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Публiчrlе акцiоlIерltе товариство ,.Нацiональна акцiонерна компанiя <Надра Украiнп>

(надалi _ поюпалtсоdавеtlф, в особi голови правлiння климовича ярослава ярославовича, який дiс на

гliдставi Статуту, з однiеi сторони, та

ГромадсьКа оргаttiзацiя ,,СпiлКа Вiльних Козакiв>, (надалi - Зберizач), в особi Похiдного

о'амана lBaHa Станiславовича MaTBicHKa, який дiС на пiдставi Статуry, з iншоТ сторони, надалi разом

- Сторони, а кожна окремо - Сторона, укJIали цей договiр (надалi -,Щоговiр) про таке:

1. Предпlет Щоговору
1.1.ПоrсцажоДаВецЬПереДа€,аЗберiгачприйшtаснабезоплатнезберiганняМайно,переЛlкякоГо

визначений в /{олатку Jф l дto чього !оговору.
1.2. ГIраво власностi на Майно до Зберiгача не переходить. Майно не N,Iоже

TpeTiM особам, KpiM випадкiв, визначенихп.2.2.1 , цього !оговору,
I.3. Майно передасться Поклакодавчем Зберiгачу згiдно з двостороннiм

передачi, який с пiдrЪердrкенням факту передачi Майна. Дкт приймання-передачi

бути передане ним

актом приймання-
мас мiстити опис та

стан Майна, яке передасться на зберiгання,
1.4. С.грок (TepMiH) зберiгання Майна - до 3|.|2.202]' року, починаючи з дати пlдписання акту

прийпtання-передачi Майна на зберiгання.

2. Права та обов'язки CTopiH

2.1. Зберiга,l зобов'язаllнй:
2.1.1. Забезпечити збереження Майна, зазначеного в п. 1.1. !оговору, а пiсля закiнчення строку

його зберiгання повернути Майно Поклажодавцю. Майно мае бути повернене в такому cTaHi, в якому

воно було прийняте на зберiгання, з урахуванням нормrtльного фiзичного зносу.

z.i.z. зВерiгати Майно з дотриманням ycix необхiдних умов, якi забезпечуIоть збереження

Майна Поклаlкодавця.
2.1.з. нести вiдповiдальнiсть за втрату (нестачу) або пошкодження МаЙНа IlОКЛаrКОДаВЦЯ,

переданого на зберiгання Зберiгачевi, у вiдповiдностi iз цим !оговором та чинним законодавством

украiни з N,loMeIITy олержання Майна вiд Поклажодавця ,га до моменту його повернення

Поклокодавцевi.
2.1.4. Не llередавати Майно у користування TpeTiM особам, KpiM випадкiв, визначених п,2,2,|,

ЦЬОГО !ОГОВОРУ' 
1 ппптqгоN,,t l0 (лесят повiдомити поюrажодавця про виявленi2.1.5. Письмово протягом l0 (десяти) календарних днlв

пiсля одержання Майна його недолiки, пошкодження, якi не шtогли бути виявленi при його

знищення та пошкодження,
2.1.8. За першою вимогоIо Поклажодавця надати йошлу можливiсть доступу до Майна i перевiрки

умов зберiгання. Витрати з перевiрки несе Сторона, що вимагаJIа iT проведення,

2.1.9. ГIовернути Майно Поклажодавцю повнiстю або частково за перш]ото вимогою останнього

протяго]\{ 5 (п'яти) календарних лнiв з дня одержання такоi вимоги.

2.1.10. [Iовернути Майно повнiстю пiсля припинення Щоговору,

зовнiшньому оглядi у момент прийняття Майна.

