
договIр
про безоплатне зберiгання захисноi споруди цивiльного захисту - сховища,яке не ввiйшло до статутного капitалу вдт ''rФ Металопластr'

м.Iвано-Франкiвськ
20l3p.

регiональне вiддiлення Фонду державного майна Украiъи по Iвано-Франкiвськiйобластi, в особi начальнИка регiона-гlьногО вiддiленНя ЖовнiраЪiновiя Григоровича, який дiена пiдставi Закону Уlgаiни "Про ФонД державног_о майна Украiни'' вiд 09. I2.20ll Ns4107-VI та накву ФД/tУ вiд 13.06.2012 м77-р, (o-i - Оргап yrp;;;i;Hr,, з однiеi сторони, татовариство з обмеженою вiдповiдагrrri.rrо "IмгА" в особi директора Герелюка ВiтаrriяIвановича, який дiе на цiдставi Стаryry, зареестрованого виконавчим KoMiTeToMКоломийСькоТ MicbKoi радИ вiд 09,09.2008 (;;i'- ЗбЪрiГч.r1, . iншоi сторони, (У подальшомуразом iменуються Сторопи, а кожна окремо - Сторона), уйали цей Щоговiр про наступне.

1. Предмет Щоговору

1,1, Орган управлiння передас, а Зб рiгач приймае на ce,ie зобов'язання щодозберiгання держаВного маЙна - захисноi споЪудИ цивiльного захи()ту (сховища), яке неввiйшло до статутного капiтапу ВАТ "IФ Мsталопласт'', та знаходить( я за адресою: M.IBaHo-Франкiвськ, вул. С.к оноваJIьця,22 I прот ягом строку дii цього,.Щогов ор. .Склад, балансова. (залlиlтlкова) ,up"l.r' ,; ;;-'""""iи ,u визначаеться вАкгi приймання-передачi,,.що е невiд'емно, 
"ч.r""ою даного Щоговор .1,2, Сторони ви одять iз того' що Зберiгач при здiйсненнi збt эiгання майна, Що €предметоМ.ЩоговорУ, дотримУетьсЯ обмеженЬ щодО користуванrrя i роз Iорядження майном,вiдповiдно до цього !оговору.

1,3, Зберiгач здiйснюе зберiганrrя майна безоплатно, витрати Збе:iгача на зберiганнямайна Органом управлiння не вiдшкодовуються.

2. Права та обов'язкш CTopiH

2. l. Зберiгач зобов'язаний:
2,L|, Прийняти вiд Органу управлiння на зберiгання майно, зtвначене у дкгiприйманttя-передачi' Майно облiковувати на позабалан.оrоrу 

- 

|ахунку та щокварталуподаваtи до ОрганУ управлiння звiт про його стан та використаншI. 
t,2,L2, Вживати Bcix необхiдних заходiв 'для забезп.ч.r"" зберiгання та угриманtш.майна протягом строку зберiганrrя та пiдтримки його У постiйнiй готовностi довикористаншI за призначенням, згiдно з вимогами нормативних документiв.2.1.3. НестИ вiдповiдальнiстЬ за втратУ (нестачу) або пошкоо*."* майна, псреданогона зберiгання Зберiгачевi, вiдповiдНо до цьоГо,.ЩоговоРу та чинного законодавства Украiни,з моменту отриманtш майна вiд органу управлiншt до моменту його поверненшI.2,|,4, Не допускати використання переданого йому Органом управлiння майна якзаставу, продавати або вiдчужувати ix iншим способом,



2\
2.|.5. Зберiгач не мае права передавати майно, вказане у цьому ,Щоговорi, у \

користування TpeTi м особам.
2.|.6. Утримувати передане йому майно н_з умовах.Щоговору та вiдповiдно до вимог

Iнструкчii щодо угриманЕя захисних споруд цивiльноi оборони у мирний час, затверджсноi
накЬом МНС вiд 09.10.2006 Ns 653, зароестрованим у Мiн'юстi 02.1 1.2006 за Лb l l80/13054.

2,1.'7. Надавати безперешкодний доступ на свою територiю та до майна
представникам Органу управлiння, а також представникам Управлiння Щержавноi с.гrужби

УкраiЪи з надзвиtIайних срr:ryацiй в Iв4но-Франкiвськiй областi та Управлiння з lIиTaHb

надзвичайних сиT ачiй та у справах захисту населенtul вiд наслiдкiв Чорнобильськоi
катастрофи Iвано-Франкiвськоi облдержадмiнiсграцiТ, уповновФкенrх здiйснювати
коrrгроль за виконаннrIм вимог нормативних документiв,щодо cTaIry готовностi захисних
споруд та уцримання ix у нtlлежному cTaHi, а також збереження майна.

