (булiвнишruuj, збiльшенfiIо потужноотi, модернiзацii, установцi
HoBoI,o облалнання, фiнансуванЕя заходiв та iнше) з викOнанням пропонованих

iHBec,t:opoM TepMiHiB, обсягiв та графiкiв iнвестицiй. :

До,:tатки:

Оirеrrдар;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ
(СУМИТЕIIЛОЕНЕРГОР
мiсцезнпходженшя;
40030, сумськА оБл.,
MIcTo суми,

IзничнА,

яцук

додатки до цього.щоговору с його нёвiд'емною i складовою частиною.

ldq .Щоговору додаються:
NhI. Акт сlцiнки BapTocTi майна, що передаетъся в оренду.
Ng2. Акт прийманнfi"передачi Об'екта оренди,
Лh.3. Розрахунок орендноi плати.

IОрилlлчнi алреси CTopiH:

О1;lеrrлоддвець:

сиW(:'ькА мIсьkА рАдА

МflсцеirнакOдlкешня:
l\d, су;\{и, мАЙдАн нЕзАлЕжt{остI, 2

вулиця друf

l0



4, Додаткова угода складена в трьох оригiнальних примiрниках, що маютьОДНаКОВУ ЮРИдичну силу: два примiрники - Орендодавцю, один примiрник *Орендарю.

Юриличнi алреси Сrюрiн:

Орендодав9ць;

СУМСЬКА МIСЪКА РМА

Мiсцезнаход2кенпя:
м. суми, мАЙдАн нЕзАлЕжностI,2

Оренлар:

ТOВАРИСТВО З ОБМЕ}КЕНОIО
ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ
(СУМИТЕПЛОЕНЕРГОD
мiсцезнаходженпя:
40030, сумськА оБл.,
MIcTo cyMI,I,
вулиця другА зАлIзниt{нд,

ll



i,f
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Додаток Л! Ц

до додатковоi угодIr
вiд 30 квi,l,ня 2013 року
до догOвору оренди
.]\lb укм * 0047- 
вiд 01 вересня 200ý року

Акт
сlцiнки BapTocTi цiлiсноrо пrайнового компJIексу п0 вшрсlбшиЦтвУ,
трацспортJrванню тепла та електричноi енергiI у MicTi Суми

ц. (lуми 30 квiтня 20t3 pclKy

1{ей акт скпадений вiдповiдно до проведених розрахункiв станоý,!
на 213.02.20.13 р.

оldrtочна BapTicTb майна, яке передаеться а оренду товарист}зу з
обмr:lженою вiдповiдальнiстlо <<Сумитсплоенерго) скJIадас:

ль
ш/п.

Показшик BapT,icTb майна,
грп.

2.

х.
щiлiсний майновий помплекi@
транспортуванню тепла та елект..ричноi енергii у
MicТi Суми, всього

744 252 065,00

3нос t ? 0,00

3.
BapTicTb цiлiсного Йrйн.ового комплексу
виробнлtцтву, транспортуванню тепла
9щ,еЩумiстiСуми

по
та

t44 252 065,00

Додагок:
власriостi

перелiК об'ектiВ цiлiсного майпового койппе*су lсомунальноТ
територiальноi громади MicTa Суми на 75 аркушах,

0решдодав€ць!

сум{]ъкА м[съкА рАдА

Мiсце:lшахOджOшня;
Ntr" суiии, маЙ"цд11 нЕзАJIЕх(нOстI, 2

Орешлаgl:

ТОRАРИСТВО З СБМЕЖЕНOЮ
ВIДIIОВЦАЛЬНIСТЮ
КСУМИТЕПЛОЕНЕРГОD
МiсцезltахOд2кsflrlil;
40030, сумськА oБJt.,
MIcTo суми,
ВУЛИЦЯДРУГА
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/{одаток М 2
до додатковоi угоди
вiд 30 квiтшя 2013 року
д0 договору оренди
ль yItM - 0047
вiд 01 вересшя 2005 року

Акт
прийманtlя - передачi цiлiсного майнового комплексу

по виробництву, трапспортуванню тепла
та елекrри.Iноi енергii y-MicTi Суми

30 квiтня 20lЗ poKv

сумсъкА мIсъкА рАдА, В особi начальника управлiння iчtайнаKoMyHa"llbHoi власностt Сумськоi мiськоi ради щЕрБАкА вАсиJLяIвАноВиl[А' який дiе на пiдставi довiреносri, "uд-i кОрендодавець)), таТОВАРИСТВО З ОЬПДВЖЁНОЮ ВIДПОВIДАЛЬШСТЮкСУМИТЕплоЕнЕРГОD, в особi директора гIлrIцукА лЕонIдА
ДМИТРОВИ!IА, який дiе на пiдставi Стфту, надалi кОрендар), пiдписали цейАкт про Тв, що Орендар продовжуе володiти та користуватися цi.lлiоltиtrл

111"Ч.:"" 
КОМIЦеКýОМ ПО ВИРОбНИЦТВУ, ТранспOртувакню т9пла та еJIек,гри,*нот

енергiI у MicTi 9ууУ (з урахуванняМ додатково пOреданого майна), ,rrйu"о*
BapTicTlo l44252 065,00 грн. (сто сорок чотири мiльйони двiстi гl'ятдесят двiтисячi шiстдесяТ п'ятЬ грн.) 00 коп., що 

"rnr"aue*u 
на пiдставi звiту лро

незмежну оцiнку вiдповiдно до перелiку майна.
,щодаток до акту приймання-передачi (перелiк майна об'сктiв цiлiсного

майнового комплексУ комунальноТ власностi територiальноТ громади MicTa
Суми) на 75 аркушш(.

