
Д О  Г О В І Р № 36
позички приміщень а;іміііо\;інпк>. розташованого 

за адресою: м. І Іолтава. пуд. С ірі ї енська. 44

м. 11 од гава « / 9 »  (сбпГ/іЯ- 201 7 р.

Департамент охорони здоров'я 1 Іодтавеької обласної державної адміністрації. надалі 
«І Іоанчкодавець». в особі директора Лисака Віктора І іегровича. діючого у відповідності а 
Подоженням про Департамеїп охорони здоров'я І Іодтавеької обласної державної 
адмініеірації - а однієї сторони, та Полтавський обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики, надалі «Користувач», в особі начальника Клименко Любові 
Миколаївни, що діє у відповідності до Стаїуту - з другої сторони, керуючись статтями 
827-836 Цивільного кодексу України та рекомендаціями комісії а питань бюджету та 
управління майном Полтавської обласної ради від 03.03.2017 року № 2. уклали цей 
договір про наступне:

ІІРРДМІ 1 ДОГОВОРУ:
1.1. 1 Іоаичкодавсць передає, а Користу вач приймає у строкове безоплатне. 1 1 1  

користування приміщення (кабінети №1 -18.5 мД №5 -  18.8 м*. №6а 7.6 мЛ №10 -
7.0 мЛ №12 30,5 мЛ №13 19.1 м" . коридор 60.6 мЛ туалет 3.7 мЛ архів
21.9м*. актовий зал - 15.7 м* ). адміибудинку. розташованого за адресою: м.Полтава.
вул. С'ірітснська. 44. загальною площею 203.4 мЛ в тому числі корисна площа
101.5 м л балансова вартість 51989.93грн.

1.2. Акт приймання-передачі (додаток 1) додас ться до цього 
договору і є невід'ємною його частиною.

1.3. Користувач використовує передані йому приміщення для забезпечення 
своєї діяльності та в межах фу нкцій покладених на нього.

2. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-] ІГРІ ДАЧІ МАЙНА
2.1. Вступ Користувача у користування майном настає одночасно з 

підписанням цього договору та акту нриймапня-нередачі.
2.2. Передача приміщень у бсаондатпс корнетування не припиняє 

права оперативного управління на них 1 Іозичкодавця. а Користувач 
користується ним протягом терміну дії договору.

2.3. Передача приміщень будинку та повернення їх 1 Іозичкодавцю 
здійснюється згідно акту приймання-передачі. підписаного сторонами, за 
балансовою вартістю на момент передачі, відповідно до вимог чинного 
законодавства.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:
3.1. Обов'язки Користувача:
3.1.1. Вести позабалансовий облік приміщень у вартісних показниках із 

зазначенням, що вони взяті в безоплатне користування.
3.1.2. Здійснювати за рахунок власних кошт і в належне утримання майна, 

проводити поточний ремоіп за вчасною ініціативою або за поданням 
1 Іозичкодавця. утримувати із належному етані інженерні мережі будинку та 
прилеї лу і ери і орію.

3.1.3. Корис тувач щомісячно сплачує фак тичні в т  ра ти за корпету вання
ком\ пальними послугами /водопостачання. водовідводе! шя. і еплоенергія.
електроенергія, вивезення твердих побутових відходів за інші . за встановленими



тарифами по прямим договорам в відповідними спеціалі зованими організаціями або 
відшкодовує 1 Іо'зичкодавцю понесені ним виграш згідно виставлених рахунків.

3.1.4. Плата за використані комунальні послуги, перерахована несвоєчасно 
або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується 1 Іозичкодавцю. 
відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі 
подвійної облікової ставки 11ЬУ па дату нарахування пені від суми 
заборгованості, з урахуванням інфляції, за кожний день прострочення, 
включаючи день оплати.

3.1.5. У випадку закінчення герміну дії договору позички плаза за спожиті 
комунальні послуги вноситься до дня фактичного звільнення приміщення за актом 
прийманіія-передачі. Закінчення строку дії договору позички не звільняє Користувача від 
обов'язку сплатити заборгованість, якщо гака виникла у повному обсязі, враховуючи 
штрафні санкції.

