
Містобудівні умови та обмеження
забудови земельноїділянки

Пекін-дд! Пд від « 3162. » іс 2017р.

вул. Гасієва К.. 36 А в м. Лиман Донецької області
(адреса або місце розташування земельної ділянки)

Загальні дані:

І.Назва об'єкта будівництва: “Електрозабезпечення діагностичного центру”;
2. Інформація про замовника Комунальний клінічно лікувально-профіла-

ктичний заклад охорони здоров'я “Обласна травматологічна лікарня” .::-щ,
3. Наміри забудови: нове будівництво
4. Адреса будівництва або місце розташування об'єкта : Донецька обл., м. Лиман,

вул. Гасієва К., 36а;
5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою:
Рішення органу місцевого самоврядування. про затвердження технічної

інвентаризації від 21.07.2016 Л'97/12-603. інформаційна довідка з Дердавного
реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.0.2016 номер довідки
66986978. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
від 26.10.2017 НВ-1402883242017, кадастровий номер
1413300000:01:012:1134 ;

6. Площа земельної ділянки: 22973 га
7. Цільове призначення земельної ділянки:
для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я

та соціальної допомоги
8. Посилання на містобудівнудокументацію: генеральний план населеного пункту, план

зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності):
Генеральний план міста Красний Лиман, затверджений рішенням сесії
Краснолиманської міської ради від 26.05.2011 Мз 6/6-376 «Про затвердження
проекту «Коригування окремих позицій генерального плану міста Красний
Лиман»:
9. Функціональне призначення земельної ділянки обслуговування будівель
закладу охорони здоров'я та соціальної допомоги ;
10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва(реконструкції)

Загальна площа земельної ділянки - 3,2973 га
Площа забудови - 1872 кв.м
Будівельний об'єм - 4306 куб.м
УлаштуванняКТП з двома
трансформаторами потужністю - 160 кВ



Містобудівні умови та обмеження:
І.Граничнодопустима висота будівель: 2,3 М

2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: - ;
З. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) - ;

4. Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забу-
дови: до меж червоних ліній- 15м: по лінії регулювання забудови-,
5 Планувальні обмеження (зони охорони памяток культурної спадщини, зони охороню-
ваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та

інші охоронювані зони) згідно проекІу
6. Мінімальне допустимі відстані від об'єкгів, які проектуються, до існуючих будинків та

споруд: до існуючої нежитловоїбудівлі - 10 м;
7. Охоронювані зони інженерних комунікацій охороні зони передбачити інженерних
комунікацій передбачити за погодженнями з балансоутримувачами інже-

нерних мереж та згідно ДБН 360-92** на відстані 3 м по периметру КТП
встановити охорону зону;
8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними бу-

дівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва": після
виконання робіт з будівництва КТП провести роботи щодо визначення
охоронних зон ;
9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою): передбачити
проектом;
10. Забезпечення умов транспортне-пішохідного зв'язку: передбачитипроектом:
11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту:

існуюча автопарковка ;

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини відсутні :,

13. Вимоги щодо створення безперешкодногожиттєвого середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення: забезпечити від-
ПОВіДНО ДО НООМ ДіЮЧОГО законодавства:

Містобудівніумови та обмеження чинні до завершення будівництва об”єкта.

головний архітектор О.Г.Шпак
комітету Лиманськш М1сько ради,,
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», %/
М.П.
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Експлікація:
Установи охорони здоров'я, соціальногозабезпечення
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ВИТЯГ
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Номер витягу НВ-140288324201 7

Дата формування 26.10.2017
Надано на заяву (запит) КЗОЗ "Лиманська Міська лікарня"

26.10.2017. 3В-1403373172017

Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі

Кадастровий номер 1413300000:01:012:1134
земельної ділянки

Загальні відомості про земельну ділянку
Кадастровий номер 1413300000:01:012:1134
Місце розташування Донецька область, Краснолиманський район. м.Красний Лиман, вулиця
(адміністративно- Чапаєва, Зб-А
територіальна одиниця)
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та

соцпальншдопомоги
Категорія земель Землі житлової та громадської забудови
Вид використання для обслуговування нежитлових будівель та споруд
земельної ділянки
Форма власності комунальна
Площа земельної 3.2973
ділянки, гектарів

Відомості про державну реєстрацію земельноїділянки
Інформація про
документацію із

землеустрою, на
підставі якої здійснена
державна реєстрація
земельної ділян ки

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельноїділянки в натурі (на місцевості), 04.08.2014;Товариство з
обмеженою відповідальністю "Земельні ресурси Краснолиманщини". Рева
Роман Олександрович

Орган, який Міськрайонне управління Держземагентства у м.Красному Лимані та
зареєстрував земельну Краснолиманському районі Донецької області
ділянку
Дата державної 24.10.2014
реєстрації земельної
ділянки

СТВОРСНО33 ПОПОМОГОЮ програмного ЗЗбС'БПЄЧЄННЯ ДержавногоЗВМСЛЬНОГО кадастру



Відомості про право власності / право постійного користування
нд права

Інф чрмація
про власників
,, корисп'вачів )

земельної ділянки
Наименування

еквізити документа.
що посвідчує особу
Податковий номер
Частка )“ спільній
власності
Документ, який
є підставою для
виникнення права
Документ, що
посвідчує право
Вид права
Інформація
про власників
(користувачів)
земельної ділянки
Найменування

Реквізити документа,
що посвідчує особу
Податковий номер
Документ, який
є підставою для
виникнення права
Документ, що
посвідчує право
Вид права
Інформація
про власників
(користувачів)
земельної ділян ки
Найменування
Реквізити документа,
що посвідчує особу
Податковий номер
Документ, який
є підставою для
виникнення права
Документ, що
посвідчує право
Створено за допомогою програмного забезпеченняДержавногоземельногокадастру

Право власності

[] права
)ормація

:

) власним,“З
тристувачгв)

,
лельно'і ділянки
ійМЄНУВаННя

таквізити до“УМЄН
. . ,, . ,,

- ч є осо У
Територіальна громада Міста Краснии Лиман в особі Краснолиманською ПОСВ'д У

міської ради

04053275
1

Право постійного користування земельною ділянкою

Державний заклад "Відділкова лікарня станціїКрасний Лиман ДП
"Донецька залізниця"

01112296

Право постійного користування земельною ділянкою

01112296

щипковий номєр

СКУ'МЄНТэ яки“
Підставоюдля
лникнення права

;дюмент. ЩО

освідЧУЄправо

Зид обмеження у

використаннізем

ділянки
Площа земельно

ділянки (її части

яку поширюєты
обмеження
Підстава для
виникнення 06!

х' використанн'
земельної діля

Дата державнє
реєстраші Обї

Строк дії обм

В“; обчеже'
викдрисТЗі'“
діПЯНКН

ПП 01113 ”К““

ділянки М'-

яку Пош“?
обмена-28“?

Пілстды :
з . . "неаКомунальнии заклад охорони здоров'я "Краснолиманська Міська Лікарня" “““!”

у витає?“
;ехтельно

Дата 36?
реєстрі“
Строк :?

