
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XXVI СЕСІЯ  VIIІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 29 вересня 2022 р.               Стрий                                №1276

Про передачу автомобіля 
на умовах позичкиГоловному 
управлінню Національної поліції
 у Львівській області

Розглянувши клопотання Стрийського районного управління поліції 
головного управління національної поліції у Львівській області 
№8846/47/01/12 від 08.08.2022р., відповідно до підпункту 2 пункту "а" 
частини першої статті 38,  статті 60  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись частиною 5 статті 105Закону 
України «Про Національну поліцію» та статтею 827 Цивільного кодексу 
України, з метою нормального функціонування та своєчасного реагування 
на розкриття фактів вчинення злочинів та правопорушень, недопущення 
порушень громадського порядку та дотримання військової дисципліни 
серед військовослужбовців гарнізону на території Стрийського району, з 
врахуванням того, що Національна поліція здійснює спільні патрулювання з 
військовослужбовцями Стрийського гарнізону,міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Передати Головному управлінню Національної поліції у Львівській 
області для використання Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 
автомобіль MERCEDES-BENZ,  ML 270 CDI, реєстраційний номер 
ВС5387МА, 2002 року випуску, VIN - WDC1631131X765405на умовах 
позички. 

2. Виконавчому комітету Стрийської міської ради укласти договір 
позички відповідно додатку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови М.ЖУРАВЧАКА та на голову депутатської комісії з питань 
житлово- комунального господарства, комунального майна та приватизації, з 
питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та 
енергозбереження О.ЙОСИПЧУКА.

Міський голова                      Олег КАНІВЕЦЬ





 Додаток до рішення сесії
№ 1276 від 29.09.2022р.

ДОГОВІР  ПОЗИЧКИ  № ______

м. Стрий                                                                       "__"  _________  2022 року

Виконавчий комітет Стрийської міської ради, в особі 
________________________________________, що діє на підставі Закону України  
«Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Позичкодавець)з однієї сторони та 
Головне управління Національної поліції у Львівській області, в особі 
____________________________________________________, що діє на підставі 
Положення (далі – Користувач), а при спільному згадуванні – «Сторони», дійшли 
згоди укласти даний Договір позички, далі – «Договір»про наступне.

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ  ПОЗИЧКИ
1.1. Позичкодавець передає, а Користувач приймає в строкове безоплатне 

користування строком на 12 місяців транспортний засіб:  MERCEDES-BENZ,  ML 
270 CDI, реєстраційний номер ВС5387МА, 2002 року випуску, VIN - 
WDC1631131X765405, далі - «Майно», який належить Позичкодавцю, у порядку та 
на умовах передбачених даним Договором.

1.2. Майно, що передається Користувачу у тимчасове безоплатне 
користування для використанняСтрийським РУП  ГУНП у Львівській області.

2. УМОВИ  ПЕРЕДАЧІ  ТА  ПОВЕРНЕННЯ  МАЙНА 
2.1. Користувач вступає у користування Майном з дня підписання Сторонами 

даного Договору та Акту приймання-передачі.
2.2. Передача Майна у тимчасове безоплатнекористування не тягне за собою 

виникнення у Користувача права власності на це Майно. 
Власником Майна залишається Позичкодавець, а Користувач користується 

ним у порядку, на умовах та протягом строку дії даного Договору.
2.3. Під час передачі Майна здійснюється перевірка його стану у присутності 

уповноважених представників Сторін.
2.4. У разі припинення дії даного Договору Користувач зобов’язаний 

повернути Майно Позичкодавцю протягом десяти днів з дати припинення дії даного 
Договору.

2.5. Користувач повертає Майно Позичкодавцю в аналогічному порядку, 
встановленому даним Договором при передачі Майна Користувачу.

2.6. Майно вважається поверненим Позичкодавцю з моменту підписання 
Сторонами Акту приймання-передачі.

2.7. Обов’язок по складанню Акту приймання-передачі покладається на 
Сторону, яка передає Майно іншій Стороні даного Договору.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
Користувач зобов’язується:
3.1. Використовувати Майно відповідно до його призначення, у порядку та на 

умовах передбачених даним Договором.



3.2. Підтримувати Майно у належному стані, не проводити переобладнання, 
без попередньої на це згоди Позичкодавця, забезпечити збереження майна, 
запобігати його пошкодженню і псуванню.

3.3. Забезпечувати Майно паливно-мастильними матеріалами.
3.3. Своєчасно проводити технічне обслуговування, здійснювати всі необхідні 

види поточних та відновлювальних ремонтів, вчиняти інші необхідні дії, пов’язані з 
належною експлуатацією Майна у спосіб, що не призведе до погіршення його 
технічного стану (з урахуванням нормального фізичного зносу).

3.4. У разі припинення дії або розірвання Договору повернути Позичкодавцю 
Майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його у користування, 
з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Позичкодавцю всі 
збитки, у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) Майна з вини 
Користувача.

3.5. Не передавати Майно у платне чи безоплатне користування, а також свої 
права та обов’язки за даним Договором третім особам, не віддавати його у заставу.

3.6. Повернути Майно, після закінчення строку дії даного Договору в такому 
самому стані, в якому воно було на момент  передачі, з урахуванням його 
нормального зносу.

3.7 Укладати договори обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів щодо переданих у 
користування автомобілів на увесь строк дії даного Договору.

3.8. Відшкодувати збитки, які можуть бути завдані третім особам у наслідок 
дорожньо-транспортних пригод за участю автомобіля, які не відшкодовані згідно 
договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, а також 
несе всі інші ризики пов’язані з використанням автомобілі, як джерела підвищеної 
небезпеки згідно чинного законодавства України.

