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договIр

оренди примiщень, частини будiвель, споруд
та iншого 0кремOго illдивiдуальIlо вIlзllаIIеного маrtна об'сктiв,
що належать до спiльноi власностi r,ериторiальних громад
сiл, селищ, MicT областi

м.Ух<город

Обласний клiнiчний центр нейрохiрургiТта неврологii (далi - орендодавець) в особi лиректора
Сьлолаttки B,L, що дiе на пiдставi Статуу з одного боку, та ТОВ кГемо Медика Украiнa> (надалi
оренлар) в особi директора Воротняк 'Г.В., що дiе на пiдставi Статуry з iншого боку, уклали цей

-

loгoBip

про наведене нижче:

l.Прелмет !,оговору

1.1.оренлолавець передас, а орендар приймас в строкове платне користування вбудованi
пllимiщеttня Jф 1-5;1-6;1-1;1-19;1-20;1-2|;|-22:1-2З; булiв:ri лiт кА> Обласного клiнiчгtого центру
Майно), площеIо а)_lЗ0,2_кв.м., розмiщене за адресою:
trейрохiрургiТ та неврологiТ (надалi
м.Ужгород, вул, Перемоги,24 на 1-му поверсi булiвлi , що знаходиtься на бмансi Обласного
клiнiчного центру нейрохiрургii та неврологiт, BapTicTb якого визначена згiдно з актом оцiнки i

-

за експертною оцiнкою

_152З86,00_ грн. Майно переда€ться
Ilровадження пiдприемницькоТ дiяльностi в галузi охорони здоров'я,

ста}ltlвить

в

оренду

з

мЕтою

2.Умови переда.li та пOвернеttItя оренд()ваного майна
2,1.Оренлар вступас у строкове платне користування Майном у TepMiH, указаний у договорi,
aJle не ранiшrе да,ги пiдписання сторонами цього .Щоговору та акта приймання-передачi Майна.
2.2.Перелача Майrrа в оренду не тягне за собою виl{икненнrl в Оренларя права власностi на це
Майно.

Майllо заJIишасться спiльноlо власнiстю територiальних громад сiл, селищ, MicT областi, а
Оренлар кориоryсться }tим протягом с]року оренди.
2.З.[[ередача майна в оренду здiйснюе,гься за вар,гiс,l,Iо, визначенок) в aKTi оцiнки, скJIаленому
за Ме,гоllиKtll(), за,гвердже}lою Кабiнетом МiнicTpiв УкllаТни,
2.4.У разi t]риIl1.1I-1ення tlього fJоговору, Майно Il()вертае,гься Орендарем Орендодавruо
(Балаtlсоутримувачу) аналогiчно порядку, встановленому при передачi Майна Орендарю цим
!оl,овором. Майно вв€Dкасться tlоверненим Орендодавцю (Балансоlтримувачу) з моменry пiдписання
сторонами акта приймання-передачi.

2.5.Обовязок по складанню акта приймання-передачi покладасться на сторону, яка передае
Майно iншiй cTopoHi ,Щоговору.

3.Орепдна плата.

Орендlна l]лата за tlим договором визначена станом на <30> липня 2010р. по примiщеннях
tliлtt,эlriлнtl в рuзмiрi:
аума 25З9,77_ грн.
Базова ставка станом на к30> липtlя 20 l0p. за 1 кв. м. cTaHoB}I],b:
грн.
а) _19,5
Оренлна плата за кожний насryпний мiсяць визначаеться шляхом кориryвання орендноi IuIати
за поперелнiй мiсяць на iнлекс iнфлячii за настуIlний tчliсяtlь.

l_

()рендна плата за ко)кFIий насryпний мiсяць
визнаllасться tl]ляхом кориIування ореltднот пла'и
г|()Ilеред}tiй плiсяць на iндеttс iНф.гrячiiза насryпний мiсяl,tь,
()peH,ltap caMtlcTiiillo проводиl,ь tцсlмiся.tну
iHдeKcar(iltl суми ()ре[lдлtоi п.,lати вiдповiдно дtt
1lо:lрtlбленttгll MiHcтaT.ctM iltдексу iн(lляui)'за вiлпсlвiдний мiсяць.
Рrlзмiр орендноI плати переглядасться на вимогу однiеi iз cTopiH,
у разi змiни методики iT
розрахунку, змiни центраriзованих цiн i ,гарифiв та в
,]а

iнulи* u"пuд*uь передбачених

:]ако}lодавстRом.

