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Головне управлiння статистики у Житомирськiй областi (надалi - ОрендодавеЦЬ) В

особi начальника Головного управлiння Пашинськоi Галини Анатолiiвни, що дiе на

пiдставi Положення про ГУС, затвердженого Щержавною службою статистики Украiни вiд
30.09.2015 р. JФ 2ЗЗ з одного боку, та Фiзична особа-пiдпри€мець БоркiвськиЙ Леонiд
евгенiйович (надалi _ Орендар),iдентифiкацiйний код 2297415190, який заресстрОваний в

единому державному peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв 27.10.1995 За

J\Ъ 2 З05 017 0000 0107б3, з iншого боку, уклали цеЙ договiр про наведене нижче:

1. Предмет договору.

1.1. Орендодавець передае, а Орендар приймас ..в строкове платне
користування окреме iндивiдуilльно визначене майно:

- автомобiль ГАЗ 2705494, номерний знак АМ 69,57 АР (надалi - Майно), що
знаходиться на балансi Головного управлiння статистики у Житомирськiй областi та
буле розмiщене та використовуватись за адресою: м. Житомир.

Ва майна визначена згiдно з експертним звiтом, здiйсненим приватним
станом на 01.04.2016 р. i становить 4З635,86

грн. (без ПДВ) (сорок три тисячi шiстсот тридцять п'ять грн. 86 коп.).

1.2. Майно не пiдлягае передачi в суборенду.

2.Умови передачi та повернення орендованого майна.

2.1. Орендар вступас у строкове платне користування Майном у TepMiH, указаний у
договорi, але не ранiше дати пiдписання 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 протягом
строку оренди.

2.З.У разi дострокового припинення цього .Щоговору майно IIовертасться Оренларем
Орендодавцю.

Орендар повертае Майно Орендодавцю анаJIогiчно порядку, встановленому при
передачi майна Орендарю цим Щоговором. Майно вважа€ться поверненим Орендодавцю з

моменту пiдписання сторонами акта шриймання-передачi.
2.4. Обов'язок по складанню акта приймання-передачi покладасться на сторону, яка

rrередае Майно iншiй cTopoнi Щоговору.

3. Орендна плата.

З.1. Орендна плата визначаеться на пiдставi Методики розрахунку орендноТ плати за

державне майно та пропорцii ii розlrодiлу, затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 04.10.95р. Jф 7Вб (зi змiнами), i становить 412,72 грн. (без ПДВ) за базовий
мiсяць оренди - KBiTeHb 2016 року

Орендна плата за перший мiсяць оренди визначаеться шляхом каригування орендноi
плати за базовий мiсяць на iндекс iнфляцiТ за наступний мiсяць.
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З.2. Орендна плата за кожний наступний мiсяць визнача€ться шляхом коригуваНня

орендноi плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцii за поточний мiсяць. IндексаЦiя

орендноi плати <Бюджетом Украiни на 2016 piK> призупинена.

3.3. Орендна плата IIерераховусться 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 ii розрахунку, змiн централiзованих цiн i тарифiв та в iнших випадках

передбачених чинним законодавствоI\4.
3.5. Орендна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, стягуеться

ОрендодаВцю вiдпоВiдно дО чинногО законодавСтва Украiни з урахуванням пенi в розмiрi
подвiйноi облiковоТ ставки НБУ на дату нарахування пенi вiд суми заборгованостi, за

кожний день прострочення, включаючи день оплати.

4. Права та обов'язки Орендаря.

Орендар зобов'язуеться :

4.1. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його призначення Та УМОВ

цього договору.
4.2. Своечасно i в повному обсязi сплачувати орендну плату.
4.З. Забезпечити збереження орендованого майна, запобiгати Його пошкодженню i

псуванню.
4.4. Протягом мiсяця пiсля укладення цього Щоговору застрахувати орендоване

Майно не менше нiж на його балансову BapTicTb на користь Орендодавця у поряДкУ,

визначеному закоъодавством. Завiренi печаткою копii страхового полiсу Орендар пода€

Орендодавцю.
4,5. У разi припинення або розiрвання Щоговору повернути Орендодавцевi

орендоване Майно у ншIежному cTaHi, не гiршому нiж на момент передачi його в оренду, з

врахуванням нормального фiзичного зЕосу, та вiдшкодувати Орендодавцевi збитки у разi
погiршення стану або втрати (повноi або частковоi) орендованого Майна з вини Орендаря.

Орендар мас lrраво:
4.6. Використовувати орендоване Майно Пiдприемства вiдповiднО дО йогО

призначення та умов цього .Щоговору.

5. Права та обов'язки Орендодавця.

