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Опішня 

ДОГОВІР 

оренди індивідуал1.1ю 1шзначеного нерухомого майна, 

що нале�•пь дu державної власності 

О І травня 2012 року 

М1�, що 11ижчс підписrтися, Націо1�альний І\ІУ'Jей-заповідн�tк українського гончарства, 
ЇJt�нт11фіканійш1й кол Сf{РПОУ 13939138, міс незнаходження якого: вул.Партизанська, І 02, 
сслишс Опішня. Зі111,ківський район, Полтавська область (далі - Орендодаuеuь) _в особі гс11ера.111,ного 
директора Дяченко Людмнли Леонідівни, що.мешкає за адресою:  та діє на підставі Статуту, з 
одного Go1iy, та Вirtr1i.rtcrшн керамоло1·ії - І11<'т11туту народознавства НАН України, 
ідентифікаційний код СЛРПОУ 25942051. місrщзнахuджепш, ЯК()rо: вул.Партизанська, 102, селище 
Опішня, Зінькіnс1,кий район. Полтавська обла�ть (далі , - Орендар) в особі Пошивайла Олександра 
М111<олайов1І'�а, 1110 мешкає за адресою:  та діє на підетаві Статуту, з іншо1·0 боку, уклали цей 
Договір про наведе11є нижче: 

І. Пре,-мст Договору 

l. 1. Орс1•1додаllець передас, <І Орендар приймає в строкове платне 1<0ристування державне окрсі\1е 
інд11відуально визначене І'\•1айно ·- дві службові кімнати (да'tі - Майно) площею 35,40 1(в .. н, /JO 1.11іщсте 
ю (І()ресою: вун.П.1рт11занська, ] 02, селище Опішня, Зі11ьківський район, Полтавська оfіласп,. на 2-му 
поверсі будівлі. шо Пt::ребуває на балансі Національного музею-заповідника 

укра'
і
нськоrо гончарстllа (далі - Бала11соутршv1увач, вартіст1, якого визначена згідно з актом оцінки на 

І О квітня 2012 року і становить за залишковою вартістю 2358,38 грн. 

1.2. Майно передасться в орс,щу з метою розміще1111я в приміщеннях співробітників Орендаря 
для внr<онш1ш1 ними наукових кt:рам<1JЮГі<шr1х досліджень. 

1 -�'. Стан Майна на моме111· · укладення договору не потребує поточного або капітально1-о 
J)Cl\101\T>'.

2. Умон11 псрсда•1і оре11л:01�ю-юr·о майна Орендарю

2.1. Ope11j,ap всту11ає у строкове платне r<ористування Майном у термін, указаний у Договорі, 
аж.: не раніt11е дати підписання Сторонами цього Договору (дати державно'�' реєстрації Договору) та 
акта приймання-перенавш111я Майна. 

2.2. Передача Майна u оренду не ·,-я1·11с за со6010 в111-1икнс1-шя в Орендаря права власності на це 
І\іІайнс->. Власниr<ом Майна залиwастьс>І держава, а Орендар користується ним протягом строку 
орС!ІДІ1. 

2.3. І lерсщача Майна в оре1-1л,у 1Jtійснюєт1,ся за вартістю, визначеною чинrшм законодавством 
для держав11их бюджет-них органі·з,ш.ій. 

2.4. Обов'я:юк щоло складан11я акrа ,1р11ймання-перел,авання nокла.лаєп,ся на Орендодавця. 

3. Орендн,1 цлата

З. І. Орсrщна плата внзначаєтL,СSі 11:.1 нілст-ші n. l О М1.' 1·одики розрахунку і порядку використання 
п.нати ·щ оре11ду державного щ1йш.1, ·�.пвер;1ж�пvї 11-:)�:тановою Кабінету Міністрів України від 
о.·,(. І 0.')) N786 (:!і 1мі11ами) і CT:.tІIOJJiП'/, : 1тн1. на рік. 
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