
/

ДОГОВІР
оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що 

належить д о  спільної власності територіальних гром ад сіл, селищ , м іст
Сумської області

№ / 7 / ^

Місто Суми h e f l ' t t c o z o  с і ї м л  0 3  и и і є л  і ї
J  г (число, місяць, рік - словами)

Ми, що нижче підписалися, , ! /  СС ї А < . / ) £ і ? s cyxcs  Р  U  Cvscz ct f%yJ
(повна назва Орендодавця)

ідентифікаційний, код ЄДРПОУ і^ДД/ГЯ  А  £ 9  . місцезнаходження, якого:
и /. Ьи, /. Л/А/л. >/и\йіалі - Орендодавець) в особі ?<■ / а С  t  ar-cr-___с >'_______________

a /f(o L jfi(e /.? A te ___ З ч А І А __о М и г а х /  _____ ___ , що мешкає за адресою
(посада, прізвище, ім’я  тато батькові)
< / /  . З о  схл/ ;Т т Г , л З  4 3

■

та діє на підставі. 

з одного боку, та _

(адреса)
г?) a m s f  /►зуг,

\ £ а п
ва докуметпу, № наказу) . ,,

ідентифікаційний , код
css__fsSu'SJs . _с.

—

(повна назва Орендаря)

ДРПОУ Ґ-9 ЇЇ А.Я. АдГЯХ f
Зхс<с> .лЯЯ_______________

місцезнаходження якого:

л  (адреса) ,
Сл/ (А'пАссх/ ь/абісе^Ьхсґ,/(далі - Орендар) в особі_

(посада, прізвище, ім'я та По батькові) ,
що мешкає ,-гу . А/< ( с ,v , /<,■„__' А /А , / /А  -<. ; /;  -и'4 , і? Я . р  А  б 1І ..г Х /  .__Су/ у с х у у  C s A / f .  W ГЯ / ;  1 ( J c e i C f / D 2У-0 < у у  , х и ь  ■ б  V --------------------------------------------

V  7 « /  " (адреса)
отаві 9 а  л /)С  (РЄ/б ы л . /е л с А /б а ^ 'с О  з іншого боку,

д (статупг, довіреність тоіцо)
та діє на підставі 

уклали цей Договір про наведене нижче:

1. П р ед м ет  Д о гов ор у

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування 
окреме індивідуально визначене майно_ соиЯ  (Г^ЄхєсєА! ^^рбССО І-О

' ~ п -и иу ^см2С?тРуг/>nP6?.faU{__py ifG xxrs АА CAP ¥ -(повна назва,
(далі - Майно) площею /У , 3  ^  кв.м, розміщене за рдресою:
п.- і ■ с. С.Рс. і -А. на 3  поверсі(ах) ЮСу ! <&РШСЛтуруГ)

цшку, примццецня, будівлі) и/ ' л/ дуту/________ _ ,  що перебуває на балансі
> ґ9 -  -у, У . /  _______________________  (далі -

(буде
ЯС А є У Р *  С9 9 ? / і / у  Г { А М А а г х с г / )
Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку і становить за 
незалежною оцінкою РАССС . ОС П яА /)  їґсРгіуісА у ; и . б* > '( їО л  -

у . 2. Майно перелається в оренду з меток) Хц / уЛ іу 'Руху улу АРгЗґуЯ'Л'Хугулмху
грн.

ПЄУС\цууш
3. Стан Майна на момент укладення договору (потребує/не потребує поточного або 

капітального чи поточного і капітального ремонту) визначається в акті приймання- 
передавання за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.



л

2. У м ови п ер ед а ч і ор ен д ов ан ого  м ай на

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у 
Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору (у разі оренди 
нерухомого майна на строк не менше ніж три роки - не раніше дати державної реєстрації 
Договору) та акта приймання-передавання Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права 
власності на це Майно. Власником Майна залишається обласна рада, а Орендар користується 
ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про 
незалежну оцінку.

2.4. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на 
Орендодавця.

2.5. У разі припинення цього Договору майно повертається Орендодавцю аналогічно 
порядку, встановленому для передачі майна Орендарю цим Договором. Майно вважається 
повернутим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акту приймання -передавання.

Обов'язок по складанню акта приймання-передавання покладається на Орендаря.

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку 
використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад області, 
затвердженої рішенням обласної ради двадцять четвертого скликання від 25.06.2002 (зі 
змінами) (далі - Методика розрахунку) і становить без ПДВ за перший місяць оренди -

У разі, якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць оренди 
(при відсутності інформації про індекс інфляції), цей пункт викладається в такій редакції:

"3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку 
використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад області, 
затвердженої рішенням обласної ради двадцять четвертого скликання від 25.06.2002 (зі 
змінами) (далі -  Методика розрахунку), і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку 
(останній місяць, за який є інформація про індекс інфляції) - 2 0 0 р. 34грн.

Орендна плата за перший місяць оренди - 7/л/ґгис- 200 ^р . визначається шляхом 
к ' Ч' "місяць на індекси інфляції за

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному 
законодавством.

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування 
орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого 
та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається 
згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці 
пропорційно дням користування.

3. О рендна плата

.200__р. грн.
(місяць)

(місяць)

п

(місяці, роки)



- з

3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни 
Методики її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин 
та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. Орендна плата перераховується на рахунок Орендодавця щомісяця, не пізніше 15 
числа місяця, наступного за звітним. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в 
повному обсязі, підлягає індексації і стягується Орендодавцем відповідно до чинного 
законодавства України з урахуванням пені в розмірі 0,5 % облікової ставки НБУ на дату 
нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день 
оплати.

3.7. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить 
загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі 50% від суми 
заборгованості.

3.8. Зайва сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає поверненню 
Орендарю за його зверненням або заліковується в рахунок подальших платежів.

3.9. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді 
завдатку в розмірі не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який 
вноситься в рахунок плати за останній місяць (останні місяці) оренди.

3.10. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату 
до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії 
Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити Орендодавцю заборгованість за 
орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції.

4 . В и к ори стан н я  ам о р ти за ц ій н и х  в ідрахуван ь  і в ід н ов л ен н я  ор ен д ов ан ого
Майна

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно 
нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення 
орендованих основних фондів.

У разі оренди будівель і споруд цей пункт викладається у такій редакції:
"4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно 

нараховуються Орендарем і в першочерговому порядку використовуються ним на повне 
відновлення орендованих основних фондів".

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних 
відрахувань, є власністю обласної ради.

4.3. Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до пунктів
5.5, 5.8, 6.4 цього Договору.

4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар подає заяву 
і матеріали згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на 
здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженим наказом 
Фонду державного майна України від 03.10.2006 № 1523 та зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 18.10.2006 за № 1123/12997.

5. О бов'язки О рендаря

Орендар зобов'язується:
5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов 

цього Договору.



5.2. За актом приймання-передавання прийняти орендовану будівлю (споруду) на свій 
баланс (поза балансом)на період оренди.

