
договIр
про безоплатне зберiгання захисноi спорули цивiльноi оборони -

сховища }tb З20б6, що не включено до
стаryтного фопду ВАТ ''Агромаш''

м.Iвано-Франкiвськ зl сiчня 2017 року

РегiоншьНе вiддiлеrпЯ Фонry державногО Maйra Уr9аrпл по Iвано-Франкiвськiй областi, в
особi в.о. начальника Регiонального вiддiлення Когутяка Володимира Бог!ановича, який дiс на
пiдставi ПоложеннЯ прО РегiоншlьНе вiддiленнЯ ФдмУ пО Iвано-ФранкiвськiЙ областi,
затвердженого Головою Фонду державного майна Украiни 19.07.2012, та наказу Ф!МУ вiл
18.11.2016 Nчl95-р, (далi - ОргаН управлiнНя), з одriеi сторони, та фiзи.пrа особа - пiдlриемець
ТриндохiР МихшiлО Васильович (iд.l,,tЪ 2185208315), який дiе нЪ пiдставi Свiдоцтва про
державнУ ресстрацiю фiзичноi особи-пiдприемця, виданого виконавчим KoMiTeToM IванЪ-
Франкiвськоi MicbKoi ради вiд25.02.2000, Ns 2 |l9 001 0001 009953, (далi _ зберiгач), з iншоi
сторони, (у подальШому разоМ iменуютьСя Сторони, а кожна окремо - Сторона), уклали цей
.Щоговiр про наступне.

1. Предмет Щоговору

1.1. Орган управлirпrя передае' а Зберiгач приймае на себе зобов'язання щодо
зберiганнЯ держЕrвноГо майна, а caI\,Ie: об'ект цивiльноi' оборони-сховище Ns з2066 площею
606 м.кв, яке знаходиться за адресою: м.Iвано-Франкiвськ, вул.Височана,l8 - державне майно,
що не включено в процесi приватизацii до статутного капiталу ВАТ "Агроуаrтr"lдаЛi - майно)
протягом строку дii цього rЩоговору.

Склад' балшlсова (заrrишкова) BapTicTb та стан майна визначаеться в
AKTi приймання-передачi, що е невiд' емною частиною даного .Щоговору.

1.2. Сторони виходять iз того, що Зберiгач при здiйсненнi-зберiгання майна, що е
предметом ,Щоговору, дотримуеться обмежень щодо користування i розпорядження майном,
вiдповiдно до цього,Щоговору.

1.3. Зберiгач здiйснюс зберiгання майна безоплатно,
майна Оргшrом управлiння не вiдшкодовуються.

витрати Зберiгача на зберiгання

2. Права та обов'язки CTopiH

2. 1. Зберiгач зобов'язаний:
2,1,L. Прийняти вiд Органу управлiння на зберiгання майно, зазначене у AKTi

приймання-передачi. Майно облiковувати на позабшlансовому рахунку та щокварталу
подавати до Органу управлiння звiт про його стан та використання.

2.|.2. Вживати Bcix необхiдних заходiв для забезпечення зберiгання та утримання майна
протягом строку зберiгання та пiдтримки його у постiйнiй готовностi до використання за
призначеЕням, згiдно з вимогап{и нормативних докуN{ентiв.

2,|.з. Нести вiдповiдапьнiсть за втрату (нестачу) або пошкодження майна, переданого на
зберiгання Зберiгачевi, вiдповiдно до цього ,,Щоговору та чинного законодu".r"u Украiни, з
моменту отрим€tння майна вiд органу управлiння до моменту його повернення.

2.|.4. Не допускати використання переданого йому Органом управлiння майна як
заст€tву, продавати або вiдчужувати ix iншим способом,

2,1.5. Зберiгач не мае права передавати майно, вказане
користування TpeTiM особам.

у цьому .Щоговорi, у

2,1.6. Утримувати передане йому майно на умовах .щоговору та вiдповiдно до вимог
Iнструкцii щодо утримання зЕlхисних споруд цивiльноi оборони у-мирний час, затвердженоi
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2.1.,7. Надавати безперешкодний доступ на свою територiю та до майна представникам
органу управлiння, а також представникам Управлiння дснс Украiни в Iвано-Франкiвськiй
областi та Управлiння з питань цивiльного зzжисту Iвано-Франкiвськоi облдержадмiнiстрацii,
уповноважених здiйснювати контроль за виконанням вимог нормативних документiв щодо
станУ готовносТi захисниХ споруД та утримання ix у належному cTaHi, а також збереження
майна.

