
.Щоговiр безоплатного зберiгання
державного майн2l що не вкпючено до

статугного капiталу лiквiдованоi юридичноi особи - КСП <<IIеремого>

м.IмноФраrшсiвськ " 2l " оз 2017.

Регiонаrьне вiддiлеrпrя Фонry дфжавною Maftla Украlм по Iвано-Франкiвськiй областi, в особi
начаJьника Регiонального вiддiлення Греня Тараса Ярославовича, який дiс на пiдставi
Положення про Регiональне вiддiлення Ф.ЩМУ по Iвано-Франкiвськiй областi, затвердженого
Головою Фонду державного майна УкраiЪи |9.07.20|2 року надалi - "Орган управлiння мйном", з
однiеi сторони та Спохсrвче товариство "Вулкан" (Iвшrо-Фршrкiвська область, Богородчаrrсьюай район,
село CTapyE I, вуJIиця Черемппrни, буд,Iнок 35), iдентифiкаriйний код 34278487, в особi голови
правлiнttя Сидорука Тараса Михайловича, що дiе на пiдставi Статуту, надалi - Зберiгач з лругоi
сторони, ytсгIaIEI цей,Щоговiр про Tztкe:

1. Предrегдоговору

1.1. Орган управлiння майном передае, а Зберiгач приймае державне майно - гiдротехнiчнi
споруди (KoHTypHi, водороздiльнi дамби, водовипуски) загальною площею 4,3215 га, а саме:
. гiдротехнiчнi спорудl cTaBiB Jф1, площа водного плеса 0,79З2 га;
. гiдротехнiчна споруда ставу J\Ъ2 площа водного плеса 1,7769 га1'
. гiдротехнiчна споруда cTElBy Ns3 площа водного плеса 1,10бЗ га;

за адресою: Богородчанський район, с.Похiвка - державне майно, яке пiд час приватизацii не
ввiйшло до статутного капiта-тlу СГВК"Богородчанський" (колишнiй балансоутримувач КСП"
кПеремога> лiквiдований) нада-гri - "майно" та зобов'язусться зберiгати i повернуги його в
cxopoHHocTi та в установленi щш,r.Щоюворм сгрок,I.

Вафсть маftrа 71810_црн. без fIЩ, що переда€ться Зберiгачу, визначена незалежним експертом,
дата оцirп<и 31,10.2013; i вiдображаеться в AKTi приймання-передачi мйна , що € невiд'смною
частиною цъою .Щоювору.
1.2. Зберiгач не вправi користратись i розпорддкатись передшпшл на зберiгшпlя майlrом.
1.3 . Передача Malfua трегiм особам можIIива JIише у разi гплсьмовоi зюда Оргшry управJIiIдrя майlrом .

2. Правата обов'язrgл сюрiн

орган чправпiння майном мае право:

2.1 ОтрIлчгувапа вiд Зберiгачащокваргtчьну звiтrriсть про Marhro , що зберiгасься.
2.2 У разi погiршенrrя стчlну мйна вимагати вй Зберiгача вжити заходiв щодо полiпшення
1мов ii зберiгаrпrя.
2.З У буд - яtсй час стilвити вимоry про розiрвшпrя договору та повернешш
це Зберiгача за одш мiслр.
2.4 У разi вшсористzlння Зберiгачем Mafoia всупереч yмoBurм п.п. |,2. та
припинешuI йою дii i вiдlп<одрштня заподiлпо< збlrгкiв.

орган упDаьгliнrш майном зобов'язаний;

2.5.Передати маftlо на зберiгшпlя одIочасно з пi.щпrсшшшпл Iього,Щоювору.

мйн4 поперед.IвIIIи про

1.3. .Щоговору вимагати
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2.6 Коrrгролповаша стаII зберiгшпrя державного Maftta.

зберiгач зобовlязаний:

2.7 . Прийнхrи вiд Органу упразлiнrrя мйном на зберiгшrня майно, зitзначене у пункгi 1.1 Щоговору.
2.8. Зберiгати ма.йно протягом сцоку, передбаченого уI!{оваI\4и договору.
2.9. Повернупа маfлrо на першу вимоry Оргшrу управлiIfiIя мшlном, HaBiTb якщо передбачений
,ЩоговорМ строК не закitтцався. МайlrО мае бупа поверЕуIе ОрганУ управлriння в Tutкoмy cTaHi, в якому
воно було прlйняге на зберiгаrня з урФ(уванIшм змiни його природrих властивоgгей.
2.10. НестИ MaTepiabнy вiдlовйашнiсть за втрату, пошкоджешfi або нестачу мйна.
2.11. Вести Окреlчппi бр<гагrлерськlй облiк майна та на вимоry Оргаrry управлiння мйном подавати
письмовий звiт про стшr збережеrпrя Marhra,
2.12. У разi необхiдrостi негшlно повiдопшrги Оргшl упразлiшrя мйном про необхiдriсть змiни 1rиов
зберiгшrня мйна i отрlлrлап.l його Bi.щroBiд. У разi небезпеки втрати, нестачi або поtlп<одженrul майнl
Зберiгач зобов'язшштй, не чекаю,п.r вiдlовiдi Оргшту управлiнrrя мйна, змiнитрt спосiб, мiсце та iншГ
уIч{ови Його зберiгшrrrя,
2. l 3. Виконувати cBoi обов'язки за .Щоговором особисто.

