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На виконаrшя наказу Фонду дер)кавного майtна УкраТни вiд 09,01.20l9 Jф1l Регiокалrьне
вiддiлешrя Фонлу державною маiтна Украiни по Iвано-Франкiвоькiй областi, в особi начiчьника
Регiонального вiддiлення Солонини Володимира Федоровича, який дiе на пiдставi Положення про
Регiональне вiддiлення ФЩМУ по Iвано-Фраrrкiвськiй областi, затвердж9ного Головою Фонду
державного майна УкраТни l9.07,20l2 року (далi - Орган управлiння), з однiсi сторони, та
сметанюк олег Володимирович (далi - Зберiгач), мlсце проживання якого зареестроване за адресою:
lвано-Франкiвська область, м.Коломия, вул.Володимира Винниченка, бу1,5l1 (у полальшому ]азом
iпленуються Сторони, а Ko)tнa ol(peпro - CTopolla), враховуючи лист ФдмУ вiд 06.02.20l9 N9t0-20-
2З80, уклали чей Щоговi1,1 про наступIIс.

l. ПредпlетдогоlJOру.

1.1. ОргаН управлiьlнЯ Mat"ItioNr пеl)едас, а Зберiг,аЧ прлtймас державне майно - берегоукрiплення,
яке знаходиться за адресою: Iваrrо-Франкiвська обл., м.Коломия, вул.Фабрична, l0 та зобов'язчgься
Зберiгати i повернуги його в cxopoнHocTi та в установленi ципл[оговсlром строки,
BapTicTb майна, що передаеться Зберiгачу становить б01712,01 грн. без шВ. BapTicTb визначена ТоВ
"Мiжнародна консатгингова компанiя - Оцiнка" при злiйсненнi незалех<ноТ оцiнки BapTocTi майна
€диного майнового комплексу колиlпнього дерх(авного пiдприсмства "Кологчтийська паперова фабрика''
станом на 31.05.20l8.

1,2. Зберiгач не вправi корист}tsатись i розпоряддатись переданим на зберiганlя майном.
1.З . Перелача майна TpeTiM особапt Nlожлива лише у разi письмовоТ згоди Органу управлiння майном .

2. Права Trt обов'язtсll cTo;riH

Орган управгIiнllя майном пlilс праlrо:

2.1 Огрипtувам вiд Зберiгача щоt(вар,гаJlt,ну звiтнiс,гь гlро tчlайно , що збсрiгасl,ься.

2,2 У разi погiршення стану пtайнl вlIпIагати вiд Зберiгача в}ItI{ти заходiв щодо полiпшенrul
умов rf зберiганrrя.
2,З У буль - який час ставити вимогу про розlрваншI договору та поверненt{я
че Зберiгача за один мiсяць.
2.4 У разi використання Зберiга.tешt майна всупереч умовам п.п. |.2. та
прип}{нення його дiТ i вiдшкод}ъання заподiяних збиткiв.

Орган чправлiння майном зобов'язаний:

2.5.Перелати майно на зберiгання одночасFIо з пiлписанням цього Щоговору.

2.б Коггролювати стан зберiганl;я jIержавного lr,taйla.

майна, попередивIlIи про

1.3. .Щоговору вимагати



Зберiга:l зобов'язаццй :

2.7.прийняти Ви оргаку управлiнrrя майном на зберiганrrя майно, зазначене у ггункгi 1.1 Щоговору.
2.8, Зберiгати майно протягом строку, перелбаченого уI\4овами договору.
2.9. ПовеРнути майНо на перШу вимогУ ОргаlrУ управлiнrrЯ майном, HaBiTb якщо передбачений
!ОГОВОром строк не закiнчився. Майно мас буги повер}г}те Органу управлiнrrя в такому cTaHi, в якоIчry
воно було приЙняте на зберiгання з урахуванFuIм змiни його природних властивостей.
2.10. Нести матерiа_пьну вiдповiдальнiсть за втраry, пошкодження або нестачу майна.
2.11. Вести окремий бцга,чтерський облiк майна та на вимоry Органу управлiння майном подавати
пиоьмовий звiт про стан збереження майна,
2.|2, У разi необхiдностi негайно повiдомити Орган управлiння майном про необхйнiсть змiни умов
зберiгання майна i отримати його вiдповiдь. У разi небезпеки втрати, нестачi або пошкодженrш майна
Зберiгач Зобов'язаний, не чекаючи вiдповiдi Органу управлiння майна, змiнити спосiб, мiсце та iншi
умови його зберiгання.
2.13. Виконувати своiобов'язки за !оговором особисто.

3. Строк лii.Щоговору, порядок його припинення

3.1. ЦеИ .Щоговiр }кладено cTpoKoN,I на piK i вступас в спгry з дня його пiдписання.
з,2.у разi вiдсугностi заяви однiсi зi cTopiH про припинення або змiну чього Щоговору пiсля закiнчення
строку його чрпrностi протягом одного мiсяця, !оговiр вважа€ться продовженим на той самий TepMiH i на
тих caMLD( }мовах, якi були передбаченi цим !оговором.
3.3. fliю цього Щоговору може буп,и припI{не}{о:

а) за згодою cTopiH;

б) за рiшенrrяпt Господарського суду;
в) у зв'язку з прийнятгям законодавчих акгiв, якiзмiнюють статус майна;
г) на вимоry Органу управлiння майном.