2.1.8. Повернути майно Органу управлiпня за першою вимогою останнього, HaBiTb
якщО передбачений ЩогоВором стрОк не закiнЧився. МаЙно мае бути повернуто у такому cTaHi,
в якому воно було прийнято на зберiгання з урaхуванням його нормативного зносу
передбаченомУ дJUI даного виду майн8, Що вiдповiдае вимогаМ нормативно-правових aKTiB.

2.2. Зберiгач ма€ право:
2.2.|. Надавати пропозицii Органу управлiння щодо змiни умов зберiгання майна. Змiни

умов зберiгulннЯ майна оформлюються вiдповiдно до вимог пункту 7.6. цього,Щоговору.
2.2.2. У разi небезпеки вц)ати, нестачi або загрози пошкодження майна, Зберiгач вживас

вичерпних заходiв щодо його збереження та утримання.
2.2.з, Вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни приймати рiшення з питаI

утриманнЯ, вiдновлення та ремонтУ майна, якщо воЕи не суперечать вимогам цього [оговор|
та вимогilм нормативно-правових документiв.

2.3. Орган управлiння зобов'язаний:
2.з.L ПередатИ ЗберiгачеВi майно, зазначене в AKTi приймання-передачi, Що € додатком

до цьогО ,Щоговору, на зберiгання не пiзнiше, нiж через три к.rлендарнi днi пiсля набрання
чинностi цим,Щоговором.

2.з,2, Здiйснювати контроль за виконанням Зберiгачем вимог нормативних документiв,
цього.Щоговору щодо зберiгання переданого йому майна,

2.З.З, Н4ДаВати, рЕВом iз Управлiнням .ЩСНС Украiни в Iвано-Франкiвськiй областi та
Управлiнням з питань цивiльного захисту Iвано-Франкiвськоi облдержадмiнiстрацii
методичнУ допомогУ ЗберiгачУ у здiйснеНнi ним за<одiв щодо зберiгання переданого йому
майна та утримЕlння його у нaлежному cTaHi.

2.4, Орган управлiння мае прсlво:
2.4.1. У будь-яКий чаС вимагатИ у ЗберiгаЧа повернення майна, яке знаходиться

зберiганнi (всього або його частини).
2.4.2, У разi погiршення стану та ефективностi використання майна вимагати

Зберiгача вжиття заходiв щодо усунення недолiкiв, якi виникли при зберiганнi.
2.4.з. Вимагати вiдшкодування збиткiв, завданих втратою або пошкодженням майна, за

рахунок Зберiгача вiдповiдно до зzконодавства.
2.4.4. Отримувати вiд Зберiгача звiтнiсть про майно, що зберiгаеться, та його стан.

3. Особливi умови Щоговору

3.1. Зберiгач не мае права користуватись майном, яке йому передано на зберiгання, не за
цiльовим призначенням. ,Щаний .Щоговiр не е пiдставою дJUI ""*opr"ru""" Зберiгачем
переданого йому майна дJIя господарських, куJьтурних та побутових потреб.

зберiгач, вiдповiдно до вимог Порялку використання захисних споруд для
господарських, культурних та побутових потреб, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 2009 р. Jф253, може порушити питання щодо можливостi
використання перед€lного йому майна для власних потреб.

З,2. Майно, передане за цим .Щоговором, не пiдлягас знищенню, KpiM випадкiв.
передбачених чинним законодавством.
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3,3, Майно, передане за цим .Щоговором, не може бути предметом застави, на нього не
може буги звернено стягнення за претензiями кредиторiв.

3,4, Списання зЕжисних споруД проводиться згiдно з Iнструкцiею про порядок списання
непридатних зzlхисних споруд, затвердженою постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 8
квiтня 1999 р. Ns 567.

3,5, Зберiгача повiдомлено про yci властивостi переданого йому майна, особливостi його
зберiгання та утримання.

3,6, У разi розробленн проекту вiдведення земельноi дiлянки, на якiй розташованемайнО передане за циМ,Щоговором, Зберiгач зобов'язаний погодити цей проект iз Управлiнням
дснС Украiни в Iвано-Франкiвськiй областi щодо його вiдповiдностi вимогам по збереженню
та утримzлнню захисноi споруди (майна).

4. Вiдповiдальнiсть CTopiH

4,1, У разi порушення вимог.щоговору, Сторона несе вiдповiдальнiсть, визначену цим
.Щоговором та (або) чинЕим з аконодавствоrrг Укра.r.ни.

4,LL Порушенням ,Щоговору € його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням р(ов, визначених змiстом цього rЩоговору.

4,1,2, СТОРОНИ Не НеСУТЬ ВiДПОВiдальностi за порушення Доiовору, якщо воно стчrлося не
з ix вини (рлислу чи необережностi).

