
про безоплатне
протирадiаlliйl ног0

м.Iвано-Франкiвськ

договIр
зберiгання об'€,lс,l,а цивiльtlоi оборони -
уl(рl|,гтrl

Or ц 2019 року

На вrжонання накtlзу Фонду де|])кавного ]\4a1-1Ha Украiни вiл 09.01.20l9 лъll Регiональне
вiлцiлення Фонlry лержirвttсlго п,lltйгtа Yrtpallr.l по IBatlo-(>par-rltiBcbKiй областi, в особi начtцьникаРегiонально ви.tа, який дiс на пiдставi Положення проРегiональне областi, затвердженого Головоlо Оонду
державного t управлiння), з однiсi сторони, та Смсrанюк
олег Волод живаlll{я якого заре€строване за адресою: IBaHo-Франкiвська нниченка, буд.5/t iy подuпьшому разом iменуlоться
Сторони, а кожна окремО - Сторона), враховуlочи лLIсТ ФдмУ вiд 06.02.20l9 J\!i0-20-2З80 уклали
чей !оговiр лро наступне.

l. lIрс.лпrет lоговору

1.1. Орган управлiння переда€, а Зберiгач
об'скта цивiльноi оборони - протирадiацiйного .

контори за адресою: Iвано-Франкiвська область,
протягом строку дii цьогtl .Щоговuру.

прltйпtае на себе зобов'язання щодо зберiгання
укриттЯ в напiвпiдВальномУ примiщенrri булiвлi

пl.Коломия, вул..Фабрична, l0 (лалi - MaiiHo)

та утрL{мання NIaI"IHa

до використання за

2.1 . Зберiгач зобов'язаний:
2.1,1. ПриЙняти вiд Органу управлiнttя на зберiгання

передачi. MaliHo облiковуватlr на позабалансовому рахунку
управлiння звiт про його стан Til вIIт(орI,Iс.гання,

Склад, балансова (залишкова) BapTicTb l,а стан майна вI4значаеться в
AKTi приймання-передачi, що с невiд'спlнt)tо tIастIlною даtIого !оговору.

1,2. Сторони вlIходять iз тогсl, шсl Зберiгач прll злiйсненнi збiрiгання майна, що с предметом
.Щоговору' дотрип,IустЬся обмехtеНь lцодО кOрlIсIуванНя l розпо|]ЯдженнЯ майном, вiдповiдно до цього
!оговору.

l.з. Зберiгач здiйсttt1,1с,зберiгання п,tttйна безоплатно, влlтрати Зберiгача на зберiгання пtайна
Органом управлiння не вiдшкодов),ютьсл.

2. Права l,a обов'llзtслl C,1.o;rill

майно, зазнаL]ене у AKT.i приi-tьtаltl.tя-
та щоI(вартfuтту подавати до органу

2.1 .2. Вх<иватlt Bcix необхiдних заходiв для забезпечеI{ня зберiганttя
протягом строку зберiгання та ttiд,I рt,tмки його у пос.гiйrнiй гоr.овностi
призначенняN,l, згlдно з B1,1N,loI,aI\4ll HopMa,1.1,1l]Flltx доl(умен l lB.

2.1 .З. Нести вiлповiдtt.ltьttiс гь за B,IpaTy (нес,rачу) або пошкод)(ення майна, цереданоI.о на
зберiганнЯ Зберiгачевi, вiдгtовi.tllО до цьогО flоговорУ la чIlFIногО заl(оно,IlавсТва YKpai'Hi, з MoNleHTy
оl,римання Mal,"IHa Bi;t оl,^гану ylrpaB.ltiHtl;t ,IO ]\IoMlL.H.l,y йоl-о llовернеtlня.

2.1.4. Не лоIIускатIl вI,1Iiо|)исганttя tlсреланогсl йсrму Органtlм управлiння майна яI( заставу,
продавати або вiдчуzi),вц-I-tl jх ittItlItпt спtlссlболi.

2,1.5. Зберiгirч lle'п-titc Il|]aBil пере,,tiil]il-г}I пlайно, вкllзilнс у ttbOMy !сlговорi, у I(ористування TpeTiM
особам.