чинниlчt

орендна плаl,а, перерахована несвоечасно, або не в повному обсязi пiдлягас
iндексацiт i
отягусться на спецрахунок Орендодавцю з нарахуванням пенi в
подвiйнот
облiковот ставки
розмiрi
HIiy на Даry IJарахуван}Iя пенi вiд суми заборгоъанос,гi, з
урахуванням iндексацii за ксlrкний день
IIрOс,rрочення, вклIочаюч и день оплати.
поналнормативItа сума оренднот пла.I.и, що налiйшла до Орендодавця
пiдлягас в
ус,гановлеtlому порядку rIоверненню Орендарю або залiку в paxy}Iok насryпних платежiв.
4.ВикористаIIня амортизацiйних вiдрахувань

4,l,Амсlртизацiйнi вiдрахування на

орендоване Майно нараховую.гься йогil
Балансоу,tpимувачем i виксlристоl}уюl.ься на гIовне вiдrtсlвленttя орендованих
основних tDондiв.
4,2,IIолirllrlенIlя ()ренДоваIJоl,О Майна, здiйсненi за
аморт.и:lацiйних вiлрахувань, €
рахуLlок
сtliльнокl B.llacHicтKl ,l еllитtlрiа_,lt,них I,ромад сiл, селишl. мiст,об:tасr.i,
орендар зобов' язуеться

5.Обов'язкlt Оренларя
:

5,1,використовувати орендоване Майно вiдпilвiдttсl до його призначення
т,а умов цього
lоговору.
5.2.СвосчаСно i в повнОму обсязi сплачувати орендну пJIаry.
5,3,Забезпечити збереження орендованого Майна, зiпобiгати його пошкодженню
i псуванню,
з/tiйснювати заходи протипожежнот безпеки,
5,4,Свосчасно здiйснк)вати капiтальний, пот,очrtий т,а iншi види peMoHTiB
орендованого
Майtlа,

5,5,Орендар зобов'язаний щомiсяця перераховувати Орендодавцкr
всl.ановлену договором
l5 числа насryпного мiсяця,
5.б.у разi припинення або розiрвання !оговору поверну.ги Орендодавцевi або
пiдприемству,
Rказаному ОIrеrlдодавцем ореFIдоване Майнсl
.iр-о"у нiж на момент передачi
у нrшежному
йtlго В оренду' з врахуванНям ноI)маJIЬного_
"rrrni, ""
фiзичНо.о зt,,i.Y т,а вiдшкtlДуuur" Орендодавцю збитки у
",",,
погiрLле}lriя
cl,ally або вr,l;ат,и (псlвtttliабо частковоi') ореlrдоваllого Майна,, -;;й;;;;;;;.
разi
5,7,УюtаСги :l Ба,ltаttСrl\тримува.'ем орендОl]аliоl,О Майltа
догtlвiР прtl вiдruкооуuuпr,, t]итра.г
[iа,llаtlсtlу,l,римувачу I{a утримання ()рендованого Майна,га
надання комунiUIьних послуr.Орендарю.
opeH/lHY плаry, але не пiзнiше

,

б.IIрава Оренларя

Ореtlлар мас право:

6. l .Використовувати орендоване майно пiдприсмс,гва
вiдповiлно до його призначення ].а
ов цl,()г() .Щоговору,
6,2,За згодою Орендодавця продавати, обмilтtовати, позичати,
iншим чином розпоряд)катися
матеlliальllИми
у

I\,r

цiltносТями, якi входятЬ до скJrадУ орендованого майна, здавати Тх в
суборегrду i
iншiй особi за"ум;;;:;"

ПеРе/lаRа'ги cBot' права та обtlв'язки за цим
!оговором щодо t(их цiнностей
це не,гяI,не,зпtiни ва1l,гостi []iлприемства i не порушуе iнttlих

поло)кень цього Щоr.овору.