3.1.6. Тільки за погодженням з 1 Іозичкодавцем виконувати перебудову та 
здійснювати інші дії. пов'язані зі зміною фізичного станс майна.

3.1.7. Суворо дотримуватись санітарних норм і правил протипожежної 
безпеки, не зберігати вибухо-. пожежонебезпечпі та токсичні матеріали. Згідно 
правил пожежної безпеки (ППЬУ). за власні копни обладнати протипожежними та 
технічними засобами захисту орендовані приміщення, та отримати дозвіл від 
відповідних спеціалізованих організацій. Нести матеріальне відповідальність за 
збитки, спричинені пожежею, що виникла у приміщенні з вини Користувача.

3.1.8. Застрахувати протягом місяця в установленому порядку взяте в 
позичку майно на випадок загибелі чи псування. Ризик випадкової загибелі чи 
пошкодження майна покладається на Користу вача. До договору страху вання повинні 
буд и включені страхові ризики з найчастіше розповсюдженими випадками, як пожежа, 
затоплення водою чи інше, що має потенційну заірозу та може привести до загибелі чи 
псування майна.

Копію договору страхування надати 1 Іозичкодавцю. Постійно поновлювати 
договір страхування таким чином, щоб увесь строк користування майно було 
застрахованим.

3.1.9. У разі припинення або розірвання договору позички негайно повернути 
1 Іозичкодавцю взяте в безоплатне користування майно у належному стані, не 
гіршому, ніж на час передачі його в оренду, з усіма зробленими в ньому 
поліпшеннями та відшкодувати 1 Іозичкодавцю збитки у разі погіршення стану або 
втрати (часткової або повної) майна з вини Користу вача.

3.1.10. Створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів до 
приміщення. За власні кошти забезпечити виконання заходів передбачених ст.26 
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

3.1.11. Забезпечувати безперешкодний доступ у будь-який чає до взятих у
користування приміщень представників 1 Іозичкодавця для перевірки їх
використання за цільовим призначенням та дотримання Користувачем умов 
договору.

3.1.12. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси 
повідомляти про це 1 Іозичкодавця у тижневий термін.

3.1.13. Дотримуватись правил зберігання та складування матеріальних 
цінностей, виключаючи можливість їх пошкодження. Забезпечиш охорону майна, 
яке взяте в безоплатне користування та власного майна працівників Користу вача.

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



3.1.14. Мести відповідальність ва технічніш етап та бевпечпу екеплуатапію 
електрогосподарства в приміщеннях, вбереженим інженерних мереж іа у раві 
виходу їх ів ладу, евогчаено інформувати про це 1 Іовичкодавця га шбевнечити 
достмі до них. в тому числі в неробочиіі чає. для ремошу вагалышх мереж 
комунікацій.

3.1.15. Користуватися приміщеннями віідпо в їх привпачеппям га умовами 
цього Договору, не допускати використання приміщень третіми особами. Запобігати 
їх псуванню та пошкодженню.

3.2. ( їбов'явкн 1 Іон ічкодавия.
3.2.1. Передати Користувачу маПно ві ідно в пу нктом 1.1 нього договор)'.
3.2.2. Розглядати проповииії Користувача щодо утримання, перебудови та 

поліншстиія майна.

4. ПРАВА СТОРІН:
4.1 .Користувач маг право:
4.1.1. Вносити пропозиції відносно утриманим. ремонту та

поліпшеним майна.
Проводити капітальний ремоіп після отримання довволу на його 

викопаним від І Іовичкодавця.
4.1.2. Здійснювати поточний та капітальний ремонт ва власні копни.
4.1.3. Застрахувати власне манно, яке знаходивься в приміщеннях, переданих 

в новинку.