5.3. Протягом місяця після підписання Договору внести завдаток, передбачений цим 
Договором. Після закінчення основного строку Договору оренди здійснюється перерахування 
орендної плати за останній місяць (останні місяці) з урахуванням внесеного Орендарем 
завдатку. У разі порушення Орендарем зобов'язання зі сплати орендної плати він має 
відшкодувати Орендодавцю збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір завдатку. Якщо 
в разі дострокового припинення Договору за згодою Сторін сума сплачених орендних 
платежів і завдатку перевищить передбачені Договором платежі за період фактичної оренди, 
то це перевищення розглядається як зайва сума орендної плати (див. п. 3.8 цього Договору).

5.4. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.5. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і 
псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами 
пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на 
момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки.

5.6. Забезпечити Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і 
відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим 
Договором.

5.7. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з 
природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх 
працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

5.8. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види 
ремонтів орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення 
поліпшень орендованого Майна і не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо 
компенсації вартості поліпшень.

У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення 
невід'ємних поліпшень орендованого Майна, він зобов'язаний надати експертний висновок 
на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід'ємних поліпшень.

У разі, якщо об'єкт оренди підлягав екологічному аудиту і у звіті про екологічний 
аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються певні 
вимоги або надаються рекомендації, до Договору включається пункт 5.9 такого змісту:

"5.9. Протягом ______________  здійснити заходи щодо усунення невідповідностей
вимогам чинного законодавства, виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій 
(вимог), наданих у звіті про екологічний аудит".

5.10. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване 
Майно не менше, ніж на його вартість за звітом про оцінку/актом оцінки на
К О РИ С ТЬ_______________ С /" <  '-І'С і  і_______________________________________________________________________________(

(Орендодавця або Орендаряу
який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку, 
визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового полісу і платіжного 
доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди 
Майно було застрахованим.

5.11. Щомісяця до 15 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування 
орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою 
обслуговувального банку про перерахування орендної плати. На вимогу Орендодавця

У разі оренди будівлі або споруди:



проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти 
звіряння.

5.12. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві або 
підприємству/товариству, указаному Орендодавцем, орендоване Майно в належному стані, 
не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного 
зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або 
часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.13. Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 
робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого 
Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утриманім орендованого 
Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.14. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, 
пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

5.15. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси 
повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

5.16. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору 
(якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

6. Права О рендаря

Орендар має право:
6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов 

цього Договору.
У разі оренди групи інвентарних об'єктів до Договору за згодою Сторін може бути 

включений пункт 6.2 такого змісту:
"6.2. За згодою Орендодавця продавати, обмінювати, позичати, іншим чином 
розпоряджатися матеріальними цінностями, які входять до складу орендованого Майна, за 
умови, що це не порушує інших положень цього Договору. Матеріальні цінності і кошти, 
отримані від цих операцій, є власністю обласної ради і використовуються у порядку, 
визначеному чинним законодавством".

6.3. За згодою Орендодавця здавати майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, 
що не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди, отримує Орендар, а решта суборендної 
плати спрямовується до обласного бюджету.

6.4. За згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне 
переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.

6.5. Ініціювати списання орендованого Майна Балансоутримувачем.

6.6. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого 
Майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів 
тощо).

7. О бов'язки О рендодавц я

Орендодавець зобов'язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання- 
передавання майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди 
нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки - після державної реєстрації Договору.



7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим 
Майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору 
переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній 
згоден стати Орендарем.

7.4. У разі здійснення Орендарем невід'ємних поліпшень орендованого Майна 
орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень. Договір 
може містити або не містити зобов'язання Орендодавця щодо відшкодування поліпшень 
Майна.

7.5. Відшкодувати Орендарю у разі приватизації орендованого Майна вартість 
зроблених останнім невідокремлюваних поліпшень орендованого Майна, за наявності згоди 
Орендодавця на такі поліпшення в межах збільшення вартості орендованого Майна в 
результаті таких поліпшень, визначеної відповідно до чинного законодавства.

8. Права О рендодавц я

Орендодавець має право:
8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, 

переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його 
розірванім у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або 
неналежного виконання умов цього Договору .

8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі 
складанням акта обстеження.

9 . В ідп ов ід ал ь н ість  і вир іш ен ня  сп ор ів  за  Д ого в о р о м

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони 
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає 
за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар 
відповідає за своїми зобов'язаннями і за зобов'язаннями, за якими він є правонаступником, 
виключно власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на 
орендоване Майно.

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом 
переговорів, вирішуються в судовому порядку.

10. С трок ч и н н о ст і, ум ов и , зм ін и  та п р и п и н ен н я  Д о гов ор у

до
10.1. Цей Договір укладено строком н, 

"$/" Г е 20Д^р. включно.
Яи>//С . що діє з " /уґ' ігЛ  200_£ р.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у 
тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що 
погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до 
виконання зобов'язань.

10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної 
згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати 
їх подання до розгляду іншою Стороною.
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10.4. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення цього Договору або 
зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця, Договір 
уважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені 
цим Договором. Зазначені дії оформляються додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною 
Договору при обов'язковій наявності згоди комісії обласної ради з питань управління 
комунальною власністю та приватизації, або іншого порядку, визначеного обласною радою.

10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно 
третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він 
зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за 
винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- приватизації орендованого майна Орендарем;
- загибелі орендованого Майна;
- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
- банкрутства Орендаря;
- ліквідації Орендаря - юридичної особи;
- у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

10.7. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, 
здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого 
Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне поліпшення -  власністю 
Орендодавця.

10.8. Вартість невід'ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем за 
згодою Орендодавця, компенсується Орендодавцем після припинення (розірвання) Договору 
оренди або не підлягає компенсації (вказується в договорі).

10.9. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих
днів / , повертається Орендарем
________________ Уи'Я /7 ҐГ» ______________________________________________________

д цОрендодавцю або Балансоутрижувачу)
У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового 

знищення або випадкового пошкодження.

10.10. Майно вважається поверненим Орендодавцю (Балансоутримувачу) з моменту 
підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта 
приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

10.11. Якщо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення Майна, Орендодавець 
має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі орендної плати, визначеної 
договором за користування Майном за час прострочення.

10.12. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним 
законодавством України.

10.13. Цей Договір укладено в 3-х (трьох) примірниках, кожен із яких має однакову 
юридичну силу :

для Орендодавця ;
для Орендаря ;
для управління майном обласної ради.
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11. П латіж ні та  п ош тов і р ек в ізи ти  С торін

, с
12. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.
До цього Договору додаються:
- розрахунок орендної плати;
- звіт про оцінку /  акт оцінки Майна, що передається в оренду;
- акт приймання-передавання орендованого Майна;
- витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію 
Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки).

