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ДОГОВIР ОРЕНДИ

iНДивiдуально визначеного нерухомого майна, що належить до державноi власностi

MicTo Северодонецьк N ообJ=// aJ ,rсабrп"а d,a-/3
(число, мiсяць, piK )

Ми, що нижче пiдписа-пися, Регiона-пьне вiддiлення Фонду державного майна УкраiЪи
ПО Харкiвськiй, ,Щонецькiй та Луганськiй областях (датri - регiональне вiддiлення),
iДентифiкацiйний код еЩРПОУ 43023403, мiсцезнаходження якого: 61057, м. XapKiB, майдан
Театральний, 1, (да:li - Орендодавець), в особi r,(

t1

про та Наказу регiонального вiддiлення
що дiе на пiдставi Положення
вiд 18.07.2019 JФ 1З8-к кПро

тимчасове пiдпорядкуваЕня пiдроздiлiв Регiонального вiддiлення Фонду державного tчrайна

УкраТни по Харкiвськiй, ,Щонецькiй та Луганськiй областях та розподiл функцiональних обов'язкiв
мiж керiвництвом регiона_rrьного вiддiлення), з одного боку,

та,Головне управлiння.Щержпродспоживслужби в Луганськiй областi, iдентифiкацiйний
код за еДРПоУ 40з26412, мiсцезнаходженЕя якого: Луганська обл., м. Ссвсродонецьк, вулиця
Пивоварова, бул,. 2, (да:li - Орендар), в особi начальника ХОЛОДЕНКО Рiти АнатолiiЪни, що
дiе на пiдстазi Положення про Головне управлiння Щержпродспоживслужби в Луганськiй областi
вiд 14.08.2017 Ns 6]З,з iншого боку, уклаJIи цей.Щоговiр про наведене нижче:

3. Орендна плата
3.1. Орендна плата визначена на пiдставi пункry 10 Методики розрахунку оренднот плати за

державне ,й"О та пропорцii iT розподiлу, затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд О+.10.95 N 786 (зiЪмiнал,tи) (даrri-Методика розрахунку) та складас 1 грн, на piK без урахування
пдв.
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1. Предмет Щоговору
1.1.Орендодавець передае, а Орендар приймае в строкове платне кор{стування державне

окреме iндивiдуально визначене майно - нежитловi вбулованi примiщення плоIцею 51.1 KB.I\{., а

ca]vle: службове примiщення 1-16 площею 26,6 кв.м., службове примiщення 1*15 плоlцею ]3,2
кв.м., службове примiщення 1-19 площ9ю 11,3 кв.м.,( да:ri - Майно ) , розмiщене за адресою]
Луганська обл., м. KpeMiHHa, вул. Шевченка, 229, булiвлi (iHB. Nэ 101З10001), що перебувае на
ба.пшrсi KpeMiHcbKoi районноi державноi лiкарнi ветеринарноi медицини ( далi
Балапсоутримувач), BapTicTb якого визначена згiдно з актом оцiнки на 31.08.2019 i становить за

заJIишковою вартiстю 0,374 тЙс. грн.
1.2.мйно передаеться в оренду з метою розмiщення службових кабiнетiв Головного

управлiння .ЩержпродсцоживсJryжби в Луганськiй областi.
1.3.Стан Майна на момент укJIадецня договору (потребуе/не потребуе поточного або

капiта-пьного тIи поточного i кацiта-ltьного ремонту) визначаеться в akTi приймання-передавання.

2. Умови передачi орендовапого майна Орепдарю
2-1.Орендар вступае у строкове платне користування Майном у TepMiH, указаний у

,Щоговорi, але не ранiше дати пiдписаннll Сторонами цього .Щоговору та акта приймання-

передавання майна.
2,2.Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власностi на

це Майно. Власником Майна зшIишаеться державq а Орендар користу€ться ним протягом строку

оренди без права flриватизацii та передачi в суборенду TpeTiM особам,
2.3.Передача Майна в ореЕдУ здiйснюетьсЯ за вартiстю, визначеною в aKTi оцiнки,

скJIаденому за Методикою оцiнки об'ъктiв оренди, затверджеЕою постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украни вiд 10.08.95 N9 б29 (зi змiналли) (даrri-Методика оцiнки).
2.4.обов'язок щодо складаншI акта приймання-передаваннrI покладаеться на Орендодавця.
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3.2, НараХуваIIнЯ ПЩВ на суму орендноi плати здiйснюеться у порядку, визначеном

законодавством.
З.3. Орендна плата за кожний настуtIний piK визнача€ться шJUIхом коригування орендн(

плати, зазначеноi у пунктi З,1. цього Щоговору, на рiчний iндекс iнфлячii. Оперативна iнформачi