2.1.б. Зберiгати Майно за адресою, яка зазначена в

2.1.7. Пirоrуватись про Майrrо, як про свое власне,

2.2. Зберiгаll мас IIраво:
2.2.1. Передати Майно на зберiгання iншiй особi у

iHTepecax Поклажодавt{я iHe мас можJlивостi отримати

зберiгання iншiй особi Зберiгач зобов'язаний протягом

AKTi приймання-передачi Майна.
вживати Bcix заходiв для його зберелtення вiд

разi, якщо BiH вимушений це зробити в

його згоду. Про передання Майна на

48 годин письмово повiдомити про це

l. fiоговору.
шкiдливi вrlастивостi Майна,

поклокодавця.
2.2.2. У разi небезпеки втрати, нестачi або пошкодження Майна змiнити спосiб та iншi умови

його зберiгання, письмово повiдомивши про це 11окла:кодавця про,гягоIvI 48 годин з моменту настаrIня

TaI(ol подll,
2.3. Поклажодавеtlь зобов' язаllлll"l :

2.3.1. ГIерелати Зберiгачевi на зберiгання Майгrо, зазначене в п, 1,

2.3.2. Письмово Itопередити Зберiгача про наявнi (прихованi)

переданого на зберiгання.
2.3.3. Отримати вiд Зберiгача по

!оговору в мiсцi його здавання, якщо
Акту приймання-передачi Майно пiсля при

iнше не встановлено Сторонами додатково.
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2.4. Поклажодавець ма€ право:
2.4.1. Вимагати повер""""" Майна до закiнчення строку його зберiгання, попередивши про це

Зберiгача не менше нiж за 5 (п'ять) каJlендарнихднiв, 
одержання Майна

2,4,2, Письмово заявитлl протягом 10 (десяти) календарних днlв пlсля

претензiт до зберiгача у разi виявлення пошкоджень, якi не могли бути виявленi зовнiшнiм оглядом

безпосередньо у момент одержання Майна,

3. Вiдповiдальнiсть CTopiH

3.1. У випадку порушення !оговору винна Сторона несе вiдповiда,rьнiсть, визначену цим

!оговором та чинним законодавством УкраТни,

3.Z. Поруш."r", !оговору.е його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з

порушенням умов, визначених змiстом цього fiоговору,
3.3. Сторони не несуть вiдповiдальностi за порушення !оговору, якщо воно стаJIося не з lx вини

(умислУ чи необережностi)' 
lння ,Щоговору, якщо- 

3,,4. Сторона вважасться невинуватою i не несе вiдповlдzшьностl за порушс

вона доведе, lцо вжила Bcix за-lIежНиi вiД неТ заходiВ щодо налеЖного виконання цього ,Щоговору,

збер iгач несе в iдпов iдал ьн icTb перед Поклalкодавцем :

а) уразi втрати (нестачi) Майна - у розмiрi повноТ BapTocTi Майна;

б)УразiПошкоДженняМайна-УрозмiрiсУмИ,НаякузнизИласявартiстьМайна.
зазначенi суми розраховуються, виходячи з балансовот BapTocTi Майна на дату початку

зберiгання. У спiрних випадках Поклажодавець вправi вимагати експертнот оцiнки завданот шкоди,

3.5. У випадку неповернення майна llоклажодавцевi за першою вимогою, Зберiгач повинен

виплатити поклажЙавцевi штраф у розмiрi 0,05 7о вiд BapTocTi майна за кожний день прострочки,

3.б. Якщо Зберiга.r зазнае n p".y,rrr"ri зберiгання Майна збиткiв внаслiдок властивостей

майна, про якi BiH Hi знав i не повинен був знати, ilо-u*одuвець повинен вiдшкодувати Зберiгачу

цi збитки.