Погоджено постійною комісією обласної ради з питань 
управління комунальною власністю та приватизації 

Виписка з протоколу № ■ ,у від о і ї ,  0
Начальник відділу бухгалтерського обліку, 
фінансової звітності та орендних відносин 
управління майном Сумської обласної ради ДгДШаповал

Зареєстровано в управлінні майном 

за № - Ї 0 3  гід



Додаткова угода №

про внесення змін до договору оренди нерухом ого майна, що належить  
д о  сп ільної власності територіальних гром ад сіл, селищ , м іст  

С ум ської обл асті № Р /н  / м & и  від J1 .C J .Z 0 P fа

місто й ^ и с
(число, місяць,рік)

Р З С  С Р  „ й и г с м и и  СЇїаАеіиш  и і / г ^ С и ^ и  їні їсс  '
■ (повна назва Орендодавця)

(надалі -  Орендодавець) в особі
РСс С __ ірССоЛр ріР) у(̂ С %/0__У'2'Р с̂%/ & и і -РРу '&'С£РС&''

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові)
що діє н а  підставі / \  /,*./ ______________________________________

” (назва документа, № наказу)
з одного боку, т а  ііїСш'Мб-а,' £££/)& - _____________

!/ (повна назва Орендаря)
(надалі -  Орендар) в особі
___________________________Ж и *и м си  -УрОШ ІР/с^___________________

Лілл/тя «тошмпл V 1П/-1 М/1 /Т/-І -ПО 1- -и~г\ ЛІ І
що діє н а  підставі

/ посада, прізвище, ім’я та по батькові)
і /г/ьО

!статут, довіреність, тощо/

з іншого боку, уклали додаткову угоду про наведене нижче:
п .1 0 .4 .р .1 0  ’’Строк ч и н н ост і, ум ови, зм ін и  та припинення Д оговор у’ 
викласти в н аступ н ій  редакції:

„Після закінчення строку дії договору оренди у разі виконання належним 
чином орендарем своїх обов’язків, він має право брати участь у конкурсі на 
отримання подальш ого права оренди майна спільної власності 
територіальних громад області. Орендодавець при визначенні переможця 
конкурсу, за інших рівних умов, надає перевагу пропозиціям орендаря, який 
належним чином виконував свої обов’язки , ш ляхом застосування 
преференційної поправки, встановленої Кабінетом М іністрів України” .

Ця додаткова угода є невід 'єм ною  частиною
& к ю іі’и п ій си и ^ Т  в ід  ІІ.ОЛ. М Р ї#

договору оренди № З*// і ОАгміПЛ

Орендодавець:
КЗ СОР "Сумський обласний
кардіологічний диспансер 

Г о л о в н и й ^  ар ^\\
І.М .М арцовенко

Погоджено
> 5

0 '& -г О<2. 0 9
( дата)

^реєстровано в управлінні майном 
Сумської обласної ради за № і

Орендар:



ДО ДАТКО ВА УГОДА № 2

про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 

№ б/н викладеного в новій редакції від 28.02.2008 р.

м. Суми 30.08.2010 р.

Орендодавець: Комунальний заклад Сумської обласної ради
„Сумський обласний кардіологічний диспансер”, в особі головного лікаря 
М арцовенко Ігоря М ихайловича, що діє на підставі Статуту з одного боку, та

Орендар: Ф ізична особа -  підприємець Дрозд Тетяна Іванівна, що діє 
на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію з іншого боку, уклали 
додаткову угоду про наступне:

1.1. Орендодавець та Орендар домовились продовжити строк дії 
договору та викласти пункт 10.1. в наступній редакції: ’’Цей Договір 
укладено строком на 2 (два) роки, що діє з 01.09.2010 р. до 31.08.2012 р. 
включно” .

1.2. Інші пункти, не зазначені даною додатковою угодою, залишаються 
незмінними.

1.3. Додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди № б/н 
викладеного в новій редакції від 28.02.2008 р. та вступає в діє з дати 
підписання.

Орендар
м. Суми, вул. Горького, 23 
тел./факс (0542) 61-11-47 
р/р 26009513876001 
СФ „Приватбанк”
МФО 337546
ІПН 1975215881 Свід. 472048

О рендодавець
40031, м. Суми, вул. Ковпака, 30 
тел./факс (0542) 77-31-68 
р/р 35421004002820 
ГУДКУ у Сумській обл.
М ФО 837013
Код ЄДРПОУ 03568362

Головний лікар
І.М. Марцовенко



Додаткова угода № З
про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 
№ б/н викладеного в новій редакції від 28.02.2008 року

місто Суми _____16.08.2012
{число, місяць,рік)

Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумський обласний кардіологічний диспансер»
(повна назва Орендодавця)

(надалі -  Орендодавець) головного лікаря Марцовенка Ігоря Михайловича____________
(посада, прізвище, ім 'я та по-батькові)

що діє на підставі______________________Статуту__________________________ ________ ,
(назва документа, № наказу)

з одного боку, та__________ фізична особа -підприємець_____________________________
(повна назва Орендаря)

(надалі -  Орендар) в особі ________Дрозд Тетяни Іванівни_____________________________
(посада, прізвище, ім 'я та по-батькові)

що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 472048____________________
(статут, довіреність, тощо)

з іншого боку, уклали додаткову угоду про наведене нижче:

п.1.1 р. 1 „ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ” викласти в наступній редакції:

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування 
нерухоме майно:
вбудовані приміщення першого поверху господарського корпусу будівлі Комунального закладу 
Сумської обласної ради «Сумський обласний кардіологічний диспансер»

(повна назва)
(надалі -  майно), площею 18,9 кв.м, розташоване за адресою м.Суми вул..Ковпака,30________,

що знаходиться на балансі КЗ СОР «Сумський обласний кардіологічний диспансер»_______ ,
вартість якого визначена згідно з незалежною оцінкою станом на 31.08.2012 року і становить 
тридцять чотири тисячі десять грн.00 коп.

н.З.І.р.З „ОРЕНДНА ПЛАТА” викласти в наступній редакції:

3.1.Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку плати за оренду 
майна спільної власності територіальних громад області та пропорції її розподілу, затвердженої 
рішенням обласної ради (далі - Методика розрахунку) і становить без ПДВ за базовий місяць 
розрахунку (останній місяць, по якому є інформація про індекс інфляції) -

липень 2012 року_____ _____2834,17 грн.
(місяць, рік)

Орендна плата за перший місяць оренди - вересень 2012 року
(місяць, рік)

визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за 
серпень, вересень 2012 року 

(місяці, роки)

Розділ ю „Строк чинності, умови, зміни та припинення Договору”
викласти в такій редакції:

10.1. Цей Договір укладено строком на 1 рік , що діє з 11 01 " вересня 2012 р. по 
" 31 " серпня 2013 р. включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у 
тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що



погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до 
виконання зобов'язань.

10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди 
Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх 
подання до розгляду іншою Стороною.

10.4. Продовження договорів оренди здійснюється орендодавцями 
балансоутримувачами без проведення конкурсу при дотриманні трьох умов:

а) належне виконання орендарем своїх обов’язків за договором оренди нерухомого 
майна, своєчасне перерахування орендної плати, підтримання у відповідному стані об’єкта 
оренди;

б) повідомлення орендарем не пізніше ніж за місяць до закінчення дії договору оренди 
про намір продовжити договір на новий термін;

в) якщо за три місяці до спливу строку договору не надійшло повідомлення від 
управління майном Сумської обласної ради, як органу уповноваженого управляти майном, що 
знаходиться в оренді, про неможливість продовження дії договору оренди у зв'язку з наміром 
використовувати це майно для власних потреб.