4,2, ЗбеРiГаЧ ЕеСе ВiДПОВiДаrrьнiсть за збереження, утримання i цiлiснiсть майна змоменту передачi майна на зберiгання i до моменту його по"Ърr.""я Органу управлiння. У
разi втраТи (нестачi) абО пошкодження майна (йоiО частини), яке передане на зберiгання,
Зберiгач повинен вiдшкодувати Органу управлiння Bci пов'язанi з цим збитки та вiдновити
стан майна дJUI подальшого нЕtлежного використання за цiльовим призначенням.

4,3, Якщо внаслiдок пошкодження майна його якiсть змiнилась настiльки, Що воно не
м_оже бути використано за пер iсним призначенням, Орган управлiння ма€ право вiдмовитись
вiд нього i вимагати вiд Зберiгача вiдшкодування його BapTobTi-.

4,4, У разi неповернення майна Органу упрu"пi"rя за першою вимогою, ЗберiгачповинеН виплатитИ Ор анУ управлiннЯ пенЮ (неустойку) у розмiрi0,5 Уо BapTocTi маЙна за кожниЙ день затримки.

5. Форс-мажор

5,1, СторОни погодИлись , що У разi виниКненнЯ форс-мажорних обставин, що не
залежатЬ вiд волi cTopiH, а cal\,le: воснних дiй, землеТРУсУ, повенi, СтЬрони звiльняються вiд
ВiДПОВiДаЛЬНОСТi За ЧаСТКОВе або повне невиконання обовiязкiв за цим ,щЪговором. .щоказом дii
форс-мажорних обстztвин е довiдка Торгово-промисловоi палати Украrни.

б. Вирiшення спорiв

6,1, Yci спори, якi виникаоть щодО цьогО ,ЩоговорУ або пов'язанi iз ним, вирiшуються
шляхом переговорiв мiж Сторонами. Якщо вiдповiдний спiр неможливо вирiшиiи шляхомпереговорiв' BiH вирiшуеться в судовомУ порядкУ за встановленою пi!вiдомчiстю тапiдсуднiстю такого спору вiдпо iдно до чинного законодавства Украiни,

7. Щiя.Щоговору

7,1, Щей .Щоговiр вважаеться укладеним i набира€ чинностi з моменту його пiдписання
Сторонами та скрiплення печатками CTopiH, а також rо.од*"""я Управлiнням дснС Украiни
в Iвано-Франкiвськiй областi та Управлiнням з питань цивiльного .u*""ry Iвано-ФранкiвськоТ
облдерж4дмiнiстрацii.
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7,2. Строк дii цього ,Щоговору один piK.

7.3. Закiнчення строку лii цього ,Щоговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiдальностi за

його порушенЕя, яке мало мiсце.
7.4,У разi вiдсуТностi змвИ однiеi зi 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 сЕlмих умовах, якi були передбаченi цим

.Щоговором.
7.5. Якщо iнше прямо не передбачено цим ,щоговором або чинним законодавством

УкраiЪи, змiнИ У цей .ЩоговiР можуть бути BHeceHi тiльки за домовленiстю CTopiH, яка

оформляеться додатковою угодою до цього .Щоговору.
': ,6. Змiни, BHeceHi до цього .Щоговору, набирають чинностi з моментУ пiдписаннЯ

сторонами додатковоi угоди, погодженоi у порядку, передбаченому цим.щоговором.
7 .7 . Розiрвання .Щоговору здiйснюеться за згодою CTopiH шляхом укладання додатковоi

У'ОО'У 
разi прийнят-гя законодавчих aKTiB, норми яких змiнюють статус майна, ЗМiНУ УМОВ

цьогО ЩоговорУ чи припиНення йогО дii, Щоговiр пiдлягас перегляду за iнiцiативою однiсi iз
CTopiH.

7,8. Реорганiзацiя Органу управлiння чи Зберiгача не може бути пiдставою для змlни

умов ,Щого"ору," ,rр"rr""ёr"я його дii. У такомУ разi права та обов'язки CTopiH за,Щоговором Y
переходять до правонаступникiв.