іт!“ "



д права Право постійного користування земельною ділянкою
формація
) власників
»ристувачів)
лельної ділянки
[йменування
квізити документа,

ннанськоїз посвідчує особу
здатковий номер 0] ]12296

Комунальний заклад охорони здоров'я "Краснолиманська міська лікарня"

окумент, який
підставою для
нникнення права
Документ,що
освідчує право

Відомості про обмеження у використанні земельноїділянки
Вид обмеження у Охоронна зона навколо (вздовж) об”єкта енергетичної системи
інкористанні земельної
Плянки
Площа земельної 0.2265 гектарів
Ділянки (ії частини), на
яку поширюється дія
обмеження
Підстава для Закон
виникнення обмеження Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних
у використанні об'єктів
земельної ділянки 09.07.2010
Дата державної
реєстрації обмеження
Строк дії обмеження безстроково

Відомості про обмеження у використанні земельноїділянки
Вид обмеження у Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи
використанні земельної
ділянки
Площа земельної 0.0285 гектарів
ділянки (її частини), на
яку поширюється дія
обмеження
Підстава для Закон
виникнення обмеження Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних
у використанні об'єктів
земельної ділян ки 09.07.2010
Дата державної
реєстрації обмеження
Строк дії обмеження безстроково

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки

Створено за допомогою програмного забезпечення Державногоземельного кадастру



Вид обмеження у Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи
використанні земельної
ділянки
Площа земельної 0.0093 гектарів
ділянки (її частини), на Кадасті31
яку поширюється дія
обмеження
Підстава для Закон
виникнення обмеження Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичн
у використанні об'єктів
земельної ділянки 09.07.2010
Дата державної
реєстрації обмеження
Строк дії обмеження безстроково

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки
Вид обмеження у Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи
використанні земельної
ділянки
Площа земельної 0.044] гектарів
ділянки (її частини), на
яку поширюється дія
обмеження
Підстава для Закон
виникнення обмеження Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних
у використанні об'єктів
земельної ділянки 09.07.2010
Дата державної
реєстрації обмеження
Строк дії обмеження безстроково

Відомості про особу“ яка уповноважена надавати відомості з
Державного земельного кадастру (нотаріуса) відповідно до закону,

що надала витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
Витяг підготував та Н. В. Зозуля, Відділ у Лиманському районі Головного управління
надав Держгеокадастру у Донецькій області

Підпис: ]/
:

М.П. .

створено за ДОПОМОГОЮ програмного забезпечення ДСРЖЗВНОГО ЗСМЄЛЬНОГО кадастру



ЧСГЄМ И Додаток до витяху з державного земельною кадастру про
земельну ділянку від 26.10.2017р. На НВ-140288324201 7

Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровий номер земельноїділянки 1413300000:01:012:1134

ЄНЄРГЄТИЧН

ИИ

,ГСТИЧНИХ

Масштаб ] : 5000

и і ї-“кїчі-“л. Ю:“БЕЧНОГО забезпечення ДержавногоЗСМСЛЬНОГО кадастру



Опис меж:
Від А до В Обласне комунальне підприємство
"Донецьктеплокомуненерго":
Від Б до А Краснолиманська міська рада;

Від В до Г Державне підприємство "Донецька

залізниця":
Від Г до В Державне підприємство "Донецька

залізниця":

Експлікація земельних угідь:

Умовні позначення:

Землі під Землі під

соціально- і соціально-

культурними культурними
об'єктами об'єктами

Землі під
соціально-
культурними
об'єктами

25

Землі під
соціально-
культурними
об'єктами

Усього У тому числі за земельними угіддями. гектарів:

земель, Землі під | Землі під Землі під Землі під

гектарів соціально- соціально- соціально- соціально-

культурними
і культурними

* культурними культурними

об'єктами
[ об'єктами ,! об'єктами об'єктами

2 ' 3 і 4 5

Площа 0.0026 !
0.0064 0.0016 0.0144 :

земельної Землі під ,
Землі під Землі під Землі під ',

ділянки, соціально- і соціально- соціально- соціально- і

гектарів культурними
% культурними

% культурними культурними
і

32973 об'єктами
' об'єктами об'єктами об'єктами

”

6 1
7 8 9 ;0.0188 0.0002 0.0802

?

Землі під Землі під Землі під Землі під 1

сошально- сошально- соц1ально- сошально-

культурними культурними культурними культурними
1

об'єктами об'єктами об'єктами об'єктами
ЇЇ

11 12 13 ;,

0.0094 0.0001
"

Землі під !

Землі під Землі під Землі під

соціально-
' соціально- соціально- соціально-

культурними
і культурними культурними культурними

об'єктами [ об'єктами об'єктами об'єктами

14 15 і 16 17

0.0023 0.0224 0.0097 0.0020

Землі під |

Землі під Землі під Землі під

соціально- і соціально- соціально- соціально-

культурними : культурними . культурними культурними

об'єктами . об'єктами об'єктами об'єктами

18 і 19 20 1 21

0.0019 0.0005 0.0089

Землі під Землі під Землі під Землі під

соціально- % соціально- соціально- соціально- і

культурними . культурними культурними культурними

об'єктами об'єктами об'єктами об'єктами



иившэдо иивыэдо иигшээо иившэдо їииинд/Сшпдн питна/(шия)! шина/(миля ииинстшшія
-онч1гешоз -он=швшоз -ончшгшоз -он=швшоз
Еш шиза Еш шиза Еш шиза Еш шиза
[0000 00000 0000'0 00000
19 09 69 і 89

иивызро иигшэдо ииєшэдо ; иигшэдоииинфЄши/(х ииинсМшп/Єх питна/(ших)!
.

ииинсІ/ЄШЕ/(и
-ончшгшоз -ончшг]ґюз -он=швшоз ! -он=1и1гшоз
Еш шиза Еш шиза Еш шиза Еш шиза
00000 00000 00000 Є [ 00'0
[.9 99 99 179

иившэдо иигшэдо иивыэдо иившэдоииинб/ЄШЕАХ [димна/(шили ииинсШяш'я ииинсШьчш-(х
.-ончшгшоз -ончшгшоз -он=1шгшоз -онсшвшоз 'Еш шиза Еш шиза Еш шиза Еш шиза '

[17170'0 ЄбОО'О ОЄОО'О 9100'0
Є9 29 [9 09

иигшздо иившздо иившэдо иившэдоииинсіШЧЕ/(х ииинсі/ЄШЦЬІ ИШИНСЇШЧЦ/(Х
. ииинсішчшш

-он=швшоз -0н=швшоз -0н=швшоз ? -ончшгшоз
Еш шиза Еш шиза Еш шиза ] Еш шиза
59000 99000 17000'0 | ЬІОО'О

617 817 [.17 917
ииишэдо иивыэдо ииешэдо иившээоииинфіьчмх ииинсМшшЄх ииинашчыих ииинфішилх
-ончшгшоз -ончшгшоз -ончшгшоз -ончшгшоз
Еш шиза Еш шиза Еш шиза Еш шиза
89000 [2000 88200 ЬЕОО'О

917 1717 Є? ! 217 %

иившэ,9о иившэдо иишнздо ] иившэдо [

ииинсІ/Єшшіх ииинфідяшіх ииинсі/Єшьг/Єх ииинаАШЕ/(х '

-он=1шгшоз -ончшг;Поз -ончшгшоз -онсшишозЕш шиза Еш шиза Еш шиза Еш шиза
21700'0 90000 71000 9 [ ІО'О

117 017 62 85иигшздо иищхэдо иившздо иигмэдо ЇииинМшшЄх ииинсі/ЄЩЕА); ииинсішчплх | ииинсМшшЄх
-он=шишоз -ончшгшоз -ончшгшоз -ончиешозЕш шиза Еш шиза Еш шиза Еш шиза8500'0 17010'0 Ь9ЄІ'О 8Ь00'0

ЬЄ 95 9Є 175
иигшэдо иившэдо иившздо иившэдоииинсМщчшЬІ ииинсМшиАн пишними/Єн ииинаАдяЕАх
-ончшгшоз -ончшгшоз -ончшгшоз -ончищПозЕш шиза Еш шиза Еш шиза Еш шиза
91700'0 ЄІЄО'О 9Ц.0'0 98170'0

ЄЄ СЕ [Є ОЄ
иившэдо иившэдо иившзэо иигшэдоииинсІ/ЄШЦ/Єн иииндКшшЄя “. ииинсішчшія ииинсішчшіи
-ончшгшоз -ончшгшоз -0н=швшоз

!
-ончш=,шозЕш шиза Еш шиза * Еш шиза % Еш шиза76180 98200 : ОЄІ ['О 6171717'1

»62 823 і а: 92 ?