Мат,ерiальнi цiнностi i кошти,

оrр""u"п"'вiд цих операцiй е власнiстю bp""ooouuu".
6.3,з дозволу Ореr,rдодавця, вносити змiни до складу орендованого
Майна, проволити

реконс,грукцilо орендованоI,о Майна, його технi.ше переозбро.i,"", ll(o зумовлюе пiдвищення
його
BapTocTi.
6,4,Орендар мас права передавати TpeTiM особам належнi йому
право оренди та iншi права
(lltltlttiС'ГtО'tИ В ПеВНiЙ ЧаСr'инi), якi виllливаюl,ь
з
ubtlt,o /{оtuвору,-гi"ltьки за попередньо}(),]гоllоlо
()реrt.l1tlдitrtl(я.
якUl() ittttte

t-te

tIередба,tеtl() tlим !olrlBopobt т.а t{и}]tlим закоl-|оll[авс.гвtlм
Украl.ни.

7.Обов'язки Ореlllo;lавця.

Орендодавець зобов' язусться
7,1 ,Передава,ги Орендарю в оренду Майно
згiдно
перелачi майна, який пiдписуеться одночасно з
цим
:

З цим /{оr,овором по акry приймання

Договором.

-

7,з,У виIIадку реорганiзацii Орендаря до прl{пинення .tинностi
_
цього,Щоговору, переукласти
Цеii /IОгОвiр tIа таких саN,lих умовах з одFIим ia прuu,rпч.тугlникiв, якщо
останнiй згоден стати
()llett,lapetv,

!оговiр може мiстити зобов'язаннJI орендодавця щодо вiлшкодування полiпшень майна.
7,4,Вiдшкодувати Орендарю BapTicTb зроблених ocTaHHiM невiдокр.rпо"ч""х

полiпшень

орендованого Майна, за наявностi дозволу Орендодавця на TaKi полiпшення
в межах суми приросту
BapTocTi орендованого Майна в
результатi цих полiпшень.

7,5,У суловому порядку Орендодавець може бути звiльнений вiд обов'язку вiдшкодувати
орендарю вар,гiсть невiдокремлюваних полiпшень ор.пдоuчпого майна, якщо
доведе, що втрати
()реrrларя на цi полiпшення пiдвищують
BapTicTu ор""лЪuuпого Майна.
Орендодавець мае право
8.

8.Права Орендоltавця.
:

l,Контролювати наявнiсть, стан, напрями та ефекr.ивнiоть використання Майна,
переданого

в оренду за цим .Щоговором.

8.2.Висryпати з iнiцiативою цIодо внесення змiн до
цього !оговору або його анулюван[Iя в
разi погiршення стану орендованого майна внаслiдок невиконання або неналежного виконанF{JI
умов
чього.Щоговору.

9.Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за .Щоговором.
9.1.за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за
ц"" Доaочором сторони несугь
вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством УкраiЪи,

9,2.Спори, якi виникають за цим ,ЩоговорЬм або
переговорiВ, вирiшуюТься в судоВОtчry ПОРЯДКУ.

в зв'язку з ним, не вирiшенi

шляхом

10.Строк .tиHHocTi, умови змiни та припицення Щоговору.
!оговiр укладено строком на 2 роки ll мlсяцiв, що дiе з к_3Ь- >_липня_20l0_
р. ло
<._З 0_>_червня_20
l0,1.I_{ей

l

3_ р. вк.llючно.

l0,2,Умови цього Договору зберiгають силу протягом всього TepMiHy
цього.Щоговору, в тому
числi у випадках, коли пiс,пя його укладеннJI законодавством встановлено
правиJIа, що погiршують
становище Орендаря, а в частинi зобов'язань Орендаря щодо орендноi ллати
- до виконання

зобов'язань,

10,з,змiни iдоповнення або розiрвання цього,.щоговору
доrгускаються за взаемноi згоди
cTopiH та оформляються додатковою угодою. Змiни та
доповненнJl, що пропоrrуеться внести,
розглядаються протягом одного мiсяця з дати ix подання до розгляду iншою стороною.
l0,4,За iНiЦiаТИВОЮ ОДНiеТ iз cTopiH цей !оговiр ьlЬ*. бути
розiрвано рiшенням
господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
10,5,У разi припинення чи розiрвання.Щоговору полiпшення орендованого
Майна, здiйсненi за
рахунок власних коштiв, якi можна вiдокремити вiд орендованого майна не завдаючи йому шкоди,
визначаютЬся власнiСтю орендаРя, 8 невiдокремлюванi полiпшення
- власнiстю Орендодачц".
Питання компенсацiТ Орендодавцем збiльшення BapTocTi орендованого Майна в'
результатi
зшначених невiлокремлюваних полiпшень вирiшуються вiдпойiдно до
умов цього ДоiовЬру та
чи