м. Суми 
i

Орендодцавець:

сумсъкд MIcbKA рддд

Мiсцезнаходжешнrц 4',
м. суми, мдЙдiн нЕзАлЕжностI,2

Ореrrлар:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(сУМитЕпЛоЕнЕРго)
IVIiсцезнаходх(енняl
40030, сум
MIcTo сум

lз

g?



Додаr"tlrс ЛЪ 3

до дOдатlсовоТ угоди
вiд 30 квiтня 2013 року
до догоl}ору,оре}Iди

, лъ укм - 0047
.вiд 0I Bepecllя 2005 рOку

Розр ахунок ор ендноi п.гtатрt
зд цiлiсНий майнОвий комrIлекС по виробниц1ву, трашOпорryваншк}

тепла та електричноi енергii у Micтi Суми:

0рсlrrдна плата за цiлiсний майновий комплеi<с По ВИРОбНИЦТВУ,

1ранl,|портуванню тепла та електричноТ епергii у MicTi Суми рОЗРаХОВУеТЬСЯ
вiдrr<lвiдно до Методики розрахунку плати за оренду коIчtуналънOГО MaitHa,

JYg l 186"* МР кПро затвердження Метсдики розрахунку 0рендноi платИ 3а

майн,з тери,горiальнот гррмади MicTa Суми та пропорцii ii розподiлу та Типового
догоl:iору оренди нерухомого комунального майна> (зi змiшами),

l}ар,гiсть цiлiсного майнового комплексу шо виробництвУ,
тран(:шортуванню тепла та електричноi еrrергiТ в MicTi Суми с'гаНO}ч1 На
28.02,.20l3 р. сшrадае 144 252 065,00 грн.

(Jрелrдша плата за цшм розрахупком нарахOвуеться ОреНЛаРЮ З МОМеШТУ

rriдшl,rcа шшrr додвтковоi угодн.

I:'озмiр мiсячноi орсндноi пJIати за KBiTeHb 2013 року розраховуеться За

форм,уrrоlо:
Опл.мiс = (Воз х Cop)/100/I2 х Iд.о х [м

де: (.)шл.мiс *"рtlзмiр мiсячноТ орендноi плати;
ýliоз - BapTicTb оснOвних засобiв за цезалех(ною оttiнкою на час ощiнки

об'ек га 0ревди, грн.;
Сор - орендна ставка за використання цiлiсних майнових комплексiв

KoMyItallbHиx пiдприемотв (ix структурних пiдроздiлiв) (теплоенергетики),
визначсша згiдtlо з додатlсоtчt Ль 1 Методики затвердхсеноi рiшrенням Сумськот
MicbK,rT ради вiд 0I.02.2012 року М 1 l86-MP зi зМiНаМИ - З %.

х ц.о - iндекс iнф4ячii за березень 2013 року стансll}ить 1,0;
i и - irtдекс iнфлячii за перш,Iий мiсяць оренди.

опл"ллiс. = (.l44 252 065,00 грш. х 3)/100/I2x I,0 = 360 б30,17 rрн. .t I м. за
KвiTetrb 2013 року"

i
ý'

,f
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х4
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Розмiр орендноi пла,ги за кохсниЙ наступний мiс.ltць розрахову€ться шJIяхомкOригування позмiру мiсячноi сlренднот гr"rrати за попереднiй мiсяuь на iндексiнrhллцii r* ,rurоч"ий мiсяць.
Орендна плата щомiсячно

якиfа gлiдус за звi,.Г1-1РtМ.
()РеНДНа ПЧ]l_СПРЯМОВУ€Ться Opeн,ttapeм на рахунок мiського бюджету:з422699970000,, гудксУ u Ьуr.rпiй облаЪтi, мФО 8370l3, код отримувачаз7970593л КоД бюДжетнот клйбiкацii ZZOBO+'oI (<плата, за оренду майнов1.1хкомплексiв та iншого майна, що знаходиться у комунмьнiй влаонсlс,гiTeptlTopimrbHoТ громади м, Суми>)
Вiдповiдно до ст. 196.1.15. Податкового кодексу Украiни не с об'сктомОПОДаТкувакня операцii з оплати орендноТ плати 

"" *ппuЁсiйного платежу заДОГОВОРаМИ ВiДПОвiдно оренди чи концесii цiiliсного- ;;;;;;.о комплексудержавного чи комунального пiдприемотва (його структурного пiдроздiлу),якщо орендjодавцями чи концесiедавцями за договорами виступають органидержавноi влади чи органи мiсцевого самоврядування, а платежi вiдповiдно дозакону зараховуються до.щержавного бюджету йкраiъи або мiсцевого бюджету.

Орендодавеllь:
Орешдар:

товАриство } оБмЕ){tЕнOю
вIдповIдАльI.IIстI()
(сУМиТЕпЛOЕнЕРГол
МiсцсзпахOд)кенип:
40030, сумськА оБл.,
MIсTO суми,
ВУЛИЦЯ ДРУГА ЗАЛIЗНИЧНА,
Будинок l0

перераховуеться не, пiзнiше 15-го числа мiсяця,

СУМСЬКА MICьKA РША

мiсцезцаходrкенлffi:
М. суми, r}{АЙдАн нЕзАлЕжностI,2

15
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