про iндекси iнфляшiт розмiщуеться на офiцiйному веб - сайтi центрального органу викоЕавч(

влади, що реалiзуе державну полiтику у сферi статистики,
3.4. у p*i *ор""тування майном IIротягом неповного калондарно." ryy_:p:ji.:iaTa 

з

час корисТуванЕЯ визначастЬся згiднО з чинноЮ Методикою розрахунку на основ1 орендно1 плат

за вiдповiдний piK пропорuiйно часу користуваЕнrI.
з,5. розмiр оiенлнот плати перегJuIдаеться на вимогу однiеi iз CTopiH У РаЗi ЗМiНИ МеТОДИК'

iT розрахУнпу, ari,r' орендноi .r*n", iстотноi змiнИ стану об'екта оренди з неза,lежних вiд С,горil

причин та в iнших виIIадках, передбачених чинним законодавством,

3.6. Орендна плата перерахоВуеться Орендарем в TepMiH не пiзнiше 15 сiчня року наступного за

звiтниМ i сшрямовУ.ruЪ" 50У. вiд.уr" ор""дноi плати до державного бюджету на розрахунковий

рахунок Uд89s9Ф99800000з111209з0lzist в Казначействi краiни (ЕАП), одержувач KorrtTiB УК

у KpeMiHcbKoMy p-Hi/ крЕмIнськиЙ p-Fy22080200, iдентифiкачiйний код З7796309, а 50 7n ВiД

ср{и орендноi плати на рахунок Балrшrсоугримувача,- 
При заповненнi роздiлу <призначення платежу> платiжного доку!{енту по сплап орендни

платежiв до державного бюджету необхiдно дотримуватись такого порядку:

*;101;;*22080200 *40з26412*Ns0068Л/2019*02.10.2019*4З023403*1*:-оренднаплата;
*;101; ;*22080200 *4оз264I2*Ns 0068JУ2019*02.10.20|9*4зO2з4Oз+2* :- пеня.

,щля сплати орендних платежiв Ба-пансоутримувача Орендар зобов'язаilий отримати ном(

поточного рахунку у Балансоутримувача.
з.7, над*iру сплачена сума орендноТ плати, що надiйш;lа ,]о бю,lжету, пiдлягае

установленомУ порядкУ залiкУ 
" р*l*rоо майбутнiх платежiв, а у разi He\1O/k--II{BocTi такого за,чi

у зв'язку з припиненням орендних вiдносин - поверненню Орен:арю, Для забезпечен

повернення зазначених коштiв сторони керуються вимогами Поря:к1, повернення кошт

помилково або надмiру зарахбваних до державного та мiсцевих бюдiкетiв. затверJженого наказl

MiHicTepcTBa фiнансiв украiни вiд з вересня 201з року N 787 (зi зlligаrtIr), заресстрованогс

MiHicTepcTBi юстицii Украiни 25 вересня 20:lЗ року за N1650/2118] та постанови Кабiнс

MiHicTpiB УкраiнИ вiд 16 nroro.o 2011 poKyN 106'!еякi питання ведення об,riкr по:аткiв" збо1

платежiв та iнших доходiв бюджету" (зi змiнами),
з.8. Закiнчення строку дiТ Договору оренди не звiльняе Орендаря Bi: обов'язк\ сп,-Iатити

заборговаНiсть за орендною платою, якщо така виникла, у ,rournoMy обсязi. }ра\озi}Oчll санкцii, ,

державного бюджету та Балансоутримувачу.

4. Використання амортизацiйних вЙрахувань i вiдновлення орен_fованого }IaI"rHa

4.1,Передбаченi законодавством амортизацiйнi вiдрахрання на OP-:i-J'Bnнe Маl

нараховуЮться його Балансоутримувачем i використов},ються на повне вiJнов,-lення орендова

основних фондiв.
4.2.ПолiпШення ореНдованогО Мйна, здiйсненi за рахунок амортизацit"lнlг,, Bi:paxyBaH

власнiстю держави.
4.з. Вiдновлення орендованого Майна здiйснюеться орендареrt вi:повi-lнс :о п}тIктlв

5,6,6,2 цьОго ,Щоговору' 
{пп,,явття на злiйк Ope',ep ззертаеться4.4. Щля отримання згоди Оренлодавця на здiйснення полlпшень

Орендодавця згiдно з Порядком надання орендарю згоди орендоJавця ,]ерБ;аз:с,_ о МайнZ

здiйснення невiд'емних полiпшень орендованого державного \{aI"{Ha_ затве;,:,,:е_{I1\{ HaKi