2. Строкдit,.Щоговору, порядок його припинення

З.1. I]ей .Щоговiр укJIадено стрком на piK i вступае в cprlry з дrя його пiдlисшlня.
з.2,у разi вiдсугностi за_ши одriеi зi cTopiH про припинення або змitгу.- цього,щоговору пiсля закiнченrrя
строкУ його ,птrпrОстi протягОм одIого мiсяц, .Щоговiр вваэкаеться продовженим на той са:rлий TepMiH i на
тих самих yl!(oBzlx, л<i булп.r передбаченi цшrл.Щоговором.
3.3. Дiю цього.Щоговору може буп.I прлшинено:
а) за згодою cTopiH;

б) за рiшенн.ш,r Господарського суду;
в) у зв'язку з прlйrяггшл зiконодzlвtIID( акгiв, ясi змilпоrоть статус майна;
г) на вимоry Оргаrrу управлliнrrя мшiном.
д) у разi лiквiдшlii Зберiгача. ч.
3.4. Реоргшriзаliя Оргшту управлirтrrя ш.r Зберiгача не може бупа пiдставою дIя змiни уrиов.щоговору чи
припинешUI його дii. У такому випащу права та обов'язrс.I cTopiH за .Щоговором переходятъ до
правонаступIilдф.

3. Вiдповiдальнigгь сгорiп

4,1. За пошкодкешя майна Зберiгач зобов'язшrий виrшап.rти Оргшlу угlразлiнlrя майном с}му, на яку
знизилась варгiсть мшiна.
4.2. За втрату i нестачу Maftla Зберiгач зобов'язшrий виIIлатити Оргшry управлiння майном суму у
розмiрi BapTocTi втраченого маftrа або майна" якого не вистачае.
4.3. Якщо внаслiдок пошкоджеrпrя ясiсть майназмiнилася на стiльки, що вона не може бупl використана
за первiсним призначенIuIм, Оргаrr управлiння мйном вправi вiд,tовrпась ви зворопrьоiо його
прийrrяггя i вимагати вiдlкодрання заrrодiяних у зв'язку з цим збиткiв в межах загаrьноi BapTocTi
переданого Mali-Ha.

4. Вирiшення спорЬ

5.1. Спори, що мохýпь виникнуги мiж Сторонами в процесi виконанIUI .Щоговору, вирirrгуоться ними
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IIIJUD(oM переговорiв.

5.2. спори, я<i не мо)Iqдъ бушr вирiшенi rrurяroM переговорiв, мохqдь бУгИ ВИРiШеНi За iНiЦiаШВОЮ ОДriСТ

iз cTopiH Господарським судом згiдrо з чинним законодtlвством.

5. Особливiумови,Щоговору

6.1. BapTicTb мйна за цим Щоговором визначасться на пiдставi звiry про експертну оцiнку,

визначена нез.rлежним експергом, дата оцirrrс,I 3 1 . 1 0.20 1 З.

6,2, Зберiгач звiльНяgьсЯ вiд вiдпОвiдальносТi за втрату, нестачу i пошкодження майна,

викликчlнIlD( непереборною силою.
6.3. .щоговiр е безогшатним, вIтгрчIти Зберiгача на зберiгшtrrя мйна Оргшrом упразлirшя майна не

вiдппсодовуються.

б. Зашlючнiположення

7.|, ЩшлиЙ,ЩоговiР укладений в .щох примiрrп.rка(, кожен з яких мае однакову юрид,IщIу сиJry, од4н

зберiгасься у Оргшту управлiння Ma.foloM, iнцп{й -у Зберiгача.

7.2. Буд-лсi змir*r та доповЕешш до цього .Щоговору вносятъся в IIисьмовiй формi в поряд{у,

передбаченому чинним зzконодilвством, i е невiд' еt trою частиною,Щоговору.

