
ДОГОВIР ОРЕНДИ r/ /$ - ;
..'

iндивiдуально визначецого майнпl що належить до державноf власностi

MicTo Житомир 22 жовтня 2018року

Головне управлiЕIIя статистики у Житомирськiй областi (надалi - Орендодавець) в

особi начаJIьника Головного управлiння Пашинськоi Галини АнатолiiЪни, що дiс на
пiдставi Положення про ГУС, затвердженого !ержавною службою статистики Украiни вiд
30.09.2015 J\Ъ 233 з однiеi сторони, та Фiзична особа-пiдприемець Хуляков Олександр
Володимирович, iдентифiкацiйний код 2910307098 (нада,тi - Орендар), що дiе на пiдставi
Свiдоцтва про державну ресстрацiю фiзичноi особи-шiдприемця, зареестрованого 17.08.2007

р. заNs 2 305 000 0000 016826, з iншоi сторони, уклали цей договiр про наведене нижче:

1. Предмет договору.

1.1. Орендодавець передас, а Орендар приймас в строкове tIлатне

користування окреме iндивiдуально визначене майно:

otPceTHy машину Adast Rоmауоr 31З в кiлькостi 1 (одна) шт.,

ризограtР (дупликатор) Duplo DP-460H в кiлькостi l (олна) шт
(uа:lалi * Майно). що знаходяться на балансi Головного управлiння статистики у
Житопtирськiй областi та будуть розмiшенi та використовуватись за адресою: м.
Житол.лир, Byrr. М. Сuiборського. бА.

BapTicTb л,Iайна визнаrIена згiдно з експертним звiтоп,t, здiйсненим приватним
пiлгlрисл,tствоп,t кЕксrrерт-()ервiс-Консал,г) станом на 12.10.2018 р. i становить З7261 грrr.
(без ПflВ) (трилuяrть сiтrц t,исяt.t двiстi шliстдесят одна грн. 00 коп.).

1.2. Майгrо не пiдлягzrс передачi в суборенду.

2.Умови передачi та повернення орендованого майна.

2.1. Орендар вступа€ у строкове платне користування МайноNI у термiлt,.чказаний у
логtlворi. аlле FIe paHiпre даги шiдписання сторонаN,{и цього !оговору та акта приймання-
передачi It4айна.

2.2. ГIереда.lа Майttа в оренду не тягFIе за собою виникнення в оренларя права
BrtacHocTi на це Майrто.

Власнtrкоп,t п.tаrйна залицIасться дер}кава. а Орендар користусться ним протягоN,I строку
оренди.

2.З. У p;Bi ;tocтpoкoвoгo припинеftнrl цього flоговору майно повертасться Орендарем
Орендодавцю.

Орендар повертас ]t4айно Орецдодавцtо ана,rогiчно порядку, встановленому при
перелtiчi майна Ореrrдарrо цим Договором. Майпо вважасться поверненим Орендодавцю з

N{oN,IeHTy пiдписання стоi]онами акта лрийшtання-передачi.
2.4. Обов'язок llo скJIаданЕю акта прийманнrl-передачi покладасться на сторону, яка

переда€ Майно iншiй с,гоlэонi .Щоговору.
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3.Орендна плата.

3.1. Орендна плата визначаеться на пiдставi Методики розрахунку орендноt плати за

державне майно та пропорцii fi розподiлу, затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 04.10.95 року Nъ786 (зi змiнами), i становить 403,66 грн. (чотириста три грн. 66

коп.), без ПЩВ за базовий мiсяць оренди - жовтень 2018 року.
3.2. Орендна плата за кожний наступний мiсяць визначасться шляхом коригування

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

3,З. Орендна плата перераховуеться Орендодавцевi щомiояця не пiзнiше 15 ЧИСЛа

мiсяця, наступного за звiтним.
3.4. Розмiр орендноТ плати переглядаеться на вимогу однiсi iз cTopiH у раЗi ЗМiНИ

методики Ti розрахунку, змiн централiзованих цiн i тарифiв та в iнших ВиПаДКаХ

передбачених чинним законодавством,
3.5. Орендна плата, перерахована несвоечасно або не в повному обсязi, стягуеТЬся

Орендодавцю вiдповiдно до чиЕIного законодавства УкраiЪи з урахуванням пенi в рОзмiРi
подвiйноi облiковоТ ставки НБУ на дату нарахування пенi вiд сlми заборгованостi, за

кожний день rrрострочення, включаючи день оплати.

4. Права та обов'язки Орендаря.

Орендар зобов'язуеться :

4.1. Використовувати орендоване Майно вiдповiдно до його прlзначення та v\,{oB

цього договору.
4.2. Свосчасно i в пoBIIoMy обсязi сплачувати орендну плату.
4.З. Забезпечити зберелсення ореFIдованого майна , запобiгати його пошкодженltю i

псуванню.
4.4. Протягол,t п,tiсяця пiсля укладення цього Щоговору застрахувати орендоване N4аЙно

не менше HiTt на його балансову BapTicTb на користь Орендодавця у llорядку, tsизначено\{Y

законодавством. Завiренi печаткою копiТ страхового по.;riсу Оренлар подас 0рендодавrlю.
4.5. У разi припиЕIення або розiрвання fiоговору повернути Орендодавцевi

орендоване Майно у належному cTaHi. не гiршому Hillt на момент передачi його в оренду, з

врахуванняN,I FIормального фiзичного зносу. та вiдrпкодувати Орендодавцевi збитки у разi
погiршення стану або втрати (повноi або частковоi) орендованого Майна З вини Орендаря.