8. Прикiнцевi положення

8.1. Yci правовiдносини, що виникають з дii цього,Щоговору або пов'язанi iз ним, у тому

числi пов'язанi iз дiйснiстю, укладенням, виконанням, змiною та припиненням цього

.Щоговору, тлуlt{аченняМ йогО yI\(oB, визначенняМ наслiдкiв недiйсностi або порушення

.Щоговору, регулюються цим .Щоговором та вiдповiдними нормzll\dи чинного законодавства

УкраiЪи.
8.2. Сторони несуть повну вiдповiда_пьнiсть за правильнiсть вказаних ними у цьому

.Щоговорi реквiзитiВ та зобов'ЯзуютьсЯ протягоМ п'ятИ робочиХ днiв У письмовiй формi
повiдомляти iншу Сторону про iх змiну, а у разi неповiдомлення несуть ризик настання

пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.
8.3. Додатковi уiоди та додатки до цього Щоговору е його невiд'смними частинами i

маютЬ юридичну силу у разi, якщо вони викJIаденi у письмовiй формi, пiдписанi Сторонами та

скрiпленi ix печатка.trли. v
Yci виправлення у TeKcTi цього .Щоговору мають юридичну силу та можуть

враховуватися виклЮчно за умови, що воЕи у кожному окремому випадку датован1, засвrдченr

пiдписами CTopiH та скрiпленi iх печаткап.{и.

8.4. ЩеЙ,ЩоговiР складениЙ при повнОму розумiннi Сторонами його умов та термiнологiТ

украТнською мовою У д"о* примiрниках, якi мають однакову юридичну силу (один примiрник

зберiгаеться в Органi управлiння, другий - у Зберiгача).
управлiнню Дснс Украiни в Iвшrо-Франкiвськiй областi та Управлiнню з питань

цивiльного зa1мсту Iвано-Франкiвськоi облдержадмiнiстрачii, якi уповноваженi на погодження

цього ,щоговору, надаються копii Щоговору, оформленi вiдповiдно до вимог законодавства.

8.5. Iншi уI!{ови, не передбаченi цим.Щоговором, регулюються чинним законодавством.



OpzaH управлiння
Регiонаrrьне вiддiлення
Фонду державного майна

Мiсце знаходження та реквiзити CTopiH:

Зберizач
Фiзична особа - пiдприсмечь
Триндохiр Михайло Васильович
м.Iвано-Iвано-Франкiвськ, вул...Щовженка,

бул 8, корпус 2,кв.274

М.В. Трuнdохiр

,.Щержавнi органи, уповноваженi на погодження .Щоговору:

Управлiння з питань цивiльного захисry
IB апо-Франкiвськоi облдержадмiнiстр ацii

'| В,стЕВrtЦЦбhиЙ

л

по lвано-Франкiвськiй областi
м,Iвано-Франкiвськ,
вул.Василiянок,48

В.о. Hйta

ý_/8-rБi'*

Управлiння ЩСНС У

\"^Ъ,*)
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Акт
приЙмання - передачi

державного майна, що не включено до статутного капiталу
ВАТ "Агромаш"

м.Iвано-Франкiвськ 3 | сiчня 2017

Орган управлiння майном - регiона_rъне вiддiлеlпrя Фоllд, державного Marhra Уr9аrrпа по IBaHo-
Франкiвськiй областi, в особi в особi в.о. начaльника РегiЬна;rьного вiддiлЙня Когутяка
Володимира Богдановича, який дiе на пiдставi Положення про Регiональне вiддiлення ohMy

затвердженого Голово Украiни
iд 18.11.20lб JФ195-р, зоплатне
7 року передав на стро фiзична
Мю<айло Васильович, M.IBaHo-

Франкiвськ, вул.,Щовженка буд.8, корпус 2, кв.274, прийняв на безоплатне зберiгання
нижченаведене майНо, яке не увiйшло до статутного капiтаrrу ВАТ "Агромаш'' i е державним
майном:

спо цивrльного цивlльноr ни
назва захисноi

споруди
(сховище,

протир4дiацiйн
е укриття) та
облiковий i
iнвентарний

номери

Адреса
розташування

захисноi
споруди

Характеристика
захисноi споруди

(MicTKicTb, клас (група),
рк введення в

експлуатацiю тощо)

Бшlансова
BapTicTb, згiдно
з документами
бухга-птерськог

о облiку
(тис.грн.)

Оцiнка
стану

Сховище
Jф320бб

M.IBaHo-
Франкiвськ,

вул.Височана,18

MicTKicTb - 900 чол.,
загirльна площа
бOбм,кв., введено в
експлуатацiю у
1975роцi

Незадовiльний
Зшlите водою,
аварiйне.

Орzан управлiннл
Регiона,пьне вiддiлення
Фонду державного майна
по Iвано-Франкiвськiй областi
м.Iвано-Франкiвськ,
вул.Василiянок,48

3берizач
Фiзична особа - пiдприемець
Триндохiр Михайло Васильович
м.Iвано-Iвано-Франкiвськ, вул...Щовженка,
буд 8, корпус 2,кв.274

В.Коzуmяк М.В. TpuHDoxip
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