4.1. сторона звiльняеться вiд *,^1;Li}Тr#iЖi;Х"":Н" або неналежне виконання умов

flоговору, якщо таке с наслiдком обставин непереборноТ сили, якi настали пiсля укладення ,Щоговору

нез.Lчежно вiд волi Сторони (далi - Форс-мажор),

4.2. Форс-плажорними с обставини, якi сумлiнна С,горона не могла.передбачити iзапобiгти

(наприклал: BocгtHi oiT, ,.*nor"HHi катастрофи, землетруси, повенi, пожежi, iншi стихiйнi лиха або

подiт надзвичайного характеру). Сторона, що постраждала вiд таких обставин, повинна негайно

(протягом 3-х календuрп"" onir) поriоомити iншу ёторону про виникнення, характер i можливий

строк лiТ таких обставин. Форс-мажорнi обставини пiдтверДжуютьсЯ довiдкою Торгово-промисловоТ

пzUIати УкраТн и (i i регiонал ьн им и в iддiлення м и),

5. ВрегулюваItня спорiв

5.1. Спори, що виника}оть в ходi дiТ цього ,Щоговору, Сторони

Якtцо згоди не досягнуто або Сторона ухиляеться вiд розгляду

розгляд господарського суду вiдповiдно до законодавства УкраТни,

б. Iпшi положеtrня

6.1. Цей Щоговiр вважасться укладеним i набирае чинностi з моменту його пiдписання

уповновzDке"""" прaоaтавниками СтБрiн та скрiплення печатками CTopiH. За погодженням CTopiH,

вiдповiдно до.r.3 ст.6З1 L{K УкраТни, умови цього Щоговору застосовуються до вiдносин мiж

Сторонами, якi виник,rИ до йогО укпадення, а саме з 01,02,20 l8 року,
б.2. Строк дiТ цього /(оговору починас свiй перебiг у момент, визначений у п, 6,1 цього

.ЩоговорУ i дiе дО TepMiHy, визначеного у п, 1,4, цього,Щоговору,

б.з. Закiнч""по .rро*У цього /\оговору не звiльняс Сторони вiд вiдповiдальностi за його

порушення, яке мало мiсце пiд час дiТ цього f]оговору,
6.4. Якщо iHtt-te прямо не передбачено цим .Щоговором або чинним законодавством УкраТни,

змiни У цей /-lоговiр MorKyTb бутлt BHeceIti тiльки за домовленiстю CTopiH, яка оформлюсться

додатковою угодою до цього /lоговору.
6.5. Змiни у цей l[оговiр набирають чинностi з

вiдllовiдноТ додатковоi уголи до цього !оговору, якщо
моменту нzше)кного оформлення Сторонами

iнше не встановлено у самiй додатковiй угодi,

t вирiшують шляхом переговорiв.
пропозицiй, спiр передасться на

УкраТни, цей
Iоеться

F-r2 
2

цьому Щоговорi або у чинному законодавствi УкраТни,
-6.6. 

Якщо iншIе прямо не перелбачено цим flоговором або чинним

ийffi
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6.7. Цей lJоговiр вважасться розiрваним з моменту нzIлежного оформлення СторонамИ

вiдповiдноТ додатковоТ угодИ до цьогО !оговору, якщо iнше не встановЛено у самiй додатковiй угодi,
цьому fl,оговорi або у чинному законодавствi Украiни.

б.8. Yci правовiдносини, що виникають з цього flоговору або пов'язанi iз ним, у тому числi

пов'язанi iз дiйснiстю, укJIаденням, виконанням, змiною та припиненНяМ ЦЬОГО flОГОВОРУ,

тлумаченням його умов, визначенням наслiдкiв недiйсностi або порушеltня .Щоговору, регулюються
цим Договором та вiдповiдними нормами чинного законодавства Украiни, а також звичаями дiлового
обороту, якi застосовуються до таких правовiдносин на пiдставi принципiв добросовiсностi,

розумностi та справедл ивостi.
б.9. Пiсля пiдписання цього Щоговору Bci попереднi переговори за ним, листування, ПОПеРеДНi

договори, протоколи про намiри та буль-якi iншi ycHi або письмовi домовленостi CTopiH з питань, щО

так чи iнакше стосуються tlього !оговору, втрачають юридичну силу, але можуть враховУватися при

тлумаченнi умов цього !оговору.
б.10. Сторони несуть повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказан}тх ними у цьому !оговорi

реквiзитiв та зобов'язуються свосчасно у письмовiй формi повiдомляти iншу Сторону про iх ЗмiНУ, а У

разi неповiдомлення несуть ризик настання пов'язаних iз ним несприятливих наслiДкiВ.

