
договIр орЕнди / /l* ,

iндивiдуальцо визначецого майцfll що належить до державноi власностi

MicTo Житомир

Головне управлiння статистики у Житомирськiй областi (надалi - Орендодавець) в
особi начаJIьника Головного управлiння Пашинськоi Галини АнатолiiЪни, що дiс на
пiдставi Положення про ГУС, затвердженого.Щержавною службою статистики УкраiЪи вiд
30.09.2015 Ns 233 з однiеТ сторони, та Фiзична особа-пiдприемець Худяков Олександр
Володимирович, iдентифiкацiйний код 2910307098 (надалi - Орендар), що дiе на пiдставi
Свiдоцтва про державну реестрацiю фiзичноТ особи-пiдприемця, зареестрованого t7.08,2007
Р. За J\Ъ 2 З05 000 0000 0].б826, з iншоi сторони, укJIали цей договiр про нzlведене нижче:

1. Предмет договору.

1.1. орендодавець передае, а орендар приймае в строкове платне
користування окреме iндивiдуально визначене майно: паперорiзr}льну цяrrтин} IDEAL 4700
В Кiлькостi 1 (олна) шт. (надалi - Майно), що знаходиться на балансi Головного управлiння
СТаТИСТики У ЖитомирськiЙ областi та буде розмiщене та використовуватись за адресою: м,
Житомир, вул. Велика Бердичiвська, 13, будiвля лiтера кБ>.

BapTicTb майна" визIIачена згiдно з експертним звiтом, здiйсненим гIриватним
пiдприемством <Експерт-Сервiс-Конса,чт)) станом на 31.01.2018 р. i становить 1334б,11 грн.
(без ПЩВ) (тринадцять тисяч триста сорок шiсть грн, 11 коп.),

1.2. Майно не пiдлягае передачi в суборенду.

2.Умови передачi та повернення орендованого майна.

2.1. Орендар всч.па€ у строкове IIлатне користування Майном у TepMiH, указаний у
договорi, аJIе не ранiше дати пiдгtисання сторонами цього Щоговору та акта приймання-
передачi Майна.

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

Власником майна залишаеться держава, а Орендар користуеться ним tIротягом строку
оренди.

2.З. У разi дострокового припинення цього Щоговору майно повертаеться Орендарем
Орендодавцю,

Орендар повертае Майно Орендодавцю аналогiчно порядку, встановленому при
передачi маЙна Орендарю цим ,Щоговором. Майно вважаеться поверЕеним Орендодавцю з
моменту пiдписання сторона}4и акта приймання-передачi.

2.4. Обов'язок по складанню акта приймання-передачi покладаеться на сторону, яка
rrередае Майно iншiй сторонi,Щоговору.

3.Орендна плата.

З.1. Орендна плата визначасться на пiдставi Методики розрахунку орендноi гrлати за
державне майно та пропорцii fi розподiлу, затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB
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Украiни вiд 04.10.95 року Jt786 (зi змiнами), i становить 144,58 грн, (сто сорок чотири грн.
58 коп.), без ПЩВ за базовий мiсяць оренди - сiчень 2018 року.

Орендна плата за перший мiсяць оренди - лютий 2018 року визЕачаеться шляхом
коригування орендноТ плати за базовий мiсяць на iндекс iнфляцii за лпотий 2018 р.

3.2. Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначаеться шляхом коригування
орендноi плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцii за поточний мiсяць.

3.3. Орендна плата перераховусться Орендодавцевi щомiсяця не пiзнiше 15 числа
мiсяця, наступного за звiтним.

3,4. Розмiр орендноi плати переглядаеться на вимогу однiсi iз cTopiH у разi змiни
методики rr розрахунку, змiн центра-пiзованих цiн i тарифiв та в iнших випадк€lх
передбачених чинним законодавством.

3.5, Орендна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, стягуеться
Орендодавцю вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи з урахуванням пенi в розмiрi
подвiйноi облiковоi ставки НБУ на дату нарахування пенi вiд суми заборгованостi, за
кожний день прострочення, вкшочаючи день оплати.

4. Права та обов'язки Орендаря.

Орендар зобов'язуеться:
4.1. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його ттризначення та умов

цього договору.
4.2. Своечасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату.
4.3.'Забезпечити збереження орендованого ,ай"а , .uпобi.ur" його пошкодженню i

псуванню.
4.4. Протягом йiсяця пiсля укладення цього Щоговору застрахувати орендоване Майно

не менше нiж на його балансову BapTicTb на користь Орендодавця у порядку, визначеному
законодавством. Завiренi печаткою копii страхового полiсу Орендар подае Орендодавцю.

4.5. У разi припинення або розiрlання Щоговору повернути Орендодавцевi
орендоване Майно у належному cTaHi, не гiршому нiж на момент передачi його в оренду, з
врахуванНям нормtlJIьногО фiзичного зносу, та вiдшкодувати Орендодавцевi збитки у разi
погiршенЁя стану або втрати (повноi або частковоi) орендованого Майна з вини Орендаря.

Орендар мае право:
4.6. Використовувати орендов€lне Майно вiдповiдно до його призначення та умов

цього !оговору.

