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Регiональне вiддiлення Фонду державного майна Украiни по Iвано-Франкiвськiй
областi, в особi начаJIьника регiонального вiддiлення Присяжнюка Миколи
ВаСильовича, який дiе на пiдставi "Положення про регiональне вiддiлення Фонду
ДеРЖаВного маЙна УкраiЪи", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 15 червнЯ 1994 роКу Ns4l2 та HaKirзY Фд4У Nч343-Р вiд 02.11.200бр., (даrri - Орган
управлiння), з однiсi сторони, та Тзов Сп "крона " в особi директора !оманського
I.M., який дiс на пiдставi Статуту, заресстрованого Верховинською рдА вiд 25.06.2009
}lЪ11031050003000058 (далi Зберiгач), з iншоi сторони, (у подiLльшому разом
iменуються Сторони, а кожна окремо - Сторона), уклали цей Щоговiр про наступне.

1. Предмет.Щоговору

1.1. Орган управлiння передае, а Зберiгач приймае на себе зобов'язання щодо
зберiгання державного майна, яке не ввiйшло до статутного фонду ТзОВ СП "Крона "
- сховище (пiдвальне примiщення адмiнiстративного корпусу), що знаходиться за
адресою: смт.Верховина, вул.Жаб'свська,57а протягом строку дii цього Щоговору.

Склад, балансова (залишкова) BapTicTb та стан майна визначаеться в
Акгi приймання-передачi, що е невiд'€мною 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 зберiгатrня майна безоплатно, витрати Зберiгача на
зберiгання майна Органом управлiння не вiдшкодовуються.

2. Права та обов'язкп CTopiH

2. 1. Зберiгач зобов'язаний:
2.1.|. Прийняти вiд Органу управлiння на зберiгання майно, зzвначене у Дктi

приймання-передачi. Майно облiковува,ги на позабалансовому рахунку та щоквартzrлу
подавати до Органу управлiння звiт про його стан та використаннrl.

2.|.2. Вживати Bcix необхiдних заходiв для забезпечення зберiгання та утриманнJI
майна протягом строку зберiгання та пiдтримки його у постiйнiй готовностi до
використання за признат,Iенням, згiдно з вимогами нормативних документiв.

2,I.З. Нести вiдповiдальнiсть за втрату (нестачу) або пошкодження майна,
переданого на зберiгання Зберiгачевi, вiдповiдно до цього Щоговору та чинного
законодавства Украiъи, з моменту отрип{ання майна вiд Органу управлiння до моменту
його повернення.

2,\.4. Не допускати використання IIереданого йому Органом управлiння майна як
заставу, продавати або вiдчужувати iх iншим способом.

2.1.5. Зберiгач не мае права передавати майно, BKrtзaHe У цьому Щоговорi, у
користування TpeTiM особам.



2.I.6. Утримувати передане йому майно на умовах !оговору та вiдповiдно до
вимог IHcTpyKчiT щодо утримання захисних споруд цивiльноi оборони у мирний час,

затвердженоТ нак€вом МНС вiд 09.t0.200б J\Ъ 653, зареестрованим у Мiн'юстi
02.1 1.2006 за Ns l l80/13054.

2.|.7. Надавати безперешкодний доступ на свою територiю та до маЙна
представникам Органу управлiння, а також представникам Головного управлiння МНС
Украiни в Iвано-Франкiвськiй областi та Управлiння з питань надзвичайних ситуацiй та

у справах захисту населення вiд наслiдкiв ЧорнобильськоI катастрофи IBaHo-

ФранкiвськоТ облдержадмiнiстрацii, уповноважених здiйснювати контроль За

виконанням вимог нормативних документiв щодо стану готовностi захисних споруд та

утримання ix у нzLлежному cTaHi, а такоя( збереження майна.
2.t.8. 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 зберiгання з урахуванням його
нормативного зносу передбаченому для даного виду майна, що вiдповiдас вимогам
нормативно-правових aKTiB.

2.2. Зберiгач ма€ право:
2.2,|. Надавати пропозицiТ Органу управлiння щодо змiни умов зберiгання маЙна.

Змiни умов зберiгання майна оформлюIоться вiдповiдно до вимог пункту 7.6. цього

Щоговору.
2.2.2. У разi небезпеки втрати, нестачi або загрози пошкодження

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

питань утримання, вiдновлення та ремонту майна, якщо вони не суперечаТЬ вимогаМ

цього Щоговор1, та вимогам нормативно-правових документiв.