Орендодавець зобов'язуеться:
5.1. Передати Орендарю в оренду Майно згiдно з цим,Щоговором по акту приймання-

передачi майна, який пiдпису€ться одночасно з цим Щоговором.
5,2. Не вчиняти дiй, якi б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим

Майном на умовах цього !оговору.
Орендодавець мае право:
5.3. Контролювати наявнiсть та стан Майна, переданого в оренду за цим,Щоговором.
5.4. Виступати з iнiцiативою щодо внесення змiн до цього Щоговору або його

розiрвання в разi погiршення стану орендованого Майна внаслiдок невиконання або

ненаJIежного виконання }мов цього .Щоговору.
5.5. У разi неспЛати оренДноi платИ Орендарем протягом трьох мlсяцlв пlдряд

Орендодавець ма€ право вiдмовитись вiд .Щоговору та вимагати rrовернення майна у
порядку, передбаченому ст. 7 82 Щивiльного кодексу Украiни.



6. Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за Щоговором.

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони
несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством Украiни.

6.2. Спори, якi виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирiшенi шляхом
переговорiв, вирiшуються в судовому порядку.

7. Форс-мажорнi обставини.

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

7.2. Умови застосування форс-мажору: письмове пiдтвердження торгово-
промисловою па,IIатою повiдомлення зацiкавленоi сторони.

По одержанню повiдомлення дiя договору rrрипиняеться на 3 мiсяцi.

8. Строк чинностiо умови змiни та припинення Щоговору.

8.1. Щей.Щоговф дiе з "15" квiтня 2016 р. до "14" квiтня 2019 р. включно.
8.2. Умови цього Щоговору зберiгають силу tIротягом всього TepMiHy цього

Щоговору.
8.З. Змiни i доповнення або розiрвання цього flоговору допускаються за взаемноТ

згоди cTopiH.
8.4. За iнiцiативою однiсТ iз cTopiH цей Договiр може бути розiрвано рiшенням

господарського оуду у випадках, передбачених чинним законодавством.
8.5. У разi вiдсlтностi заяви однiсi iз cTopiH про припинення або змiну цього

.Щоговору пiсля закiнчення строку його чинностi irротягом одного мiсяця, Щоговiр
вважаеться продовженим на той самий TepMiH i на тих самих }мовах, якi були передбаченi
цим Щоговором.

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

8.7. Чиннiсть цього Щоговору припиняеться внаслiдок:
- закiнчення строку, на який його було укладено;
- загибелi орендованого Майна;
- достроково за взаемною згодою cTopiH або за рiшенням суду;
- лiквiдацiТ Орендаря - юридичноТ особи;
- банкрутства Орендаря та в iнших випадках, прямо передбачених чинним

законодавством Украiни.
8.8. Взаемовiднооини cTopiH, не врегульованi цим Щоговором, регулюються чинним

законодавством УкраiЪи,
8.9. I_{ей договiр укладено ь 2-х (лвох) примiрниках, кожен з яких мае однакову

юридичну силу, по одному для Орендодавця та Орендаря.



9. Платiжнi та поштовi реквiзити cTopiH:

Орендодавець
Головне управлiння статистики
у Житомирськiй областi
м. Житомир, вул. Я.Гамарника,6а
plp З1,2592742IЗ718 в ГУЩКСУ у
Житомирськiй областi,
Фо 81 1039, код 02З604|2

Орендар
ФОП Боркiвський Л. С.
|0024 м. Житомир,
вул. Шевченка, буд. 100, кв. 108

iдентиф код2297415190

Щодатки.

Додатки до цього .Щоговору е його невiд'емною i складовою частиною. ,Що цього
[оговору додаються:

- розрахунок орендноi плати;
- експертний звiт про оцiнку BapTocTi Майна, що передаеться в оренду;
- актприймання-передачi.

Начальник управлiння Фiзична особа-пiдприсмець
Боркiвський

м.п

йfuм 6.е/i{Qwя,ч*

т



Додаток Ncl

До договору оренди вiд s.'j-,' i' il ,,; :',,, r"

Розрахунок
плати за базовий мiсяць оренди iндивiдуально визначеЕого майна, що належить

до державноТ власностi

. (Орендар * ФОП Боркiвський Л. €. )

здlиснении згrдно з Методикою розрахунку i порядку використання плати за оренду

державноГо майна, затвердженою шостановоЮ Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл 04.10.95 р.
J\b786 (зi змiнами )

Розмiр орендноi плати за кожний наступний мiсяць визначасться шJIяхом

кориграння орендноi плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляцii за мiсяць розрахунку,
Iндексацiя орендноТ плати <Бюджетом Украiни на2016 piK> призупинена.