6.11. Вiлст,уплення права вимоги та (або) переведення боргу за цим !оговором однiсю зiСторiн
до TpeTix осiб логryскасться виключно за умови письмового погодження цього iз iншою Стороною.

6.12. !олатковi угоди та додатки до цього !оговору с його невiд'емними частинами i маЮТь

юридичну силу у разi, якщо вони викладенi у письмовiй формi, пiдписанi Сторонами та скрiпленi ix
печаткаNIи.

б.13. Bci виправлення за текстом цього flоговору N,rають юридичFtу силу та можуТь
враховуватllся викJlючно за умови, що вони у кожному окремому випадку датованi, засвiДченi
пiдписами CTopiH та скрiпленi Тх печатками.

6.14. Цей ffоговiр складений при повному розумiннi Сторонами його умов та термiнологiТ

украТнською мовою у двох автентичних примiрниках, якi мають однакову юридичнУ силУ, - ПО

одному для кожноi iз CTopiH.

7. Реквiзити i пiдппси CTopiH:
Поклажодавець:

Публiчrlе акцiоllерне товариство
<<НацiоlIальtlа акцiоllерlIа компаrIiя

"Налра УкраТни>
Адреса: 0З680, м. Киiв,
вул. С. Мiрошниченко, l0
г/р М 260032|9l45 в АБ "УКРГАЗБАНК"
мФо з20478
КодеДРПОУЗl169745

Климович

Зберiгач:
Громадська органiзацiя

.<Спiлка ВiльrIих Козакiвr,

Адреса: 69059, м. Запорilюкя,
вул. Пiвнiчнокiльцева, бул. З
Код СДРПОУ З9384607

MaTBicHKo

Iпн 31 |69-142

:-жв
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Додаток Ns l
, до договору зберiгання

xnИ/tui д,/!ууv р ут>о 20 1 (_р,
_

tIЕрЕлIк мАЙнА,
шо передасться на зберiгаttня

lнвентарний
номер

Балансова

BapTicTb. грн.
N9

п/п

Найменування

l

Лiтера по

тех.

паспорту

0N{плекс кРозвiднлtк надр)),

Курортна,7514
Гругlа 1. [lIтячIлл"t озд

м. Берля
,opoBtIlIи Kl

нськ, в),л. ]

l б 901,971 клуб с замощением
и навесом

,г,т,l
3 1-л

6,22
2 здание ТП- 63 в 1,тп 28-л

l9-л
31 ,5l

J зато.tный участок
(сарай)

хз

6,777,41

4 столовая с

замощенltем,
бюстами (6 шт.)

флагшток Е.Еl,Е2,Ез

5-л

Ф 30-л
4 5,7з,5,7

5 летниl"{ l<луб с

замоIцением

2 065,79

6 административный
Kopllyc с

замошением и

флагшток р

1-л

с 32-л
ý? ?q7 домик директора с

замоLt(ением

м

4-sll1 2 898,27
8

корпус l с
ЗаМОШеНИеIч1. С

ногомойками и

фонтанами

4-лl2 2 933,81
9

корпус 2 с

замощением, с

ногомойками и

фонтанами

л

4-лlЗ 2 945,в5
10

rюрпус 3 с 
1

замошением, с l

ногомойкамl,t и

фонтаlrами

к



11

корпус 4 с

замошением, с

ногомойками и

фонтанами

д

4-лl4 з 062,02

12

корпус 5 с

замоlцением, с

ногомойками и

фонтанами

г

4-лl5 2 9з3,81

13 корпус б с

замощением, с

ногомойками и

фонтанами

в 4-лlб

2 933,8l

14 l баннопрачечный
ll комплекс с
Il замошением ж

26-л

2 8|],56

15 медпункт с

замощеr{ием

и 20-л
1 842.78

16 медицинскии
корпус (дельбао)