2.1.8. Повернуги майно Органу управлiння за першою вимогою останнього, HaBiTb

якщо передбачений .Щоговором строк не закiнчився. Майно мае бути повернуго у такому
cTaHi, в якому воно було прийrrято на зберiгання з урахуваннJIм. його нормативного зносу
передбаченому для даного виду майна, що вiдповiдас вимогам нормативно-правових акгiв.

2.2. Зберiгач мас право:
2.2.|. Надавати прЬпозичiТ Органу управлiнrrя щодо змiни умов зберiганrrя майна.

Змiни умов зберiганrrя майна оформлюються вiдповiдно до вимог пункту 7.6. цього

.Щоговору.
2.2.2. У разi небезпеки втрати, нестачi або загрози пошкодженшt майна, Зберiгач

вживае вичерпних заходiв щодо його збеРеження та угриманrш.
2.2.3. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни приймати рiшеншI з питанЬ

утриманш, вiдновленЕя та ремонту майна, якщо вони не суперечать вимогам цьогО

.Щоговору та вимогам нормативно-правових документiв.

2.3. Орган управлiнrrя зобов'язаний:
2.З.|. Передати Зберiгачевi майно, зtвначене в Акгi приймання-передачi, Що е

додатком до цього Щоговору, на зберiгання не пiзнiше, нiж через три календарнi днi пiслЯ

набрання чинностi цим Договором.
2,З.2. Здiйснювати коктроль за виконанням Зберiгачем вимог норматиВнИХ

документiв, цього.Щоговору щодо зберiгання переданого йому майна.
2,3.3. Надавати, рirзом iз Управлiнням ,Щоржавноi служби Уrgаihи з надзвиlIайних

сrтryацiй в Iвано_Франкiвськiй. областi та У.правлiнням з питань надзвичайних сиТУаuiй Та У

справаХ захистУ населеннЯ вiд наслiДкiв ЧорнОбильськоi катастрофи Iвано-Франкiвськоi

облдержадмiнiстрацiT методичну допомоry Зберiгачу У здiйсненнi ним заходiв щодо
зберiгання переданого йому майна та угримання його у нzrлежЕому cTaHi.

2.4. Орган управлiння мас право:
2.4.1. У буль_який час вимагати у Зберiгача повсрнення майна, яке знаходиться на

зберiганнi (всього або його частини).
2,4.2. У разi погiршенrш стану та ефекгивностi використання маЙна вимагати вiД

Зберiгача вжиття заходiв щодо усуненш недолiкiв, якi виникли при зборiганнi.
2.4.3. Вимагати вiдшкодування збиткiв, завданих втратою або пошкоджонЕям майна,

за рахУнок Зберiгача вiдповiдно до законодавства.
Z.4.4. Отримувати вiд Збсрiгача звiтнiсть про майно, що зберiгаеться, та його стан.

/



3. Особлпвi умови Догоцору

3.1. Зберiгач не ма€ права користуватись майньм, яке йому передано на зберiганtutr, не
за цiлЁовим призначенням. Щаний .Щоговiр не е пiдставою дп" 

""*ористаншI 
Эберiгачем

переданого йому майна для господарських, культурних та побугових потреб.
зберiгач' вiдповiдно до вимог Порядку використанrш захисних споруд цтягосподарСьких, культурнИх та побутовиХ по,треб, затвердженого постановою Кабiнсгу

MiHicTpiB Украiни вiд 25 березrrя 2009 р. ]ф 253, може порушити питання щодо можливостi
використанIUI п9реданого йому майна для власних потреб.

3.2. Майно, передане за циМ .Щоговором, не пiдлягас знищенню, KpiM випадкiв,
передбачених чинним законодавством.

3.3. Майно, передане за цим !оговором, не можо буги предметом застави, на нього не
може бути звернено стягненtul за претензiями кредиторiв.

З.4. СПИСаННЯ ЗаХИСНИХ ,СпОрУд проводиться згiдно з Iнструкцiею про порядок
постановою Кабiнеry MiHicTpiB

вiдчуженrrя i списання iншого майна, переданого Зберiгачевi вiдповiдно до цього
!оговору, здiйснюсгься у порядку, встановленому законодавством щодо вiдчуlкенЙ майна,
що нtцежить державi,

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

3.6. У разi розроблення проекту вiдведсння земельноi дiлянки, на якiй розташованемайно ,передане за цим ,щоговором, Зберiгач зобов'язаний погодити цей проекг iз
Управлiнням ,Щержавноi служби Украiни з наДзвичайних сrryацiй в Iвано-Франкiвськiй
областi щодо його вiдповiдностi вимогам по збереженню та утриманню захисноI споруди
(майна).