7.3. Iншi умови, не передбаченi щпrл Доювором, реryJIюються чинним законодавством УкраЪи.

7. Юриличнi адреси, банкЬськi реквiзкпr та пЦписи сгорiн

Орган управлiння майном
Регiоншlьне вiддiлення Фонду
держЕlвного маfлrа YKpart*t
по Iвшrо-Фршп<iвськй областi
м. Iвано-Фршrкiвськ, рул. 

Василiяrок,48

1,

Зберiгач
Спохсавче товариство "Вулкан"
Iвано-Фршкiвська область,
Богородчшlський рйон, село
Старуrrя, вулиця Черемшини,

арас Сидорук

"Z Gg,
Ъ,?-22r14



Акт

приймання-передачi державного майна, що не включено до
стаryтного капiталу лiквЦованоi юридичноi особи -

КСП <Перемога>

,0! 
"

регiонаrьне вiддiлеrшя Фоrrry державною Maftra Уr9аrш по Iвано-Франкiвськiй областi, в особi

начаJIьника Регiонального вiддiлення Греня Тараса Ярославовича, який дiе на пiдставi
положення про Регiонатtьне вiддiлення Ф,,щму по Iвано-Франкiвськiй областi, затвердженого

Головою Фонду державного майна Украiни |9,07.20|2 року надалi - "Орган управлiнrrя майном",

з однiеi сторони та Споживче товариство "Вулкан" (Iвшrо-Фршrкiвська область, Богородчшrський

район, село Старуllя, вул..ЧеремшIини, бушлнок 35, iдеrrгифiкщifoiий код З42'78487, в особi голови

правлiннЯ Сидорука Тараса МихайлоВича, щО дiе на пiдставi Статуту, надалi - Зберiгач, з лругоi
сторони, вiдповiдно до договору безоплатного зберiгання державного майна вiд 27.0з.20|7,
засвiдчують наступне:

Орган управлiння майном передае, а Зберiгач приймае державне майно - гiдротехнiчнi спорули
(KoHTypHi, водороздiльнi дамби, водовипуски) загальною площею 4,3215 га, а СаМе:
. гiдротехнiчнi споруди cTaBiB Jфl, площа водного плеса 0,'79З2га;
. гiдротехнiчна споруда ставу Jф2 площа водного плеса |,7769 га;
. гiдротехнiчна споруда ставу Ns3 площа водного плеса 1,1063 га;

за адресою: Богородчанський район, с.Похiвка - державне майно, яке пiд час приватизацii
не ввiйшло до статутного капiталу СГВК"Богородчанський" (колишнiй балансоутримУВач КСП"
<Перемога> лiквiдований). Варгiсть мшi-на 71810 грн. без fIlP, що передаеться Зберiгачу, визначена

незалежним експертом, дата оцirтки 3 1 . 1 0.201 3

м. Iвано-Франкiвськ

IЕРЕЩАВ:

Орган управлiння майном :

Регiональне вiддiлення ФЩМУ
по Iвано-Франкiвськiй областi,
код СДРПОУ 13660726

прIЙIяв:

Зберiгач:

Споrrсrвче товариство " ВулкдI"

ОЗ 201l'7р.

село Старуня,
35

ь\
с;

Грень

7 2r<.).-4"-,/<_

Iвано-Франкiвська область,

вул.

/Д Бф,,ц/

76019, м.



.Щоговiр про внееення змiн ЛЬ1
до договору безоплатного зберiгання державного майна, що не включено до

статупrого капiта.гrу лilсвiдованоi юрддичноi особи - КСП <<Перемого>

M.IMHoфarKiBcbK uy't " 03 2oD

Вiщrовiдlо до наffiзу рr,iоrшшrого вiддiлеlпя й 11.02.2019 М 27 "Пр вIIесФпшI зпrлiн до доrовору
безогшапrою берiгаillя дермвIrою I\,rайц що не шсllючене до сгdгуп{ог0 КСП "Перешrога" в гrроцесi
пршапвапr'', вlаrовlдо.пl .Щоювф бвогшапrою берiгашя дФ)Iйвною л,иftr4 що не вIgIючене до сгаryшою
lсагliталу лfuоiдомrrоi rорцдлчrоi осби - КСП 'ПеремогаП й 29.0З2017, 1клlqденою вiддiлеrпrяrл зi
споживtIим ювФисIвом "Вlдпйн",

I\Дъ що rпокче пiдпlсашrсц

Регiональне вiддiлеrпrя Фоllry дер)Iсlвною маftп Yrcparм по Iвано-Франкiвськiй областi, в особi
Когутяка Володимира Богдановича, голови KoMicii з реорганiзацii регiонального вiддiлення, що дiе
на пiдставi Положення про Регiоншlьне вiддiлення Фонду державного майна УкраiЪи по IBaHo-
ФранкiвськiЙ областi, затвердженого Головою Фонду державного майна УкраiЪи |9,07.2012, та
наказiв Фонду державного майна Украiни вiд 2'1.02.2004 J,,lЪ33-р, вiд 14.03.2019 Jllb253, надалi _
"Орган управлiнrrя майном", з однiеi сторони та споживче товариство "Вуlпсшt" (Iвшrо-Фрдrкiвська
область, Богородчшrський ршlон, село Старуlrя, вушця ЧеремIrшни, будинок 35), iденшфiкшriйний код
З4278487, в особi голови правлiння Сидорука Тараса Михшiловича, що дiе на пiдставi Статуту,
надалi - Зберiгач з лруюi сторони, домовиJIись пр наступне.