ФондУ державноГо майна УкраТни 
"iд 

23 травuя 2018 року N9 68б. заресстровеНi'),1 ', \IiHicTep

юстицiТ Украiни 1 1 червня 2018 року за Nq 71 ll32|бЗ,
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5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язуеться :

5.1. Викоои
До"о"оiу., 

uи,rtuрИСТовувати ореЕдоваIIе Майно вiдгrовiдно До його призначеннrI та умов цього

5.4. Забезпечити Орендодавцю Балаrrсоугримувачу доступ

5.2. Своечасно i у повЕому обсязi сплачувати орендну_плату до ,Щержавного бюджету (уплатiжних дор}чеЕЕя*, ,Ц оборм.rпое Орендар, 
-й*уur"." ;Пр"aru"еЕIlя 

платежу'' за зразком,зазначеним у п. З.6. цього Щоловору) ,u В*Йо^у.рrfr"ч*у,5,3' ЗабезпечУвати збер,*Ь"," орендоваЕого Майна, запобiгати його пошкоджеЕню iпсуванЕю, тримати Майно В порядку, передбаченому санiтарними нормами та правиламипожежноi безпеки, пiдгримувu," орЪrдоuu,r" йайно в належному cTaHi, не гiршому, нiж на моментпередачi його в
протипоже*rrоi о".ХХНУ' 

З ВРаХУВаIIНЯМ НОРМ€UIЬНОГО фiзичного .no"y, здiйЬнювати заходи

l на об'ект оренди з метоюконтролю за його використанЕям та викоЕанЕям умов ,Щоговору5.5. у разi виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацiй, пов'язаних зприродною сткхiею: ураган, землетрус, великий сЕlгопад, ожеледиця тощо, надавати cBoixпрацlвникiв для ix попередження та лiквiдацii наслiдкiв
5.б. Своечас"о здiй"нювати за власний paxylroк пото.цrий ремонт орендованого Майна. I_iя}мова Щоговору не розглlIдаеться як дозвiл на здiйснення полrпшень орендованого Майна i нетягне за собою зобов' язання Орендодавця щодо компенсацii BapTocTi полiпшеньУ разi, якщо Орендар подае зffIву на погодженшI Орендодавцем здiйснення невiд'€мнихпоjliпшень орендованого Майна, вlн зобов'язаний

кошторисну документацiю на здiйснення невiд'емних
надати експертний висловок на проектно-
полiпшень.5.7. Протягом 10 робочих дriв пiсля укJIадення цього.]лягае l

,.о залil
.Щоговору з увати Майнона

визначеному законодавством, зокрема вiд у порядку,
пожежl, затоплення, протиправних дiй TpeTix осiб,стихiйного лиха. Постiйно поновлювати договlр страхуванIrя так, щоб протягом строку лii чьогоДоговору Майно було застрахованим, i Iiадавати Орендодавцю копiТ завiреЕих належним чином.]оговору страхування i платiжного дорr{ення про сплату страхового платежу

оф ор}I.1lIти вiдповiднi акти звi

5.8. На вимогу Орендодавця пров одити звlряння взаеморозрахункiв по орендних платежах i
ряння.

-ý.9. У разi припинення або розiрвання .Щоговору повернути Балан соутримувачу орендоване_\ ] aIiHo в H&.IeдтtoMy cTaHi, не гlршому, нiж на момент передачi його в оренду, з урахуваннямно!\{аlьного фiзичного зносу, та вiдшкодувати Ба;lансо утримувачу збитки в разi погiршення стануабо BTpaTlT (повноi або частковоi) орендованого Майна з вини Орендаря
1t-i. Здiйснюв ати витрати, пов'язанi з угрим анням орендованого Майна. Протягом 15: _ 1, ч:х :HiB пiс:тя пlдписання цього Щоговору укласти з Балансоутримувачем орендованого_',1.iiHa :огозiр про в1дшкодуванIUI витрат Бшrансоутримув ача на утримання орендованого Майна:а_]еЕня ко\{\ъатIьних послуг Орендарю
11. Нести вiдповiда"шьнiсть за дотриманнrI правил експлуатацii iнженерних мереж,:,] оезпек]{ t caHiTapii в примiщеннях згiдно iз законодrlвством.