д) у разi лiквiдацii Зберiгача.
3,4. Реорганiзацiя Оргаьry управлiння чlI Зберiгача не може буги пiдставою д.гtя змiни yrvroB !оговору чи
припинонrш його дiТ. У такому випадку права та обов'язки cTopiH за !оговором переходять до
правонаступникiв.

4, Вiдповiдальнiсть cTopiH

4.1. За пошкодження майна Зберiгач зобов'язаний виплатити Органу управлiння майном с).ruгу, на яку
знизилась BapTicTb майна.
4,2. За втрату i нестачу майна Зберiгач зобов'язаний виплатити Органу управлiнrrя майном суму у
розмiрi BapTocTi втраченого майна або майна, якого не вистачае.
4.З. Якщо внаслiдок пошкодження якiсть Mal"IHa змiнилася на стiльки. що вона не може бум використана
за первiсним призначенням, Орган 1тlравлiння майнопл вправi вiдмовитись вiд зворотнього його
прийrrяггя i вимагати вiдшкодування заподiянlтх у зв'язку з цим збrгкiв в межах загальноi BapTocTi
переданого майна.

5, Вирiшення спорiв

5.1. Спори, що можугЬ виникнути мiж Сторонами в пРоцесi виконаннJI Щоговору, вирiuлуються ними
lIIJutxoM переговор i в.

5.2. Спори, якi не Mo)Iq/Tb буги вирiшенiшляхом переговорiв, можугь буги вирiшенi за iнiцiативою одtiсi
iз cTopiH Господарським судом згiдно з чинним законодавством.
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6. Особливiумови[оговору

б,l, BapTicTb майна За циМ [оговороМ визначастьСя на пiдставi звiry про експерп{У оцiЕку. BapTicTb
майна зазначена у п, l . l. !оговору.
6,2, Зберiгач звiльttясгься вiд вiдповiдitлtьностi за втрату, нестачу i пошкодження майна, викликаних
непереборною силою,
6,3, ,щоговiр с безоплатним, витрати Зберiгача на зберiгання майна Органом управлiння майна невiдшкодовуються.

7, Заклlочнi положення

кожен з яких мае однакову юридичЕу сиJtу, один
Зберiгача.

вору вносяться в письмовiй формi в порядку,
ю частиною !оговору.

7,3, Iншi умови, не передбаченiцим Щоговором, реryлюються чинним законодавством Украiни.

8, [орилlt,Ilti адрес}l, банкiвськi реlсвiзlл,ги та пИпlrси cTopiH

Micrtc зIl:lходiliсlllIя T:l рекt}iзити CTopill:

лtttp Coлottttttп

g

3берizач

Смеmа н юк Олеz В ол оduмuровчч

IBaH о-Франtсiвська область
м,Коломия,
вул.. Володимира Винниченко, бул.5/l



Орган Управлiння майном - Регiонапьне вilцiлення Фонду державног0 майна Украlни по IBaHo-
Франкiвськiй областi в особi начальника Регiонального вiддiлення Солонинй Володимира Федоровича, який
дiс на пiдставi Полон<ення про Регiонмьне вiддiленнл Ф!МУ по lвано-Франкiвськiй областi, .чru.рл*."о.о
Головою Фоj{4у державного майна Украiни l9,07.20l2 року, згiдно iз договором про безоплатне зЬерiга"ня
вiд оТ о3 20l9 року передав на строкове зберiгання, а Зберiгач - i**u".K олег Володимирович
прийняв на безоплатне зберiган}{я державне майно - берегоукрiплення, яке знаходиться за адресою: IBaHo-
Франкiвська область, м.Коломия, вул,Фабрична, l0.
BapTicTb майна, що передаеться Зберiгачу становить 601712,01 грн. без ШВ, BapTicTb визначена ТоВ
"мiжнародна консаттингова компанiя - Оцiнка" при здiйсненнi незzuтежнот оцiнки BapTocTi майна
€диногО майновогО комплексУ колишньоГо державнОго пiдприеМства ''колоtлп,tйська паперова фабрика''
станом на З1.05.2018.

Акт
приймання - передачi

об'скта держа Btloi власностi - берегоукрiплеtl ltя

м. Коломия о+ о3 2019

Зберizпч

Смеmон,юк Олеz Волоduмuровач

Iвано-Франкi вська область
м.Коломия,
вул. Володимира Винниченка, бул.5/1

OpzaH 1,провлiння

регi ональне вiддiлення
Фонду державного майна
по Iвано-Франкiвськiй областi
м.Iвано-Фраtsкiвськ,

. вул.Вhси4йiок,48
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