20-лl1
24,00

|7 здание
сельхозпереработки

(,rrельбао)

6-л

24,00

l8
,гуаJIет ( 20 очк) с

замоtцением в2 27 -л

|2,02

19 туалет(8очк)с
замошениеN,{

я 3-л
7,з0

20 пекарский цех х5.хб 17 -л z1,54

21 склад Ns l х l 1-л 1з,26

22 столярная
мастерская

l{1 12-л
2I,09

zз котельная LI l3-л 72,26

24 склад Nq2 Ll 14-л 2 279,25

25 склад Ns3 х4,х8,х9 lб-л 2 350,41

26 овошехранилище шI l0-л 4,7,46

2,| спальный tсорпус 7

с заNlоцlением,

ногомойкаirли lt

фонтаном Б

29-лlI

zB 425,37



28 спальный корп),с 8

с замощением,

ногомоIiками и

фонтаном JI-IIн

29-лl2

Z8 425,з7

29 обшежитие с

замошением

з 21-л
l2 1 50,53

30 спальный корпус
(дельбао)

33-л
1 1 5l8,25

31 проходная ю 1,Io2 9-л 59,92

з2 пионерская
KoMIJaTa с бюстом с

замощеLlием м2

2-л

267,41

зз нару}кная ограда с

воротами

36-л
|0,7 4

з4 брызгательный
бассейн

34-л
3,95

35 ТУаЛеТ На ДаЛЬНеIчl

пляже

38-л
12,20

База отдыха кГеолог> в},л. Курортная,7514

I l-a l

21 791,4з

зб спальныйt корпус
(лельбао) с

замоLllением

з7 дом общеil(итие
кГеолог-ЗУ> с

замошением

з-б

40,48

38 дом обшеiкитие
кГеолог-ЗУ> с

замошением

4-б

4|,46

з9 спальныI",l корпус 1

с заNlощением,

умываJlьником п

1_б

з ]42,57

40 спальtlый корпус 2

с замощением с

выносным
туалетом.

ногоплойкой о

2-б

з,742,5,7

5-б
23,18

4| туаJIет с

замошением

Hl



42 павильон
(столовая)

облицованная
красным кирпичом

с замощением г1

8-б

l3,70

4з павильон (комната
отдыха) с

замошением г2

9-б

6,08

44 столовая с

замощением

A_l 6
9 282,6з

45 l комната от,цыха с
Il замощением

8

35,00

46 общежитие с

замощением

9

36,00

47 здание 1 с

замощением

l
19,00

48 здание 2 с

замощением

2

19,00

49 здание 32 с

замошением

з2
19,00

50 здание 3 с

замощением

3

19,00

51 здание ) с

замощением

5

7,56

52 здание 19 с

замощением

l9
7,56

53 здание 2l с

замошеLlием

2|
7,56

54 здание 23 с

замощением

2з
7,56

55 здание 25 с

замощением

25

],56

56 здаrrие 30 с

замощением

30
7,56

5,7 здание 27 с

заI\{о[цениеМ

2,7

],56

58 здание 7 с 7 ],56



замощением

59 здание 1 1 с
замощением

l1
,1,56

60 здание 1 5 с

замощением

l5
7,56

61 здание з5 с

замощением

35
|,26

62 здание 37 с

замощением

31
1,26

бз здание 39 с

замощением

39
|,26

64 здание 41 с
замощением

4l
|,26

65 здание 43 с
замощением

4з
|,26

66 здание 33 с

замощением

33
|,26

67 туалет дуttlевая с

замощением
шl 4

1,з8

lJсього |77 4з8,64

Поклажодавець:
Публiчне alcцiolreplle ToBapI|cTBo

<Нацiональна aKlцiolrepHa компанiя
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мФо з204]8
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Юр. алреса 69059, Запорiзька область,
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AKr,
п р lt l:i пt а н l l я- п ер еда ч i. м а й ll а l l а збер iга н ня