Оподаткування плати здiйснюеться вiдповiдно до вимог чинного

законодавства У

Орендодавець
Головне
у Житомирськiй

начальник
Головного

Орендар
ФОП Боркiвський Л. С

t,. А. л.с

Назва об'екта оренди

BapTicTb за
експертною

оцiнкою,
ffiпздlисненою Iltl

кЕкспертиза>
01.04.2016 р.,

( без ПЩВ), грн.

застосованi
величини

Орендна плата за
базовий мiсяць

оренди, грн.

Iндекс
iнфляцii

Оренд
на

ставка
%

Назва
мiсяця.

piK

Орендна
плата без
ПЩВ, грн.

автомобiль Г АЗ 27 05494,
номерний знак АМ 69-5]
Ар

436з5,86

1,000

1з%
KBiTeHb
201 б р. 472,72



м. Житомир /fuеzз-*:*_2016 р

Орендар - фiзична особа-пiдприемець Боркiвський Л. С, та Орендс,lдаtsець - Головне

управлiння статистики у Житомирськiй областi в особi начальника l.o-1roBHot о

управлiння Пашинськоi Г. А. згiдно з договором оренди iндивiдуально визнаLIенOгL)

майна. що належить до дертtавноi власностi giд ,'.,,'/, 1'', ,, .'2016 року склttли цей

Акт про наступне:

Орендар передас. а Орендодавець приймас окреме iндивiдуально визначене
майно, а саме :

в задовiльному cTaHi i придатне до подальшоТ експлуатачiТ

г у
Орендар
ФОП Боркiвський Л. С

начальник
Боркiвський Л. С

Jф

п\п
Iнвентарний
номер

Назва показники
спiдометра

1 1 05 1 0009 автомобiль ГАЗ 2705494, номерний
знак АМ 69-57 АР

1 3995



fоdаmкова yzoda JYe 1

до договору оренди iндивiдуально вчзначеного майна, що належить до державноi
власностi J\b #,8 вц 15.04.201б року.

л,t. Жumолtuр

Головне управлiння статистики у Житомирськiй областi (надалi

Балансоутр"*у"Ьоl в особi начальника управлiння Пашинськоi Галини Анатолiiвни, що дiе
на пiдставi Положення шро гус, затвердженого ,Щержавною службою статистики Украiни
вiд 30.09.2015 р. N9 233, з однiсi.rороой, та Фiзична особа-пiдприсмець Боркiвський Леонiд '

Свгенiйович (надалi - Орендар), iдентифiкацiйний код:2297415190, який заресстрований в

Сдиному державному peccTpi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв 27.10.1995 за Jф

2з05 017 0000 0107бЗ, з iншоТ сторони, уклыIи цю Додаткову угоду про наведене нихiче:

l. Предмет договору

1. Продовжити дiкl flоговору оренди iндивiдуально Бизначеного маЙна, Що наЛеЖИТЬ ДО

деряrавноi власностi вiд 15.04.2016 Л! 1 - оренди автомобiля гАз 2705494, номерний знак

дМ 69-57 ДР. цо 3нilхо.r{IIт],.r, ,r1 ýа_iгпнсi Головного управлiння статистики У ЖИТОМИРСЬКiЙ

областi, cTpoKo\,I цп ? роки З64 :ttli.
2. Ця додаткова \,года набирас чиlтносr,i з моменту if пiдписання сторонами.

3. Ця додаткова yгола ук,падастt,ся i пiдписусться у двох примiрниках, що мають

однакову юридиttн\1 ct,t-rtV. }r Kclxtlttli с горони знаходиться один примiрник додатковоi угоди.
4. Bci iншi умови ltlговорr залиilliltо-r,Lся без змiн.

2. Юридичнi адреси, банкiвськi реквiзити та пiдписи CTopiH

Орендар: Орендодавець:

Головне управ-лiннtt ста I lIcT l.tки

у Житомирськiй областi
l000З, м. Житомrtр
вул. N4, Сuiборсьrссlt о.6а

р lp З 1259277З 000З 0 tз rЩерittказна,tей ська
служба Украilrи ) \,l. ;tliiB
мФо 8201,]2
код С]ДРllОУ 02З604l2

Г'. А. llашинська

юDi.{сконс\1,|tы-

ФОП Боркiвський Л. С.
10024 м. Житомир
вул. Шевченка, буд. 100, кв. 108

iдентиф код2297415|90

Фiзична особа-пiдприемець

Боркiвський Л. С.'/,1
./,
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В. Л. L[{унлрrlrt

/f ,{j- -.а 20l9 поку


