
нежитлових приміщень (нерухомого майна)

м. Хмельницький « а ії » С9 2018р.

Комунальний заклад охорони здоров’я «Хмельницька обласна 
станція переливання крові», в подальшому іменований «Орендодавець», в 
особі головного лікаря Столяра Я.В., що діє на підставі Статуту з однієї 
сторони, та Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров’я України», в особі в.о. директора 
Балашова О.В., в подальшому іменований «Орендар», що діє на підставі 
Статуту, з іншої сторони, разом — Сторони, уклали цей Договір про наступне.

1. Предмет договору
1.1. Предметом Договору є оренда нежитлових приміщень за адресою: м. 
Хмельницький, вул. Сковороди, 29, які використовуються для потреб 
Державної установи «Хмельницький обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» .
1.2. Орендодавець надає, а Орендар приймає в оренду нежитлові приміщення 
площею 29,8 м2.
1.3. Термін дії цього Договору починається за згодою сторін з 10 вересня 2018 
року та закінчується 10 серпня 2021 року.
Орендодавець та Орендар мають право продовжити термін дії Договору за 
погодженням з Хмельницькою обласною радою (далі — Орган управління 
майном).
1.4. Передача приміщень в оренду не тягне за собою виникнення з Орендаря 
права власності на ці приміщення. Власником орендованих приміщень 
залишаються територіальні громади сіл, селищ, міст області, а Орендар 
користується ними протягом терміну дії оренди, обумовленим цим Договором.
1.5. Орендар не несе відповідальності за пошкодження приміщень, що сталися 
внаслідок землетрусів, блискавок, ураганів, злив чи пошкоджень, спричинених 
страйками, військовими діями чи за інших обстазин, що не залежать від 
Орендаря.

2. Орендна плата та умови розрахунків
2.1. Орендна плата є платежем, який вноситься Орендарем в 100% розмірі 
один раз на рік не пізніше 20 грудня поточного року на підставі виставленого 
рахунку Орендодавця. Орендна плата зараховується: за нерухоме майно -  50% 
до обласного бюджету, 50 % - на відповідний рахунок Орендодавця.



2.2. Орендна плата визначається відповідно до рішення сесії обласної ради від 
«20» грудня 2006 року №21-5/2006 «Про впорядкування орендних відносин».
2.3. Сума орендної плати становить 1.00 грн. на рік, без ПДВ.
2.4. Комунальні послуги або експлуатаційні витрати по утриманню приміщень 
сплачуються Орендарем окремо від орендної плати пропорційно займаної 
площі згідно рахунків Орендодавця або самостійно укладених угод з 
відповідними організаціями.
2.4.1 Комунальні послуги або експлуатаційні витрати: освітлення приміщень 
та території; тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення приміщень; 
прибирання фойє та коридорів, місць загального користування; прибирання 
сміття, снігу, льоду на прилеглій території; радіоточки; вивезення твердих 
побутових відходів; охорона; прибирання орендованих приміщень; 
меблювання; оплата за установку, заміну і експлуатацію телефонів, факсів та 
інших засобів зв’язку за офіційними міськими тарифами; поточне проведення 
ремонтів (за погодженням з Орендодавцем), та інше.
2.5. Послуги, які необхідні для функціонування установи та не входить в 
орендну плату і сплачується Орендарем самостійно: прибирання орендованого 
приміщення; меблювання; оплата за установку, заміну і експлуатацію 
телефонів, факсів та інших засобів зв’язку за офіційними міськими тарифами; 
радіоточки; вивезення твердих побутових відходів; поточне проведення 
ремонтів (за погодженням з Орендодавцем), та інше.
2.5.1. Прибирання прилеглої території проводиться за усною домовленістю 
між Сторонами.
2.6. Розмір орендної плати може бути переглянуто на вимогу однієї із Сторін у 
разі зміни Методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в 
інших випадках, передбачених чинним законодавством України. Про це одна 
Сторона повідомляє другу не пізніше одного місяця з моменту набрання 
чинності вищевказаних змін.
2.7. Орендна плата може бути змінена в сторону збільшення з урахуванням 
індексу інфляції, у випадках передбачених чинним законодавством України.
2.8. За несвоєчасне внесення Орендарем орендної плати нараховується пеня в 
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми 
простроченого платежу за кожен день прострочення.
2.9. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла на рахунок 
Орендодавця, підлягає у встановленому порядку поверненню Орендарю або 
заліку в рахунок наступних платежів. 3

3. Використання амортизаційних відрахувань
3.1. Амортизаційні відрахування на орендовані приміщення нараховує та 

залишає у своєму розпорядженні установа на балансі якої знаходиться це 
майно. Амортизаційні відрахування використовуються на повне відновлення 
орендованих основних фондів.



4. Права та обов’язки Орендаря
4 1 Орендар зобов’язаний:

Використовувати орендовані приміщення відповідно до їх призначення, 
= : вченого умовами Договору.
-  2 Застрахувати орендовані приміщення в порядку, визначеному діючим 
з я є  є олавством України, за рахунок власних коштів не пізніше 10 календарних 
инз з моменту підписання цього Договору та надати Орендодавцю копії 
: ~  д : зого полісу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином,

десь строк оренди майно було застрахованим.
3. Утримувати орендовані приміщення в повній справності й робочому 

л : здачі Орендодавцеві.
-  і  -  Г зоєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату, експлуатаційні 

по утриманню приміщень, оплату обсягу спожитих енергоносіїв та
їДЬНИХ послуг.
Б разі необхідності здійснювати поточний ремонт орендованих 

за рахунок власних коштів. Капітальний ремонт та реконструкцію 
приміщень здійснювати за погодженням з Органом управління 

■ і письмового дозволу з Орендодавцем.
У випадку припинення Договору оренди повернути Орендодавцю 
єні приміщення в належному стані.