При дотриманні цих умов та у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або 
зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він 
вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим 
договором з врахуванням діючих умов чинного законодавства на момент його продовження. 
При цьому рішення приймає орендодавець та укладає додаткову угоду на продовження терміну 
дії Договору оренди, яку подає до управління майном обласної ради на реєстрацію.

У разі надходження після закінчення терміну дії договору оренди від орендодавця до 
орендаря заяви про підвищення розміру орендної плати, вона може збільшуватись за згодою 
сторін.

10.5. У випадку відмови орендаря від перегляду розміру орендної плати на вимогу 
орендодавця або порушення орендарем строку розгляду проекту змін та доповнень до Договору 
оренди, Договір оренди вважається припиненим з дати наступного дня після закінчення строку 
розгляду проекту змін та доповнень з одночасним поверненням майна у відповідності з 
умовами договору.

10.6. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта 
оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження(поновлення) договору оренди 
провадиться оцінка об’єкта оренди.

10.7. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно 
третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає 
свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком 
випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.8. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- приватизації орендованого майна Орендарем;
- загибелі орендованого Майна;
- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
- банкрутства Орендаря;
- у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).
10.9. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, 

здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого 
Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне поліпшення -  власністю 
Орендодавця.

10.10. Вартість невід'ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем за 
згодою Орендодавця, компенсується Орендодавцем після припинення (розірвання) Договору 
оренди або не підлягає компенсації (вказується в договорі).

10.11. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих 
днів повертається Орендарем Балансоутримувачу.

У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового 
знищення або випадкового пошкодження.
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10.12. Майно вважається поверненим Орендодавцю (Балансоутримувачу) з моменту 
підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта 
приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

10.13. Якщо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення Майна, Орендодавець має 
право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі орендної плати, визначеної договором 
за користування Майном за час прострочення.

10.14. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним 
законодавством України.

10.15. Цей Договір укладено в 3-х (трьох) примірниках, кожен із яких має однакову 
юридичну силу :

для Орендодавця ;
для Орендаря ;
для управління майном обласної ради.

1. Розрахунок орендної плати;
2. Звіт про незалежну оцінку вартості Майна з рецензією;

Ця додаткова угода діє з 01.09.2012 року і є невід'ємною частиною договору оренди № б/н 
викладеного в новій редакції від 28.02.2008 року.

Додатки:

нко І.М. Дрозд Т.І

Погоджено

'Начальник управління майном 
Сумської обласної ради А.І.Линник

Зареєстровано в управліш ’ 
Сумської обласної ради з:



умеровано, прошнуровано та 
скріплено печаткою З(три) аркуші

Головний лікар
О * *

І.М.Марцої



Додаток №1
до додаткової угоди № 3 від 16.08.2012 р. 
договору оренди № б/н викладеного в 
новій редакції від 28.02.2008 року

Розрахунок орендної плати

Орендована площа -18,9 м2

Вартість орендованого майна станом на 31.07.2012 року — 34010грн.ООкогі. 

Орендна ставка 100%

Річна орендна плата 34010,0грн.

Середньомісячна 2834,17грн.

Орендна плата за базовий місяць розрахунку - липень 2012 р. 

складає 2834,17грн.

Орендна плата за перший місяць оренди -  вересень 2012р. 

становить 2834,17грн.* Іі 08-09.2012р.



Додат кч?ва угода № 4
про внесения змін до договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної 

власності територіальних г юмад сіл, селищ, міст Сумської області 
№ б/н викладеного в новій редакції від 28,02.2008 року

місто Суми ла/іиЛ  2013 р.

Ми, що нижче підписалися, комунальний заклад Сумської обласної ради 
«Сумський обласний кардіологічний диспансер», ідентифікаційний код СДРПОУ 
03568362, місцезнаходження якого: м Суми, вул. Ковпака,ЗО (далі - Орендодавець), в 
особі головного лікаря Марцовенка Ігоря Михайловича, що діє на підставі Статуту, з 
одного боку, та фізична особа -- підприємець Дрозд Тетяна Іванівна (далі - Орендар), 
що мешкає за адресою: м. Суми, вул. Металургів. 24/84 та діє на підставі Свідоцтва про 
державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № 472048. з і иного босу, уклали 
Додаткову угоду про наведене нижче:

1, Розділ 10 „Строк чинності, умови, зміни та припинення Договору викласти 
б такій редакції:

10.1 Цей Договір укладено строком на один рік, що діє з 01 вересня 2013 року 
по 31 серпня 2014 року включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього 
Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством 
ус ановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань 
Орендаря щодо орендної плати - до ви онання зобов’язань.

1 ) 3. Зміни до умов цього Догої ору або його розірвання допускаються за взаємної 
згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця 
дати їх подання до розгляду іншою Стороною.

10.4. Продовження договорів оренди здійснюється Орендодавцями без проведе.-шя 
конкурсу при дотриманні умов, визначених законодавством про »рейду та Порядком 
ги j здачі в і .-рейду. затвердженим Сумською обласною радою. При дотри4-, шш цих ум о ; . 
Орендодавець маг право до закінчення герм і ну дії договору укласти додаткову угоду про 
продовженні дії договору оренди на гой самий тер мит. з врахуванням діючих умов 
чинного законодавства на момент продовження дії договору. При цьому орендна плата 
може збільшуватись за згодою сторін.

Звернення про намір продовжити цей Договір Орендар повинен направити 
Балансоутримувачу не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії Договору.

Додаткову угоду на продовження терміну дії Договору оренди Орендодавець подає 
управлінню майном обласної ради па геєстрацію.

10.5. У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка 
об'єкта оренди була зроблена більш як гри роки томе, для прод<>вження(поновлення; 
договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди.

10.6. У випадку відмові: Орендатя від перегляду розміру орендної плати на вимогу 
Орендодавця або порушення Орендарем строку розгляду проекту мін та доповнень до 
Договору оренди. Договір оренди вважається припиненим з дати наступного дня після

ймення строку розгляду' проекту змін га доповнень з одночасним поверне іням маі і і 
у відповідності з у довами договору

10.7. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майне» 
іретїм особам не є підставою для зміни або припинення чин носії нього , Договору, і ти  
зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його 
пр авонасту пників), за вин«псом випадку приватизації >рен щваного УІайна Оренд

10.8. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:



- закінчення строку, на який його було укладено;
- приватизації орендованого майна Орендарем;
- загибелі орендованого Майна;
- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
- банкрутства Орендаря;
- у разі у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).
10.9. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого 

Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від 
орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне 
поліпшення -  власністю Орендодавця.

10.10. Вартість невід'ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених 
Орендарем за згодою Орендодавця не підлягає компенсації.

10.11. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох 
робочих днів повертається Орендарем Балансоутримувачу. У разі, якщо Орендар 
загримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового 
пошкодження.