4.2.1 Іовичкодавець маг право:
4.2.1 .Контролювати стан та ефективність використання переданого в 

повичку майна.
4.2.2. Виє тупати в ініціа тивою щодо більш раціонального використання 

майна, вгідно в привначенням та існуючими нормами.
4.2.3. Вис і у на і п в ініціативою щодо внесення вміп у цей договір або його 

розірвання у раві погіршення етапу маііна. яке передане в користування, а 
також якщо Користувач бев в і оді і в 1 Іовичкодавцем надаї передане йому в 
користування майно третій особі, чи не виконуй інші умови договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:
5.1. 1 Іовичкодавець не відповідає ва 'зобов'язаннями Користувача.
5.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, 

обумовлених цим договором, с торони несуть відповіла.іьнісв ь. передбачену 
чинним вакоподавством України.

5.3. Спори. що виникають в ході виконання умов цього договору, 
вирішуються ва подою сторін. Якщо згоди не було досягнуто, спір 
передає і ься на ровгляд господарського суду.

6. 1 1 1,М111 ДІЇ 1 А УМОШ І ЗМІН. РОЗІРИАІ 111Я АБО 
ІІРОДОВЖІ ІІ1ІЯ ДОІ ОПОРУ

6.1. Цей договір ді( в 19.04.2017 р. но 18.03.2020 р.
6.2. Зміни і доповнення, що внося ться в доювір. розглядаються сторонами 

в місячний термін після їх надання. Реорганівацім як 1 Іовичкодавця. так і 
Корис ту вача не г підставою для припинення дії договору .



6.3. Зміна умов або розірвання нього договору може мати місце за 
погодженням сторін, lia вимогу однієї із сторін договір може бути достроково 
розірваний за рішенням суду, у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та 
з інших причин, передбачених законодавством України.

6.4. Взаємовідносини сторін. не врегульовані ним договором, 
регламентуються чинним законодавством У країни.

6.5. Договір вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з 
усіх умов та підписання його сторонами.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ
7.1. Не підлягають компенсації витрати Користувача здійснені ним для 

поліпшення майна.
Договір укладено в 3-х примірниках, кожен з них має однакову юридичну 

силу: 1-й примірник - 1 Іозичкодавпю. 2-й - Користувачу та 3-й - Управлінню 
майном обласної ради.

Р1 КВІЗИТИ СТОРІН

НОЗИЧКОДЛВ1 ЦЬ: КОРИСТУВАЧ:

Департамент охорони здоров'я 
1 Іол гавської обласної державі юї 
адміністрації

1 Іо.тганський обласний інформаційно- 
аналітичний центр медичної 
статистики

36011. м. 1Іолтава. 
вул. С грі гспська. 44 
р/р 35210040008016 
в ДКСУ м. Київ
МФО 820172. СДРЦО^-ШСКН 07

3601 1. м. І Іолтава.
вул. С ірі гспська. 43
р/р 35413001058513
в ГУ ДКСУ в 1 Іол ганській обл.
МФО 831019. СДРІІОУ 34612418

ІІОГОДЖННО:



Додаток №1
до договор)' позики № З Ь  
від « 7иа 2 0 17 р.

ЛК І
приймання-передач і при.мішень, 

за адресою: м. ІІо.тіава. вуд. Стрітепська. 44

м. Полтава и/ З  » * 2017 р.

Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації, 
в подальшому 1 Іозичкодавець. в особі директора Лисака Віктора Петровича, з однієї 
сторони, та Полтавський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної 
статистики надалі Користувач, в особі начальника Клименко Любові Миколаївни з 
другої сторони, на підставі договоре позички № £& від «/ 9_» 2017
року склали цей акі про подане нижче:

1. Користувач передав, а Позичкодавсць прийняв примішення (кабінети №1
18,5 м1 2. №5 - 18.8 м2. №6а -  7.6 м2. №10 7.0 м2. №12 60.5 м2. №13 19.1м2.
архів 21.9 м". коридор 60.6 мУ актовий зал 1л.7 \г. туалет 3.7 \Г).
адмінбелипке, розташованого за адресою: м. Полтава, вуд. Стрітепська. 44." з . з
загальною площею 203.4 мУ втому числі корисна площа 101.л \Г).

2. Внутрішні коме нікації/ електропостачання, телефонна і радіомережі/ 
приміщення знаходиться в діючому задовільним) стані.