иивы,
ииинсі/Є
-он=1шг
Еш ши
[6201
9З

иигыэд
ииинфсш
-ончщгш
Іґ,ш униз
6800'0

[ Е

иившэдс
пища/(ши;
'ОНЧшгшо:
Еш шиза
ОЄОО'О

Ц
иивыэдо

ииинсі/Єшиіч
-ончшгшоз
Ши шиза
[0000
Е |

иигшзэо
ииинсі/Єшш'н
'ОНЧШгшоз
ЇЇШ шиза
20800
6

ИЩВШ3'9О
ииинфішшсх
-0Нчигдпоз
П!” !Пиза
[77100
9

иившэдо
ииинсМшиАя
-он=шщпОд

-' П'Ш Ш з



Відомос

62 63 64 65 , . . 0

0.0000 0.0000 0.0“000 0.0000 “ще та шішали

Землі під Землі під Землі під
ТРОВИЙ план земе

соціально- соціально- соціально- с особи, яка 010“

культурними культурними культурними ьної ділянки

об'єктами об'єктами об'єктами

66 67 68

0.0000 0.0007 0.0006



АКТ
приймання-передачі

и. Ііииаі-і « ? »“...і/ї....20175
і

Кохіхііаіьний ;акгіад охорони здоров я «Лиманська міська Лікарня» в'
особі іО'іОВНОіО чікіря Суппіченко Оксани Іванівни, передає в оренду, .

Комхна іьний клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоровя;
«Об тасна травматологічна тікарня», в особі головного лікаря Климовицького

Володимира Гарійовича, приймає комунальне майно загальною Плошею'
35430 кв. м., розташоване за адресою: 84404, м. Лиман, вул. К. ГаС1єва Зба, а
СНЧС:

- нежитлові вбудовані приміЩенНя Загальною
іпліоіїіеіїодзйіб

будівлі Аптека;
'

- нежит іові вбхдовані приміщення загальною площею 27,60 кв.м. .. :”

будівті Поліклініки
*

Вартість Майна визначена на підставі іЙМ а/р деї/згидна,” рум/%,,
с;;іі-іохіііа 'ЇЙ/%оті/АШ]? станов/гйь Ї%/5 5??? грн. 7 ;

І іриміщен ня знаходяться в задовільнОму стані, претензій до даного
'

об єкґа не має. аЩь .:.! -» , .

Цільове призначення 06єкта оренди: розміщення ККЛПЗОЗ «Обласна
травматологічна лікарня» для надання медичноі та діагностичної допомоги

'

НЗССДЄННК).

ПЕРЕДАВ: ПРИЙНЯВ:
.!

КЗО'З «Діиманс ька ККЛПЗОЗ «Обласна
,.

травматологічна лікарня»Хііс'ЬК'ьі лікарня»

т Голови ий л ,і кар

40. [Г(ї'дпліченко



АКТ
приймання-передачі

м. Лиман «і» [5 2017р

Комунальний заклад охорони здоров”я «Лиманська міська лікарня», в

особі головного лікаря Супліченко Оксани Іванівни, передає в оренду, а

Комунальний клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров”я

«Обласна травматологічна лікарня», в особі головного лікаря Климовицького
Володимира Гарійовича, приймає комунальне майно загальною площею
354,30 кв. м., розташоване за адресою: 84404, м. Лиман, вул. К. Гасієва, Зба, а
саме:

- нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 326,70 кв.м.
будівлі Аптека;

- нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 27,60 кв.м.
будівлі Поліклініки

Вартість Майна визначена на підставі
станом на р., становить 575 [Їі 4, ?? грн.

Приміщення знаходяться в задовільному стані, претензій до даного
об“єкта не має.

Цільове призначення об”єкта оренди: розміщення ККЛПЗОЗ «Обласна
травматологічна лікарня» для надання медичної та діагностичної допомоги
населенню.

ПЕРЕДАВ: ПРИЙНЯВ:

КЗОЗ «Лиманська ККЛГІЗОЗ «Обласна
міська лікарня» травматологічна лікарня»

«
ні?/(*»

у
29
“90

тоб

!
Од
,

. Климовицький
.

ыт“

Ю]

,»“й“(0

ЗШ)

ВІДПОВІДд;
ОРИ ГІ НАН **“



Перелік приміщень
«Краснолиманеьназпеька

лікарня» 1.151 оренди
ККДПЗОЗ «ОБЛАСНА
ТРАВМАТОЛОГІЧНА
ЛІКАРНЯ» 3 01.05.2017р.

М.] Площа
9

приміщення примтще Призначення ПриміченняЗ/П
'згіціио плану ння, кв.

М.

Терапевтичний корпус
] поверх
харчоблок

! 1-ї ().83 Еді. щитова 33%
2 1-2 3 Приміщення харчоблоку 33%
3 1-3 4.03 Приміщення хорчоблоку 33%
4 1-5 3.86 Приміщення харчоблоку 33%
5 1-6 9.06 Приміщення харчоблоку 33%
0 1-7 4.46 Приміщення харчобпоку 33%
7 1-8 4.23 Приміщення харчоблоку 33%
8 1-9 1206 Коридор 33%
9 1-10 1663 Приміщення харчоблоку 33%
10 1-1 1 0.63 Вбиральня 33%
1! 1-12 3.03 Приміщення харчобпоку 33%
12 ]-1 З ().53 Вбиральня 33%
13 1-14 2.74 Кладова 33%
14 1-15 3,64 Кабінет 33%
І5 1-17 5.41 Кабінет 33%
16 1-18 5.44 Коридор 33%
1? 1-19 1.61 Коридор 33%
Из“ 1-20 1.57 Вбирапьня 33%
19 1-21 3.24 Приміщення харчоблоку 33%
20 1-22 Оц84 Коридор 33%

Ь ..

Вііоїеїрїїі 72787

П поверх
21 ІХ' 42.77 Перехід 33%
22 2-1 28] ординаторська
аЗ 2-2 25. палата
24 3-3 13.8 палата
Зі 2-4 13] палата

ВІДПОВЩ?и“
орипнм.»



, 2-5 9.8' палата
2-6 3 палата
2-7 14.6 маніпуляційна!) 2-8 1 1.70 сестринська30 2-9 52.20 коридор31 2-10 98.30 їдальня

32 2-11 5.50 ліфт
33 2-12 7.6 буфет
34 2-13 7.3 к.тадова
35 2-14 10.1 перев'язувальна
36 2-15 15.1 палата
37 2-16 29.3 коридор
38 2-17 11.5 палата
39 2-18 3.5 ванна кімната
40 2-19 15.5 палата
41 2-2() 78 палата
42 2-21 5і6 ванна кімната
43 2-22 125 палата
44 2-23 15.00 кабінет головного лікаря
45 2-24 15.1 службове приміщення
46 2-25 9.20 вбиральня
47 2-26 10.8 коридор48 2-27 2.9 ванна кімната
49 2-“8 1.7 вбиральня

!