[lного зако}{одавства,

l0,6,y, разi вiдсуr,ностi заяви однiеi iз cTopiH про припинення або змiну
цього ,.Щоговору пiсля
,lакiн.tення строкУ
його чиl-tl-tосr.i протягоМ одного
!оговiр unu*oaroa, продовженим на той
"iсяц",
самий T,epMiH i на тих самих умовах, якi були передбаченi
цим

Договором.
10,7,реорганiзацiя Орендодавця чи Орендаря або перехiд npuuu власностi на орендоване
Майно TpeTiM особам не визнаеться пiдставою для змiни або припинен}ut чинностi
цього !оговору i
BiH зберiгае свою чиннiсть для нового власника орендованого майна (його правонаступникiu), -за
винятком випадку приватизацii орендованого майна Оренларем,
i 0.8,Чиннiсть цього .Щоговору припиняеться внаслiдок:
закiнченнJl строку, на який його було укJIадено;

-

приватизацiТ орендованого майна Орендарем;
загибелi орендованого Майна;
достроково за взаемною згодою cTopiH або за рiшенням господарського судУ;

банкругства Оренларя

законодавством УкраТни.

10,9,Взасмовiдносини cTopiH,

законодавством Укратни,

Ti в

не

iнших випадках, прямо передбаченrх

чинним

врегульованi цим !оговором, реryлюються чинним

,iaKo

пt.l

]0.9.Взасмсlвiдtltlсиltrt cTopiH, I{e вреryльованi цим
ffоговором, реryлю}о.гься tlин}{им

lJ()llaBcT,BoM У KpaI'H и.

10,10,I{ей rГ[огtlвiр vl(Jla/lel'o I] дв()х примiрtlиках, K())l(el],} яких мас
однакову lоридичну силу,
()llllому;lля ()рен.лолавця га Орендаря.

l1.Платiжнi та поштовi реквiзити сторiп:

Орендодавець

Орендар

обласний клil-ti.lний центр
ttейрох iрургi)' та неврологii'
,/,/
///
/,|,

,,/

,/,

,zLrc-,4

B.I. Смоланка

YKpaiba>

гЕм()
Iшijдик/\
,В. Воротняк

.Щодаток до договору
оренди нежитлових примiщень
вiд <30> липня 2010 piK

РОЗРАХУНОК
орешдноТ плати

ТОВ

<<Гемо

Медика Украiна>>

за аllресою: м.Ужгород, вул.Перемоги,24

виконаний згhно Метолики розраху}lку i порядок
l}икористання плати за оренлу майша спiльноТ власностi
територiальних громад сiл, селищ, MicT областi затвердженоi
рiшенням обласноi рали вiл 16.03.200бр.ль?24 зi змiнами та доповшеннями
станом на 23.10.200?р. ЛЪ 3б8 станом на 30.07.2010р.

Вп:Вь:Пь х Пп
Bn

де

:15238б грн.

BapTicTb орендованого примiщеннJ{
яке с LIасf,иною булiвлi, (грн.);
Вь- BapTicTb будiвлi в цiлому, (.р".);
Пь- пJlоща булiвлi в uiлому (кв.м.);

Вп

-

Пrr- пJIоща орендоtsаного примiщення,

(кв.м.)
Опл- орендна плата рiчна (грн.);
Сор- ОРеНДНа СТаВКа(%)

Onn:Bn Х Cnp
Onn: l 52з86
Onn n,.:On, J

Опп п,,:

х 20о/о:З

|2х

047

7,20rрн.

IНД. i НСЬЛ.

З0477,20 : 12:2539,77грн. х

Розрахунок проведений

орендна плата мiсячна (грн.);
Iнд.iнфл. - iндекс iнфляцiТ

Onn,n.-

грн.