3. В приміщенні знаходяться:
електророзетки, елекіровпмпкачі, прилади опалсппя-чавуппі радіатори без
пошкоджень.__ вікна без__пошкоджень.__ скло__ піде.___ електросвітильники__ з
люмінесцентними_лампами (№ 12. коридор), електросвітильники з лампами
розжарювання (№5. архів 1 поверх, архів 2 поверх, туалет), і очкові свіч пльнпкп 
(№6а. № 13], оздоблсиня-стіпи обклеєні шпалерами (№1. №5. №6а, №10, № 13]. стіни 
обк.ісчліі шпалерами та панелі МДФ (й 1.30 м) (№12). стін и і іаиелі МЛФ (коридор, 
архів 1 поверх), стеля «ЛгпЫтопц» (№10. №12. коридор), стіни побілка (архів 1 
поверх. архів 2 поверх), стеля побілка (№1. №5, №6а. №13. архів 1 поверх, архів 2 
поверх), стіни обкладені плиткою (туалет), підлога - лінолеум (№ 1. №5. №6а. № 1 (). 
№12. №13. архів 1. архів 2 поверх), піллога-пліп ка (коридор, іуа.іет). підлога 
дерев'яна (архів 1 поверх), вхідні двері без пошкоджень з ручками.

4. 1 Ірпмішепня знаходиться ) задові.іьпом) етапі.

Даний акт е невід'ємною час тиною договор) позички від «/ 3  » и̂ СТкл- 2017 
року № ЗСу •

Акі складено у 3-х примірниках на 1 аркуші 
юридичну силу: І 1 Іозичкодавцю. 1 Користу вач). І

1 ІрИміщення здав 
<4 Ірзичїсодавець»

В.П.Лиеак

А

кожний, що мають однакове 
Управлінню майном.



ДОДАТКОВА УГОДА -Уц 
ло Договору 11 [іо вілшк’олу'ванни копі і ів ні 

надані комунальні послуги 
№ 3  від 27.01.2017 року

м. Полтава 19 квітня 2017 р.

Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (далі - 
Власник), в особі директора Лисака Віктора Петровича, діючого на підставі Положення 
про Департамент охорони здоров'я 1 Іолтавеької обласної державної адміністрації - з однієї 
сторони, та Полтавський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики 
(далі -  Користувач), в особі начальника Клименко Любов Миколаївни, яка діє на підставі 
Статуту - з другої сторони (далі - Сторони), уклали цю Угоду про наступне:

1. Сторони домовились внесли зміни до Договору про відшкодування коштів за 
надані комунальні послуги № 3 від 27.01.2017 року та викласти його преамбулу в такій 
редакції: «Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації 
(далі - Власник), в особі директора Лисака Віктора Петровича, діючою на підставі 
Положення про Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної 
адміністрації - з однієї сторони, та Полтавський обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики (далі -  Користувач), в особі начальника Клименко Любов 
Миколаївни, яка діє на підставі Статуту - з другої сторони (далі - Сторони), беручи до 
уваги положення Договору позички приміщень адмінбудинку № 36 від 19.04.2017 року. 
уклали цей Договір про наступне:»

2. Інші умови договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої 
зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, по одному 
примірнику для кожної сторони, які мають однакову юридичну силу.

4. Додаткова угода с невід'ємною час і иною Договору, вступає в дію з момен ту її 
підписання С торонами та діє до 31.12.2017 року.

Юридичні адреси та реквізити сторін
КЛАС НИК:

Департамент охорони здоров'я Пол тавської 
обласної державної адміністрації 
36011. м. Полтава, вул. Стрітенська. 44 
р/р 3521004000801 б' 
в ДКСУ м. Київ
МФО 820172. ЄДРІ10У 02013107

КОРИСТУВАЧ:
1 Іолтавський обласний інформаційно- 
аналітичний центр медичної с татис тики 
3601 1. м. Пол тава, вул. Стрітенська. 43 
р/р 35413001058513.35410001158513 
в ГУДКСУ в Пол тавській облас ті 
МФО 831019. СДІЛІОУ 34612418


