
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 18.11.2021                                                                                 № 34
с. Миколаївка
Про встановлення орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом споруд та обладнання на них комунального водопостачання 
та водовідведення на території Миколаївської сільської ради 
Сумського району на 2021 рік

Керуючись ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування”, ч.ч. 9-10
ст. 11 Закону України “Про особливості передачі в оренду об'єктів у сферах
теплопостачання,  водопостачання  та  водовідведення,  що  перебувають  у
комунальній власності”, Положенням про порядок і умови надання пільг щодо
орендної  плати  орендарям  майна,  що  перебуває  у  комунальній  власності
Миколаївської  сільської  ради,  затвердженим  рішенням  п’ятнадцятої  сесії
Миколаївської  сільської  ради  восьмого  скликання  від  18.11.2021  №  33,
враховуючи рекомендації  постійної комісії з питань розвитку інфраструктури,
комунальної  власності,  транспорту,  житлово-комунального  господарства,
благоустрою  території,  містобудування,  регулювання  земельних  відносин  та
охорони  навколишнього  середовища,  клопотання  ФОП  Лисуєнка  Віталія
Івановича щодо надання пільг, з метою забезпечення населення Миколаївської
сільської  об'єднаної  територіальної  громади  послугами  централізованого
водопостачання  та  централізованого  водовідведення,  враховуючи  важливе
значення  послуг  централізованого  водопостачання  та  централізованого
водовідведення для територіальної громади, сільська рада вирішила:

1. Встановити  ФОП  Лисуєнко  Віталію  Івановичу  пільги  щодо  орендної
плати  за  користування  цілісним  майновим  комплексом  споруд  та
обладнання на них комунального водопостачання та водовідведення на
території Миколаївської сільської ради Сумського району.

2. Визначити  орендну  плату  за  користування  цілісним  майновим
комплексом споруд та обладнання на них комунального водопостачання



та водовідведення на території Миколаївської сільської ради Сумського
району на 2021 рік в розмірі 7 000,00 тис. грн в рік.

3. Сільському голові укласти додаткову угоду до договору оренди цілісного
майнового  комплексу  споруд  та  обладнання  на  них  комунального
водопостачання та водовідведення на території Миколаївської сільської
ради  Сумського  району   з  ФОП  Лисуєнко  Віталієм  Івановичем
(додається). 

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з
питань  розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,
житлово-комунального  господарства,  благоустрою  території  громади,
містобудування,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього середовища.

Сільський голова                   Сергій САМОТОЙ



Додаток 
до  рішення  п’ятнадцятої
сесії восьмого скликання 
від 18.11.2021 № 34

Додаткова угода  № 
до Договору оренди цілісного майнового комплексу споруд та обладнання на

них комунального водопостачання та водовідведення на території
Миколаївської сільської ради Сумського району 

с. Миколаївка “___” __________ 20___ року

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (надалі –
Орендодавець),  в  особі  сільського  голови  Самотоя  Сергія  Володимировича,
який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
Фізична особа-підприємець Лисуєнко Віталій Іванович (надалі - Орендар), який
діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, з іншого боку, уклали цю
Додаткову угоду  до Договору оренди цілісного майнового комплексу споруд
та  обладнання  на  них  комунального  водопостачання  та  водовідведення  на
території Миколаївської сільської ради Сумського району 

про наступне:

Сторони  дійшли  згоди  змінити  наступні  умови  Договору  оренди   цілісного
майнового  комплексу  споруд  та  обладнання  на  них  комунального
водопостачання та водовідведення на території  Миколаївської сільської ради
Сумського району , (далі - Договір):

Внести зміни до пункту 3. «Орендна плата»  і викласти його в новій 
редакції:
«3.1. Орендна плата встановлюється у розмірі ставки 0,062 відсотків від 
вартості орендованого майна»                                                                                     
«3.2. Загальний розмір орендної плати  становить 7 000, 00 (сім тисяч гривень)  
00 копійок  за рік.»

Дана  Додаткова   угода   є  невід’ємною  частиною   Договору  оренди
цілісного  майнового  комплексу  споруд  та  обладнання  на  них  комунального
водопостачання та водовідведення на території  Миколаївської сільської ради
Сумського району та набуває чинності з моменту підписання його сторонами.

Ця  Додаткова  угода   складено у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий — в орендаря.



Орендодавець
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ 
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Шевченка, 1, с. Миколаївка,  
Сумський район, Сумська область
42322, тел., (0542) 776-670, (0542) 776-671
E-mail: s_radanik@ukr.net 
Код ЄДРПОУ 04391434
Сільський голова 
________________             Самотой С.В.

Орендар 
 ФОП Лисуєнко Віталій Іванович

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА
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