
договIр
про безоплатне зберiгання державного майна, що

не вкJIючено до статутного фонду
ВАТ "rвано-Франкiвський мrясокомбiнатr'

ль5
м.Iвано-Франкiвськ ес ц! lэ оý 20tOp.

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна Украiни по Iвано-Франкiвськiй
областi, в особi начальника регiонального вiддiлення Присяжнюка Миколи
Васильовича, який дiе на пiдставi "ПоложеншI про регiональне вiддiлення Фонду
державного майна УкраiЪи", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украши
вiд 15 червня 1994 рокУ м412 та наказУ Фд4У J\Ъ343-р вiд 02.1t.iooop., (далi - Орган
управлiпня), з однiеi сторони, та Вiдкрите акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвсiкий
м'ясокомбiнат" в особi директора Сторожен*а Ё.Г., який дiе на пiдставi Стаryry,
зареестрованого
(далi - Зберiгач), з iншоi сторони, (у пода.гrьшому рЕвом iменую ься Сторони, а кожна
окремо - Сторона), уклали цей.Щоговiр про наступне.

1. Предмет Щоговору

1,1. Орган управлiння передае, а Зберiгач приймас на себе зобов'язання щодозберiгання державного майна, яке не ввiйшло дЪ статутного фонду вдТ .'IBaHo-
Франкiвський м'ясокомбiнат" - будiвлi цивiльноТ оборони i.*о""щi), шЪидкозведеного
сховища та майна цивiльноi оборони, що знаходиться за адресою: м.Iвано-Франкiвськ,
вул.С.Петлюри,10 протягом строку дii цього !оговору.

Склад' балансова (за-tlишкова) BapTicTb ,u стан майна визначаеться вАкгi приймання-передачi, що е невiд'смною частиною даного Щоговору.
1,2, Сторони виходять iз того, що Зберiгач при здiйсненнi зберiгання майна, що епредметом .щоговору, дотримусться обмежень щодо користува"п" i розпорядженнямайном, вiдповiдно до цього !оговору.
1,3, Зберiгач здiйснюе зберiгання майна безоплатно, витрати Зберiгача назберiгання майна Органом управлiння не вiдшкодовуються.

2. Права та обовrязки CTopiH

2. 1. Зборiгач зобов'язаний:
2,1,L ПрийrrятИ вiд ОргаНу уrrравлiння на зберiгання майно, зiвначене у Дктiприймання-передачi. Майно облiковувати на позабалансовому рахунку.2,1,2, Вживати Bcix необхiдних заходiв для забезпечъння зберiгання майнапротягом строку зберiгання.
2,1,з, Нести вiдповiда-пьнiсть за втрату (нестачу), переданого на зберiганняЗберiгачевi, вiдповiдно до цього !оговору та чинного законодавства УкраiЪи, змоментУ отриманНя майна вiд органу управлiння до моменту його поверненнrI.
2,|,4, Не допускати використаншI переданого йому Органом управлiння майна якзаставу, продавати або вiдчужувати ix iншим способом
2.I.5. Зберiгач не _мас права передавати майно, вказане у цьому .Щоговорi, у
Ij,T: У:iiл"9"Y.1IЗ"МУВаТИ Передане йому майно nu yro"u* !оговору та

Iнструкцii щодо утримання захисних споруд цивiльноi оОорони у



мирний час, затвердженоi накi}зом мнС вiд 09.10.2006 Ns 65з, зареестрованим уМiн'юстi 02.|1.2006 за Ng l l 80/l 3054.
2,1,6, Надавати безперешкодний доступ на свою територiю та до майна

представникам Органу управлiння, а також представникам Головного управлiння МнсУкраiЪи в Iвано-Франкiвськiй областi та Управлiння з питань надзвичайних ситуацiй тау справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильськоi катастрофи IBaHo-Франкiвськоi облдержадмiнiстрацii, уповноважених здiйснювати контроль завиконаншIм вимог нормативних документiв.
2.|.7. Повернути майно Органу управлiння за першою

HaBiTb якщо передбачений !оговором строк не закiнчиr.". Мuй"
у такомУ cTaHi, в якомУ воно було прийнято на зберiгання
нормативного зносу передбаченому для даного виду майна, що вiдповiдас вимогамнормативно-правових aKTiB.