2.1.6. Утримуватл{ пL]редаttе йоплу пtttйtlо lta yпtoBax /{оговору та вiдповiдно до Вимог з питаI{ь
використання та облiку фоrrду захисllrlх споруд rlивiльного захисту, затвердженI{х наказоNI
MiHicTepcTBa внутрiшltiх справ УкраТrlи 09.07.20l8 

^г9 

579 та заресстроваl{их у MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 30.07.20l8 зtr Ng 879/323З l .

2.1.7. Надава,ги безперешкодIIи}"t доступ на cBolo тсриторilо та дtl лlайна представникам Оргаrrу
управлiння, а ,гаl(оп( представltиl(аN{ YllpaB;rittttя ДсtiС УrсраТни в Iвано-ФранкiвськiЙ
областi та Управ.ltitltrЯ:] пlIтанЬ цивiльногО захllстУ Iвано-ФраНкiвськоi обласноi державноiалмiнiстрацii, уповнt-lвtl)Iiе}II.Iх зiliйснк-lвttтl4 l(oHTpo,J]b зtl виliоItан}lям вlIмоГ нормативнI,1х докупtентiв
щодо стану гoTotsHocTl ,JaxItctlIrx СrrОР}д та ),l,ридlаIlItя iх у lta,relliнoMy cTaHi, а також збереженltя tvtaйtla.

2,1,8, Повер}lутI,t пtaiitttl Оргаrlv _уrlравлitrнл Ja перцlоlо вl,rNlогок] останнього, HaBiTb якщо
передбачениit {огсlвtlрt,l,vl c,Il)oli ltc закirtчltвся. Ma1-1Ho пlас бутlr Ilol]eplryTo у такому cTaHi, в якому воно



z
було прийнято на зберiгання з урахуванням його норма.гивного зносу передбаченому для даного
виду майна, що вiдповiдас вимогам нормативно-правових aKTiB,

2.2. Зберiгач ]\,tа€ право:
2.2.1. НадаватtI пропозичii Органу управrliння щодо змiни умов зберiгання майна.

зберiгання майна оформлюltlться вiдповiдно до виNlог пункт 7.6. цього !оговору.
3мiни умов

2,2.2. у разi небезпеки втрати, нестачi або загрози поtUкодження майна, Зберiгач вживае
вичерпних заходiв шlодо його збереження та утрI4мання.

2,2.з. Вiдповiлно до виl\40г чинtlOг0 закOнодавства УкраТни приймати рiшсння з питань
утримання, вlдновлен}lя та реп4онту мuйllа, яl(що вони lle суперечать вимогам чього !оговору та
вимогам нормaTLIBHo-пpllBoB}1х дсlкументi в

2.3, Орган управлiltttя зобов'язаtIиii:
2.3.1. Перелати Зберiгачевi майttо, зазl]ачене в AKTi приймаttrrя-передачi, що едодатком до цього

lоговору, на зберiгаНня не пiзнiше, нiж череЗ три каленДарнi днi пiсля набрання чинностi цим
!оговором,

2.3.2. ЗдiйснюватI-l контролЬ за вLIконаI{ням Зберiгачем вLIмоГ нормативних докуменТiв, цього
!оговору щодо зберiгання переданого йому майна.

2.3.3. Надавати, разом iз Управлiнням !СНС Украiни в Iвано-Франкiвськiй областi та
управлiнням з питань цItвiльного захlrсту Iвано-Франкiвськоi облдержадмiнiстрачii методичну
допомогу Зберiгачу у здiйсненнi ним заходiв щодо зберiгання переданого йому майна та утримання
його у належному cTaHi.

2.4. Орган управлiння мае право;
2.4.|. У бУДь-якltir час вI{I\{агатлl у Зберiгача повернення майна, яке знаходиться на

(всього або його частини).
2.4.2. У РаЗi гrОгiршt'ння стану та ефективностi вltкорис],ання плайtна вимагати вiд

вжит,гя заходiв щодо ус]у}rенltя нсдсlлiкiв, якi винlлкли при зберiганнi.
2.4,3, ВИмагатtt вiдшкодування збlл,гкiв, завданих вl*ратою або пошкодженням майна,

Зберiгача вiдповiдно до закоtlодавства.
2.4.4. отрлlмувати вiл Зберiгача звiтнiсть про майно, що зберiгасться, та liого стан.

