ДОГОВІР №
про безоплатне користування релігійною організацією
культовими будівлями та іншим майном, що є
державною власністю

м. Хотин

«^>

20Л?року

Державний історико-архітектурний заповідник „Хотинська фортеця” (далі - державна
організація) в особі директора Михайлини Любомира Павловича, що діє на підставі Положення
з однієї сторони, та релігійна організація парафії Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ храму
св. Олександра Невського міста Хотин Чернівецької області (далі - користувач), яка
зареєстрована Чернівецькою обласною державною адміністрацією, свідоцтво № 1311 від
18.09.2007 року в особі настоятеля Савчука Василя Степановича який діє на підставі Статуту з
другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Державна організація передає, а користувач приймає у безоплатне користування
культову будівлю - церкву Олександра Невського пам’ятку архітектури ХІІІ-ХІХ ст. комплексу
споруд Хотинської фортеці (охоронний №803/14), що є державною власністю і перебуває на
балансі ДІАЗ „Хотинська фортеця” (далі - майно).
Вартість майна на період укладення договору становить 7436035,00

Умови передачі і повернення майна

2. Для передачі і повернення майна сторони утворюють комісію, головою якої призначається
представник державної організації.
3. Набуття права користування майном виникає з моменту підписання сторонами акта
приймання-передачі майна, який є невід'ємною частиною цього договору.
4. Вартість майна, що повертається користувачем державній організації, визначається на
підставі
передатного
балансу, складеного за даними інвентаризації майна на дату його
повернення, звіреного з актом приймання-передачі майна, складеного на дату його передачі.
Майно вважається повернутим державній організації з дати підписання сторонами акта
приймання-передачі.
Права та обов'язки користувача
5. Користувач має право:

1) користуватися майном відповідно до цього договору і призначення майна;
2) виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього договору або його розірвання;
3) вживати заходів з метою захисту майна, зокрема вимагати повернення майна з чужого
незаконного володіння, усунення перешкод для його використання і відшкодування збитків,
завданих третіми особами.
6. Користувач зобов'язується:

1) використовувати майно виключно для проведення богослужінь;
2) допускати представників державної організації для проведення перевірки цільового
використання майна;
3) не передавати без дозволу державної організації майно третім особам;

4) забезпечувати збереження майна, здійснювати його поточний ремонт та утримувати у
належному санітарному, протипожежному і технічному стані;
5) у разі припинення дії цього договору повернути майно в належному стані, не гіршому
ніж під час передачі його у користування, з урахуванням фізичного зносу, або у стані,
обумовленому цим договором;
6) у разі заподіяння майну шкоди з вини користувача повністю відшкодувати збитки за
власний рахунок відповідно до законодавства.
Права та обов'язки державної організації

7. Державна організація має право:
1) контролювати наявність, стан, цільове використання майна та утримання його в
належному стані;
2) виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього договору або його розірвання.
3) Державна організація зобов'язується після підписання цього договору
передати
у
користування майно за актом приймання-передачі.

Особливі умови

9. Майно не може бути передане користувачем у заставу, на нього не може бути звернене
стягнення за претензіями кредиторів користувача.
10. У разі коли майно, що передається, є пам'яткою культурної спадщини чи її частиною,
користувач зобов'язаний не пізніше ніж через один місяць з моменту отримання його у
користування укласти охоронний договір з відповідним органом охорони культурної
спадщини.
Відповідальність сторін. Порядок розв'язання спорів

11. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з цим договором сторони
несуть відповідальність відповідно до законодавства.
12. Спори, що виникають під час виконання цього договору або у зв'язку з ним,
розв'язуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір підлягає розв'язанню у
судовому порядку.
Інші умови
13. Одностороння відмова від виконання умов договору не допускається. Зміна умов
або розірвання договору
може здійснюватися лише за погодженням сторін, крім
випадків, передбачених пунктом 14 цього договору.
14. Договір може бути розірвано державною організацією в односторонньому порядку у
разі виявлення нею нецільового використання майна або його утримання у неналежному
стані після відповідного попередження.
15. Дія договору припиняється у разі:
втрати майна;
прийняття рішення про це за згодою сторін або за рішенням господарського суду;
ліквідації користувача, ліквідації державної організації та в інших випадках, передбачених
з аконодавством.
16. Цей договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня
2016 року.
Дія договору може бути продовжена за згодою сторін.
17. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не
врегульовані ним, регламентуються законодавством.
18. Договір складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Державна організація
ДІАЗ „Хотинська фортеця”
60000, Чернівецька, обл.. м. Хотин
вул. Свято-Покровська, 17
р/р 35223014000249 в ГУДКСУ м. Чернівці
МФО 856135

О

Користувач
Релігійна організація парафії ЧернівецькоБуковинської єпархії УПЦ храму св.
Олександра Невського міста Хотин
Чернівецької області
60000, Чернівецька, обл.. м. Хотин

Додаток
до договору №
від „ЛГ <0* 2012 року
АКТ№£
приймання-передачі

0/

м. Хотин

2012 р.

Державний історико-архітектурний заповідник „Хотинська фортеця” (далі - державна
організація) в особі директора Михайлини Любомира Павловича, що діє на підставі Положення
з однієї сторони, та релігійна організація парафії Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ храму
св. Олександра Невського міста Хотин Чернівецької області (далі - користувач), яка
зареєстрована Чернівецькою обласною державною адміністрацією, свідоцтво № 1311 від
18.09.2007 року в особі настоятеля Савчука Василя Степановича який діє на підставі Статуту
з другої сторони, на підставі договору від «
» OS
2012 р. № (?_ склали цей акт про
нижченаведене:
державна організація передає, а користувач приймає в безоплатне користування майно
згідно з цим актом.
Склад і вартість майна, що передається користувачу згідно з цим актом, визначені
відповідно до передатного балансу державної організації станом на
<SS>_______
р.:

№
п/п

Інвентарниіі
номер

Н айменування
майна

Адреса

Балансова
вартість
(тис.грн.)

Залишкова
вартість
(тис.грн.)

1.

10300029

Церква Олександра
Невського

м. Хотин,
вул..
Фортечна, 1Г

7436035,00

7436035,00

Цей акт є невід'ємною частиною договору про безоплатне користування релігійною
організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю, від
. OJ
. 2012 р. № _£

Головакомісії^-'^^^Т^ГанзюкІ.В.
(підпис)

Члени комісії

Сандуляк В. О.
'(підпис)

Заруднєв Д.В.
Шалаева І.А.

_____ Михайлина Л.П.
дженої особи

М.П.

