
договIр
про безоплатне зберiгання протирадiацiйного укриття та

майна цивiльноi оборони, яке не ввiйшло до стаryтного капiталу
ТоВ 66IIIвейна 

фабрика "Щовiра"

м.Iвано-Франкiвськ .в 2J) ,) 2013р.

Регiона.ltьне вiддiлення Фонду державного майна УкраТни по Iвано-Франкiвськiй
областi, в особi начальЕика регiонального вiддiлення Жовнiра Зiновiя Григоровича, який дiе
на пiдставi Закону УкраiЪи "Про Фонд державного майна Украiни" вiд 09.|2.20|l Ns4l07-
VI та накzrзу ФД/tУ вИ 13.0б.2012 Nч77-р, (далi - Орган управлiння), з однiеТ сторони, та
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "II[вейна фабрика ",Щовiра" в особi директора
Шумило Н.О., який дiе на пiдставi Статуry, заресстрованого Щолинською
райдержадмiнiстрацiею вiд 11.02.2013 (далi - Зберiгач), з iншоi сторони, (у подальшому
pitзoм iменуються 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 щодо
зберiгання державного майна - захисноi споруди цивiльного захисту (протирадiацiйного

укритгя) та майна цивiльноТ оборони, яке знаходиться за адресою: Iвано-Франкiвська обл.,
м.,.Щолина, вул.Облiски,117 протягом строку дii цього ,Щоговору.

Склад, балансова (залишкова) BapTicTb та стан плайна визначаеться в
AKTi приймання-псредачi, 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 здiйснюе зберiгання майна безоплатно, витрати Зберiгача на зберiгання
майна Органом управлiнrrя не вiдшкодовуються.

2. Права та обов'язки CTopiH

2. 1. Збсрiгач зобов'язаний:
2.t.l. Прийняти вiд Органу управлiння на зберiгання майно, зtвначене у AKTi

приймання-передачi. Майно облiковувати на позаба-пансовому рахунку.
2.I.2. Вживати Bcix необхiдних заходiв для забезпеченнJI зберiгання та утримання

майна протягом строку зберiгання та пiдтримки його у постiйнiй готовностi до
використанIш за призначенням, згiдно з вимогами цормативних документiв.

2.1.З. Нести вiдповiдальнiсть за втрату (нестачу) або пошкодженшI майна, переданого
на зберiгання Зберiгачевi, вiдповiдно до цього ,Щоговору та чинного законодавства Украihи,
з моменту отриманнJI майна вiд Органу управлiнЕя до моменту його повернення.

2.I.4. Не допускати використання переданого йому Органом управлiння майна як
заставу, продавати або вiдчужувати ix iншим способом.
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2.1.5. Зберiгач не мае права передавати майно, вказане у цьому .Щоговорi, у
користування TpeTiM особам.

2.I.6. Надавати безперешкодний доступ на свою територiю та до майна
представникам Органу управлiння, а також представникам Управлiння Щержавноi служби
УкраТни з надзвичайних ситуацiй в Iвано-Франкiвськiй областi та Управлiння з питань
надзвичаЙних сиryацiЙ та у справах захисту населення вiд наслiдкiв ЧорнобильськоТ
катастрофи Iвано-Франкiвськоi облдержадмiнiстрацii, уповноважених здiйснювати
контроль за виконанням вимог нормативних документiв щодо стану готовностi захисних
споруд та утримання ik у нirлежному cTaHi, а також збереження майна.

2.1.7. Повернути майно Органу управлiння за першою вимогою останнього, HaBiTb
якщо передбачений .Щоговором строк не закiнчився. Майно мае бути повернуто у такому
cTaHi, в якому воно було прийнято на зберiганIuI з урахуванням його нормативного зносу
передбаченому для даного виду майна, що вiдповiдае вимогам нормативно-правових акгiв,

2.2. Зберiгач мас право:
2.2.|. Надавати пропозицii Органу управлiння щодо змiни умов зберiгання майна.

Змiни умов зберiгання майна оформлюються вiдповiдно до вимог пункту 7.6. цього
!оговору.

2.2.2. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни приймати рiшення з питань

утримання, вiдновлення та ремонту майна, якщо вони не суперечать вимогам цього
!оговору та вимогам нормативно-правових документiв.

2.3. Орган управлiння зобов'язаний:
2.З.|. Передати Зберiгачевi майно, зчtзначене в AKTi приймання-передачi, що с

додатком до цього Щоговору, на зберiгання не пiзнiше, нiж через три кчtлендарнi днi пiсля
набрання чинностi цим rЩоговором.