1 . Внести змirп,I до ,Щоювору бвогшашою берiгдfflя дерхtавIIою маft4 що не вIспючене до сгаryпrою rcIIiTaIry
лilgiдомноi юрид.rшоi осби - кСП "Перемога" й 29.03 20 1 7 вклавllпл пуIilсг 1 . 1 в насгцшй редщ1:

"Орган управлiння майном передае, а Зберiгач праймае державне майно - гiдротехнiчнi спорули
cTulBy Nsl, площа водного плеса 0,79з2 га за адресою: Богородчанський район, с.Похiвка -
державне майно, яке пiд час приватизацii не ввiйшло до статутного капiталу сгвк
"Богородчанський" (колишнiй бшlансоутримувач [lСП "Перемога" лiквiдований) надшi - "майно"
та зобов'язуеться зберiгати i повернупа його в схоронносгi та в устzlновленi щпл.Щоювором сtlюtrФl".

Орган управлiння майном

Регiональне вiддiлення Фонду
держtlвного MaiHa Yrсpatr*r
по Ьшrо-Фрашсiвськй областi
м. Iвшrо-Фршrкiвськ, вул. Василi.шrок,48

F,f

Когугяк

Зберiгач

Спо>лс,Iвче товариство "Вулкан"
Iваrо-Франкiвська область,
Богородчшlський ршiон, село
Старуня, вуJп,Iця Черемшиrпл,
будлнок 35

товариства

пцllц''

dW
Тарас Сlцорук



Акт

приймання-передачi державного майна, що не включено до
статутнOго капiтаJIу лiквiдованоi юрлцичноi особи -

КСП <Перемога>>

"ул 23 zotg

Регiонаrьне вiддiлеrпи Фоtrry державIIою майдrа Ущшil{ по Iвано-Франкiвськiй облаgгi, в особi
Коryтяка Володимира Богдановича, голови KoMicii з реорганiзацii регiон.lльного вiддiлення, що
дiе на пiдставi Положення про Регiональне вiддiлення Фонду держЕlвного майна УкраiЪи по
Iвано-Франкiвськiй областi, затвердженого Головою Фонду державного майна Украiни
|9.0'1.20|2, та наказiв Фонду державного майна Украiни вiд 27.02.2004 Nч33-р, вiд 14.03.2019
}lЪ253, "Орган управлiння майном", з однiеi сторони та СпоlIg{вче товариство "ByJKmI" (вшrо-
Фршrкiвська областъ, Богорлчшrсьлий рйоп, село Старуня, вул..Черемппrни, бушлнок З5,
iденпафiкшlйrшй код34278487, в особi голови правлiння Сидорука Тараса Михайловича, що дiе на
пiдставi Статуту, надалi-Зберiгач, з другоi сторони, вiдповiдно до змiн до договору про внесення
змiн Jф1 до договору безоплатного зберiганrrя державного майна вiд ||.02,20|9, засвiдчують
наступне:

Орган управлiння майном передае, а Зберiгач приймае держчlвне майно - гiдротехнiчнi споруди
ставу Ml, площа водного плеса 0,79З2 га за адресою: Богородчанський район, с.Похiвка -
державне майно, яке пiд час приватизацii не ввiйшло до статутного капiталу
СГВК"Богородчtlнський" (колишнiй бшансоутримувач КСП" <Перемога> лiквiдований).

м. Iвано-Франкiвськ

ШРЕД\В:

Орган управлiння майном :

Регiона_пьне вiддiлення Ф,ЦМУ
по Iвано-Франкiвськiй областi,
код еДРПОУ 1З66072б

7 бО 19, м. Iвано-Франкiвськ,
вул. Василiянок,48

Голова KoMicii з реорганiзацii
вiruliлення:

Володимир Коryтяк

прIЙIяв:

Зберiгач:

Спохшвче товариство "ВуJп{шI"

Iвшо-Фршrкiвська областъ,
Богородча:rсьrслй район, село Старуrrя,
вул.ЧеремIrпани, будлнок 3 5

Голова товариства
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