2.2. Зберiгач мае право:
2,2,1, Надавати пропозицiI Органу управлiнrrя щодо змiни умов зберiгання майна.Змiни умоВ зберiгання майна оформлпо.ru." вiдповiдно до ""rог пункry 7.б. цього!оговору
2,2,2, У разi небезпекИ втрати, нестачi або загрози пошкодження майна, Зберiгачвживае вичерпних заходiв щодо його збереженнJI та утриманшI.
2,2,З, Вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи приймати рiшення зпитань утриманшI, вiдновленIUI та ремонту майна, якщо вони не суперечать вимогам

цього !оговору та вимогам нормативно-правових документiв.

2.3. Орган управлiнrrя зобов'язаний:

Д ":::,1":Y:",:"1-:l ltlймання-передачi, що е
ння не пlзнlше, нiж через три кztлендарнi днiп

виконан}uIм Зберiгачем вимог нормативних
документiв, цього !оговору щодо зберiгання переданого йому майна.

2,3,з, Надавати, pr}ЗoМ iз ГБловним управлiнням мнС Украiни в IBaHo-
надзвичайних ситуацiй та у справах
ькоi катастрофи Iвано-Франкiвськоi
iгачу у здiйсненнi ним заходiв щодо

2.4. Орган управлiння мае право:
2,4,|, У бУдь-який час вимагати у Зберiгача повернення майна, яке знаходиться назберiганнi (всього або його частини). 

' 
разi .ro.ip-."rr" .runy та ефективностiвикористання майна вимагати вiд Зберiгача вжи'гя заходiв щодо yayn.rr* недолiкiв,якi виникltи при зберiганнi.

2,4,2, Вимагати вiдшкодування збиткiв, завданих втратою майна, за рахунокЗберiгача вiдповiдно до законодавства.
2,4,3, Отримувати вiд Зберiгача звiтнiсть про майно, Що зберiгаеться, та йогостан.

3. Особливi умови Щоговору

Зберiгач права користуватись майном, яке йому передано на
с пiдставою для

зберiгання, не за призначенням. !аний Щоговiр не



використання Зб_ерiгачем переданого йому майна для господарських, культурних тапобутових потреб.

3,3, МайНО, ПеРеДаНе За ЦИМ {ОГОВором, не може бути предметом застави, нанього не може бути звернено стягнення за претензiями кредиторiвl.
3.4. СписаннlI захисних споруд проводиться згiдно , ЬЪфукцiею про порядоксписаншI непридатних захисних споруд, затвердженою постановою Кабiнету MiHicrpiBУкраihи вiд 8 квiтня 1999 р. ЛЬ 5б7.
вiдчуження i списанrц iншого майна, переданого Зберiгачевi вiдповiдно до цього!оговору, здiйснюеться у порядку, встановленому законодавством щодо вiдчуженнямайнц що нiцежить державi.
3.5. Зберiгача повiдомлено про yci властивостi переданого йому майна.З,6, У РаЗi РОЗРОбЛеННЯ проекту вiдведення земельноi дiлянки, на якiйрозташоване майно передан. .u 

з_lY_.Щоговором, Зберiгач зобов'язаниЙ погодити цейпроекг iз Головним управлiнrrям мнС VкраЙ в iвано-Франкiвськiй областi щодо йоговiдповiдностi вимогам по збереженню та утриманню захисноi споруди (майна).

4. Вйповiдальнiсть CTopiH

4.|
цим щог ё?,l?.x11;:J"Jffi#ce 

вiдповiдальнiсть, визначену

4'| С йОГО НеВИКОНаНня або неналежне виконання, тобтовиконанIш з порушенням умов, визначених змiстом цього !оговору.4,L2, Сторони не несуть вiдповiдаlrьностi за порушення .Щоговору, якщо воностilлосЯ не з ix винИ (умислУ чи необережн этi).
4.2. Зберiгач несе вiдповiдальнiсть

майна на зберiгання i до моменту його
(нестачi) або пошкодженrц майна (його
повинен вiдшкодувати Органу управлiння Bci пс
майна для подirльшого н€lлежного використаншI за цiльовим призначенням.

4,3, Якщо внаслiдок пошкодження майна його якiсть Ъмiнилась настiльки, Щовоно не може бути в
право вiдмовитись вiд м призначенням, Орган управлiнrrя мас

рiгача вiдшкодування його BapTocTi.4,4, У разi непов ,ану 
управлiцця .u 

"Ьр-о. ""rо.ою, Зберiгачповинен виплатити Органу управлiння пеню (неустойку) у 
' 

ро."йi0,5 Уо BaPTocTi майна за кожний день затримки.