зберiганнi

t Зберiгача

за рахунок

3. Особ"rrивi упtови .Щоговору

3.1. Зберiгач не мас права корисlуватись майном, яl(е t"loмy передано на зберiгання, не за
цiльовим призначенНяпл. lаниЙ Щоговiр не с пiлставою дJlл використання Зберiгачем переданого йому
майна для господарськLтх, l(уJIьтурних та побу,гових потреб.

зберiгач, вiдповiдно до вимог Порядr<у виl(ористання у пlлlрний час захисних споруд цивiльного
захиOту для господарських, культурних та побутових потреб, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд l0 березня 20 l7 N9 l38, може порушити питання щодо можливостi використання
лереданого йому майгtа для власlIих потреб.

3.2. Майно, передаIlе за циNl !огсlвором, гtе пiдлягltс з|Iиtценl{tо, KpiM випадкiв, передбачених
чи}Iним закоl lодавство]\l.

3.3. Майно, псредаrllе ,]а ц|.,tм flоговороьt, Ele t\lоже бути пре.аметоI!l застави, на нього не може бути
звернсно стягtIеItllя за пlэетеttзiяьrлt кредиторiв,

3.4. Виклlочеt{ня протираriачiйного укрLIття з облiку, rРоrrду захисних споруд здiйснlосться
вiдповiдно до п.2'7 Порялку створсння, утр}INlання фонду захисних споруд цивiльного захисту та
ведення його облiку, загверлженоlо посгаtrовоrо Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l0 березня 20 l7 Ns
l 38.

3.5. Зберiгача повiдомлено про yci властttвостi переданого йому майна, особливостi його
зберiгання та утримання,

3.6. У разi розроблення проекту вiдведенttя земельноi дiлянки, на якiй розташоване майно
передане за цим !оговором, Зберiгач зобов'язаний погодити цеt'l проект iз Управлiнням.ЩСНС Украiни
в Iвано-Франкiвськiй областi цlодо його вiдповiдностi вимогапл по збереженню та утриманню захиснот
споруди (майна).
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7.8. Реорганiзашiя О;lгану управлiння чи Зберiгача не може бути пiдставою для змiни умов

flоговору чи припинення йоt,о лii. У r,aKoMy разi права та обов'язl<и CTopiH за !оговором переходять до
правонаступн икi в.

8. Прикiнчевi положення

8.1. Yci правовiдносиtlи, tl(o вIlнtII(ають з дii цього !оговору або пов'язанi iз ним, у тому числi
пов'я3анi iз дiйснiстlо, укладенI,Iям, виI(онанням, змiною та припиненням цього !оговору, тлумаченням
йсlго умов, визначеtlням наслiдкiв ttедiйсttостi або порушення Щогсlвору, регулюються цим !оговсlром
та вiдповiдними нормами чиIlного законодавства УкраТни,

8.2. Сторони несуть повIIу вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказаних ними у цьому !оговорi
реквiзитiв та зобов'язуIоться протягом п'яти робочих днiв у письмовiй формi повiдомляти iншу
сторону про iх змiну, а у разi неповiдопtлення несуть ризик настання пов'язаних iз ним несприятливих
наслiдкiв.

8.3, lолатковi уголlt,га додаткIj до цього Щогсlвору с його невiд'смними частинамtr iмають
юридичну сlrлу у разi, якщо BoHlt викладенi у письмовiй формi, пiдпltсанi Сторонами та скрiпленi ix
печатка]!Iи.