}- разi реорганiзацii Орендаря, змrни рахунку, найменування, номера телефону,.]HL\c J,п:ення. органiзацiйно- правовоi форми, змiни джерела фiнансування, скас ування озЕаки,:=---,Z-_,.__-,-: 
-_.: - . .._ :1 .. _ .-. . Е,_ -' l 1 ПIIсЬМоВо повiдомляти про це орендодавця у тижневий строк
разi змiни у Орендаря джерела фiнансування таlабо скасування ознаки-]:,i,_,зс,стi BiH зобов'язаний забезпечити проведеншI незалежноi оцiнки об'екта оренди для::ч-i_lя l"lс,го BapTocTi та вЕести змiни в даний RЬговiр в частинi змiни BapTocTi об'скту оренди,:_::] згlJно з новим звiтом про оцiнку та висновку про його BapTicTb, та як наслiдок вqастЕЕI змrЕЕ орендноi плати, яка розрах овуеться вlдповrдно до п 8 Методики розрахунку1_;1 :1зн}iцю в ореЕднiй платi, яка виникне внаслlдок переоцiнки орендованого майна з дати

,1

)вано
Каб

!iти
,нкцiТ,

ilHa

ко

tB.

,цктlв

tH

] lI_:_;. -:a:-_te.la фiнансування або дати скасування ознаки неприбlтковостi
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6. Права Орендаря

Орендар мае право:
6.1. ВИКОРиСТоВУвати орендоване Майно вiдповiдно до його призначення та умов цьоI

,Щоговору.
6.2, За ПисЬМовою згодою Орендодавця та уповноваженого органу управлiння здiйснюват

капiтальнИй ремонт, проводити замiну, реконструкцiю, розширення. технiчне переозброенв
орендованого Майна, що зуN{овлlос пiдвищеншI його BapTocTi.

6.3. Iнiцiювати списаннrI орендованого Майна Ба;lансоутримувачем.
7. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язуеться :

7.1, ПеРеДати Орендарю в оренду Майно згiдно з цим,Щоговороr1 за актом приймання
передавання майна, який пiдписуеться одночасно з цим.Щоговором .

7.2. Не Вчиняти дiй, якi б перешкоджаJIи Орендарю корист}ъатися орендованим Майноlчt н
уIиовах цього .Щоговору.

7 ,З. У Випадку реорганiзацii Орендаря до припинення чинностi цього 7]оговору переукласт1
ЦеЙ .ЩОГОВiр на таких самих умовах з правонаступником, якщо останнiй зго.]ен стати Оренларем.

7.4. У разi якщо Орендар не сплачуе розмiр орендноi плати (повнiстю або частково).якl
пiдлягае перерахуванню до державного бюджету, протягом трьох rtiсяцiв пi:рял з дати зазначено
В п,З.6. цього ,Щоговору, вживати заходiв вiдповiдно до вимог законо_]авства щодо розiрваннl
.Щоговору оренди та стягнення заборгованостi.

8. Права Орендодавця
Орендодавець мае право:

8.1. Контролювати з можливим залуrенням Балансоуци\1},вача виконання ylvfoв .Щоговор1
та використання Майна, переданого в ореЕду за ,Щоговоро}1, i r разi необхiдностi спiльно :

Балансорримувачем вживати вiдповiдних заходiв реагуваннJI.
8,2. Виступати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього Договору,або його розiрвання 1

разi погiршеЕня стану орендованого Майна внаслiдок невиконання або неналежного виконанн'

умов цього.Щоговору.
8.3. Здiйснювати контроль за станом Майна шJuIхом вiзrапьного обстеження зi склаДанНЯМ

звiтiв.
9. Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за,Iоговором

9.1. За невиконання або ненаJIежне виконання зобов'язань за цим.Щоговором СторОНИ

IIесуть вiдповiдалънiсть згiдно з чинним законодавством УкраТни,
9.2. Орендодавець не вiдповiдае за зобов'язаннями ОренJаря. Орендар не вiдповiдас за

зобов'язаНнямИ Орендодавця, якщо iнше не передбачено ци}{ !оговороrr. Оренлар вiдповiдас за

своiми зобов'язаннями i за зобов'язаннями, за якими BiH е правонаст\,пником. виключно власним

майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бlтлl звернене на орендоване державне

Майно.
9.3. Спори, якi виникають за цим ,Щоговором або в зв'язк\, з нII\{. не вирiшенi шляхом

переговорiв, вирiшlтоться в судовому порядку,
9.4. Стягнення заборгованостi з орендноi плати та штрафнrtх санкцili. передбачених цим

.ЩоговороМ, проводИr""" "u 
пiдставi рiшення суду таlабо в безспiрноrr1, порядку на пiдставi

виконавчого напису HoTapiyca.

10. Строк чинностi, умови змiни та припинення j[оговору

10.1. Щей .Щоговiр у*пuд."о .rрй, на 2 роки 364 днi, що дiс з " LZ" асr#пц2аfiроку lо
l *О П jellelta 20J4 року включно.