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

2,З,З. Надавати, разом iз Управлiнням ,Щержавноi служби УкраiЪи з надзвичайних
ситуацiй в Iвано-Франкiвськiй областi та Управлiнням з питань надзвичайних ситуацiй та у
справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильськоi катастрофи Iвано-Франкiвськоi
облдержадмiнiстрацii методичну допомогу Зберiгачу у здiйсненнi ним заходiв щодо
зберiгання переданого йому майна та утримання його у нiLлежному cTaHi.

2.4. Орган управлiння ма€ право:
2.4.1. У буль-який час вимагати у Зберiгача повернення майна, яке знаходиться на

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

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

за рахунок Зберiгача вiдповiдно до законодавства.
2.4.4. Отримувати вiд Зберiгача звiтнiсть про майно, що зберiгаеться, та Його стан

один раз на piK.

3. Особливi умови !оговору

3.1. Зберiгач не мае права користуватись майном, яке йому передано на зберiгання, не

за цiльоВим призНаченням. Даний ,Щоговiр не е пiдставою для використання Зберiгачем

перgданого йому майна для господарських, культурних та побутових потреб-
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Зберiгач, вiдповiдно до вимог Порядку використання захисних споруд
господарських, культурних та побутових потреб, затверджсного постановою КабiнеТу
MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 2009 р. Jф 253, може порушити питання щодо можливостi
використання переданого йому майна для власних потреб.

З.2. Майно, передане за цим ,Щоговором, не пiдtягас знищенню, KpiM випадкiв,
передбачених чинним законодавством.

3.3. Майно, передане за цим .Щоговором, не може бути предметом застави, на нього не
може бути звернено стягнення за претензiями кредиторiв.

З.4. Списання захисних споруд проводиться згiдно з Iнструкцiсю про порядок
списання непридатних захисних споруд, затвердженою постановою Кабiнеry MiHicTpiB
УкраТни вiд 8 квiтtlя 1999 р. Nч 5б7.

Вiдчуження i списання iншого майна, переданого Зберiгачевi вiдповiдно до цього
Щоговору, здiйсню€ться у порядку, встановленому законодавством щодо вiдчуження майна,

що н{lJIежить державi.
3.5. Зберiгача повiдомлено про yci властивостi переданого йому майна, особливостi

його зберiгання та утримання.
3.6. У разi розроблення проекry вiдведення земельноi дiлянки, на якiй розташоване

майно передане за цим ,Щоговором, Зберiгач зобов'язаний погодити цей проект iз

Управлiнням ,Щержавноi служби УкраiЪи з надзвичайних сиryацiй в Iвано-Франкiвськiй
областi щодо його вiдповiдностi вимогам по збереженню та утриманню захисноi споруди
(майна).

4. Вiдповiдальнiсть CTopiH

4.1. У разi порушення вимог,.Щоговору, Сторона несе вiдповiдальнiсть, визначену циМ

.Щоговором та (або) чинним законодавством УкраТни.
4.1.1. Порушенням Щоговору е його невиконанtш або нена,rежне виконання, тобто

виконання з порушенtшм умов, визначених змiстом цього .Щоговору.
4.|.2. Сторони не несуть вiдповiдальностi за порушення,Щоговору, якщо воно стtLлося

не з ix вини (умислу чи необережностi).
4.2. Зберiгач несе вiдповiдальнiсть за збереження, утримання i цiлiснiсть майна з

моментУ передачi майна на зберiгання i до моменту його повернення Органу управлiння. У
разi втрати (нестачi) або пошкодження майна (його частини), яке передане на зберiганrrя,

Зберiгач повинен вiдшкодувати Органу управлiння Bci пов'язанi з цим збитки та вiдновити

стан майна для подirльшого нilлежного використання за цiльовим призначенням.

4.з. Якщо внаслiдок пошкодженtш майна (iнженерно-технiчного та спецiального
обладнання захиснот спорули, засобiв зв'язку тощо) його якiсть змiнилась настiльки, що

воно не може бути використано за первiсним призначенням, Орган управлiння мае право

вiдмовитись вiд нього i вимагати вiд Зберiгача вiдшкодування його BapTocTi.

4.4. У разi неповерненtUI майна Органу управлiння за першою вимогою, Зберiгач

повинен виплатити Органу управлiння пеню (неустойку) у розмiрi
0,5 О/о BapTocTi маЙна за кожниЙ день затримки.