511 2 “) 112 коридор!51 2-31) 12 5 палата
52 2-31 241 палата
53 2-32 9.911 палата
54 2-33 5.5 кладова
55 2-34 6.2 вбиральня
56 2-35 9.4 коридор57 2-36 2.00 кладова
58 2-37 2611 кладова

Всього по [1

поверху 582997
Всього по
корпусу: 655284

Полі/щітка
] поверх

59 47 5.56 Кабінет спектростимуляції 33%61) 424 1.97 Кабінет електростимуляції 33%
61 41 8.77 Кабінет ЛФК 33%62 40 15.27 Коридор 33%63 24 14.13 Рєєстратура 33%

Ьідґїишді :
ОРИГІНАЛУ



сього по [ )

поверху 4537 і
і

П поверх
95 27.03 Фізкабінет % 330094 1.4 Фізкабінет “

330050 27.27 Коридор 33005] 3.07 Інгаляційний кабінет 33%52 1.67 Інгаляційний кабінет 33%53 5.13 Інгаляційний кабінет 33%8; 4.8 Сходова клітка 33%64 Г.ОЗ Коридор 33%
- бо 1.63 Службове приміщення 33%73 65 255 Коридор 33%74 63 ].43 Службове приміщення 33%75 6/ 2.63 Кабінет зав. відділенням 33%76 68 1.27 Кабінет зав. Відділенням 33%77 69 5.33 Біохім. відділ 330/078 70 3.83 Біохім. відділ 33%79

х
73 1.57 Біохім відділ 33%80

і

7] 05) Службове приміщення 33%81 62 7.1 Коридор 33%83 56 1.87 Серологічний відділ 33%83 57 3.57 Серологічний відділ 33%84 58 5.33 Серологічний відділ 33%85 59 42 Миюча кімната 33%86 ()() 1.53 Сан. вузел 33%87 ()! 10.71 Клінічний відділ 33%88 79 14.4 Кабінет адміністрації89 83 4.6 Кабінет адміністрації90 84 8.6 Кабінет адміністраціїВсьо! 0 по ]]
поверху

15554

[У поверх88 146 42.7 ренгенкабинет
Всього по [У
поверху 4297
Всьоі о по
корпусу Ш

Пральня
88 [ 1.47 Ганок 33%89 1 3,6 Приміщення пральні 33%90 2 2.23 Приміщення пральні 33%91 3 2.83 Приміщення пральні 33%Ч? 4 0.77 Приміщення пральні 33%Ч]

і 5 ().93 Приміщення пральні 33%

ВІДПОВІДД'Ї
0 РИ ГІ НАЛ ?



О Х6 15 Приміщення пральні 33 /0
7 188

:;

Приміщення пральні 33%
8 1.6 Приміщення пральні 33%
9 13.93 Приміщення пральні 33%
10 35 Приміщення пральні 3300
1 1 0.87 Приміщення пральні 33%
12 2.77 Приміщення пральні 33%
13 7.7 Приміщення пральні 33%

102 14 2.3 Приміщення пральні 33%
103 15 2.53 Приміщення пральні 33%
104 11 1.1 Ганок 33%

Всього по
пральні Щ

Аптека
Цокольний поверх

1 2513 Полвальне приміщення
11 15 Подвальне приміщення
111 343) Подвальне приміщення
ІУ 37.7 Подвальне приміщення
У 19 Ел. щитова
Ш 42 Кладова
ЧП 14.6 Подвальне приміщення
0111 5.8 Коридор
ІХ 225 Подвальне приміщення
Х 132 Подвальне приміщення
ХІ 215 Полвальне приміщення
Х11 235 Подвальне приміщення
Х111 2.1 1010двальне приміщення
ХІ У 4.1 Коридор

Всього по
ЦОКОІІЬНОНУ

поверху
. 22693

Аптеки
[ поверх

105 1 8.8 Коридор
106 11 7. Службове приміщення
107 111 45 (.“лужбове приміщення
108 [У 77 Ганок

Всього: 2894
1 10 1-1 .3 Коридор
1 1 1 1-2 1.6 Вбиральня
112 1-3 16] Кабінет
113 1-4 10.1 Кабінет

ВЗДПСЬЩЦ
ОРИГШ; .і" '.



Кабінет ?." Кабінет Ч,Кабінет *]“

Кабінет ?Кабінет ?Кабінет
!

1 11
. Коридор121 1 12 З.? Кладова1]? 1-13 16.2 Кабінет123 1-1-1 11.5 КабінетіТН

1-15 5.-1 Коридор125 1-16 0.9 Коридор126 1-17 141 Коридор127 1-18 6 7 Службове приміщення128” 1-19 1117 Службове приміщення129 121) 7.3 КабінетШо 1-21 3 7 Коридор131 1-22 211 Вбиральня
. 132] 1-23 15.5 Кімната133 1-24 204 Кабінет

Всього: 2259
Всього по | Г
НОВЄРХУ 25493
Всього по
Аіггспі Ш

Гараж135 1-5 і 398 Приміщення гаражуВсього по Ггаражу Щ
Пологовий корпус

1 поверх136] 1-1 ] 2,1 Коридор 50% / 50%137] 1-2 ] з за Коридор 50% и 50%138 1-1 3 5.95 Г Приміщення травмпункту 50% ,/ 50%139 1-18 2і3 Приміщення травмпункту 50% і 50%1411 1-19 ().2 Вбудованя шафа 50% ./ 50%141 Н? (15 Душева 50% / 50%142 1- 1 о ().65 Вбиральня 50% ./ 50%5.65 Приміщення травмпункту 50% / 50%6.8 Приміщення травмпункту 50% 50%Всього по [

ПОВЄРХ) 27,4 Г
ІП поверх145 3-13 [ 1985Т Операційний блок ! 50% ! 50%

ВІДПОЬ



Операційний блок ] 50% / 50%
Корицор ЗЗ%

Операційний блок[ сього по НІ 37,00%
поверху
Всього по

кошт 73,43

Головний лікар КЗОЗ "Лі/шанськ'а міська лікарня" 5315
'

Головний лікар
СКЛІ 1303 "Обласна травматологічна лікарня”

Головний інженер
ККЦН [303 ”()бціасна травматологічна лікарня”

ВідповггАє



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКАОБЛАСТЬ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИЗДОРОВ'Я

“ «ЛІ/ІМАНСЬКА МІСЬКАЛІКАРНЯ»
вулиця К. Гасієва, Зба, м. Лиман Донецької області 84404 тел. 06261-6-32-27 факс: 06261-6-32-27

Е-таіі: сооІ.01112296©и1сг.пеє. код ЄДРПОУ 01 112296

М 431 від 22.12.2016 р.
*

. '
В.О.головного лікаря
ККЛПЗОЗ «Областна травматологічна
лікарня»
Бутєву Є.В.

Шановний Євген Вячеславович!

На Ваш лист від 23.11.2016р. М 18] повідомляю, що адміністрація КЗОЗ
«Лиманська міська лікарня» не заперечує проти проведення ремонтних робіт
(реконструкції без змін несучих конструкцій) в приміщенні аптеки.