10.2. УмоВr.ц"о- ,Щоговору зберiгають силу протягоill усього строку цього .Щоговору, у
тому числi у випадках, коли пiсля його укладення законодавством установлено правила, що

.rо.ц-уоrь становище Орендаря, а в частинi зобов'язань Орендаря щодо оренлноi плати -до
виконання зобов'язань.
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10,3, ЗмiНи до уlиоВ цьогО ,ЩоговорУ або його розiрвання допускаються за взасмноi згодCToPiH' ЗМiНИ, ЩО ПРОПОЕУЮТЬСЯ ВНести, розгJuIдаються протягом одного мiсяця з дати i* ,rодuпr]_]о розгляду iншою Стороною, Yci змiни ru oono"n.rrr" оо цього .Щоговору вносяться 
" 

,uniи cu*i,формi, що й цей,щоговф, що змiнюеться або розриваеться, якщо iнше не встановлено законом,. l0,4, У разi якщО уповновtDкений орган управлiння Майном не попередив Орендаря прна\{1р використовувати Майно дJUI власнr* поrрЬб за три мiсяцi до закiнчення строку цьогдоговору, Орендар, який на-тrежним чином виконував свот обов'язки за цим.щоговором, ма€ правпродовжуВати йогО на новиЙ строК вiдповiдно до "rrо. цього Щоговору.У РаЗi ВiДСУГНОСТi 
'М"" ОДНiеi'зi сторil-про^прr""нення цього ffоговору або змiну йог\floB пiсля закiнчення строку й9го дii 'ройо* одного мiсяця цей Щоговiр }ъажаетьспродовженим на той сшrий строк i на тих "Й"" умовт, якi були передбаченi цим ЩоговоромЗазначенi дii оформлюються договором про внесення змiн до цього .Щоговору, який е невiд'емнопчастиною цього .Щоговору, при обов'я.по"iй наявностi дозволу уповноважеЕого органу ynpu"ni""l\,{айном.

l0,5, РеоРганiзацiЯ ОрендодаВця абО перехiД права власностi на орендоване Майно TpeTilособа:r,t не е пiдставоЮ для змiни або припи"Ё""iй"ностi цього !оговору, i BiH зберiгае свокчтннiсть Для нов::: вlасЕика орендованого Майна (його правонастlrпника).
r u.o. чиннlсть цього Щоговору припиняеться внаслiдок:
закiнчення строку, на який його Ъуло у*uд.rо;'загибелi орендованого Майна;
дострокоВо за взаемною згодою CTopiH або за рiшенням суду;лiквiдацii орендаря - юридичнот особи;
l0,7, Сторони погоджуються, що цей Щоговiр буде достроково розiрвано на вимог)ОРеНДОДавця, якщо Орендар: 

vJДv ЛvwlР.,-ttvl 
l

користуеться Майном не вiдповiдно до р{ов цього.щоговору;
погiршуе стан Майна;
не сплачус орендну плату протягом трьох мiсяцiв пiдряд з дати зазначенот в п. 3.6. цьогоЩоговору;
не робитЬ згiднО з }мова}4И цьогО.ЩоговорУ поточний ремонт Майна;
перешкоджае спiвробiтникашr Орендодавця таlабо 

^у.rо"rоuu*еного 
органу управлiнняздiйснюра]и контроль за використанням Майна, виконilннrl р{ов цього,.Щоговору.l0.8. У разi припИненнЯ або розiрванЕrl цього.Щоговору:

полiпшення орендованого Майна, здiйсненi орaйuр", за рахунок власних коштiв, заЗГОДОЮ ОРеНДОДаВЦЯ, ЯКi МОЖна вiдокремити вiд орендованого майна, 
""'.uuоЙП;;;;;;оди, свласнiстЮ Орендаря, а невiд'емнi полiпше"* - uоuЬ"iстю держави;

полiпшення Майна, зробленi Орендарем без згоди Орендодавця, якi не можна вiдокремити
без шкоди для Майна, с власнiстю держави та ix BapTicTb компенсацii не пiдлягас.

. 10,9, У разi припиненНя абО розiрваннЯ ц"о.О Щоговору Майно протягом трьох робочихлнiв Орелдар повертас Балансоутримувачу.
10,10, Майно вважаеться поверненим Балансоутримувачу з моменту пiдписання Сторонамиакта приймання-передавання. обов'язок щодо annbur"" акта приймання-передавання проповернення Майна покJIадаеться на Орендаря.
l0,11,Якщо Орендар не виконуе обов'язкУ щодо повернення Майна, Орендодавець маеправо вимагати вiд Орендаря сплати неустойки у розмili подвiйноi орендноi плати за

користування Майном за час прострочення.
10,12, ВзаемовiдносиЕи CTopiH, не врегульованi цим ,Щоговором, регулюються чинним

законодавством Украiни.
10,13, Щей ЩогоВiр укладеНо в двох примiрникЕtх, кожен з яких ма€ однакову юридичну

силу, по одному для Орендодавця й Орендаря.

d.