4. Вцповiдальнiсть CTopiH

4.1. У разi порушення вимог Щоговору, Сторона несе вiдповiдальнiсть, визначену цим
,.Щоговором та (або) чинним законодавствоЙ Украiни.

4.1.1. Порушенням !оговору е його невиконання або неналежне викоЕаншI, тобто
виконанrUI з порушенняМ умов, визначених змiстом цього.Щоговору.

4.1.2. Сторони не несуть вiдповiдальностi за порушоння !оговору, якщо воно сталося
не з ix вини (умислу чи необережностi).

4.2. ЗбеРiГач НеСе Вiдповiдапьнiсть за збереження, утримання i цiлiснiсть майна з
моментУ передачi майна на зберiгання i до момеНry йогО поверненгrя Органу управлiння. У
разi втраТи (ностаЧi) абО пошкодЖення маЙна (йогО частини), яке передане на зберiгання,
ЗберiгаЧ повинеН вiдшкодУвати Органу управЛiння Bci пов'язанi з цим збитки та вiдновити
стан майна для подaльшого нiцежного використання за цiльовим призначенням.

4.З. ЯкщО внаслiдоК пошкодженшI майна (iнженерно-технiчного та спецiа.пьного
обладнання захисноi спорули, засобiв зв'язку тощо) його якiсть змiнилась настiльки, що
воно не може бутlt використа о за первiсним призначенням, Орган управлiння мае право
вiдмовитись вiд нього i вимагати вiд Зберiгача вiдшкодування його BapTocTi.

4.4: У разi непОверненнЯ майна ОрганУ управлiнНя за першою вимогою, Зберiгач
повинсн виплатити Органу управлiнrrя
0,5 Уо BapTocTi маЙна за кожниЙ день затримки.

у розмiрi(неустойку)

/
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5. Форс-мажор

5.1. сторони погодились, цIо,у разi винийення форс_мажорних обставин, що не

залежать вiд волi cTopiH, а саме: "o.r""i дiй, землvгрусу, повенi, Сторони звiльняються вiд

вiдповiдшrьностi .u чъar*ове або повне невиконання обов'язкiв 3а цим Договором. ,Щоказом

дiТ форс-мажорних обставин с довiдка Торгово-промисловоi палати УщраiЪи,

б. Вирiшенпя спорiв

6.1. yci спори, якi виникають щодо цього rщоговору або пов'язанi iз ним, вирiшуються

шляхом п.р..о"фiв мiж Сторонами. Якщо вiдповiдний спiр неможJIиво вирiшити шляхом

переговорiв' BiH вирiшусться В судовомУ порядкУ за встановленою пiдвiдомчiстю та

пiлсулнiстlо такого .nopy вiдповiдно до чинноIо законодавства УкраiЪи,

7. Щiя,Щоговору

7.2. Строк дii цього ,.Щоговору один plк, 
_ -:_ -:--л_:

7.з, ЗакiН"Jrr" строrсУ дiТ цiогО ,ЩоговорУ не звiльняс Сторони вiд вiдповiдальностt за

його hорушення, яке мчlло мiсце,
'7.4.У разi вiлсугностi заrIви однiет.зi cTopiH про припинення або змiнУ цьогО ,ЩоговорУ

пiсля закiнчення строку його чинностi протягом одного мiсяця, ,щогойр вважаеться

продовженим на .,ой .u*rй TepMiH i на тих самих умовах, якi були передбаченi цим

.Щоговором.
7.5, Якщо iнше прямо нс перелбачено цим Договором або чинним законодавgтвом

УкраТни, змi 
rдrцv д,r" 

бути BHeceHi тiльки за домовленigrЮ CTopiH, яка

офЬрмляетьс ого,ЩогОвОрУ,

7.6. зм овору, набирають чинностi з момекry пiдписаЕня

сторонами додатковоi угоди, погоджоноi у порядку, передбаченому цим .щоговором,
.l.'l. Розiрвання ,.ЩоговорУ здiйснюсгься за згодою CTopiH шляхом укJIадання

додатковоiугоди' статус майна, змiну умовУ разi прийнятгя законодавчих акгiв, норми яких змlнюють

цього ,щоговору чи припиненtul Ио.о дii, Договiр пiдлягае перегляду за iнiцiативою однiеi iз

CTopiH. . лЕ _|
7.8. Реорганiзацiя Органу управлiння ч_1 Зберiгача не

умов Щоговору чи припиненнJI його дii, У такому разi

.Щоговором переходять до правонаступникiв,

може буги пiдставою для змiни
права та обов'язки CTopiH за

8. Прикiнцевi положення

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

тому числi пов'язанi iз дiйснiстю, укJI

,Щоговору, тлумаченням його умов,

Щоговору, реryлюються цим,,ЩоговОр

Украiни.
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8.2. Сторони несуть повЕу вiдповiдаrrьнiсть за правильнiсть вкillаних ними у цьому
Щоговорi реквiзитiв та зобов'язуються протягом п'яти,робочих днiв у письмовiй формi
повiдомляти iншу Сторону про ik. змiну, а у разi неповiдомлення несуть ризик HacTaHHrI
пов*язаних iз ним несприrIтливих наслiдкiв.