З повагою . ?
головний лікар!“ О.І.Супліченко

ВІДПОЗЩДЬ
ОРИ Г! НАНУ

544 4123
5572 0? щ дар/;;



Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру
прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон

відчуження об”єктів нерухомого майна щодо об,єкта нерухомого майна

Номер інформаційної
довідки:
Дата. час формування:
Інформаційну довідку
сформовано:
Підстава формування
ішрормапійної довідки:

Пошук в Державному
реєстрі речових прав на
нерухоме майно про:
Реєстраційний номер
об'єкта нерухомого
майна:

()6986978

31.08.201611:24:33
Біденко Галина Миколаївна. Виконавчий комітет Лиманської міської
ради Донецької області. Донецька обл.
заява 18303430

Параметри запиту
права власності. інші речові права, іпотеки, обтяження

638176614133

ВІДОМОСТІ
3 ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РІСЧОВПХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Актуальна інформація про об'єкт нерухомого майна
Реєстраційний номер
об”єкта нерухомого
майна:
Об'єкт нерухомого
майна:

Кадастровий номер:"
Площа:
Цільове призначення:
Адреса:
Додаткові відомості:

638176614133

'ЗЄМЄЛЬНЗ ДіЛЯНКє'.

1413300000:01:012:1134
3.2973 га
для обслуговування нежитлових будівель та споруд
Донецька обл.. м. Красний Лиман, вулиця Чапаєва. Зб-А
Охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи,
площа земельної ділянки (її частини). на яку поширюється дія
обмеження- 02265 га. '00285 га' 00093 га.' 00441 га. Підстава для
виникнення оомеження у використанні земельної ділянки: Закон про
землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних
об'єктів.

Актуальна інформація про право власності
Помер запису про право власності: 9698220

ОРИГІНАЛ“ %?
ККРЧННШМБЮ



Дата, час державної
реєстрації:
Державний реєстратор:

І'Іідстава виникнення
права ВЛЗСНОСТІІ

Підстава внесення
запису:

Форма власності:

Розмір частки:
Власники:

15.05.201513:55:47

Клименко Оксана ІОріївна. Краснолиманськеміське управління
юстиції, Донецька обл.
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державноїта комунальної
власності", серія та номер: 5245-УІ, виданий 06.09.2012, видавник:
ВерховнаРада України
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям
розділу), індекспий номер: 21371734 від 18.05.2015 12:0-1:52.
КлименкоОксана Юріївна. Краснолиманське міське управління
юстиції. Донецька обл.

комунальна
1

'1'ери'іоріальна громада міста Красний Лиман в особі
Краснолиманськоїміської ради, код ЄДРПОУ: 04053275. країна
реєстрації: Україна. адреса: Україна. Донецька обл., м. Красний
Лиман, вулиця Фрунзе, будинок 46

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права
Помер запису про інше речове право: 9698914
Дата. час Державної
реєстрації:
Державний реєстратор:

Підстава виникнення
111111010 РСЧОВОГО ПРЦВІІІ

Підсі ава внесення
запису:

Вид іншого речового
права:
Відомості про суб”єкта
іНІЦОГО РСЧОВОГО права:

Опис об'єкта іншого
речового права:

15.05.201515:03:12

КлименкоОксана іОріївна, Краснолиманськеміське управління
юстишї, Донецька обл.

рішення органу місцевого самоврядування. про затвердження
іехнічної інвеіггарізашї. серія та номер: 7“12-603, виданий 21.07.2016.
видавник: Лиманська міська рада Донецької област
Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний
помер: 21376272 від 18.05.2015 13:42:31, Клименко Оксана ІОріївна,
Краснолиманськеміське управління юстиції. Донецькаобл.
ПРЗВО ПОСТійНОГО КОРПСТУВЄІППЯ ЗСМСІІЬНОІО ДіІІЯНКОЇО

Особа. яка передає право: Краснолимаисью міська рада. код
ЄДРПОУ: 04053275, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна,
Донецька обл., м. Красний Лиман. вулиця Фрунзе, будинок 46
Правокористувач: Комунальний заклад охорони здоров'я
"Красиолиманська міська лікарня". код ЄДРПОУ: 01 1 12296. країна
реєстрації: Україна
земельна ділянка площею - 32973 га.

Відомості про державну реєстрацію іпотеки відсутні
Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні

ВШЛОВЩАЄ
ОРИПНАЛУ

,,стор. 2 з .)

ККРАННЄІЗ НЛ-



вщомостт "з РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА нврухомв МАино
За вказаними параметрамизапиту у Реєстрі прав власності на нерухоме “дан..- ь. ддт-сті

відсутні

ВІДОМОСТІ ..
З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ЗАБОРОІІ ВІДЧУЖЕІІІІЯ ОРЄК'ГІВ ІІЕРУХОМОГО МАИІІА
За вказаними параметрами запиту у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження

об”єктів нерухомого майна відомості відсутні

ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ІПОТЕК

За вказаними параметрамизапиту у Державному реєстрі іпотск відомості відсутні

Інформаційну довідку Біденко Галина Миколаївна
сформував:

ВІДПОВІДАЄ
ОРИ ГІНАЛУ

.3 3 ч '
стор 3 РЕЩЕ]

-' --
ККР-МІНІІЇЄ *:“-



ділянки кадастровий номер 1413300000:01:012:1134
для обслуговування нежитлових будівель та споруд по вул.К. Гасієва, буд.36-А

Ситуаційнасхема розташування земельної

м. Лиман Донецької області
заклад охорони здоров'я "Лиманська міська лікарня"йКомунальни

Масштаб 1:10 000

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- місце розташування земельної ділянки

- межі земельної ділянки

/0КНЄП..Ь.шСВС.].й областіу Донецькі

Начальниквідділу містобудування та архітек .

.../О.Г. Шпак/головнийархітектор



договтг ОРЕНДИ м.»3
нерухомого майна ( будівель, споруд, примі,щень),що належить до

комунальної власності територіальної громади міста Лиман

Хе.

М. Лиман «265» “76 2017 р.
Комунальний заклад охорони здоров”я «Лиманська міська лікарня» (на далі -

ОРЕНДОДАВЕЦЬ), код ЄДРПОУ юридичної особи 001112296, Місцезнаходженняюридичноїособи 84404, Донецька обл., місто Лиман, вулиця К. Гасієва, Зба, в особі головного лікаря
Супліченко Оксани Іванівни, що діє на підставі Статуту , з однієї сторони,та Комунальнийклінічно лікувально-профілактичний заклад охорони здоров*я «Обласна травматологічна
лікарня» (надалі - ОРЕНДАР), код ЄДРПОУ юридичної особи 20366499, Місцезнаходження
юридичної особи м. Красний Лиман, Донецької обл., вул. Чапаєва, буд. 36А, в особі
виконуючого обов*язки головного лікаря Бутєва Євгена Вячеславовича, що діє на підставі
Статуту, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.12.2014р.М) 760,
з іншої сторони,що іменуються разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПредметДоговору

І.]. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в оренду (строкове платнекористування) нежитлові вбудовані приміщення( далі (Об”єкт) загальною площею - 1207,6О
кв.м., розташовані за адресою: 84404, Донецька обл., місто Лиман, вулиця К. Гасієва, 36а,а саме:

.- нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 73,43 кв.м на першому, третьомуповерхах пологового будинку;
- нежитлові вбудовані приміщення площею 39,8 кв.м гаража;
- нежитлові вбудовані приміщення площею 153,9кв.м будівлі аптеки;
- нежитлові вбудовані приміщення площею 68,43 кв.м пральні;
- нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 2162 кв.м на першому, другомуповерхах будівлі поліклініки;
- нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 655,84 кв.м на першому, другомуповерхах терапевтичного корпусу.

Вартість майна, визначена на підставі звіту про незалежну оцінку станом на30.12.2016р.становить 1433000грн.
1.2. Обзєкт передається в оренду з метою використання для (під): розміщенняструктурного підрозділу ККЛП охорони здоров”я ,,Обласна травматологічна лікарня” длянадання медичної допомоги населенню.

13. Стан майна на момент укладання договору визначається в акті приймання -передачі.