Акт

приймання-передачi

имiщень булiвлi лiкарнi корпус II-Д
обласного центру нейрохiрургii та неврологii м.ужгорй
оваIIих

Складено к0 l u_.рудня_201 0_р.

м.Ужгород_
(мiсце складання акту)

М",що нижче пiдписалис\ тоВ кГемо Медика YKpaiHa>

в

особi директора Воротняк Т.в. з одного боку i обласний клiнiчний
центр нейрохiрургii та неврологii в особi директора Смоланки B.I. з
другого боку, склаJIи цей акт про таке:
тов кГемо Медика YKpaiHa> приймае а обласний клiнiчний центр
нейрохiрургiт та неврологii передас нижче перелiчене майно:
вбудованi примiщення лiкарнi карпус II_А площею б1,1 кв.м. (1-5;
1-6; 1-7) за адресою м.Ужгород, nyn. Перемоги,24.

Щиректор Обласного клiнiчного
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до договору оренди примiшIеIIь, tIас.гини будiвель, споруд
Та itltuогО окремого iнднвИуальIlо DIlзIIilIlеного майпа об'сктiв,
цIо IIалежаr,ь до спiльноi власllостi терн.горiальltих громад
сiл, селlrlr1, мiс,г об,цаст.i вiд <<30> липIlя 2010 року

додАтковиЙ договIр

l

У э rc о р о i, 3 ак а р п оm с: ь ч о б.ц п с пt lr, У l{p ( li1 l а,
dев'rtпtе
zpydttlt 0Bi tпttc:lt,ti tt.tir-,tttttctdцяпlozo року
/-|воiцяrпь
X'I i с пt
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()БлАсний K;llltt,llий цЕIIтр llвЙрохlрургIi тл HEIIPOJI9I"1,

iдентифiкац iйний
Ужгород, вул, перемоги,24
IОрiйовича, з однiеi.rоро"",'1u

КОД ЮРИДИttrlОi ОСОбИ; ЗЗ985449, МiСЦеЗНахоДх(ення: Закарпаr,оька
обл., м.
(дмi - Орендодавець), в особi керiвника - Химича Володимира

ТОI}АРИСТВО З ОБМЕЖЕIIОIО ВIДIIОВIДАJILНIСТIО (<ГBMO МЕДИКД УкРдiНд),

iдентифiкаrtiйr,rий Koll юридичгtоТ особи: 3566ЗЗ69, мiсцезtlахолхtення:
Закарпа.гська обл,, м. Улtгород,

вул,[Iерешrtll,и,24,датазаIlисупропрOвелеIlнялорпtавrtоi'рссстрацii'tориди.rrrоТособи:
12.01.2008,номер
загjису: l з24 |02 0000 ()03505 (да.lli - Орендар), в особi керiвника - Бой,lеlrка
олеr.а Сергiйовича,
PLIOKI]II 29614lBi77, пасIlорт ЕК39З600, виданий 30.03.1997
року Jlеrtiнським рв умвс Украiни в
ЛуганськiЙ облас,гi, заресстровilного за аДресоIо: м. Лугаt1сьц, вул. 16 Лiнiя, 19,
кв.45, з iншоia.ороrr,
(в гlодальшtо]\,!у рtl^зом iменуtоться кСторони>),
цеli
про
укJIали
наступне.
/(одатковий догtlвiр

t.

lIa

виttонаt{Llя llиl\4оl,

ll.

10.3, llo1,oBop1, оренди ttриплiщеtlь, (Ittсl,иIlи будiвель, споруд та iншого

oKl)ei\{oI,() itiilиlзiдvалt)IJо l]изtIitчеttог,о ьtайtrа об't:tст,iв, ,,(a,, ,,ru,arna,l,b
/lcl сt:iльt.tоj;власгrост.i