Yci вилравлення у TcKcTi rlього !оговору маюlь юр}lдичну силу та можуть враховуватися
викJIючно за умовr{, що вонII у кожноtиу окремому випадку датованi, Засвiд.lgцi пiдписами CTopiH та
скрiпленi Тх печатками,

8.4. I]ей !оговrр складений при повному розумiннi Сторонами його умов та термiнологii
украiнськоЮ ]!rовоЮ У двох примiрнlлках, якi мають однакову юридлlчну силу (один примiрник
зберiгаеться в Органi управлiння, лругllй - у Збсрiгача).

управлiнню дснс Уlсраiни в Iвано-Франltiвськiй облаотi та Управлiнню з питань цивiльного
захистУ Iвано-ФраНкiвськоi облдеря<адмiнiстрашii, якi уповноваженi на погодження цього .Щоговору,
надаються копii !оговору, о(lорплленi вiдповiдно до вимог законодавства.

8,5. Iншi y]\{oBll, не передбаченi цllпr !оговором, регулюlоться чLIнним законодавством.

l'I i с цс зн it xo/l)ltc l l I l я,l,a pclcB iз и,1,1 l C,1.o pi tl :

Зберizач

Сjk шан ю к Ол ez В ол od uмu ров чч

lвано-Франкiвська область
м.Колопtия,
вул.. Вололимира Вlrнниченко, бу л.5l I

с

.ltttp Солоttчttа

2l[ержав lli орга Hl|, упо вI{оваrкспi на погод;кеtl ltrl !оговору:

Упра в.п i ll ня ] tl Ir-га н ь цllвiльного захrlс.I.у
IBaHo-f ра н fy.zoi облдержадм iHicTpa uii

С YKpaTHll
Kl1,1 oo.I]ilc,tl

цькац
!ара ai

|ttч 6
>7пнzl'?сэrrD

ai-ё^ ,FY,оrо

2ш

OpzaH управлittttя
регiональне в iлдiленttя
Фонлу державноl,о пlайна

iй облас,гi

/. /)емf,;,1
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Акт
1rриЙNIання - llере.Ilачi

об'скта цltвiльноi оборони - протирадiацiйного укриття

rr. Itоло.лtил о7 aJ zotg

Орган Управлiння майном - Регiональне Вiдli,,tення Фонду державного майна Украi.ни по IBaHo-
Франкiвськiй областi в особi начапьника Регiонального вiддiлення Солонини Володимира Федоровича,
який дiс на пiдставi Положення про Регiональне вiддiлення Ф!му по Iвано-Франкiвськiй областi,
затвердженого Головою Фонду державного MairHa Украiни l9,07,2012 року, згiдно iз договором про
безоплатне зберiгання uiд оL а3 20l9 року передав на строкове зберiгання, а Зберiгач -
сметанюк олег Володимировl{ч прийняв на безоплатне зберiгаltня нижченаведене державне майно:

* - BapTicTb майна визначсна TоВ "Мiжнаролна коIlсtlлтинтова компанlя - Оцiнка" при здiйсненнi
незалежноi оцirrки вартос,гi майна сдиного майнового комплексу колишнього державного
пiдприсмства "Коломийсыса паперова фабриriа" cTaнo]tt на 3 1 .05,20 l 8.

Oplut t у ttpu B-,l i t t tt я Зберiluч

С.ч е пш t ю к Ол ez В ол оduмпров uч

Iвано-Франкiвська область
м.Коломия,
вул.. Во.ltодимира Винниченка, бул.5l l

чр Солонtttttt

назва захиснот
споруди

(сховище,
протирадiацiйне

укриття) та
облiковий i

iнвентарний
номеDи

Алреса
розташування

захисноl
споруди

Характеристика
захисноi спорудt1

(пlicTKicTb, клас (група ),
plk введеltня в

експлуатачitо тощо)

Балансова
BapTicTb, згiдно з

локументами
бухгалтерського

облiку
(тис,грн.)

оцiнка
стану

Протирадiацiйне
укриття

в
напiвпiдвальном

у примiщеннi
булiвлi контори

Iвано-Франкiвська
область,

м.Колоплия,
вул.Фабрична,l0

0.00l *

Примiщення
будiвлi контори,
в якому
знаходиться
ПРУ перебувас в
непридатному до
експлуатачii
cTaHi (частково
зруйtrоване)