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

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

2.З.2. Здiйснювати контроль за виконанням Зберiгачем вимог нормативних

документiв, цього Щоговору щодо зберiгання переданого йому майна.
2.3.З. Надавати, ptвoM iз Головним управлiнням МНС УкраТни в IBaHo-

Франкiвськiй областi та Управлiнням з питань надзвичаЙних ситуацiЙ та у спраВах
захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильськоi катастрофи lвано-ФранкiвСr.
облдержадмiнiстрацiТ методичну доrоrоry Зберiгачу у злiйЪненнi ним заходiв 'rloE
зберiгання переданого йому майна та утримання його у нaлежному cTaHi.

2.4. Орган управлiння мае право:
2.4.|. У будь-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 усунення недолiкiв, якi виникJIи при зберiганнi.
2.4.3. Вимагати вiдшкодування збиткiв, завданих втратою або пошкодженням

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

стан.

3. Особлпвi умови Щоговору



З.1. Зберiгач не ма€ права користуватись майном, яке йому передано на
зберiгання, не за цiльовим призначенням. ,Щаний !оговiр не е пiдставою для
Використання Зберiгачем переданого Йому маЙна для господарських, культурних та
побутових потреб.

Зберiгач, вiдповiдно до вимог [Iорядку використання захисних споруд для
ГОСПОДаРСЬКих, кУльтурних та побутових потреб, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня 2009 р. М 253, може порушити питання щодо
можливостi використання переданого йому майна для власних потреб.

3.2. Майно, передане за цим Щоговором, не пiдлягае знищенню, KpiM випадкiв,
передбачених чинним законодавством.

З.3. МайнО, передане за цим !оговором, не може бути предметом застави, на
нього не може бути звернено стягнення за претензiями кредиторiв.

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

вiдчуження i списання iншого майна, переданого Зберiгачевi вiдповiдно до цього
!оговору, здiйснюеться у порядку, встановленому законодавством щодо вiдчуження
майна, що нirлежить державi.

3.5. Зберiгача повiдомлено про yci властивостi псреданого йому майна,
особливостi його зберiгання та утримаЕня.

З.6. У РаЗi РОзроблення проекту вiдведення земельноi дiлянки, на якiй
розташоване майно передане за цим !оговором, Зберiгач зобов'язаний погодити цей
проект iз Головним управлiнням мнС УкраТни 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 вiдповiда-пьнiсть, визначену
цим Щоговором та (або) чинним законодавством Украiни.

4.1 .|. Порушенням .Щоговору е його невиконаннJI або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змiстом цього Щоговору.

4.|.2. Сторони не несуть вiдповiдатlьностi за порушення !оговору, якщо воно
стztлося 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 моменry його повернення Органуъ,_
передане на зберiгання, Зберiгач повинен вiдшкодувати Органу управлiння Bci
пов'язанi з цим збитки та вiдновити стан майна для подzrльшого нitлежного
використання за цiльовим призначенняN,I.

4.3. Якщо внаслiдок пошкодження майна його якiсть змiнилась настiльки, що
воно не може бути використано за первiсним призначенням, Орган управлiння мас
право вiдмовитись вiд нього i вимагати вiд Зберiгача вiдшкоду"ан"" його BapTocTi.

4.4. У разi неповернення 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. Форс-мажор

5.1. Сторони погодились , що у разi виникненнJI форс-мажорних обставин, що не

залежать вiд волi cTopiH, а саме: военних дiй, землетрусу, повенi, Сторони
звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне невиконання обов'язкiв за цим

Щоговором. ,.Щоказом дii форс-мажорних обставин с довiдка Торгово-промисловоТ
палати УкраТни.

б. Вирiшення 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. Дiя.Щоговору

'7.|. Щей Щоговiр вважаеться укладеним i набирае чинностi з моменту Його

пiдписання Сторонами та скрiплення печатками CTopiH, а також погодження Головним

управлiнням МНС Украiни в Iвано-Франкiвськiй областi та Управлiнням З пиТ'

надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв ЧорнобильсьЙ
катастрофи I вано-Франкiвськоi облдержадмiнiстрацii.

7.2. Строк дii цього !оговору один piK,
7.3. Закiнчення строку дii цього .Щоговору не звiльняе Сторони вiд

вiдповiдальностi за його порyшення. яке мttло 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 саплий TepMiH i на тиХ самих умовах, якi були

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

законодавством УкраТни, змiни у цей .Щоговiр можуть бути BHeceHi тiльки за

домовленiстю CTopiH, яка оформлясться додатковою угодою до цього flоговору.
7.6. Змiни, BHeceHi до цього ЩоговорУ, набирають чинностi з моменту пiдписання

Сторонами додатковоi угоди, погодженоi у порядку, передбаченому цим ,ЩОГОВОРОМ.
'7.'7. Розiрвання !оговору здiйсню€ться за згодою CTopiH шляхом укJIаД- '-{

додатковоТ угоди.
У разi прийнятТя законоДавчиХ aKTiB, нормИ яких змiнюють статус майна, змiну

умов цього .щоговору чи припинення його дii, !оговiр пiдлягае перегляду за

iнiцiативою однiсТ iз CTopiH.
7.8. Реорганiзацiя Органу управлiння чи Зберiгача не може бути пiдставою для

змiни умов .Щоговору чи припинення його дii. У такому разi права та обов'язки CTopiH

за,.Щоговором переходять до правонаступникiв.