за f\оговоропr збсрiг аllпл Nulf/,.!'вiд <</! >>,/-п,,,i-с,l,{_) 2018 року

ud , !2_2018 року

Публiчrrе акцiоttерtIе товарIIство кНацiоtIальIIа акцiонерtlа компанiя <Налра

YKpaiillr>, (налалi - Поклахtодавець), в особi Голови правлiння Климовича Ярослава

ярославовича, який дiс на пiдставi Статуту, з однiет сторони, та

громддсьItд оргднIздцIя (СПIЛкА вIльних коЗАItIВ) (налалi

Зберiгач), в особi Похiдного отамана MaTBicHKa IBaHa Станiславовича, який дiс на пiдставi

Статуту,'надалi разом - кСторони)), а I(o)I(eH окремо - <Сторона,|),,уклал,и_цей Акт приймання-

п.р.лuчi майна на зберiга"", .u .Щоговором зберiгання Nэ/-!rtЬiл ц/_/п",L/сiТоl4018р. про

м. КиТв

нижченаведене:
1. Поклаrко Збе айно:Поклал колавешь пеDедав. а гач пDийняв на зоерlгання наступне

N9

п/п
Найшlенування Лiтера по

тех.
паспорту

Iнвентарний
номер

Балансова
BapTicTb, грн.

1,1r.ТцQ.
((; jl,лi
\с l С -?,а

ti,i}'};l

;Ё

1 клуб с замощением
и HaBecorvl

T,Tl 3 1-л
lб 901,97

2 здание ТП- 63 вl,тп 28-л 6,22

J заточный rIасток
(сарай)

хз 19-л
31,51

4 столовая с

замощением,
бюстапли (6 шт.) и

флагшlток Е,Еl,Е2,Ез

5-л

6 77,7 ,4|

5 летний клуб с

замощением

Ф 30-л
4 57з,57

6 администрат1,1вный
корпус с

замошением и

флагшток р

l-л

2 065.79
1 домик директора с

замошением
с 32-л

52,29

8

корпус 1 с

замощением, с

ногомойками и

фонтанами

м

4-лl1 2 898,27

9

корпус 2 с

замощением, с

ногоплойками и

фонтанами

л

4-лl2 2 933,81

10

r<орпус 3 с
замоIцениеN{, с

ногомойками lt

t}oHTaHaMll

к

4-лlЗ 2 g45,85 J#'

11

корпус 4 с

ЗаI\,1ОЩеНИеМ, С

ногопtойками и

д

4-лl4

Ё;хi/ lдr2;_ý;\

il2^f,i;iз 062

,,
-1с

/Znr, --/'ЩtЖi

,:',r,1,, /r_/^'Щ}aýlBl
Цi,;::.тj,'-7f

зб

'r'



фонтаrrами

2 933,81

корпус 5 с
замощением, с

ногомойками и

нтаItами
корпус б с

замош.lением, с
ногомойками и

нтанами 2 933.81

2 817,56

баннопрачечный
комплекс с

замощениеN,{
медпункт с

замощением
20-лl1медицинскии

коDпyс (дельбао

здание
сельхозпереработки

туалет ( 20 очк) с

замощением
туаJIет(8очк)с

замощением
пекарский цех

13,26

столярная
мастерская
котельная

2 279,25склал Ns2

2 350.41склад Ns3 х4,х8,х9

овощехранилище

28 425,37

спальный корпус
с замощением,
ногомойками и

28 425,з7

спальный корпус 8

с замощением,
ногомойками и

l2 l50,53
обrr(еrкитие с

замощением

l l 51 8,25
спальный корпус

проходная

267,4l

пионерская
комната с бюстом

замощением

|0,74 : i_:,

наружная ограда с

lУ_6ч\lЯ к6_,

1tЦК<;р ffi
Ме\
W,ъ?
Ф,|i ý *
i\J

),t], ;д";,,;