2.Мета оренди

2.1. Об'єкти передається Орендодавцем Орендарю для використання останнім угосподарській діяльності з метою: розміщення структурного підрозділу ККЛПЗОЗ
« Обласна травматологічна лікарня».

3.Порядок передачі Об'єкта в оренду
* 53Відпэівшрешїча - приймання Об'єкттв здійснюється, на шдстаы ВІДПОВІДНОГО Акта

О РМітта“! передачі.



д32. При переданні Об'єктів складається Акт прийому - передачі, який підпис;.ї-її;

Сторони по договору. В Акті відображається стан Об'єкта, у т.ч. його відповідність

положенням п. 1.1. Договору.
Об'єктЬ вважається переданимЬ в оренду з моменту" підписання Акта, зазначеного у

.2 Договору.
. Об'єкти повинен бути переданий Орендодавцем і прийнятий Орендарем протягом

обочих днів з дати підписання Акту приймання-передачі.

. . Передача Об'єктів в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права

власності на ці Об'єкти. Власником об'єктів залишається орендодавець, а Орендар

К0рИСТУЄТЬСЯ НИМИ протягом СТРОКУ оренди.

..«
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4.Строки оренди

4.1.Строк оренди становить з дати приймання Об”єктів за Актом приймання - передачі
по 31.12.2017р. ,

4.2.Строк оренди за договором може бути скорочений за взаємною згодою Сторін або

за рішенням суду.
.

4.3. Договір автоматично пролонгується на тих же умовах та на той же самий строк,

якщо жодна із Сторін по даному Договору не заявить письмово про намір його

розірвати за 30 днів до моменту закінчення його дії.

Б.Орендна плата та порядок розрахунків за Договором

5.1.Розмір орендної плати становить 1 грн. 00 коп. на рік, розрахований згідно

Методикою розрахунків плати за оренду нерухомого майна комунальної власності

територіальної громади міста, затвердженої рішенням міської ради від 30.04.2014 р. М

6/32-2921, відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року На 786.

52. Загальний розмір орендної плати становить
1 грн. 00коп. ( одна гривня 00 коп.) без

ПДВ на рік. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку,

визначеному законодавством.
'

5.3 Орендну плату Орендар сплачує в безготівковому порядку на поточний рахунок

Орендодавця до 31.12. поточного року, згідно наданого рахунку та Акту виконаних

робіт.
5.4 Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь - який строк у розмірі,

який визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної

плати за п.5.5 Договору на строк, що був оплачений, не застосовується.
5.5-У разі повної неможливості використання Об”єкта Орендарем

внаслідок проведення

капітального ремонту Орендар звільняється від сплати орендної плати на строк такого

ремонту.
5.6 Орендодавець на момент укладання Договору не має статус(у)

платника податку на

прибуток підприємств на загальних підставах.

6. Права та обов'язки Орендодавця

6.1.Орендодавець зобов'язаний:
6.1.1. передати Орендарю об'єкт згідно з розділом З Договору;
6.1.2. сприяти Орендарю в укладенні договорів про надання комунальних послуг та в

інших питаннях щодо утримання та використання Об'єкта;
6.2. Орендодавецьмає право:
6.2.1. здійснювати перевірку використання Орендарем Об'єкта відповідно до умов

Договору;
6.2.2. відмовити Орендарю в наданні згоди на поліпшення Об'єкта;
6.223. вимагати розірвання Договору, якщо:
а) Орендар без дозволу Орендодавця передав Об'єкт у користування

іншій особі;

Віді-'О Жндгр своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження чи знищення

а.одинадлу



7. Права та обов'язки Орендаря

7.1. Орендар зобов'язаний:
7.1.1. використовувати Об'єкт відповідно до мети, зазначеної в п.2. 1. Договору;
7.1.2. своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;
7.1.3. самостійно і за власний рахунок здійснювати поточний ремонт Об'єкта упр0довж
строку дії Договору;
7.1.4. нести всі витрати з експлуатації Об'єкта;
7.1.5. утримувати Об'єкт у належному стані з урахуванням чинних санітарних норм,
правил та вимог;
7. 1.6. забезпечити пожежну безпеку Об'єкта додержання протипожежних вимог,
стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів
державного пожежного нагляду; утримувати у справному стані засобу протипожежного
захисту і зв'язку, не допускати їх використання не за призначенням; проводити
службове розслідування випадків пожеж, документи розслідування надавати
Орендодавцю; .

7.1.7. забезпечити належне утримання інженерних вкомунікацій (водопроводу,
каналізації, електричних та опалювальних мереж) Об'єкта; у випадку аварій та
проведення планових ремонтних робіт повідомляти про це Орендодавця;
7. 1.8. протягом місяця починаючи з дати укладення Договору застрахувати Об'єкт на

користь Орендодавця на весь строк дії Договору від вогненних ризиків, ризиків
стихійних явищ та інших майнових ризиків на суму не менше, ніж балансова вартість
Об'єкта на момент підписання Договору. У договорі страхування (страховому полісі)
Орендодавець повинен бути вказаний як вигодо набувач страхового відшкодування.
Орендар зобов'язаний надати Орендодавцю завірену належним чином копію договору
страхування (страхового полісу) та копії платіжних доручень про сплату страхових
платежів.
7. 1.9. не здійснювати без попередньої письмової згоди Орендодавця перебудову,
добудову та перепланування Об'єкта;
7.1.10 за свій рахунок усувати несправності та поломки комунікацій Об'єкта, які
сталися з його вини. У разі неможливості відновлення Об'єкта Орендодавець має право
вимагати відшкодування завданих йому збитків. Орендар не відповідає за погіршення
Об'єкта, якщо це сталося внаслідок нормального його зношення або упушень
Орендодавця.
7. 1.11. безперешкодно допускати на Об'єкт представників Орендодавця для перевірки
його використання відповідно до п.6.2. 1. Договору.
7.1.12 у разі своєї реорганізації або порушені справи про банкрутство в господарському
суді письмово повідомити про це Орендодавця в 10 - денний термін з моменту
виникнення однієї з перелічених обставин та надати останньому нотаріально посвідчені
копії відповідних документів , які враховують реорганізаційні процеси, а також
інформацію про правонаступництво;

'

7. 1.13. здійснювати витрати, пов язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15

робочих днів після підписання цього Договору укласти з орендодавцем договір про
відшкодування витрат Орендодавця на утримання орендованого Майна та надання
комунальних послуг Орендарю.
7.2. Орендар має право:
7.2. 1. самостійно визначати способи використання Об'єкта за умови дотримання п.2 1

Договору;
7.2.2. обладнати Об'єкт на власний розсуд;
7.2.3. упорядкувати територію, прилеглу до Об'єкта, на власний розсуд;
7.З. Орендар самостійно і від власного імені укладає зі спеціалізованими організаціями
договори на надання послуг, які він споживає на 06 єкті та можуть бути відокремлені
від основних.
7.4 Орендар не має права укладати договори (контракти, угоди). У тому числі про

81дт13уїдіяітьність,повязані з будь - яким використанням Обєкта іншою юридичною

О Р и (на ізичною особою.
ЇКЩО Орендодавець не ПРОВІВ каштального рЄМОНТу ОбЄКТЗ, ЩО ПЄРЄШКОДЖЗЄ
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його використанню за призначенням та умовами Договору, Орендар має право:
7.5.1. відремонтувати Об'єкт, за письмовою згодою Орендодавця, зарахувавши вартість

ремонту в рахунок орендної плати, та з укладанням додаткової угоди;
7.5.2. вимагати розірвання Договору.