8.3. Щодатковi угоди та додатки до цього ,Щоговору е його невiд'емними частинами i
мають юридичнУ силу У разi, якщО вонИ вИшlадснi у письмовiй формi, пiдписанi Сторонами
та скрiпленi ix печатками.

Yci виправлен}ш 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 Щоговiр сtсlrадений при повному розумiннi Сторонами його умов та
термiнолОгii украiнськоЮ мовоЮ у двоХ примiрнИках, якi мають однакову юридиtIIту силу
(один примiрник зберiгасгься в Органi управлiння, лругий - у Зберiгача).

Управлiнню ,Щержавноi служби УIgаiни з надзвичайних сrryацiй в Iвано-Франкiвськiй
областi та УправЛiннЮ з питанЬ надзвичаЙних ситуацiй та у спрdвах захисту населенrrя вiд
наслiдкiв Чорнобильськоi катастрофи Iвано-Франкiвськоi облдержадмiнiстрацii, якi
уповноваженi на погодженtUI цьогО !оговорУ, надаютьсЯ копii ,.Щоговору, оформленi
вiдповiдно до вимог закоiIодавства.

8.5. Iншi умови, не передбаченi цим,,ЩогоВором, реryлюються чинним законодавством.

Мiсцезнаходження та реквiзити CTopirr:

Орган управлiння
Регiонd-пьне вiддiлення
Фонду
по
760]19,

Зберiгач
Товариство з обмеженою
вiдповiда.пьнiстю "IМГА"
78200, Iвано-Франкiвська обл.,

.Мазепи,31 1

.I.Герелюк

Щержавнi органи, уповноваженi на погодж ння Щоговору:

Управлiння .Щержавноi слryжби Украiни Управлiння з питань надзвичайних сиryачiй та
з надзвичайних ситуацiй
в Iвано-Франкiвськiй областi

у справах захисту населення вiд наслiдкiв

В,Чернецький

Чорнобильськоi катастрофи
IBaHo- ФранкiвськоТ облде.рх

В.Стебницький
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Акт
приймання - передачi

за.договором про безоплатне зберiгання захисно[ споруди цивiльного захпсту -
сховища, яке не ввiйшло до статугного капiталу ВАТ "IФ Металопласт"

м.Iвано-Франкiвськ ,, Je ,,
20 1 3р.

Орган управлiння майном - регiонttльне вiддiлення Фонду державного майна по
Iвано-Франкiвськiй областi в особi начuIьника регiонitльного вiддiлення. Жовнiра Зiновiя
Григоровича, який дiе на пiдставi Закону Украiни "Про Фонд державного майна Украiни"
вiд 09.|2.2011 Ns4l07-VI та накшу ФДИУ вiд 13.06.20|2 Ny77-p, згiдно iз договором про
безоплатне зберiгання Nэ /? вiдД_q_едд_а20l3р. передав на строкове зберiгання, а
Зберiгач - Товариство з обмеженоо 

"Иt 
Бiдu*нiстю "IМГА", яке знаходиться за адресою:

[вано-Франкiвська обл., м.Коломия, вул.I.Мазепи,311, в особi директора Горелюка B.I.,
прийняв на безоплатне зберiгання нижченаведене майно, яке не увiйшло до статутного
капiталу ВАТ "IФ Металопласт" i е державним майном:

захисну споруду цивiльного захисту:

назва захиснот
споруди

(сховище,
протиралiачiйн

е укрrгггя) та
облiковий i
iнвентарний

номеDи

Адреса розташування
захисноТ
споруди

Харакгеристика
захисноТ споруди

(MicTKicTb, мас (група),
plk введення в

експлуатацiю тощо)

Балансова
BapTicTb, згiдно
з документами

бухгалlтерського
облiку
(грн)

Оцiнка
cTat{y

Сховище
Ns32 l 30

(пiдвальне
примiщення
побугового

корrrчсч)

м,Iвано-Франкiвськ,
вул.€.Коновалыlя,221

Сховище на 600 осiб,
введене в експ.тryатацiю в' 1994 рочi

49,78,,79 незадовlльнии

Орган Управлiння
регiональне вiддiлення
Фонду державного майна

Зберiгач
Товариство з обмеженою
вiдповiдалlьнiстю "IМГА"
78200, [вано-Фршкiвська обл.,
м.Коломия, вул.I.Мазепи,3 1 l

вул.
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В.I.Герелюк