5. (Dорс-мажор

5.1. СтоРони погОдилисЬ, що У разi винИкненнЯ форс-маЖорниХ обставин, що не

залежать вiд волi cTopiH, а саме: военних дiй, землетрусу, повенi, Сторони звiльняються вiд

вiдповiдальностi au.ru"r*oBe або повне невиконання обов'язкiв за цим .Щоговором. ,Щоказом

дii форс-мажорних обставин с довiдка Торгово-промисловоi палати Украiни.
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б. Впрiшепня спорiв

6.1. yci спори, якi виникають щодо цього Щоговору або пов'язанi iз ним, вирiшуються
шляхом переговорiв мiж Сторонами. Якщо вiдповiдний спiр неможливо вирiшити шляхом
переговорiв, BiH вирiшусться В судовомУ порядкУ за встановленою пiдвiдомчiстю та
пiдсуднiстю такого спору вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

7. Щiя Щоговору

7.1.I-{ей 
'Щоговiр 

вважаеться укJIаденим i набирае чинностi з моменry його пiдписання
Сторонами та скрiплення печатками CTopiH, а також погодження Управлiнням .Щержавноi
служби Украiъи з надзвичайних ситуацiй в Iвано-Франкiвськiй областi та Управлiнням з
питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильськоi
катастрофи Iвано-Франкiвськоi облдержадмiнiстрацii.

7.2. Строк дiI цього Щоговору один piK.
7.3. Закiнчення строку дii цього ,Щоговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiдальностi за

його порушення, яке мtlло мiсце.
7 .4. У разi вiдсутностi заяви однiсi зi cTopiH про припинення або змiну цього !оговору

пiсля закiнчення строку його чинностi протягом одного мiсяця, Щоговiр вважасться
продовженим на той самий TepMiH i на тих самих умовах, якi були передбаченi цим
!оговором.

7.5. Якщо iнше прямо не передбачено цим Щоговором або чинним законодавством
Украiни, змiни у цей !оговiр можуть бути BHeceHi тiльки за домовленiстю CTopiH, яка
оформляеться додатковою угодою до цього,Щоговору.

7.6. Змiни, BHecеHi до цього ,.Щоговору, набирають чинностi з моменту пiдписання
Сторонами додатковоi угоди, погодженоi у порядку, передбаченому цим Щоговором.

7.7. Розiрванrrя .Щоговору здiйснюеться за згодою CTopiH шляхом укJIадання
додатковоТ угоди.

У разi прийнятгя законодавчих акгiв, норми яких змiнюють статус майна, змiну умов
цЬого Щоговору чи припинення його дii, Щоговiр пiдлягае перегляду за iнiцiативою однiеi iз
CTopiH.

7.8. Реорганiзацiя Органу управлiння чи Зберiгача не може бути пiдставою для змiни
УМоВ .Щоговору чи припинення його дiТ. У такому разi права та обов'язки CTopiH за
!оговором переходять до правонастуцникiв.

8. Прикiнцевi положення

8.1. Yci правовiдносини, що виникають з дii цього !оговору або пов'язанi iз ним, у
тому числi пов'язанi iз дiЙснiстю, укJIаденням, виконанням, змiною та припинецням цього
Щоговору, тлумаченням його умов, визначенtuIм наслiдкiв недiйсностi або порушення
.Щоговору, реryлюються цим Щоговором та вiдповiдними нормами чинного законодавства
Украiни.

8.2. Сторони несуть повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть в азаних ними у цьому
!оговорi реквiзитiв та зобов'язуються протягом п'яти робочих днiв у письмовiй формi
ПОВiдОмляти iншу Сторону про ik змiну, а у разi неповiдомлення несуть ризик настаншI
пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.



8.3. Щодатковi угоди та додатки до цього !оговору с його невiд'емними

частинамИ i маютЬ юридичнУ силу у разi, якщО вонИ викладенi У письмовiй формi,
пiдписанi Сторонами та скрiпленi ix печатками.

Yci виправлення у TeKcTi цього .Щоговору мають юридичну силу та можуть
враховуватися викJIючнО за умовИ, Що вони у кожному окремому випадку датованi,
засвiдченi пiдписами CTopiH та скрiпленi ix печатками.

8.4. Цей !оговiр складений при повному розумiннi Сторонами його умов та

термiнологii украiъською мовою У двох примiрниках, якi мають однакову юридичну силу
(один примiрник зберiгасться в Органi управлiння, другий - у Зберiгача).

Управлiнню ,Щержавноi служби Украiни з надзвичайних сиryацiй в Iвано-Франкiвськiй
областi та Управлiнню з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд
наслiдкiв Чорнобильськоi катастрофи Iвано-ФранкiвськоТ облдержадмiнiстрацii, якi

уповноваженi на погодження цього Щоговору, надаються копii Щоговору, оформленi

вiдповiдно до вимог законодавства.
8.5. Iншi умови, не передбаченi цим.Щоговором, регулюються чинним законодавством.