5. Форс-мажор

орс-мажорних обставин, що не
землетрусу, повенi, Сторони
невиконання обов'язкiв за цим



!оговором, !оказоМ дiТ форс-мажорних обставин е довiдка Торгово-промисловоТ
пiшати Украiни.

б. Вирiшення спорiв

6,1, Yci спори, якi виникаютЬ щодО цьогО_!оговорУ абО пов'язанi iз ним,вирiшуються шляхом переговорiв мiж CToporu"r. Я*що вiдпо"iд"ий спiр неможJIивоВИРiШИТИ ШЛЯХОМ ПеРеГОВОРiВ, BiH вирiшуЬться в судовому порядку за встановленоюпiдвiдомчiстю та пiдсуднiётю Такого спору вiдповiдно до .r""*rо.о законодавстваУкраiни.

7. Щiя.Щоговору

7,|, Щей !оговiр вважаеться укJIаденим i набирае чинностi з моменry йогопiдписання Сторонами та скрiпленtц печатками CTopiH.

; .Щоговору не звiльняе Сторони вiд
о мiсце.

зi cTopiH про припинення або змiну цього
чинностi протягом одного мiсяця, .Щоговiрвважаеться продовженим на той самий TepMiH i на тих самих умовах, якi булипередбаченi цим,Щоговором.

цим .Щоговором або чинним
можуть бути BHecoHi тiльки за

атковою угодою до цього,.Щоговору.
набирають чинностi з моменry пiдпr.аr*о

порядку, передбаченому цим {оговором.

додатковоi угоди. 
ся за згодою CTopiH шляхом укJIаданшI

У разi прийняття законодавчих акгiв, норми яких змiнюють статус майна, змiнуумов цього {оговору чи припиненнrI iого дii; .Щоговiр 'i*".u. перегJUIду заiнiцiативою однiеi iз CTopiH.

зм берiгача не може буги пiдставою для
за такому разi права та обов'язки CTopiH

8. Прикiнцевi положення

8,1, Yci правовiдносини, що виникають з дii цього .Щоговору або пов'язанi iз ним,
IIям, виконанням, змiною та припиненням

визначенням наслiдкiв недiйсностi або
овором та вiдповiдними нормами чинного

за правильнiсть вкшаних ними уом п'яти робочих днiв у письмовiй
разi неповiдомлення несуть ризикслlдкlв.

цього .Щоговору е його невiд'смними
що вони виIспаденi у письмовiй формi,



Yci випРавленнЯ у TeKcTi цьогО {оговорУ мають юридичну силу та можутьвраховуватися викJIючнО за умови, що вонИ у кожноМу окремому випадку датованi,
печатками.

розумiннi Сторонами його умов та
и.ках, якi мають однакову юридичЕу

у, надаються копiТ Щоговору, оформленiвlдгIовlдно до вимог законодавства.
8.5. Iншi умови, не передбаченi цим

законодавством. Щоговором, регулюються чинним

Мiсце знаходжеппя та реквiзити CTopiH:

OpzaH управлiння
Регiональне вiддiлення
Фонду держzвного майна
по Iвано-Франкiвськiй областi
м.Iвано-Франкiвськ,
вул.Сiчових Стрiльцiв, l 5

3берizач

'М.Прuслuснюк

Щержавнi органиl }ПОВНова2кенi па погодження Щоговору:
Г:I..,Рё9*уrrр авлiння МНС Украiни

ЧВЛiНня з питЕlнь н4дзвичайних ситуацiй та
захисту населення вiд наслiдкiв

Т катастрофи

2р?сел-ь*r-rдzl /:

облцержадмiнiстрацii
/

.2о/ор.

,!' -л^rлZ-:

}"; \+/J
З"":'

б;Щ-

Фопurф

Головний

Фiнансовий дирек
Начальник сБ

в

Юрист



^.