10.12. Майне вважається поверненим Балансоутримувачу з моменту підписання 
Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта приймання-

I передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.
10.13. Якщо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення Майна, Орендодавець 

має право вимагати від Орендаря сідати неустойки за час прострочення у розмірі 
орендної плати, ви значеної Договором за користування Майном.

10.14. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються 
' і ипиг, м законодавством У країни.

10.15. Цей Договір укладене в 3-х (трьох) примірниках, кожен із яких має 
однакову юридичну силу:

для Орендодавця;
- для Орендаря;

для Балансоугримувала.

2 Ця додаткова угода діє з 014)9.2013 р. і є невід’ємною частиною договору 
оренди У« б/н від 38.02.2008 р.

Орендодавець;
Ю  СОР «Сумський обласний 
кардіолоіічний диенансер»

Гоблэ^

1. Мариовегік

ГІогоджено /Д  с¥.о2%/А 
Зас гупник начальника управління ма 
Пар ;єстровано в управлінні майном 
Сумської обласної ради за №

Орендар: 
Ф О Б  Дрозд Т.1.

ябренко



ПРОНУМЕРОВАНО,ПРОШНУРОВАНО 
ТА СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ 

о^ а р к у ш ів



Додаткова угода № 5
про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, шо на нежить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області 
№ о/н викладеного в новій редакції від 28.02.2008 року

місто Суми « & £  » 2014р.

Ми. що нижче підписалися. Комунальний заклад Сумської обласної ради 
«Сумський обласний кардіологічний диспансер», код ЄДРПОУ 03568362. 
місцезнаходження якого: м. Суми. вул. Ковпака, 30 (далі - Орендодавець), в особі 
головного лікаря Марцовенка Ігоря Михайловича, що діє на підставі Статуту, з одного 
боку, та Фізична особа -  підприємець Дрозд Тетяна Іванівна, ідентифікаційний код 
1975215881 (далі - Орендар), що мешкіє за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 24/84 та 
діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця 
№ 472048. з іншого боку, уклали цю Додаткову угоду про наведене і ижче:

1. Сторони дійшли згоди: відповідно до пункту 10.4 Договору оренди № б/н 
викладеного в новій редакції від 28.02 2008 року продовжити строк тії Договору оренди 
№ б/н викладеного в новій редакції від 28.02.2008 року на один рік з 01 вересня 2014 
року по 31 серпня 2015 року включно.

2. В іншому умови Договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області б/н від 28.02.2008р. 
зберігають для Сторін свою юридичну силу.

3. Ця Додаткова угода діє з 01 вересня 2014 року і є невід'ємною частиною 
Договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Сумської області №б/н викладеного в новій редакції 
від 28.02.2008р.

Орендодавець:

КЗ СОР «Сумський обласний 
кардіологічний диспансер»

Орендар:

ФОП Дрозд Т.І.

А.1. Линник

Зареєстровано в управлінні майном
Сумської обласної ради за № ___ від А6 €  ¥. ■Р.ОУ1/



Додаткова угода №  6
про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що належить до 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області
№  б/н в реда кгції від 28.02.2008 року

місто Суми 26.08.2015 р.

Ми, що нижче підписалися, Комунальний заклад Сумської обласної ради 
«Сумський обласний кардіологічний диспансер», код ЄДРПОУ 03568362, 
місцезнаходження якого: м. Суми, пул. Ковпака, ЗО (далі - Орендодавець), в особі 
в.о. головного лікаря Богдан Нат;ілії Іванівни, що діє на підставі Статуту та 
наказу № 77-к/1 від 07.08.2015 р. з одного боку, та Фізична особа -  підприємець  
Дрозд Тетяна Іванівна, ідентифікаційний код 1975215881 (далі - Орендар), що 
меш кає за адресою: м. Суми, вул. М еталургів, 24/84 та діє на підставі Свідоцтва 
про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № 472048, з іншого боку, 
уклали цю Додаткову угоду про наведене нижче:

1. Пункт 1.1 Розділу 1 „Предмет Договору” Договору оренди №  б/н в редакції 
від 28.02.2008 року викласти в наступній редакції:

«1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне 
користування окреме індивідуально визначене нерухоме майно -  нежитлове 
вбудоване приміщ ення площею 18,9 кв.м (далі -  М айно), розміщ ене за 
адресою: м. Суми, вул. Ковпака,ЗО, на перш ому поверсі господарського  
корпусу будівлі, що перебуває на балансі Комунального закладу Сумської 
обласної ради «Сумський обласний кардіологічний диспансер» (далі -  
Балансоутримувач), вартість яксго визначена згідно зі звітом про оцінку і 
станом на 30.06.2015 року становить 52300,00 грн., без ПДВ.>

2. Сторони домовились за взаємною згодою збільшити орендгу плату за оренду 
нерухомого майна площею 18,9 кв.м, яке перебуває на балансі Комунального 
закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний кардіологічний диспансер» 
та Розділ 3 „Орендна плата” Договору оренди № б/н в редакції від 28.02.2008 
року викласти в такій редакції:

«3.1.О рендна плата визначаються на підставі М етодики розрахунку плати 
за оренду майна спільної власності територіальних громад області та пропорції її 
розподілу, затвердженої рішенням збласної ради (далі - М етодика розрахунку) і 
становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, по якому є 
інформація про індекс інфляції) -  липень 2015 р. -  5230,0 грн.

О рендна плата за перший місяць оренди -  вересень 2015 р. визначається 
шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за 
серпень, вересень 2015 року.

3. Сторони дійшли згоди: відговідно до пункту 10.4 Д огою ру оренди № б/н 
в редакції від 28.02.2008 року продовжити строк дії Договору терміном на 
2 роки 9 місяців з 01 вересня 2015 року по 31 травня 2018 року включно.

2. В іншому умови Договору оренди нерухомого майне, що належить до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сум юької області б/н в 
редакції від 28.02.2008 р. зберігають, для Сторін свою юридичн> силу.

1



5. Ця Додаткова угода діє з 01 вересня 2015 року і є невід 'ємною  частиною 
Договору оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області № б/н в редакції від
28.02.2008 р.

Орендодавець: Орендар:

КЗ СОР «Сумський обласний ФОП Дрозд Т.І.
кардіологічний диспансер»

Погоджено д і . л м ґ

Начальник управління майн М.П. Коваленко

Зареєстровано в управлінні майном

Сумської обласної ради за № А 5 ~ 3 від



Додаток № 1
до додаткової угоди № 6 від 26.08.2015 року 

( договору оренди б/№ в редакції від 28.02.2008 року

Розрахунок орендної плати

Орендована площа -18,9 кв.м

Вартість орендованого майна станом на 30.06.2015 року -  52300,0 грн.

Проіндексована вартість майна включно по липень 2015 р. -  
52300,0*Іі 07.2015=52300,0*99% = 52300,0

Орендна ставка 120 %

Річна орендна плата 62760,0,0

Середньомісячна орендна плата 5230,0

Орендна плата за базовий місяць розрахунку -липень 2015 року 
становить -5230,0 грн.