8. Прикiпцевi положення

8.1. Yci правовiдНосини, що виниКаютЬ з дiТ цьоГо !,оговору або пов'язанi iз ним,

у тому числi пов'язанi iз дiйснiстю, укJIаденням, виконанням, змiною та припиненням

цього Щоговору, тлумаченням його умов, визначенням наслiдкiв недiйсностi або



порушення Щоговору, регулюються цим Договором та вiдповiдними нормами чинного
законодавства УкраТни.

8.2. Сторони несуть повIIу вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказаних ними у
цьому ,Щоговорi реквiзитiв та зобов'язуються протягом п'яти робочих днiв у письмовiй
формi повiдомляти iншу Сторону про ix змiну, а у разi неповiдомлення несуть ризик
настання пов'язаних iз ним несприятливих наслiдкiв.

8.3. Щодатковi угоди та додатки до цього Щоговору 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 ik печатками.

8.4. I]ей Щоговiр складений при повному розумiннi Сторонами його умов та
термiнологii украТнською мовою у двох примiрниках, якi мають однакову юридичну
силу (один примiрник зберiгасться в Органi управлiння, другий - у Зберiгача).

Головному управлiнню МНС Украiни 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 !оговором, реryлюються чинним
законодавством.

OpzaH управлiння
Регiональне вiддiлення
Фонду державного майна
по Iвано-Франкiвськiй областi
м.Iвано-Франкiвськ,

Головне управлiння МНС УкраТни
в Iвано-Франкiвськiй областi

Мiсце знаходження та реквiзити CTopiH:

3берizач
ТзОВ СП "Крона "
смт.Верховина, вул.Жаб'евська,5 7а

М.Прuсясtснюк

.Щержавнi органи, уповноваженi на по одження Щоговору:

Управлiння з питань надзвичайних ситуацiй та
у спра ня вlд наслlдкlв
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Акт
приЙмання - передачi

державного майна, щ() не включено до статутного фонду
ТзОВ СП "Крона"

м.Iвано-Франкiвськ ,, tO ,, _// 2009р

Орган управлiння майном - регiонzulьне вiддiлення Фонду державного майна по
Iвано-Франкiвськiй областi в особi начальника регiонitльного вiддiлення Присяжнюка
Миколи Васильовича, який дiе на пiдставi "Положення про регiональне вiддiлення
Фонду державного майна Украiни", зirтвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 15 червня 1994 року Jф412 та Haкzrly ФД/rv N843-p вiд 02.11.2006р. , згiдно
iз договором про безоплатне зберiганнtt Ns ,3 вiд ЗО. l/ 2009р. передав на

строкове зберiгання, а Зберiгач - ТзОВ СП "Крона", яке знаходиться за адресою:
смт.Верховина, вул.Жаб'свська,57а в особi директора ,Щоманського I.M., прийняв на

безоплатне зберiгання нижченаведенс майно, яке не увiйшло до статутного фонду
ТзОВ СП "Крона" i с державним майном:

захиснi ди цивlльного зах цивlльноt и):
назва захиснот

споруди
(сховище,

протиралiачiйне
укриття) та
облiковий i

iнвентарний
номеDи

Адреса розташування
захисноТ
споруди

Характеристика
захисноТ споруди

(MicTKicTb, клас (група),
piK введення в

експлуатацiю тощо)

Балансова BapTicTb,
згiдно з документами

бухгалтерського
облiку
(грн.)

Y
оцiнка
стану

Сховише
(пiдва-llьне

прим.lщення
адмlнlстратив
ного коргryсу)

смт.Верховина
вул.Жаб'€вська,

5'7а

сховище загzшьною
площею l76,6 кв.м,

l956.73

Не
задовiльний,

потребус
ремонry

Орган управлiння
Регiональне вiддiлення ФЩМУ
по Iвано-Франкiвськiй областi
м.Iвано-Франкiвськ,
вул.Сiчових Стрiльцiв, 1 5

М.Прuсяltснюк

Зберiгач
ТзОВ СП "Крона"
смт.Верховина, вул.Жаб' свська,5 7а
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