Акт
приЙмання - передачi

державного майпа, що не включено до статутного фонду
ВАТ "Iвано-Франкiвський м'ясокомбiнат"

м.Iвано-Франкiвськ * L0 - О5 2010

Орган управлiння майном - регiоЕtlльне вiддiлення Фонду державного майна по
Iвано-Франкiвськiй областi в особi начальника регiонального вiддiлення Присяжнюка
Миколи Васильовича, який дiе на пiдставi "Положення про регiоншlьне вiддiленrrя
Фонду державного майна Украihи", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 1 5 червIIя l 994 року ]ф4 12 та Haкirly ФДVfУ Na43-p вiд 02. 1 1 .2006р. , згiдно
iз договором про безоплатне зберiгання Ns5 вiд 20.05.2010 передав на строкове
зберiгання, а Зберiгач - ВАТ "Iвано-Франкiвський м'ясокомбiнат", яке знаходиться за
адресою: м.Iвано-Франкiвськ, вул.С.Петлюри,10 в особi директора Стороженка В.Г.,
прийrrяв на безоплатне зберiгання нижченаведене майно, яке не увiйшло до статутного

фонду ВАТ "Iвано-Франкiвський м'ясокомбiнат" i е державним майном:

тому числi iT iнженерно-технiчне та спецiалыrе облаliгlаt-ltlя
(дизель-агрегат, фiльтровентиляцiл"tне обладнання, захисrri пристроТ тощо):

а) захиснl ,ди цивlльного цивlльноl
назва захисноi

споруди
(сховище,

протиралiачiйне
укриття) та
облiковий i
iнвентарний

номери

Адреса розташування
захисноТ
споруди

Харакгеристика
захисноТ споруди

(MicTKicTb, клас (група),
plk введення в

ексшryатацiю тощо)

Балансова BapTicTb,
згiдно з документами

бухгалтерського
облiку
(грн.)

оцittка
ста lly

Булiвля
цивiльноТ
оборони

(сховище)
N932070

м.Iвано-Франкiвськ,
вул.С.Петлюри,10

Вiдокремлена споруда
на l50 чол.. загальна
площа - 2l 1м2., 3-го

кпасу, введено в
експлуатацlю _

3l.|2.1976p.

365,8l
Задовiльнлtt".l,

потребуе
ремоtI,гу

Сховище
(швидко
зведене)

м.Iвано-Франкiвськ,
вул.С.Петлюри,10

Знаходиться в
пiдвальному

примiщеннi будiвлi
iдалlьнi

57,9
Задовiльrrий,,

потребуе
ремонту

. Найменува.ння
lюкенерно-технlчного та
спецiшtьного обладнання

за-хисноТ споруди

кiлькiсть
ittжeHepHo-
технlчного

та
спецiшlьно

го
обладвання

(шт.)

IHBeHT
арний
номер

Харакгеристика
iюкенерно-

технtчного та
спецiа.ltьного
обладнання

(технiчнi
характеристики,
ptl( введення в
експлуатацlю

тощо)

Балансова
BapTicTb, згiдно з

документами
б5п<галтерського

облiку
(грн.)

Вентилятор ЕРН-49 7 4,з7

Прилад ДП 5 5 2,12

Насос РГ-57 1 0,з7

локальна система оп 1 l2,0l

Заслонка дрюсельна J 0,98



Фiльтр ФКУ 6
1,70

Електрощит З071-2 1 0,54

б) iнше державне маино (засоби зв'язку, майно формування обслуговуванню захисноТ
засоби iнди ьного

Найменування майна

Харакгеристика
майна

(технiчнi
характ9ристики, piK

введенн,I в

Балlансова
BapTicTb, згiдно
з документами

бу<галтерського
облiку(грн)

оцiнка
технiчного

стану

Радiостанцiя "Льон"

Газоаналiзатор ГМЩ-

Пiдсилювач оРТ-100

.Щрукарська гч{ашинка

Комплект апараryри
ппо п_164

Cltpella ГОП-164

Прилад ВПХР

Носилки меди.lнi

Палатка для прав.

Орган управлiнlrя
Регiональне вiддiлення ФЩМУ
по IBaHo-ФpaHKiBcbKiI'I областi
м.Iвано-Франкiвськ,

Зберiгач
ВАТ "IBaHo-ФранкiвськиI"r

лв.
\\;; \,^,\

/вул.Сiчових С,грiльцiв, 1 5

м'ясокомбiнат"
м.Iвано-Франкi
вул.С.Петлюр_{l0

Магнiтофон "Маяк" 1 0,88
2 0,1

Прилад И!-l J 0,74
l

0,25

l 0,77
l 0,,72

Апараryра ",Щtriпро
1,5,,

1
0,9l

1
1,15

1 0,002lз
2

Прилад МК-3 2 0,00025

Прилад ДП-24 4

Гучномовець 20 0,0068

Сейфи 2 0,0008
Телефоннi апарати 5 0,022

Ша(lа l 0,000з

Столи ll 0,002

Стiльцi 35 0,00з
з 0,000l

Лiхтарики 8 0,00053

Противогази 750

з
|,42