геiиl.орiальних
cilt, ce,'tlttll, Micr oб;tttc,li, ук.,lалеtrtll,о MiiK (,',r,iillctttaпtll ]0,()7.2() l0
*
(,rtалi
1lor<y
/{огЬвiр Ърегrди),
беручи До уt]аГtl rli;дсУгl rocтi заяви trдltiсi':зi Crol;irr ,,ir,, ,,р",,ппеrlня
або змirrу,щогооору ор",*ди гliсля
заttitt.tеttнЯ 0грокУ його,tt.tttttОсr-i ttptlr.яlt-lM o/lHolt() rl iсяt(я, u(tl вiдгIовiДtlо
до виlчIог п, l0,6. flоговору
ореIiди мас: itаслliдt<ом lI[)t)дOв)I(еtIнrl йоl,сl лii,на-гоr-l сttь,lий,гермitt i rta тих 0амих
умовах, Стороrtи дiйшли
взаемtlоi згоllи виIgIасти llytI кти 1 . l ., l 0. 1 , /{оговору оренди Llаступн их
у
редакцiях:
I'l)()]vlii,Il

к],], Орuiсldавеtlь переdае, а Оренdар rtрttйлlае (] сmрокове tlltalч,IHe корuспlуванлlя окре^lе
- BбydoBorti пllttrlti,ttlettrtя (поз. I-5, ]-6, ]-7 за плпttолr), заZальIlоlо
пл()LLqею б1,1 кв.,лt,, розпulLr|овпtti нп ttelltuo.4ly lloBepci б1l1)iбп1 ,пiпl, А пiслtt Katlit
rono,roao penotltlxy з
ittduвid)lальl!() вl/:зl!ачене л,lайно

Улсzороi, вуl, Пере,ltоzu, буDutttlк М 24 (\воdцяmь чоtlluрu), Ocuti iл,leiloBaHi кМайноD, Lцо HaJle)lcuпlb
Закrtрпаtпс:t,tсiii сlбласнiй padi в особi шертtпtорiа,Пl)llLlХ ZP1.14ad cilt, селLllц, мiсmо обласtпi на
пidспlавi
СвiDоцпtва rlpo право Bltclcttclcпli на нерухоме майно, Bttdartrlzo 2б.01.200g
BuKotlaBlци4
комimеrпом
року
Yaczopodcbtcoi' MicbKoi' pcldu, нол,tер зап,uсу про прав() tзлсtсл,tосплi в
/_|ерэtсавttому peecmpi речовuх прав lla
tlepyxo.\,le пtайно" 3 I l4174, р<lе:спцэаtliiiнuй rюл,tер об'скпtу llepyxo,||4oZo л,lаiutа; lg5714921101,
пlа перебувае
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Bci iHшli умови !оговору оренди зыIишаються без змiн,

3.
с,гас

l{ей /(одаr,ковий договiр з моменту його пiдписанrtя Сторонами та нотарiального посвiдчення
iд' ем tlою rtacтиtlolo fl'о говору оренди.

нев

4.

fJодатковий .Щоговiр ltiдписаний Сторонами в 3-х гrримil]ниl(ах, що мають однакову юридичну
силу, (,)дин з яких зали[Ilасться на зберiгання в справах гlот,арiуса, а iншi, викладенi на спецiальних
блан r<ax нотар i аль

ti

их локум
1

е t1,I,i

l.

в, видакlтt,ся CтoporlaM.

l].па,гilкlli, поtll,говi реквiзитlr, пiдltиси CTopill:

ОРВНДОДАВВЩЬ:

ОI'ЕНЩАР:
TOI] кГIСNIО МВДИКА YKPAIHA),

оБлАсниЙ клшttlниЙ цшнтр
нЕйрохп,ургIi тА нЕврологIi
iлентифiкаrtiйrrий код: 33985449
Закарпатська обл., м.
вул, 11еремоги,24

Ужгород,

iден,гифiкацiйний код: 35663369
Закарпатська обл,, м. Ух<город,
вул, Перемоl"и,24
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utictl\ttttDtytпtozo pol{y, I{c:ii oozoBip пc,lcBid,tetto л,lLrок), Kittt,KittttM, д,в,, прuвапltlLtJуl ноmарiусом
Yaczclpodcbtcoeo мiськОzо нсlпtарiальлlоlО окру2у, ,ЩоеовiР tlidпrtcaHo сlпоронаJуlч
у лtоt:Й прu"уЙнЬсmi,
ОСОбu ePoMaOstH, ЯКi ПidПuСаЛu dОеовiр, вспlановлено, i|x diсзdаmнiсmь, i .а*оэ,с проuоrБопr"iсmь
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