І : гримуватись правил пожежної безпеки в орендованих приміщеннях і 
необхідні протипожежні заходи за власний рахунок.

-пн - дар відповідає за будь-яке пошкодження приміщення, що сталося як 
недбалості чи навмисного пошкодження Орендарем та його

{ ■ 1 *  Зі: ~  -:муватись вимог чинного законодавства України з питань охорони 
дв: їх працівників і відвідувачів.
. ГЗгот-гом 10 днів повідомити Орендодавця про зміни юридичної адреси 

реквізитів, 
має право:

- хм остійно здійснювати господарську діяльність, використовуючи 
взяті в оренду.

ї г  погодженням з Органом управління майном, та письмового дозволу 
□рищд :ддд_- вносити зміни до складу орендованих приміщень, проводити 
і *  е переозброєння, перепланування, що підвищує вартість майна.
Ь *  пек: лструкції орендованих приміщень обов'язково надавати проектно- 

еигт п : - д окументацію для узгодження з Орендодавцем.
■* Т З  Орендар не несе відповідальності по зобов’язаннях Орендодавця.

5. Права та обов’язки Орендодавця
пгендодавець зобов’язується:
'егедатн Орендарю в оренду приміщення, згідно п.1.2 розділу 1 цього 

* п к г -  по акту прийому-передачі майна (додаток №1), який підписується 
з поговором оренди.



5 -І. і^зеїіь має право:
наявність, стан, напрямки та ефективність використання 

тгтетаного в оренду та інформувати про це Орган управління

з ініціативою щодо внесення змін та доповнень до договору 
: : :  розірвання в випадку погіршення стану орендованих

ж недбалого використання або невиконання умов договору

контроль за станом орендованих приміщень шляхом 
■є - ення зі складанням акта обстеження.

:_г не відповідає по зобов’язаннях Орендаря.

6. Відповідальність сторін
або неналежне виконання зобов’язань, згідно з договором, 

—ь відповідальність, передбачену чинним законодавством

_ :  виникають у ході виконання договору, вирішуються за згодою 
і : згоди не буде досягнуто, спір розглядається в судовому порядку.

7. Строк дії та умови зміни, розірвання договору
Договір діє з № 09 2018 р. по '0  о $______20^/ р.

може бути достроково розірвано із ініціативи Орендодавця, а 
зобов’язаний повернути приміщення у випадках: якщо Орендар 

товує приміщення (у цілому або частково) не відповідно до цього 
у ,-, якщо Орендар не вніс орендної плати протягом трьох місяців.

З кіна або розірвання договору оренди можливе за погодженням Сторін. 
>роння відмова від виконання договору оренди та від внесення змін не 

: ~ . мається, крім випадків, обумовлених п. 5.2.2 цього договору.
” 4 Договір оренди може бути розірвано на вимогу однієї із Сторін за 
тішенням суду у випадках, передбаченних чинним законодавством України.
“ 5 Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни або припинення 
і : говору оренди.
“ : Дія договору оренди припиняється внаслідок:
• з скінчення терміну дії договору;
• загибелі об’єкта оренди (не з вини Орендаря);
• достроково за згодою Сторін або рішенням господарського суду;
• банкрутства Орендаря;
• зміни власника майна.
".7. Договір складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну 
силу, по одному для кожної із сторін та Органу управління майном.
7.8. До договору оренди додається: *
- акт прийому-передачі майна,що здається в оренду (додаток № 1);
- висновок про вартість майна;
- рецензія на звіт про оцінку майна;
- розрахунок орендної плати за перший місяць оренди.



~.9. Майбутні зміни та доповнення до Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна», які погіршують становище Орендодавця не 
тоширюються на Договір, укладений раніше.

8. Місцезнаходження та
Ітендодавець:
Комунальний заклад охорони здоров’я 
'Хмельницька обласна станція 

івання крові”

Хмельницька область, 
шицький, вул.Г. Сковороди, 29 

■556285430599
-а казначейська служба України 

■ 5 0 1 3  
СХРПОУ 02004640

-бухгалтерія-(03 82)674129

- лг ж , ' /> '• _Гхппчр Я.В.

«правління з питань 
ьззсн счгтї територіальних громад 

розвитку 
: : :  карату  обласної ради

реквізити сторін
Орендар:
Державна установа 
«Хмельницький обласний 
лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров’я України»
Адреса:
29000, Хмельницька область,
м.Хмельницький, вул.Пилипчука, 55
р/р 31255259384487
Державна казначейська служба
України
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 38481979
ІПН 384819722254,
№ свідоцтва платника ПДВ 
200121313
Тел./факс-гол.бухгалтер -  
(0382)700532
Тел./факс-бухгалтерія -  (0382)700817

в.о. Дире

А?
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В цьому документі пронумеровано 
і прошнуровано (р арк.

Консультант відділу госпрозрахункових підприємств
управління з питань спільної власності 
територіальних громад та економічного 
розвитку виконавчого 
апарату обласної ради ^  Л. Йохонок 

/