_-уцF''t

jр)*".
',€./l L ]_ý:

ъц

12

г

4-лl5
13 в 4-лlб

|4

ж

26-л

15 и 20-л
1 842,78

16
24.00

|7 6-л

24.00

l8 в2 2] -л
12.02

19 я 3-л
7,30

20 х5,хб 17 -л 2|,54
21 склад Jф 1 1 1-л

22 ц1 |2-л
21,09

2з ч 1З-л 72.26

24 ц 14-л

25 l6-л

26 ш l0-л 47.46
2,7

Б

29-лlI

28

Л-IIн

29-лl2

29 з 2|-tl

з0 33-л

зl ю1,Iо2 9-л 59.92

32

м2

2-л

l;{
F!i

33 36-л



з4 брызгательный
бассейн

34-л
3.95

35 туалет на дальгIем
l1ля)I(е

38-л
12,20

База отдыха <<Геолог)) вул. Курортнаяr75l4

зб спаJIьI]ыи корпус
(ле"гlьбао) с

замошlением

7-б

21 791.4з
з7 дом общежитие

<Геолог-ЗУ> с

замощением

з-б

40 48
38 дом общеrкитие

кГеолог-ЗУ> с
заN.{ощением

4-б

4|.46
з9 спальный корпус 1

с замощением.
умывальником п

1-б

3 742 57
40 спальный корпус 2

с замощением с
выносным
туалетом,

ногомойкой о

2-б

з 742 57
41 туалет с

замощением
Hl 5-б

2з,|8
42 павильон

(столовая)
облицованная

красныN{ I(ирпичом
с замощением г1

8_б

l3,70
4з павильоll (KoпtHaтa

отдыха) с
зап.{ощением |^2

9-б

6.08
База отдыха <<Геолог Прпазовя", fl,онецкая область, п. Ялта, ул.

Припlорсlсая, 64-В
44 стоJIовая с

заN,lощен!Iе]\{

A_l 6

9 282,63
45 I(oMHaTa отдыха с

ЗаМоп_IеIJиеlч1

8

3 5,00
46 обrце>ltитлlе с

заIиощением
9

з6.00
па+l здание l с

замощениеN{
1

19.00
48 здание 2 с

замощение]!t
2

l9,00
49 здание 32 с

замоще}rием

.)л
JL

19,00
50 здание 3 с

замоlцением
з

19.00 -{s
5l здание 5 с

замощением
5 /),л{,

/:i;ri7,56
52 здание 19 с

замоtцением
19

t_, -\: 
': 

v

Ijlj ,i :

7,56 -i:l 'i (

4
,(

-7ф,н --r&Щ
l?Pra

'_)



53 здание 21 с
замошlением

2l
],56

54 здаriие 23 с
замошlеl-{ием

z5
J,56

55 здание 25 с
заN{ощением

25

7,56
56 здание 30 с

замощением
з0

7,56
51 здание2J с

замощением
27

7,56
58 здание 7 с

замоLцением
7

7,56
59 здание l l с

замощением
l1

7,56
60 здание 15 с

замощением
15

7,56
61 здание 35 с

замощением
35

|,26
62 здание 37 с

замощением
з7

1,26
бз здание 39 с

за]\,1ощениеIчI

39
|,26

64 здание 4l с
замошениеN{

4|
1,26

65 здание 43 с
замощением

4з
|.26

66 здание 33 с
замощением

зз
|.26

61 туалет душевая с
замощением

шIl 4

1,38
Всього l77 43

2. Майно передане ПоклажодавцеI\{ Зберiгачу в cTaHi як е.

з. I-{ей Акт складеFIо у двох оригiнальних примiрFIиках, якi мають однакову IоридиIIну
силу, - по одному для ко}кноТ iз CTopiH.

aTBlcHKo лtIмович

пЕр

t2

приЙн