Мiсцезнаходження

Орган управлiння
Регiональне вiддiлення
Фонду державного майна
по Iвано-Франкiвськiй областi

та реквiзити CTopiH:

Зберiгач
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю ".Щовiра"
7 7 500, Iвано-Франкiвська обл.,
м.,Щолина, вул. Облiски,| |7

Щержавнi органи,

Управлiння,Щержавноi служби Украiни
з надзвичайних ситуацiй
в Iвано-Франкiвськiй областi

Н.О.Шумило

уповноваженi на погодження rЩоговору:

Управпiння з питань надзвичайних ситуацiй та

у справах захисту населення вiд наслiдкiв

Чернецький
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Чорнобильськоi катастрофи
Iвано-ФранкiвськоТ

В.Стебницький
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Акт
приЙмання - передачi

за договором про безоплатне зберiгання протирадiацiйного укриття та
майна цивiльноi оборони, яке не ввiйшло до статутного капiталу

ТОВ "Швейна фабрика "Щовiра"

м.Iвано-Франкiвськ *L?
орган управлiнпя майном - регiонtчIьне вiддiлення Фонду державного майна по

Iвано-Франкiвськiй областi в особi нач.lльника регiонiшьного вiддiлення Жовнiра Зiновiя
Григоровича, який дiе на пiдставi Закону УкраiЪи "Про Фонд державного майна Украiни"
ВiД 09.1,2.2011 J\Ъ4I07-VI та Haкzx}y ФДМУ вiд 13.06.20|2 Ns77-p, згiдно iз договором про
безоплатне зберiгання Ns 9 вiд.!ДsgраЕе 2013р. передав на строкове зберiгання, а
ЗберiгаЧ - ,o"up".r"o . обr.*.rОБ-ыIп*iд-ьнiстю '1L[вейна ффика ",Що-вiра", яке
знаходиться за адресою: Iвано-Франкiвська обл., м.,Щолина, вул.Облiски,117, в особi
директора Шумило н.о., прийняв на безоплатне зберiгання нижченаведене державне
майно:

а) захисну споруду цивiльного захисту:

б) iнше державне майно (засоби зв'язку, майно формування по обслуговуванню
захисноi споруди, засоби iндивiдуального захисry):

назва захиснот
споруди

(сховище,
протирадiацiйне

укриття) та
облiковий i
iнвентарний

номери

Адреса
розташування

захисноТ
споруди

Характеристика
захисноТ споруди

(MicTKicTb, клас (група),

рк введення в
експлуатацiю тощо)

Балансова
BapTicTb, згiдно
з документами

бухгалlтерського
облiку
(грн)

Оцiнка
стану

Протирадiацiйне
укриття N9З2984

Iвано-Франкiвська
об,п., м..Щолина,
вул.Облiски,1l7

Протирадiацiйне укритгя
. розташоване р

пцв:rльно.му примlщеннI
адмlнlстративно-

побутового коргrусу.
MicTKicTb - 600 осiб,

загzшьна площа - 839м2,
введене в експJryатацiю -

з1.1z.l975

Потребуе
капlтЕцьного

ремонту
(свiтлини

додаються)

Найменування майна
кiлькiсть

майна (rrrг.)

IHBeHT
арний
номер

Харакгеристика майна
(технiчнi

характеристики, plk
введення в

ексlrпуатацiю тощо)

Балансова BapTicTb,
згlдно з

документами
бухга;lтерського

облiку (грн)

Оцiнка
технlчного

стану

Пристрiй ВПГ 4 0,00l28
д1-5-Б l 0,00095 I

ддд-в 2 0,000l2
Пакети ИАП 81l 46 0,00044
Респiратор l00 0,00022
Печатка КП-7 1 0,0000l



Щодатки: копii свiтлин на з арк.

Орган Управлiння
Регiональне вiддiлення
Фонду державного майна
по Iвано-Франкiвськiй областi

gй- iltlо,rу"ел4

Зберiгач
Товариство з обмеженою вiдповiда_пьнiстю
"IIIвейна фабрика ",Щовiра"
7 7 500, Iвано-Франкiвська обл.,
м.Щолина, вул,Облiски,| |7

- Н.О.Шумило

,7

Печатка кII-92 2 0,00003

Штампи 1 0,0000l

Штампи КП-2 1 0,0000l

Аптечка И,Щ JJ 0,00027

СумкаГЛ-5 5,7 0,00055

Сумка caHiTapHa 31 0,00666

Носшгtки 7 0,00176

Шрифт 5 0,00209

Протигази бз9 0,03 13l

Протигази 389 0,01836

Протигази 5,7 0,00308

Протигази ПП-5 9 0,0005

костюм жiночий 26 0,02з,74

Чехол 6 0,00009

Фiльтр -) 0,00384

Щозиметр l 0,0006

Протигаз 200 0,01962

д(-4к 1 0,00008
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