Орендна плата за перший місяць оренди -  вересень 2015 року 
становить -  5230,0*ІЮ 8.2015 р.*ІЮ9.2015 р.

Орендодавець Орендар

КЗ СОР «Сумський обласний Ф ОП Дрозд Т.І.
кардіологічний диспансер»

. Богдан

Розрахунок виконала: ,, р-»- __
Баранчикова А.Ю. Оту. (& .(?£#££££/>



К О М УН АЛ ЬН И Й  ЗАКЛАД СУМ СЬКО Ї ОБЛАСНОЇ РАДИ  
«СУМ СЬКИ Й  ОБЛАСНИЙ КАРДІО ЛО ГІЧН ИЙ  ДИСПАНСЕР»

Н А К А З

0У-, А Г  Л О і б ' м. Суми № У ̂  ~/ґ / ' /

Про покладання обов’язків

ПОКЛАСТИ НА
БОГДАН Наталію  Іванівну -  заступника головного лікаря з медичної частини 
обов’язки головного лікаря та обласного кардіолога на період перебування у 
щорічній відпустці головного лікаря М арцовенко Ї.М. з 10.08.2015 по 
09.09.2015 року.
Підстава: наказ управління майном Сумської обласної ради від 28.07.2015 
№316

І.М .М арцовенкоГоловний лікар



Додаткова угода № 7
про внесення змін до Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селиш, міст 
Сумської області № б/н в редакції від 28.02.2008

місто Суми «о?& » 2018

Ми, що нижче підписалися, Комунальний заклад Сумської обласної ради 
«Сумський обласний кардіологічний диспансер», код ЄДРПОУ 03568362, 
місцезнаходження якого: м. Суми, вул. Ковпака, 30 (далі -  Орендодавець), в особі 
головного лікаря Марцовенка Ігоря Михайловича, що діє на підставі Статуту, з одного 
боку, та Фізична особа-підприємець Дрозд Тетяна Іванівна, ідентифікаційний 
номер 1975215881, місцезнаходження якого: м. Суми, вул. Металургів, 24/84 (далі 
Орендар), що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи- 
підприємця № 472048, з іншого боку, уклали що Додаткову угоду № 7 до Договору 
оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області № б/н в редакції 
від 28.02.2008 (далі -  Договір № б/н в редакції від 28.02.2008) про наведене нижче:

Сторони за взаємною згодою вирішили внести зміни до Договору № б/н 
в редакції від 28.02.2008. яким передбачено передачу в оренду нерухомого майна 
площею 18,9 кв. м за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 30 з метою торгівлі лікарськими 
засобами:

1. Пункт 3.1. розділу 3 „Орендна плата” Договору № б/н в редакції 
від 28.02.2008 викласти в новій редакції:

«3.1.Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку плати за 
оренду майна спільної власності територіальних громад Сумської області та пропорції 
її розподілу, затвердженої рішенням Сумської обласної ради (далі - Методика 
розрахунку) і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, по 
якому є інформація про індекс інфляції) -  квітень 2018 -  8999,00 гривень.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди після продовження 
Договору № б/н в редакції від 28.02.2008 -  червень 2018 року визначається шляхом 
коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за травень 2018 року, 
червень 2018 року.».

2. Пункт 5.8. розділу 5 «Обов’язки Орендаря» Договору № б/н в редакції 
від 28.02.2008 викласти в наступній редакції:

«5.8. Своєчасно здійснювати за погодженням з Орендодавцем за власний 
рахунок капітальний, поточний ремонт орендованого Майна без подальшого 
відшкодування їх вартості Орендодавцем та без подальшого зарахування в рахунок 
орендної плати. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення 
невід’ємних поліпшень орендованого Майна і не тягне за собою зобов'язання 
Орендодавця щодо компенсації вартості таких поліпшень.

У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення 
невід'ємних поліпшень орендованого Майна, він зобов'язаний надати експертний 
висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід'ємних 
поліпшень

Після виконання робіт, що потягли за собою зміну конструктивних елементів 
Майна, оформити за власний рахунок відповідний технічний паспорт та інші необхідні 
документи у встановленому законодавством порядку і не пізніше двомісячного терміну 
з дня закінчення робіт надати вказані документи Орендодавцю ».

3. Пункт 6.3. розділу 6 «Права Орендаря» Договору № б/н в редакції 
від 28.02.2008 викласти в новій редакції:

«6.3. Орендар не має права передавати орендоване майно у суборенду ».



4 Розділ 9 «Відповідальність і вирішення спорів за Договором» Договору 
№ б/н в редакції від 28.02.2008 доповнити пунктом 9.4:

«9.4. У разі виявлення Орендодавцем невідповідності фактичного використання 
Орендарем Майна його цільовому призначенню, встановленому цим Договором, 
Орендодавцем складається відповідний акт. який є підставою для розірвання цього 
Договору.».

5. Пункт 10.7., 10.8., 10.9., 10.13. розділу 10 «Строк чинності, умови, зміни та 
припинення Договору» Договору № б/н в редакції від 28.02.2008 викласти в 
наступній редакції:

«10.7. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни або припинення 
чинності цього Договору.

У разі відчуження власником об’єкта оренди Договір оренди припиняється.
10.8. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- приватизації орендованого майна Орендарем (за участю Орендаря);
- загибелі орендованого Майна:
- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
- у разі смерті Орендаря;
- державної реєстрації припинення підприємницької діяльності Орендаря.
- достроково у разі невиконання або неналежного виконання орендарем своїх 

зобов'язань за цим Договором.
10.9. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого 

Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від 
орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне 
поліпшення -  власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області в особі 
Сумської обласної ради.

10.13. Якщо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення Майна, 
Орендодавець, крім орендної плати, має право вимагати від Орендаря сплати 
неустойки за час прострочення у розмірі подвійної орендної плати, визначеної цим 
Договором.».

6. Сторони дійшли згоди: відповідно до пункту 10.4 Договору № б/н 
в редакції від 28.02.2008 продовжити строк дії Договору оренди на один рік 
з 01 червня 2018 року по 31 травня 2019 року включно.

7. В іншому умови Договору № б/н в редакції від 28.02.2008 зберігають для 
Сторін свою юридичну силу.

8. Ця Додаткова угода складена в 3-х примірниках і діє з 01 червня 2018 року та 
є невід'ємною частиною Договору № б/н в редакції від 28.02.2008.

Додатки
- розрахунок орендної плати.

Орендодавець:
Комунальний заклад Сумської обласної 
ріа̂ нч<С умський обласний кардіологічний 

• V " даспаш

» о в е н к о

*
Гїого,
Заступник началі
Зареєстровано в упр 
Сумської обласної раг

Орендар:
ФОП Дрозд Т.І.