и -до
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11. МiсцеЗнаходжеНня, платiжнi реквiзити та пiдписи CTopiH

Орендодавець

управлiння забезпечення реалiзацii повноважень у Луганськiй областi
9З404 ЛуГанська обл., м. Северодонецьк, бульвар Щружби народiв, З2А
головне управлiння .щержпродспоживслужби в Луганськiй областi
о3405, Луганська обл., м. Северодонецьк, вулиця Пивоварова,2Орендар 
rtoo.u едрпоу 40з26412
р/р 35215093094184 в ЩКСУ м. КиiЪ, МФО 820112

12. Щодатки
.Щодатки до цього,ЩоговорУ е його невiд'емною i складовою частиЕою.
,Що цього,Щоговору додаються:

акт оцiнки'Майна, що передаеться в оренду;
акт приймаЕня -передаваншI ореЕдованого Майна.

регiона-гiьне вiддiлення Фонду державного майна Украiни по
.Щонецькiй та Луганськiй областях
61057, м. XapKiB, майдан Театральний, 1,
Код еДРПоУ 43023403

i

ii
l
t
l
1
1l
I
i

I

I

ОРЕНДОДАВЕЦЬ
Регiона_пьне вiддiлення Фонду
державного майна Украiни по
Харкiвськiй, .Щонецькiй та Лугшlськiй
областях

к 8ол! ов

орЕшАр
Голlовне управлiння
.Щержпродспоживслужби в Луганськiй
областi

Нача_пьник



XapKiBcbK
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Акт

м. KpeMiHHa
<< Ц >>./уцг€/ънз 2019 рокУ

Складенлй на пiдставi л. 2.4. та п. 7.1 ,Щоговору оренди Ns aPa.?J ,/Jalg в|,к /).{ > t>co€rlczcл 2079 року, укладеного мiхt Регi,оЕальним вiддiленням Фонд,державIIого майна Украiни по Харкiвськiй, ,Щонецькiй та Луганськiй областях та Головнип

т1

]А

управлiнням,Щержгеокадастру
регiональне вiддiлення

та Луганськiй областях, в особi
е Z-d

у Луганськiй областi
Фонду державного майна Украiни по Харкiвськiй, .Щонецькiй

az,r 2,rc-p-_

.22-Z

:1и

передае, а Головне уuравлiння .Щержпродспожив служби в Луганськiй областi, в особначшIьника ХОЛО.ЩЕНКО Рiти АнатолiiЪни, приймае в строкове платне користуванн,державне окреме iндивiдуа_пьно визначене маино не}китловl вбудованi примtiщеннязагальною площею 51,1 кв.м., а саN,Iе службове примiщення 1-1б площею 26.б кв.м.службове примiщення 1-15 площею 1З,2 кв.м., службове примiщення 1-19 площею 11,З KB.Tul.
розмiщенi за адресою: Луганська обл., м. KpeMiHHa, вул. Шевченка, 229, будiвлi (iHB.М 101З10001), що перебувае на ба-тrацсi Кремiнськоi районноi державноТ лiкарнJветеринарноi медицини код за едрпоу 007104з4

BapTicTb майна визначена згiдно з актом оцiнки стаЕом на З1.08.2019 i становить зазалишковою вартiстю 0,З74 тис. грн
Стан МайНа на момеНт укJIадеЕIIя ,Щоговору не потребуе потоЕIIlого ремонту

нко

ПЕРЕЩАВ:

Ор.ндодавець:
Регiональне вiддiлення Фонду державного
майна УкраiЪи по Харкiвськiй, ,.Щонецькiй
та Луганськiй областях

приЙнrIв

Орепдар:
Головне управлiння .Щержпродспоживслух<(
в Луганськiй областi

,/Zа,€а.tлбklz/Zаt Начальник
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коmýя
про внесення змiп до договоп, 

"o*1T'##,i,aJIbHo визначеного нерухомого майна,
що наJIеrкпть до державпоi власностi вiд 02.10.2019 }lъ 0068Jv2019