4. ПРАВА КОРИСТУВАЧА
Користувач має право:
4.1. Використовувати Майно відповідно до його призначення, у порядку та на 

умовах передбачених даним Договором.

5. ОБОВ’ЯЗКИ  ПОЗИЧКОДАВЦЯ
Позичкодавець зобов’язується:
5.1. Передати Користувачу у користування Майно у порядку та на умовах 

передбачених даним Договором за Актом приймання-передачі Майна, який 
підписується одночасно з даним Договором.

5.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали належним чином Користувачу 
використовувати Майно у порядку та на умовах передбачених даним Договором.

6. ПРАВА  ПОЗИЧКОДАВЦЯ
Позичкодавець має право:
6.1. Контролювати стан, напрями та ефективність використання Майна, 

переданого у користування за даним Договором Користувачу.
6.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до даного Договору або його 

розірвання в разі погіршення стану Майна внаслідок невиконання або неналежного 
виконання Користувачем умов даного Договору.

6.3. Має право вимагати розірвання даного Договору і повернення Майна у 
разі, якщо:

- використання Майна Користувачем здійснюється не за його призначенням;



- Користувач самовільно передав Майно у користування іншій юридичній 
особі;

- в результаті недбалого користування Майном, внаслідок чого воно може 
бути знищено або пошкоджено (частково або повністю).

7. ПОЛІПШЕННЯ  МАЙНА
7.1. Поліпшення Майна, здійснені Користувачем за рахунок власних коштів 

без погодження із Позичкодавцем, які можна відокремити від Майна,  не завдаючи 
йому шкоди, і якщо Позичкодавець відмовляється відшкодувати  їх вартість, 
визнаються власністю Користувача.

7.2. Поліпшення Майна, здійснені Користувачем за рахунок власних коштів 
без погодження із Позичкодавцем, які неможливо відокремити від Майна, не 
завдаючи йому шкоди, і якщо Позичкодавець відмовляється відшкодувати їх 
вартість, визнаються власністю Позичкодавця і відшкодуванню не підлягають.

7.3. Поліпшення Майна, здійснені Користувачем за рахунок Позичкодавця, є 
власністю Позичкодавця.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним 

Договором Сторони несуть відповідальність у порядку та на умовах передбачених 
чинним законодавством України. 

8.2. Якщо Позичкодавець не виконує або неналежно виконує своє 
зобов’язання щодо передачі Майна, Користувач має право вимагати виконання 
даного обов’язку. 

8.3. За порушення строків повернення Майна, Користувач сплачує на користь 
Позичкодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла за період 
нарахування,  за   кожний день прострочення виконання зобов’язання.

9. ОБСТАВИНИ  НЕПЕРБОРНОЇ  СИЛИ(ФОРС-МАЖОР)
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне 

невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання сталося 
внаслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладання даного 
Договору незалежно від волі Сторін.

9.2. Під обставинами непереборної сили слід розуміти надзвичайні ситуації 
природного, техногенного, воєнного та соціально-політичного характеру, 
включаючи видання нормативно-правових актів уповноваженими державними 
органами, що перешкоджають належному виконанню Сторонами зобов’язань, 
передбачених даним Договором.

9.3. Наявність обставин непереборної сили повинна бути підтверджена 
письмовими документами уповноважених державних органів.

9.4. Якщо такіобставини та їх наслідки продовжують діяти понад 30 
(тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого 
виконання Договору. У такому разі, жодна із Сторін не має права вимагати від іншої 
Сторони відшкодування можливих збитків.

10.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1. Спори, які виникають за даним Договором або в зв’язку з ним, 

вирішуються у порядку досудового врегулювання спорів, встановленого чинним 
Господарським процесуальним законодавством України.

10.2. Спори, які не вирішені у порядку, передбаченому п.10.1 даного 



Договору, вирішуються Господарським судом у порядку та на умовах передбачених 
чинним законодавством України. 

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
11.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє 

протягом 12 місяців.
11.2 У разі, якщо жодна із Сторін не заявить про розірвання Договору за 30 

днів до закінчення строку його дії, Договір автоматично продовжується на той же 
строк і на тих же умовах.

11.3. Даний Договір може бути розірвано за ініціативою однієї із Сторін після 
письмового попередження другої Сторони не менше, ніж за 30 днів до дати його 
розірвання.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
12.1. Внесення будь-яких змін та доповнень до даного Договору вважається 

дійсним за умови їх письмового оформлення та підписання уповноваженими на це 
представниками Сторін.

12.2. Взаємовідносини Сторін з питань, що не врегульовані даним Договором, 
регулюються чинним законодавством України.

12.3. Даний Договір укладено українською мовою у двох автентичних 
примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у 
Позичкодавця, другий – уКористувача.

12.4. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в 
даному Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі 
повідомляти іншу Сторону про їх заміну.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Позичкодавець:

Виконавчий комітет Стрийської 
міської ради
Юридична адреса: 
82400, м.Стрий, вул.Шевченка, 71,
Р/рUA838201720344250034000038437
в ДКСУ м.Київ
ЄДРПОУ 04055943

________________________________

________________________________

Користувач:

Головне управління національної 
поліції у Львівській області
Юридична адреса: 
79007, м.Львів, пл. 
ген.Г.Григоренка,3
Р/рUA128201720343130001000092666 
в ДКС України 
ЄДРПОУ 40108833

________________________________

________________________________       