8. Порядок повернення Об'єкта Оренд0давцеві

8.1. Повернення Об'єкта Орендодавцеві здійснюється Сторонами з їх уповноважених
представників, на підставі відповідного Акта приймання - передачі.
82. Сторони повинні призначити своїх представників не пізніше ніж за Щ робочих

днів до закінчення строку дії Договору.
8.З. Протягом строку, визначеного в п.8.2 цього Договору, Орендар зобов'язаний

звільнити Об'єкт і підготувати його до передачі Орендодавцеві.
8.4. При передачі Об'єкта складається Акт приймання - передачі, який підписується

Сторонами.У ньому відображається стан'Об'єкта.
8.5. Об'єкт вважається фактично переданим Орендарем Орендодавцю з дати

підписання Акта приймання - передачі.
8.6. Об'єкт повинен бути переданий Орендодавцеві у тому ж стані, у якому він був

переданий в оренду, з урахуванням нормального зносу.
8.7. Поліпшення Об'єкта, зроблені Орендарем без згоди Орендодавця, якщо їх можна
відокремити від Об'єкта без завдання йому шкоди, Орендар повинен відокремити і

вивезти до моменту, визначеного у п.8.2 Договору.
8.8.> Невідокремлені поліпшення та поліпшення, які неможливо відокремити від Об'єкта
без завдання останньому шкоди, переходять з моменту підписання Акта приймання -
передачі, вказаного в п.8.1 Договору, у власність Орендодавця без відшкодування
Орендареві їх вартості.
8.9. Вартість поліпшень Об'єкта, проведених Орендарем без згоди Орендодавця, які

неможливо відокремити без шкоди для Об'єкта, компенсації не підлягає.

9. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

9.1. При порушенні своїх зобов'язань за Договором Сторона несе відповідальність,

визначену Договором та/або чинним законодавством України. Порушенням
зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з

порушенням умов, визначених Договором.
9.2.Сторона, яка своїми діями завдала збитків іншій Стороні, повинна їх відшкодувати
в повному обсязі. Відшкодування завданих збитків не звільняє Сторону від виконання
інших обов'язків за цим Договором.
9.3'. За порушення строків внесення орендної плати, по Договору, Орендар сплачує
Орендодавцю пеню в розмірі - однієї облікової ставки НБУ від суми заборгованості за
кожен день прострочення.
9.4. Орендодавець не несе відповідальності за збитки, завдані Орендарю внаслідок
аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на Об'єкті або .за його межами, якщо
вину Орендодавця не встановлено.
95. Орендар відшкодовує Орендодавцю збитки, завдані неналежним поточним
ремонтом або експлуатацією Об'єкта.
9.6. При погіршенні стану або знищенні Об'єкта з вини Орендаря він відшкодовує
Орендодавцю збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення майна, крім випадків,
коли відповідні ризики було застраховане і розмір страхового відшкодування більше
розміру завданих збитків.
9.7. Орендар несе повну матеріальну відповідальність за збитки, завдані у разі
звільнення ним Об'єкта без письмового попередження Орендодавця або без складання
Акта приймання - передачі Об'єкта Орендодавцю. При цьому Орендар сплачує

%%шю орендну плату за весь пері0д користування до моменту підписання
' бір Акта.
“Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з

її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе



відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних
від Неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
9.9. Усі спори, пов'язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом

переговорів. Якщо спір не можливо вирішити шляхом'переговорів, він вирішується в

судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

10. Дія Договору

10.1. Договір підписується Сторонами по Договору та скріплюється печатками Сторін.
10.2. Договір не підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
10.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його

порушення, яке відбулося під час дії Договору.
10.4. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством
України, зміни в Договір можуть бути внесені тільки за взаємною домовленістю

Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до Договору.
105. Додаткова угода до Договору оформлюється“ за тими ж правилами, що й сам

Договір. .

106. Зміни в Договір набирають чинності з моменту належного оформлення
Сторонами відповідної додаткової уголи до Договору, якщо інше не встановлено в

додатковій угоді, Договорі або в чинному законодавстві України.
10.7. Дія Договору припиняється в разі:
10.7.1 закінчення строку, на який його було укладено;
10.7.2 ліквідації Орендаря;
10.7.3 загибелі Об'єкта;
10.7.4 розірвання Договору за згодою Сторін;
10.7.5 розірвання Договору за рішенням суду;
10.7.6 в інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.
10.8. Якщо інше не встановлено Договором або чинним законодавством України,
Договір може бути розірваний тільки за взаємною домовленістю Сторін, яка

оформлюється додатковою угодою до Договору.
10.9. Договір вважається розірваним з моменту підписання Сторонами відповідної
додаткової угоди до нього, якщо інше не встановлено в додатковій угоді, Договорі або

у чинному законодавстві України.
10.10. При невиконанні або порушенні однією зі Сторін умов Договору та з інших

підстав, передбачених чинним законодавством України, Договір може бути розірваний
достроково на вимогу однієї зі Сторін за рішенням суду.

11. Прикінцеві положення

П.І. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані з ним, у тому числі з
його дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням, тлумаченням його

умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються
Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також
застосовуваними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі
принципів добросовісності, розумності та справедливості.
] 1.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємними частинами і мають

юридичну силу, якщо вони укладені у тій самій формі, що й Договір.
11.3. Усі виправлення за текстом Договору мають силу та можуть братися до уваги
виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку зроблені у тій самій формі,

що й Договір.
11.4. Після підписання Договору всі попередні переговори щодо його укладення,
листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше

стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при
тлумаченні його умов.

тарас повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі

% ?бов'язується повідомляти в письмовій формі іншу Сторону про зміну
'і*.:,«



термінології українською мовою у

юридичну силу.

Відповідно Цивільного ко

договору застосовуються д

-платіжних та інших реквізитів у 10 - денний строк, а у р

неповідомлення несе ризик настання
пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення
боргу за цим Договором однією

зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за'умови попереднього письмового

погодження з іншою Стороною.
11.7.Сторони погоджуються, що до відносин, які виникають у зв'язку з укладенням,

виконанням і припиненням Договору, не застосовуються норми
Закону України «Про

оренду державного і комунального майна» від 10.04.92 р. М 2269 - ХІІ. (із змінами та

доповненнями від 15.01.2009р.)

118. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та

; автентичних примірниках, кожен з яких має однакову

поштових, розрахунково

11.9. Догов1р набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2017р.

дексу України ст. 631 ч. 3 Сторони домовились, що умови
цього

0 відносин між ними, які виникли з 01.01.2017 року.

12. Додатки:
12.1. до даного Договору додаються:
- акт приймання - передачі.

Орендодавець
”111““ОД. Х,.[ФП

0?енда2036649 , МФО 834016, рр

13. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.

: 84404,/Донецька 963, місто Лиман. гурти:]? Ї": Т.:-95353“: код ЄДРПОУ

9:- -, , , ,”). , , ддт-.:."! области

: 84404, Донецька о” , м, Красний Лиман, вул.
Чапаєва, буд. 36А, код ЄДРПОУ

ЛЗ%/уИ/56 у ГУДКСУ у Донецькій область

Орендодавець
Орендар !

'"
., . . .

!

Комунальниизаклад охорони здоров*я
Комунальнии КЛІНІЧНОликувально- :

«ЛиманськаМіська Лікарня» профілактичний заклад охорони
;

Р

.

84404,Донецька оо.1..,
здоров,я « Обласна травматолопчна

»

місто Лиман,

вулиця К. Гасієва,36а.

Х/

лікарня»
:

84404,Донецька обл.,
,

ЗірщЬКрасний Лиман,
тіснішу: и,,Чапаєв . а.