м, Северодонецьк aL, а.'2/-44 20/-D року

М', щО нижче пiдцrисаЛися, РегiональПе вiддiлення Фон.ry державного майна Украiни по
Харкiвськiй, .ЩошецькiЙ та Лугмськiй областях (далi - регiоншrьне вйiлення), iдентифiкацiйний
кол е.ЩРПОУ 4ЗO2З4OЗ, мiсцезпаходженнJI якого: 6105i, м. XapKiB, MafuaH Театральниt, 1. (даоi -
орендодавець), в особi першого заст}пника начаJьцика регiопального вizцiлевня - Еачальника
УправлiнтrЯ забезпеченнЯ реалiзацii повновa)кень у Луганськiй областi ВоЛКОВД Олександра
Кузьмича, що дiе на пiдставi Положення про pe.ioHa.lr"He вiлцiлення та loBipeHocTi вiл
|7,07.20|9 зареестрованоi у peccTpi за Ns 782 та посвiдченоi приватним HoTapiycoM Бiнус О.О., з
одного боку,

_та Головне управлiння ,Щержпродспояо,lвсrrркби в Лугшrськiй областi, iдентифiкацiйн ийкод еДРПоУ 40з26412, мiсцезнаходженtr" 
"*ого: 

Лугапська обл., м. Северодонецьк, вулиця
Пивоварова, 2, 9з405 (лалi * Орендар), в особi начаJьника холодЕнко Ьiтц Андтолifвни.
що дiс на пiдставi Положення про Головне улравлiпня ,щержпродспоживслужби в Луганськiй
областi, з iншого боку, умолu цей ,Щоеовiр про iавеёене нuuсче:

1. Пункт 3,6,,ЩоговорУ оренди вiд 02.10.2019 }lъ 0068JY2019 викласти в новiй редакцii:

к 3.6. Орендна Плата перерахоВуеться Орендарем в TepMiH ве пiзнiше i 5 сiчня року наступного
за звiтниМ i спрямовуетьСя 50% вй срли орен,щrоi плати до д"р*чurоiо бюджету на
розрахlнковий рахунок UА65899998031з050093000012151 в Казначействi Украни (ел. алм,
подат.), одержувач коштiв }К у KpeMiHcbKoMy p-Hi/ КРЕМIнськиЙ P-H/220,i0]()()^
iдентифiкацiйний код 37796309,а50 Yо вiд суми орендrоi;плати Еа рах}иок Балансоутримувача.

при заповненнi роздi-rу <призначенrrя платежу) платiжного ДокуNtенту по сплаti
орендних платежiв до державного бюджету необхiдlо дотримуватись такого порядку:

*;101 ; ;*22080200*40326412*N9 O068JY2019*02 .lо,2о|9*4зо2з403 * 
1 
* ;- орендна плата;*;10l; ;*22080200*40326412*N9 0068JУ2019*02.10.2019*4302З403*2* ;_ пЪня.

.щля сплати ореIrднrх платежiв Ба.пшrсоугримlъача Орендар зобов'язаний отримати
номер поточного palx}тrкy у Бшансоугримрачо.

2, На пiдставi листа вiд 10.01.2020 Ns 01-11/78 к Щодо змiни реквiзитiв>, в роздiлi l l

,ЩоговорУ оренди вiд 02.10.2019 J\Ъ 0068Jy2019 реквiзити Орендаря викласти в новiй релакчii

Орендар

Головне управлiння .Щержпродспоживслухби в Луганськiй областi
93405, Лугаrrська обл., м. Северодонецьк, вул. Пивоварова, 2
Код еЩРПОУ 40З2641,2

р/р UA 06820 1 720343 1 60001 000094 1 84,ЩКСУ м. КиiЪ

Решту ушов,Щоговору ореЕди вй 02.10.2019 Ns 0068JY2019 зЕшишити без змiн



-

2

Цеir ,Щоговiр е невiд'емвою частиною .Щоговору вiд02,10,20t9N90068JУ2019, складений

. i-х :риrriрниках, що мають однакову юридичку силу, по одному примiрнику Оренлодавцю й

- ;:::apeBi, та набирае чинностi з моменry пiдписання,

оРЕшоДдВЕЦЬ:
?з::онаT ьне вiддiлентrя Фонду державного
l.:,:'lза }'краТни по Харкiвськiй, Донецькiй та
. _,, :азськiI-л областях

:: 
-;l 

l"T застчпник начальника
вrддшення _ начаJIьник

ечення р
областi

о.к. волков

OPEH{APl
Головне управ.тtiняя
Держпродспоживстцокби в Луганськiй
областi

начальник

ý

р.А.холодЕнко

е-е2"е/а,
Ф"аа-
€r-'€ ц]йн

роЕоти

^

"ь
,I

з
о

н

в
куfi,]Ентдл

S- a

м.п.