Орендар мас право:
4.б. Використовувати орендоване Майrrо вiдповiдно до його trризначення та _vN,Iов

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 пiдписусться одночасно з цим,Щоговором,
5.2. Не вчиняти дiй, якi б перешкоджали Орендарю користуватися орендованиМ

Майном на умовах цього Щоговору.
Орендодавець мас право:
5.З. Itонтролювати 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

неналежного виконання умов цього Щоговору.
5.5. У разi несплати орендноi плати Орендарем протягом трьох мiсяцiв пiдРяД

Орендодавець мас право вiдмовитись вiд Щоговору та вимагати повернення майна у
порядку, передбаченому ст.782 Щивiльного кодексу УкраiЪи. :



б. Вiдповiдальнiсть i вирiшення спорiв за Щоговором.

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

6.2. Спори, якi виникilють 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 вiдповiда-llьностi за часткове або повне невиконання
будь-якого з rrоложень цього договору, якщо це невиконання стало наслiдком причин, що
знаходиться поза сферою контролю не виконуючоi сторони. TaKi причини включають
стихiЙне лихо, екстремальнi погоднi умови, пожежi, вiйни, страйки, вiйськовi дii,
ГРоМадянське безладдя i таке iнше (далi -'Офорс-мажор"), але не обмежуються ними.

7.2, Умови застосування форс-ма.lкору: письмове пiдтвердження торгово-промисловою
палатою повiдомлення зацiкавленоi стороЕи.

По одержанню повiдомлення дiя договору припиняеться на 3 мiсяцi.

8. Строк чинностi, умови змiни та припинення Щоговору.

8.1. I]ей Щоговiр дiе з"22" жовтня 2018 р. до "2\" жовтня 202l р. включно.
8.2. Умови цього .Щоговору зберiгаrоть силу протягом всього TepMiHy цього !оговору.
8.3. Змiни i доповнення або розiрвання цього Щоговору допускаються за взаемноi

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

господарського суду у випадках, передбачених чинним закоцодавством.
8.5. У разi вiдсутностi заяви однiеi iз cTopiH про припинення або змiну цього,Щоговору

пiсля закiнчення строку його чинностi протягом одного мiсяця, Щоговiр вважаеться
продовженим на той самий TepMiH i на тих самих р{овах, якi були шередбаченi цим
.Щоговором.

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

8.7. Чиннi.r" цuоiо,Щоговору припиняеться внаслiдок:
- закiнчення строку, на який його було укладено;
- загибелi орендованого Майна,
- достроково за взасмною згодою cTopiH абозарiшенням суду;
- лiквiдацii Оренларя - юридичноi осЬби ;

банкрутства Орендаря та в iнших випадках, прямо передбачених чинним
законодавством УкраiЪи.

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 мас однакову
юридичну силу, по одному для Орендодавця та Орендаря.
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9. Платiжнi та поштовi реквiзити cTopiH:

Орендодавець
Головне управлiння статистики

у Житомирськiй областi
м. Житомир, вул.М. Сцiборського, ба

pl р 3 |2592773 0003 0 в .Щержказначейська
служба Украiни у м. КиТв,
Фо 820172, код 02360412

Орендар
ФОП Худяков Олександр Володимирович
1000З, м. Житомир, майдан Короленка,

будинок 5, квартира 4

iд. Код 2910з07098

fiодатки.

с,

Начальник управлiння
Пашинська Г. А.

Фiзична особа-пiдприемець
Худяков О. В.

пiдп

*ss

м.п.

г т

Y l

-u

,J\

6

,d

+

о

р

5.
S(

о_'

ч\стg2 у
о

йки
vo

,Щодатки до цього Щоговору е його невiд'сл,tною i складовою rIастиною. !'о цього

fiоговору додаються:
розрахунок ореtлдноi плати (додаток N t),
експертний звiт про очiнку вартос,ri Майна. Iдо передасться в opeнlty;
акт приймання-передачi.
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ffо договору оренди вiд22жовтня rolЁЁil:ir.&-'

Розрахунок
плати за базовий мiсяць оренди iпдивiдуально визначеного майнао що IIалежить

до державноi власностi
(Орендар - ФОП Худяков О.В.)

здiйснений згiдно з Методикою розрахунку i IIорядку використання плати за оренду

державноГо майнао затвердженою постановоЮ Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл 04.10.95 р,

JЮ786 (зi змiна:uи )

Розмiр орендноТ IIлати за кожний наступний мiсяць визначасться шляхом кориг}tsання

орендноi плати за попереднiй мiсяць на iндекс iнфляuii за мiсяць розрахунку
Оподатttуванняl оренднсlТ пIати здiйснюеться вlдповlдно до RI,Iмог чинного

,JilK()HO_],aBc 
t ва yKpaTtrtt.

Орендодавець Орендар
l'оловгtе Фоп дяков О. В

у

г А. Пашинська о.в

t)

ýъ

:

tитомир,.,

Назва об'екта оренди

BapTicTb за
ексtIертною

оцiнttою,
здiйсненою ПП
<Експерт-Сервiс-

Коrrсtl-пт> на

l2.10,20l В р..
( без ПfВ), грн.

застосованi
величини

Орендна плата за
базовий мiсяць

оренди, грн.

Iндекс
iнфляцii

Оренд
на

ставка
о//0

Назва
мiсяця,

piK

Орендна
плата без
ПЩВ, грн.
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2
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ризограф (дупликатор)
Duplo DP-460H
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Акт
приймання_передачi орендованого iндивiдуально визначеного маЙНа

м. Пtитомир 22 жовтня 201В п.

Орендар передае, а Орендодавець приймас окреме iндивiдуально
визначене майно, а саме :

Майно знаходиться в задовiльному cTaнi i придатне до подальшоi
експлуатац11.

Орендодавець
Головне управлiння статистики
у Хtитомирськiй областi

начальник

Орендар
ФОП Худяков О. В

м.п

управлlння Г.А.Пашинська в
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