аином

від

Т.І. Дрозд

О. В. Сябренко



Додаток № 1
до додаткової угоди № 7 від г^Г. 2018 
(договір оренди №б/н в редакції від 28.02.2008)

Розрахунок орендної плати

Орендована площа -  нежитлове приміщення площею 18,9 кв м 
(м. Суми, вул. Ковпака,ЗО)

Вартість орендованого майна станом на 30.06.2015 -  52300,00 гривень. 
Проіндексована вартість майна включно по квітень 2018 р. -
52300.00 три.* Іі 07.2015р. - 12.2015р.* Іі 01.2016р. - 12.2016р.
*Іі 01.2017р. - 12.2017р.* Іі 01.2018р.- 04.2018р. =  74065,87 гривень

Орендна ставка 145,8 %

Річна орендна плата 107988,04 грн.

Середньомісячна 8999,00 грн.

Орендна плата за базовий місяць розрахунку -  квітень 2018 р,- 
складає -  8999,00 гривень

Розмір орендної плати за перший місяць оренди після продовження  
Договору № б/н в редакції від 28.02.2008 -  червень 2018р. визначається:
8999.00 грн. * Іі травня 2018р., Іі червня 2018 року.

Орендодавець:
Комунальний заклад Сумської обласної 
ради «Сумський обласний кардіологічний 
Ді

І.М. Марцовенко

Орендар:
ФОП Дрозд Т.1.
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Угода
про заміну сторони в Договорі оренди індивідуально визначеного нерухомого 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Сумської області № б/н від 28.02.2008

місто Суми <є>С » 2019

Ми, що нижче підписалися, Комунальне некомерційне підприємство 
Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний кардіологічний 
диспансер», код ЄДРПОУ 03568362, місцезнаходження якого: 42342, Сумська область, 
Сумський район, с. Косівщина, вул. Шкільна, буд. 17А (далі - Орендодавець), в особі 
головного лікаря Марцовенка Ігоря Михайловича, що діє на підставі Статуту, з одного 
боку та Фізична особа-підприємець Дрозд Тетяна Іванівна, ідентифікаційний номер 
1975215881, місцезнаходження якого: м. Суми. вул. Металургів, 24/84 (далі -  
Орендар), що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи- 
підприємця №  472048, з іншого боку, надалі -  Сторони,

на підставі п. 1., 2. рішення Сумської обласної ради сьомого скликання 
від 22.02.2019 «Про реорганізацію комунальних закладів та установ охорони здоров’я» 
(зі змінами від 17.05.2019), п. 1.2. Статуту комунального некомерційного 
підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний кардіологічний 
диспансер», у зв’язку з реорганізацією (перетворення) комунального закладу 
Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний кардіологічний 
диспансер» (далі - Первісний Орендодавець), уклали цю Угоду про наступне:

1. Замінити сторону в Договорі оренди індивідуально визначеного нерухомого 
майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Сумської області № б/н від 28.02.2008 (далі -  Договір № б/н від 28.02.2008), яким 
передбачено передачу в оренду нерухомого майна площею 18,9 кв. м за адресою: 
м. Суми, вул. Ковпака, 30, а саме: Первісного Орендодавця -  Комунальний заклад 
Сумської обласної ради «Сумський обласний кардіологічний диспансер» на Нового 
Орендодавця - Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради 
«Сумський обласний клінічний кардіологічний диспансер».

2. Новий Орендодавець набуває всіх прав та приймає на себе виконання всіх 
зобов’язань Орендодавця за Договором № б/н від 28.02.2008, укладеного між 
Первісним Орендодавцем та Орендарем, з моменту набрання чинності цієї Угоди.

3. Орендар ознайомлений із заміною Первісного Орендодавця на Нового 
Орендодавця та надає згоду на таку заміну.

4. Новий Орендодавець не має жодних заперечень, що ґрунтуються на 
відносинах між Орендарем та Первісним Орендодавцем згідно з Договором № б/н від 
28.02.2008.

5. Абзац 1 розділу 11 «Платіжні та поштові реквізити Сторін» Договору № б/н 
від 28.02.2008 викласти в новій редакції:

«Орендодавець: Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної 
ради «Сумський обласний клінічний кардіологічний диспансер»
юридична адреса: 42342, Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, 
вул. Шкільна, буд. 17А; р/р 26007924869559 ІВАИ ІІА 633204780000026007924869559, 
АБ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 03568362; 
фактична адреса: 40031, м. Суми, вул. Ковпака, буд. 30».

і



6. Ця Угода складена в 3-х примірниках і діє з 01 серпня 2019 року на підставі 
ст. 631 Цивільного кодексу України та є невід'ємною частиною Договору № б/н 
від 28.02.2008.

Орендодавець:

Комунальне некомерційне підприємство 
Сумської обласної ради «Сумський 
обласний клінічний кардіологічний 
диспансер»

І.М. Марцовенко

щено гЛ? 
Заступник начальника

Зареєстровано в управлінні 
Сумської обласної ради за

Орендар: 

ФОП Дрозд Т.І.

Т.І. Дрозд

І.В. Козачок
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Додаткова угода № 8
про внесення змін до Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Сумської області № б/н в редакції від 28.02.2008

місто Суми «ЯР, »__Рі 2019

Ми, що нижче підписалися, Комунальний заклад Сумської обласної ради 
«Сумський обласний кардіологічний диспансер», код ЄДРПОУ 03568362, 
місцезнаходження якого: 42342, Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, 
вул. Шкільна, буд. 17а (далі -  Орендодавець), в особі Голови комісії з припинення 
Марцовенка Ігоря Михайловича, що діє на підставі Статуту та наказу Управління 
майном Сумської обласної ради № 67 від 25.02.2019, з одного боку, та Фізична особа- 
підприємець Дрозд Тетяна Іванівна, ідентифікаційний номер 1975215881, 
місцезнаходження якої: м. Суми, вул. Металургів, 24/84 (далі -  Орендар), що діє на 
підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № 472048, з 
іншого боку, уклали цю Додаткову угоду № 8 до Договору оренди індивідуально 
визначеного нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Сумської області № б/н в редакції від 28.02.2008 (далі -  
Договір № б/н в редакції від 28.02.2008) про наведене нижче:

Сторони за взаємною згодою вирішили внести зміни до Договору № б/н 
в редакції від 28.02.2008, яким передбачено передачу в оренду нерухомого майна 
площею 18,9 кв. м за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 30 з метою торгівлі лікарськими 
засобами:

1. Пункт 1.1 розділу 1 «Предмет Договору» Договору № б/н в редакції 
від 28.02.2008 викласти в наступній редакції:

«1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування 
окреме індивідуально визначене нерухоме майно -  нежитлові приміщення площею 
18,9 кв. м (далі -  Майно), розміщені на першому поверсі господарського корпусу 
будівлі (прим. №№ 41, 42, літ. «А-ІІІ» по БТІ) за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 30, 
що перебуває на балансі Комунального закладу Сумської обласної ради 
«Сумський обласний кардіологічний диспансер» (далі -  Балансоутримувач), 
вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку і станом на 30.04.2019 
становить 58100,00 гривень, без ПДВ.».

2. Пункт 3.1. розділу 3 «Орендна плата» Договору № б/н в редакції 
від 28.02.2008 викласти в наступній редакції:

«3.1.Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку плати за 
оренду майна спільної власності територіальних громад Сумської області та пропорції 
її розподілу, затвердженої рішенням Сумської обласної ради (далі - Методика 
розрахунку) і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, по 
якому є інформація про індекс інфляції) -  квітень 2019 року -  10990,58 гривень.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди після продовження 
Договору № б/и в редакції від 28.02.2008 -  червень 2019 року визначається шляхом 
коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за травень 2019 року, 
червень 2019 року.».