про внесеппя змiп до договор, "n*H*#fi""r""що наJIе2кЕть до державпоl власпостi вiд 02.10

м. Северодонецьк

ми, що нижче пiдrисагися, Регiопальне вiмiлення Фонry деряtавного майна Украiппо' ХаркiвсьКiй, ДоцецькЙ та Лугапськiй-й.r".rr* (да.пi - регiональве вiддiленн.яiдевтифiкацйпий код еДРПОУ 4302Йi, ;iЙii*o*"r* якого: 61057, м. XapKiB, майдiТеаrраJБЕий, 1, (далi - Орендодавець), в особi першого заступника начаJБника регiопмьно:вiддiлення - начаJIьника vпра"лiнrо зао*r""** i.rrlrацii повноважень у Луганськiй обласВоЛкоВА Олександра КуЪьмича, й й ;;;;;i Положешrя про регiона.rrьне вiддiленнЗатвердженого нzк:Ц|ом ФондУ державн9lо_уайна УкраiЬл ы,д22.05.2оlЬ lTiaТi-* д*iревостi в|7,07,2019, зареес,гроваrrоi у реефi зu м ZBZ ," 
"".'"Ьепоi щrиватrmrл HoTapiycoM XapKiBcbKoмiського нотарiального о*ру.у Хфiu.*"I йaЫЬiЬ О.О, з одного боку,та Головпе упр:::цу Держпродспйивqгrуясби в Jiуганськiй обласlцентифiкацйний код еДРПоУ ,iсiз)о+iz,- 

"i"цезн.lходженшI якого: Лугшська обм, Северодонецьк, вуJIиця Пивоваров4 z, ' giiils (дшri - йr*;;i;; особi начальниХОЛОДЕНКО РiТИ АНаТОЛiiЪо", 
,що iЪ Й яо".*i положення про головне управлiтл!ержпродспоживсrгуrкби в Лугаlськiй' 

"а;"; .;;;;о*еного наказом .Щершrродспохс.rвсrrуж(вiд24,02,2020 м I56, з iншогЬ во"у, уiйi-iЬа-дtr/о"rр оро 
"авеdене 

наuсче:

1, ВраховуючИ змiни___реквiзиТiв 
, рахупкiВ дJUI зарzж}tsalШUl надходженЬ ДО ДеРЖllВЕОгlбюджеry, у зв'язку зi змiнами в а,щiнiфаrивяо-те-р-иторiа.тьнолtу ycTpoi Еаселених Iцдlк1Украiни вiдповiдто до Постанови Ё"рй;ГР;'i*рrъrп 

"iд 
i1.o1-5oz1- JTn воz-ж (ЦутвЬрення та лiквiдацiю районiв> пЙо З.О. Й.о"ору оренди iндивiдуrrльно визначеЕоцерУ<омого майна, що Еалежить до державноi власностi iй йiiiЭЬrБirЪЪЁi-йiоrs викJIастиновiй редакцii:

":,'_,1,.9r::* 
плата перер{жовуеться Орендарем в TepMiH не пiзнiше 15 сiчня року Еаступногозвlтним l спрямовуетьс" s.]/:^i,л:ry"ореодооi rurй до дер-жавного бюджету на розрахуЕковlр.lх}цок UА8589999803130б0O9З0000lZ,iSS 

" К*r"r.tсоi'VкрЫни i;;Ы ib*l, одержувкоштiв ГУК у Луг.обл. /]vIТГ M._KPEMlryzoBoirib, iо"кrифiкацйпlй код з7991l10 а 50 о/о rсулtи орендпоi плати на рахунок Балансоугримувача. 
' '

.Щля сплати op."T111__l]1]"*i" ^b-b.oyrp""ryuuru 
Орендар зобов'язаrrий оцrиманомер по-точного рахунку у Балансоугримрачa>).l. rештУ рlов .I[оговоРI .ор_еIry iндивifuацьlо, визначеного нер}4(омого майна, пналежить до державноi власностi вй 02.10.2019 Ns боовrУZоt я з.i.JIишити о".i'лiir.-З, Щей ,Щоговiр складений 

" рт ,рйiрrй*, *о м,lють одlакову юридrтIну силпо одному цримiрнику орендодаэцю й оренд"р"i,i, ,"ой*- *"й; ;ffi;Ь ;ого пiдrисан.сторонzми i е невiд'смною 
"асrиною- Доaо*ору орен.щл iндивiдуально визЕаченоЕерухомого майпа, що належить до держzlвноi власной вiд tiz.iti.zorTmrTo?iйorp.

ОРЕН{ОЩАВЕЩЬ:
Регiопа,rъне giл.цiлешIя Фонду державпого
майна Украiни по Харкiвськiй, .ЩопЪцькiЛ та
J l}Talrcbкiй областлс

визначеного нерухомого майна,
.2019 м 0068Jv2019

" J3"azдr-o.-_Z021 роц
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