5. Права та обов'язки Орендодавця.

Орендодавець зобов' язусться :

5.1. Передати Орендарю в оренду Майно згiдно з цим Щоговором по акту приймання-
передачi майна, який пiдписуеться одночасно з цим,Щоговором.

5.2. Не вчиняти дiй, якi б перешкоджirли Орендарю користуватися орендованим ,
Майном на }мовах цього Щоговору.

ЯS:iё"frХ'"Тffii*ХТiсть та стан майна, переданого в оренду за цим.щоговором
5.4. Виступати з iнiцiативою щодо вЕесеЕIня змiн до цього Щоговору або його

розiрвання в разi погiршення стану орендованого Майна внаслiдок невиконання або
неналежного виконання умов цього,,Щоговору.

5.5. У разi несплати орендноТ плати Орендарем протягом трьох мiсяцiв пiдряд
Орендодавець мае право вiдмовитись вiд Щоговору та вимагати повернення майна у
порядку, передбаченому ст. 7 82 Щивiльного кодексу УкраiЪи.
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б. Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за Щоговором.

6.1. За невиконання або неналежне виконzlння зобов'язань за цим договором сторони
несуть вiдповiда-irьнiсть згiдно з чинним законодавством Украiни.

б.2. Спори, якi виник€lють за цим,Щоговором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом
переговорiв, вирiшуються в судовому порядку.

7. Форс-мажорнi обставини.

7.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне невиконання
будь-якого з положень цього договору, якщо це невиконання стало наслiдком причин, що
знаходиться поза сферою контролю не виконуючоi сторони. TaKi rrричини включають
стихiйне лихо, екстремальнi погоднi умови, пожежi, вiйни, страйки, вiйськовi дii,
громадянське безладдя i таке iнше (да_шi - "форс-мажор"), але не обмежуються ними.

7.2. Умови застосування форс-мажору: письмове пiдтвердження торгово-промисловою
пaшIатою повiдомлення зацiкавленоi сторони.

По одержанню повiдомлення дiя договору lrрипиняеться на 3 мiсяцi.

8. Строк чинностi, умови змiни та припинення Щоговору.

8.1. I]ей,Щоговiр дi€ з "01" лютого 2018 р. до "3]." сiчня 2021р. включно.
8.2. Умови цЁого Щоговору зберiгають силу протягом всього TepMiHy цього [оговору.
8.3. Змiни i доповнення або розiрвання цього Щоговору допускаються за взасмнот

згоди cTopiн.
8.4. За iнiцiативою однiеi iз cTopiH цей Щоговiр може бути розiрвано рiшенням

господарського суду у випадкitх, поредбачених чинним законодавством.
8.5. У разi вiдсуТностi заlIви однiеi iз cTopiH про припинення або змiну цього ,Щоговору

пiсля закiнчення строку його чинностi протягом одного .мiсяця, ,щоговiр uuu*uaru""
продовженим на той самий TepMiH i на тих самих умовах, якi були передбаченi цим
!оговором.

8.6. Реорганi9ацiя Орендодавця чи Орендаря, або перехiд права власностi на
орендоване Майно TpeTiM особам, не визначасться пiдставою для змiни або припинення
чинностi цього Щоговору i BiH зберiгас свою чиннiсть для нового власника орендованого
Майна (його правонаступникiв),

8.7. Чиннiсть цього Щоговору припиняеться внаслiдок:
- закiнчення строку, на який його було укJIадено;
- загибелi орендованого Майна;
- достроково за взаеМною згодою cTopiH або за рiшенням суду;
- лiквiдацiТ Орендаря - юридичноi особи ;

баНКРУТСТва Орендаря та в iнших випадках, прямо передбачених чинним
законодавством УкраТни.

8.8. Взаемовiдносини cTopiH, не врегульованi цим .Щоговором, регулюються чинним
законодавством УкраiЪи.

8.9. Щей договiр укладено в 2-х (двох) примiрниках, кожен з яких мае однакову
юридичну силу, по одному для Орендодавця та Орендаря.

\t-_



9. Платiжнi та поштовi реквiзити cTopiH:

Орендодавець
Головне ушравлiння статистики
у Житомирськiй областi
м. Житомир, вул.М. Сцiборського, ба

р l р З L259277300030 в .Щержказначейська
служба Украiни у м. Киiв,
Фо 820172, код 02З60412

Орендар
ФОП Худяков Олександр Володимирович
10003, м. Житомир, майдан Короленка,

будинок 5, квартира 4

iд. Код 2910з07098

.Щодатки.

.Щодатки до цього .Щоговору е його невiд'емною i складовою частиною. Що цього
.Щоговору додаються:

розрахунок орендноi плати (додаток J\Ъ 1);

експертний звiт про оцiнку BapTocTi Майна, що передаеться в оренду;
акт приймання-передачi.

Начальник управлiння
Г;"А.