3. Абзац 1 розділу 11 «Платіжні та поштові реквізити Сторін» Договору 
№ б/н в редакції від 28.02.2008 викласти в наступній редакції:

«Орендодавець - Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумський 
обласний кардіологічний диспансер»
юридична адреса: 42342, Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, 
вул. Шкільна, буд. 17а; р/р 31551293320481 ГУДКСУ у Сумській області, МФО 
837013, код ЄДРПОУ 03568362;



місце здійснення господарської діяльності з медичної практики та ліцензійної 
діяльності: 40031, м. Суми, вул. Ковпака, буд. ЗО.».

4. Сторони дійшли згоди: відповідно до пункту 10.4 Договору № б/н 
в редакції від 28.02.2008 продовжити строк дії Договору № б/н в редакції 
від 28.02.2008 на один рік з 01 червня 2019 року по 31 травня 2020 року включно.

5. В іншому умови Договору № б/н в редакції від 28.02.2008 зберігають для 
Сторін свою юридичну силу.

6. Ця Додаткова угода складена в 3-х примірниках і діє з 01 червня 2019 року та 
є невід'ємною частиною Договору № б/н в редакції від 28.02.2008.

Додатки
- звіт про оцінку Майна, що передається в оренду;
- розрахунок орендної плати.

Орендодавець: Орендар:

диспансер»
бласно/

ипинення

гІогоджено

Комунальний заклад Сумської обласної 
ради «Сумський обласний кардіологічний

Заступник начальника

Зареєстровано в управлінні майном 
Сумської обласної ради за № ^5 від

О.В. Сябренко

Я-с.

Т .І .

Т.І. Дрозд



Додаток № 1
до додаткової угоди № 8 від 2019
(договір оренди № б/н в редакції від 28.02.2008)

Розрахунок орендної плати

Орендована площа -  нежитлові приміщення площею 18,9 кв. м 
(м. Суми, вул. Ковпака, ЗО)

Вартість орендованого майна станом на 30.04.2019 -  58100,00 гривень.

Орендна плата за базовий місяць розрахунку -  квітень 2019 р.- 
складає -1 0 9 9 0 ,5 8  гривень

Розмір орендної плати за перший місяць оренди після продовження  
Договору № б/н в редакції від 28.02.2008 -  червень 2019р. визначається: 
10990,58 грн. * Іі травня 2019 р., Іі червня 2019р.

Орендодавець: Орендар:
Комунальний заклад Сумської обласної ФОП Дрозд Т.І.
ради «Сумський обласний кардіологічний

Орендна ставка 227%

Річна орендна плата 131887,00 грн.

Середньомісячна 10990,58 грн.

рипинення

І.М . М арцовенко Т.І. Дрозд



Додаткова угода № 9

про внесення змін до Договору оренди індивідуально визначеного нерухомого 

майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Сумської області № б/н в редакції від 28.02.2008

місто Суми « ^ .9 » 0 3 '  2020

Ми, що нижче підписалися, Комунальне некомерційне підприємство 

Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний кардіологічний 

диспансер», код ЄДРПОУ 03568362, місцезнаходження якого: 42342, Сумська 

область, Сумський район, с. Косівщина, буд. 17 А (далі - Орендодавець), в особі 

директора Марцовенка Ігоря Михайловича, що діє на підставі Статуту, з одного 

боку та Фізична особа-підприємець Дрозд Тетяна Іванівна, ідентифікаційний 

номер 1975215881, місцезнаходження якого: м. Суми, вул. Металургів, 24/84 (далі 

-  Орендар), що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи- 

підприємця № 472048, з іншого боку, уклали цю Додаткову угоду № 9 до Договору 

оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області № б/н в редакції 

від 28.02.2008 (далі -  Договір № б/н в редакції від 28.02.2008) про наведене нижче:

1. Сторони домовились за взаємною згодою збільшити орендну плату за 

оренду нерухомого майна площею 18,9 кв. м за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 30, 

яке перебуває на балансі Комунального некомерційного підприємства Сумської 

обласної ради «Сумський обласний клінічний кардіологічний диспансер» і 

передане в оренду з метою торгівлі лікарськими засобами та пункт 3.1. розділу З 

«Орендна плата» Договору № б/н в редакції від 28.02.2008 викласти в новій 

редакції:

«3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку плати за 

оренду майна спільної власності територіальних громад Сумської області та 

пропорції її розподілу, затвердженої рішенням Сумської обласної ради (далі - 

Методика розрахунку) і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку
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(останній місяць, по якому є інформація про індекс інфляції) -  квітень 2020 року -

11890,00 гривень.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди після продовження 

Договору №  б/н в редакції від 28.02.2008 — червень 2020 року визначається 

шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за 

травень 2020 року, червень 2020 року.».

редакції від 28.02.2008 продовжити строк дії Договору № б/н в редакції від 

28.02.2008 на один рік з 01 червня 2020 року по 31 травня 2021 року включно.

3. В іншому умови Договору № б/н в редакції від 28.02.2008 залишаються 

незмінними та Сторони підтверджують щодо них свої зобов’язання.

4. Ця Додаткова угода складена в 3-х примірниках і діє з 01 червня 2020 року 

та є невід'ємною частиною Договору № б/н в редакції від 28.02.2008.

2. Сторони дійшли згоди: відповідно до пункту 10.4 Договору № б/н в

Додатки: - розрахунок орендної плати.

Комунальне некомерційне підприємство ФОП Дрозд Т.І. 
Сумської обласної ради «Сумський  
обласний клінічний кардіологічний  
диспансер»

Т.І. Дрозд

І.В. Козачок



Додаток №1
до додаткової угоди № 9 від Л  Ц  С\0, 2020р. 
(договір оренди № б/н в редакції від 28.02.2008)

Розрахунок орендної плати

Орендована площа -  нежитлові приміщення площею 18.9 кв. м 
(м. Суми, вул. Ковпака, 30)

Вартість орендованого майна станом на 30.04.2019 -  58100,00 грн.

Проіндексована вартість майна включно по квітень 2020 р. -
58100,00грн.*Іі 05.2019р. -  12.2019р.* Іі 01.2020р. -  04.2020р. = 60462,68 грн.

Орендна ставка 236 %

Річна орендна плата 142691,92 грн.

Середньомісячна 11890,00 грн.

Орендна плата за базовий місяць розрахунку -  квітень 2020р. -  
складає -  11890,00 грн.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди після продовження 
Договору №  б/н в редакції від 28.02.2008 -  червень 2020р. визначається:
11890,00 грн. * Іі травня 2019р., Іі червня 2020р.

Орендодавець:
Комунальне некомерційне підприємство 
Сумської обласної ради «Сумський  
обласний клінічний кардіологічний  
диспансер»

Орендар:
ФОП Дрозд Т.І.