Код ,, ,
,.

/'/
,“ її,

« ' ,

%:! О.І. Супліченко ,?
,.,эЄВ.Бутєв

ВІДПОБІГДЄ
спини.. ,,



ДодатокМ.» 1 до
догово у-оренди
М
комунальногомайна від [% .Ш 2017г.

АКТ
приймання-передачі

ОРЕНДОДАВЕЦЬКомунальний заклад охорони здоров*я « Лиманська міська

лікарня» в особі головного лікаря Супліченко Оксани Іванівни з одного боку, і

ОРЕНДАР Комунальний клінічно лікувально-профілактичний заклад

охорони здоров”я «Обласна травматологічна лікарня» в особі виконуючого обов”язки

головного лікаря Бутєва Євгена Вячеславовича, з другого боку, склали Акт приймання-
передачі майна комунальної власності територіальної громади міста Лиман - нежитлові

вбудовані приміщення загальною площею - 1207,60 кв.м., розташовані за адресою:
84404, Донецька обл., місто Лиман, вулиця К. Гасієва, Зба, а саме:
- нежитлові вбудовані приміщення загальною площею "З.-13 кв.м на першому.

третьому поверхах пологового будинку;
- нежитлові вбудовані приміщення площею 39,8 кв.м гаража:
- нежитлові вбудовані приміщення площею 153,9кв.м будівлі аптеки:
- нежитлові вбудовані приміщення площею 68,43 кв.м пральні;
- нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 216,2 кв.м на пер: ч;.

другому поверхах будівлі поліклініки;
- нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 655,84 кв.м на першожд.

другому поверхах терапевтичного корпусу.
Вартість майна, визначена на підставі звіту про незалежну оцінку станом на

30.12.2016р. становить-1433000грн.

Приміщення знаходиться в задовільному стані. Претензій до даного об”єкта не

має.

Цільове призначення об*єкту оренди: розміщення структурного підрозділу

Комунального клінічно лікувально-профілактичного закладу охо они здоровэя

«Обласнатравматологічна лікарня», відповідно до договору оренди Ле ВІД

«(%.» (701, 2017р.

ПЕРЕДАВ: ПРИИНЯВ:

Комунальний заклад охорони здоров,я Комунальний клінічно лікувально-

« Лиманська міська лікарня» профілактичний заклад охорони здоров ”я
3

упліченко

(1Ю ?; Чі” '- :іуп-ЇАМбК”?"



Дадаткова угода МІ

до Договору оренди М 3 від 06.02.2017.

м. ДІиман « » 2017р.

Ми, що нижче підписалися, І'х'омунатьний заклад охорони Здоровя «Лиманська міська
лікарня». ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01 і 12296. місцезт-таходження якого: 84404, Донецька
область, м. Лиман, вул. К. Гасієва, 6.36 а (даті - Орендодавець). в особі головного лікаря
СупліченкоОксани Іванівни. що діє на підставі Статуту. зареєстрованого Краснолиманським
міським управліннямюстиції Донецької області від 16.11.2015р. .М91272145000000071 1 З одного
боку. та іх'омунальшпїі клінічний лікувально - профілактішний заклад охорони здоров'я «Обласна
травуіатологічна лікарня». код ЄДРПОУ 20366499. місцезт-таходження якого: 84404, Донецька
область, м. Лиман: вул. К. Гасієва, 6.36 а (далі - Орендар) в особі головного лікаря Климовицького
Володимира Гарійовича. що діє на підставі Статуту. затвердженого розпорядженням голови
облдержадміністрації від 08.12.2014р. М760. з іншої сторони. що іменуються разом - Сторони,
уклали шо Додаткову угоду про наступне:

1. У зв'язку 'зі зміною Статутних документів Іх'омуналыіого клініт-іного лікувально -
іірофілактит-іного закладу охорони здоров'я мОбласна травматологічна лікарня» внести
зміни в п.]З Договору «Юридит-п-іі адреси та банківські реквізити сторін» та викласти його
у наступному вигляді:

Орендодавець: Орендар:
КЗОЗ «Лиманськаміська лікарня» ККППЗОЗ «Обласна травматологічна ї *

“' лікарня» *

Україна. 84404. м. Лиман. Донецька обл.. вул. Україна. 84404. м. ..Їіиман. Донецька обл.. вул.
1

.

іх”. Гасіс'вадба
.

" .
,..[Ї-"ІіїЇЧіШд-ЗЇЇЇ-..

. ' .....-- т,, ,,
Ї

; р.. р -.--.----ш--и.--.. , “й“ в ГУ ДКЄУ у р р 35418001 144366 в ГУ ДКСУ у Донецькій
і Донецькій області .-.... -.-”“ ] області .--.. и .- -чш-3
і МФО 834016 3 МФО 834016 ]

- Код ЄДРПОУ 01 1 12296 Код ЄДРПОУ 20366499 3

2. У зв'язку з тим, що 3 01.05.2017р. змінюється площа, яку Комунальний клінічний
лікувально - профілактичний заклад охорони здоров'я «Обласна травматологічна лікарня»
орендує у Комунального закладу охорони здоротґя «Лиманська міська лікарня», внести
зміни до п. 1

. ]. Договору та викласти його у наступній редакції:
1.1. Орендодавець передає. а Орендар приймає в строкове платне користування нежитлові

вбудовані приміщення (далі - Обєкт) загальною площею 156190 квм., які
розташовані за адресою: 84404. Донецька обл.. м. Лиман. вул. К. Гасієва. 6.36а, а саме:

- нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 73.43 кв.м. на першому та
третьому поверхах пологового будинку:

- і-ісжитлові вбудовані приміщент-ія загальною площею 3980 кв.м. гаража;
- нежі-гтлові вбудовані приміщення загальною площею 48060 кв.м. будівлі аптеки;
- нежитлові вбудовані приміщетшя загальною п:ющсю 68.43 кв.м. пральні;
- нежитлові вбудовані приміщепт-тя загальною площею 24380 кв.м. на першому. другому

та і-іетвертому поверхах будівлі тюліклініки;
- і-ІСЖИ'Г.'ІОВЇ вбу;ювані приміщеНі-ія загальною площею 65484 кв.м. на першому та

другому поверхах тсрапевтичного корпусу;
ВідПОвздк
ОРИ. Пил? іт



Невід”ємною частиною даної Додатковоі'угоди є. Додатки:
- Додаток 1 - «Акт приймання - передачі»;
- Додаток 2 - «Перелік приміщень «Краснодиманська міська лікарня» для оренди

ККЛПЗОЗ «ОБЛАСНА ТРАВМАТОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ» з 01.05.2017р.
4. Ця Додаткова угода набирає чинності З моменту її підпнсаі-тня Сторонами і діє до

31.12.2017р. Відповідно ЦИВіЇІЬІ-ЮГО кодексу Украі'і-ін ст.631 ч.3 Сторони домовились, що
умови Цієї Додаткової угодн застосовуються до відносин між ними, які виникли з
01.01.2017р.

5. Всі. інші умови Договору задишаються незмінними і Сторони підтверджують про них свої
зобов*я3ання.

6. Ця Додаткова угода складена удвох примірниках. які мають однакову юридичну силу. по
одному для кожної із Сторін.
Дана Додаткова угода є невід'ємною частиноюДоговору оренди Маз від 06.02.2017р.ж]

Головний лікар Головний дікар

КЗОЗ «Лиманськаміська лікарня» а травматодогічна лікарня»

О.І. Супдіченко В.Г. Кпимовицький

ВІДПОВІ ЄОРИГІНЇІАІУ
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