Головний спецiалiст-юрисконсульт
Шундрик
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Додат,ок .,Nф i

Що договору оренди вiд 01 лютоl,о 2018 року Nч1!-с'

Розрахуноlс
плати за базовий мiсяць оренди iндивiдуально визнаl{еtiол,ti l,taiiit;ii, 1цо Hil.iл€,zкll'I't;

до державноТ власнос,гi
(Ореrrдар - ФОП Худяков О. В.)

здiйснений згiдно з Методикою розрахунку i порrIдк} виI(орис]энIlri lliia,rii за o]leFl.t)

державного майна. затвердхtеною ilостановою Кабir-rету MiHicTpiB Украirrи вiд 0;{,l0.95 р.
N786 (зi змiнами )

Оренлна плата за
базовий мiсяttь
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iilK()I I()_lalicr Bit )-ttllai'l t и.

()рендtlдавець
l'o,1oBr le r,прав"пi н ня cTaTI{cTI]I{Lt
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Акт
приймання-передачi орендованоfо iндивiдуально визначеного майна

м. Хtитомир

Ореrrдар Фiзи.lillt особа-пiдприсNlець X\,.l(lit;i-lB { illгi,;jilli.l;

Володlлп,тировиLI т,а ОрендодавеI1ь - Головне управ"пiннл; (:],ilтис i,,r iiii ]

}Китомирськiй областi в особi начаJIьilикL1 Гоlttlвгtt-,г,tl \,;rpla,;.titi,,>,

ПашинськоТ Г. Л. згiдно :] .цоговороN{ оренди iндивi,,11,аJtьil() гjtl,:iill,ilieli(]l ()

майна. шо належить до державноТ власност,i вiд 01 лкlrсii,t-. ]0l8 pilKl Nуl .l1,,'

склали цей Акт про наступне:

Оренлар передас, а 0регrдодавець прийrr,тас: 0Klэt]N,]i.j itt.;iilBi;{1,:i.ljl]lt{,

визначене майно. а caN,Ie :

лъ
п\п

Iнвентарний
номер

Назва кiлькiсть

1 101490141 паперорlзальна машина
IDEAL 470а

N4айно знаходиться в задсlвiльно\4\, cTarHi i прlI_tilt нЕ, IL) ltt)_ l,.i,ibtltt)-l

експлr,атацiТ.

l

Орендодавець
Головне управлiння статистики
у Пtитомирськiй областi

начальник

Ореltдltр
Ф()l l \l ,,litoH i} ц

Г.А.Пашинська уляков {i. ГJ
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flоdшmкова yzoda ЛЬ 1 ]

до договору оренди iндивiдуально визначеного майна, що належить до деРжавпоi
власностi ЛЪ 24-i вiд 01.02.2018 року.

СУ -zr.аоtпаrаэ 2021 року

Головне управлiння статистики у Житомирськiй областi , (нада"лi
Балансоутримувач), в особi нач.}льника управлiння Пашинськоi Га_пини АнатолiiЪни, що дiс
на пiдставi Положення тrро ГУС, затвердженого Щержавною службою статистики УкраiЪи ,

вiд З0.09.2015 р. Ns 233, з однiеi стOрOни, та Фiзична особа-пiдприемець ХудякоЬ Олександр
Володимирович, iдентифiкацiйний код 2910307098 (надалi - Орендар), що дiе на пiдставi
Свiдоцтва шро державну реестрацiю фiзичноi особи-пiдприсмця, заресстрованогО 17.08.2007
р. за J\Ъ 2 З05 000 0000 0|6826, з iншоТ сторони, уклали цей договiр про наведене нижче:

/

1. Предмет договору 1

1. Продовжити дiю ,Щоговору оренли_iндивiдуz}Jlьно визначеного майна, що цаJIежить до
державноi власностi вiд 0I.02.2018 J\Ъ 24-| - строкове платне користування паперорiзальною
машиною IDEAL 4700, що знаходиться на балансi Головного управлiння сратистики у
Житомирськiй областi, на той самий TepMiH - 2 роки 364 днi i на тих самих умовах, що
вiдповiдае ст. 18 п. 2 абз. 1 Закону УкраiЪи ..Про оренду державного та комунального
майна>r.

2.I\я додаткова угода набирае чинностi з момент}a fi пiдписання сторонами.
3. Ця додаткова угода укладаеться i пiдписуеться у двох примiрникui, що мають
однакову юридиqну силу. У кожноi сторони знаходиться один примiрник додаткФвоi угоди.
4. Bci iншi умови,Щоговору зtlJIишаються без змiн.

2. Юридичнi адреси, банкiвськi реквiзити та пiдписи CTopiH

Орендар: Орендодавець

Головне управлiння статистики
у Житомирськiй областi
l0003. м. Житомир
вул. М. Сцiборського,6а
р/р UA70 8 20 L7 Z03 I322|OO б2030000 3 0
в Щержказначейська служба УкраiЪи
у м. КиiЪ
мФо 820172
код СДРПОУ 02360412

6,ТАrь ь ки

€ Г. А. Пашинська
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В. Л. Шундрик

м.п

л,t. Жumомuр

управлiння

ФОП Хуляков О. В.
10003 м. Житомир
Майдан Короленка, буд. 5, кв. 4

' iдёнтиф код 2910307098

Фiзична
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