
ДОГОВІР л«

передачі в операційне користування основних засобів 
місто Вінниця ■&/.■> 2019р.

Ми. що нижче підписалися. Дочірнє підприємство «Гайсипський райагролі. . 
Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського п іднрисмстза 

•«ВШОБЛАІ РОЛІС», (в подальшому «РОЗПОРЯДЖУВАЧ») в особі директора Кругли -а 
Віктора Володимировича, який діє на підставі Статуту підприємства з однієї сторони, і 
Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване л і ео гостю даре ь є підприємство
«Віноблагроліс», (в подальшому «КОРРІСТУВАЧ») в особі суб'єкта підприс лницької діяльності 
І ихонюка Юрія Вікторовича. другої
сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони'», а кожна окаємо - «Сторона >) 
уклали цей Договір передачі в операційне користування основнії- засобів ( надалі 
іменується '(Договір») про таке.

Терміни, шо використовуються у Доі оворі:

Акт приймання-передачі (повернення) Об’єкта - письмовий документ, який засвідчує 
передачу Об'єкта від РОЗПОРЯДЖУВАЧА до КОРИСТУВАЧА в день початку строгу 
користування або передачу Об’єкта від КОРИСТУВАЧА до РОЗПОРЕ,ДЖУВАЧ.А в день 
закінчення строку користування Об’єктом відповідно до умов цього Договору.
Банківський день - будь-який день, у який Національний Банк України відкритий для 
здійснення звичайних банківських операцій.
День початку строку користування Об’єктом - день початку строку користування 
Об’єктом, у який Сторони підписують Акт приймання-передачі Об Чолу, який засвідч є 
передачу Об’єкта в користування КОРИСТУВАЧУ. День початку користування ОбЧктсм 
зазначається в даному Договорі.
День закінчення строку користування Об’єктом - останній календарний день строку 
користування Об’єктом, якщо інше не передбачене умовами цього Договору, або якщо 
Сторони не досягалися письмової згоди про інше. У [день закінчення користування строк 
користування припиняється. КОРИСТУВАЧ зобов’язаний передати Р< З!ЮРЯДЖУВ.\;-У 
Об'єкт в порядку, визначеному в цьому Договорі.
Експлуатаційні витрати - витрати РОЗПОРЯДЖУВАЧА. пов’язані утриманням а 
нормальним фушшіонуванням Об’єкту в цілому, а саме: вартість комунальних та інших 
послуг (водо-, енерго-, теплопостачання, телефонний, факсимільний, поштовий зв'язок 
тощо), які відшкодовуються щомісяця КОРИСТУВАЧЕМ у сумі фактичних затрат 
РОЗПОРЯДЖУВАЧА.
Об’єкт користування - основні засоби: автомобіль, шо знаходяться за адресою: Вінницька 
область. Гайсинський район, м. Гайсин, вуя. Механізаторів 23а, скла.; і варі їсть яко о 
визначено за даними бухгалтерського обліку (в т.ч.. на підстав: д тих самостійно о 
балансу) РОЗПОРЯДЖУВАЧА.
Плата за користування Об’єктом - плата за користування ОбЧкюм. яку платить 
КОРРІСТУВАЧ РОЗПОРЯДЖУВАЧУ в розмірі, порядку і на умовах, нлановдених дані м 
Договором.
Строк користування Об’єктом - період, протягом якого КОРИСІУІіАЧ користусть ;я 
ОбЧктом на умовах, визначених у даному Договорі. Строк корис гування Обєктсм 
починається з дня підписання сторонами Акту' приймання-передачі О* єкта і включно- і 
закінчується в день підписання Акту приймання-передачі (поверненьж Оо скла, яки,о 
інше не передбачене Договором або якщо Сторони не досяі ли письмової зп ш про інше

1. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДОГОВОРУ

1.1. РОЗПОРЯДЖУВАЧ передає, а КОРИСТУВАЧ прийм в операційне
користування основні засоби - автомобіль, реєстраційний номер Лі' ;4м  СМ. мар са 
СІТК0ЕЕ С-ЕЕУБЕЕ. рік випуску 2017, об’єм двигуна = і 560 -м куб., шасі ^ 
\ 'Е7О□ 9НР0Н.1624465. що знаходяться за адресе і - ■: Вінниці, а
область. Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Механізаторів 2»а . вартість якої о визначено в



Звіті № 01/22/07 від 22 липня 2019 р станом на 22.07.2019 року /далі х> текстом - Об’єк ).
згідно з Актом приймання-передачі Об’єкту в користування, що є не; ід'ємною частиною
цього Договору (Додаток № 1 до Договору).
1.2. РРОЗПОРЯДЖУВЛЧ гарантує, що він має законні повноваження передавати Об У гг 

в користування.
1.3. Вартість Об’єкта згідно Звіту № 01/22/07 від 22 липня 2019 р на момент укладання 

даного Договору складає 69 850.50 грн.
1.4. Об’єкт передається в користування для виконання головної мети діяльності 

КОРИСТУВАЧА.

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОБ'ЄКТА

2/1. Вступ КОРИСТУВАЧА .у користування Об’єктом настає одночасно з підписам іям 
сторонами Договору та Акта приймання-передачі Об’єкта в користування.

2.2. Передача Об'єкта в користування не спричиняє передачу КОРІ ІСТУВАЧУ права 
власності на цей Об’єкт. Власником Об’єкта залишається РОЗПОРЯДЖУВЛЧ, а КОРИСТУВАЧ 
користується ним протягом терміну дії цього договору без права на його приватизацію.

2.3. Передача Об’єкта у користування здійснюється шляхом підписання Акту приймаї ня-
передачі (Додаток № 1 до Договору), який зобов’язані підписати уповноважені представники 
РОЗПОРЯДЖУВАЧА та КОРИСТУВАЧА. В Акті приймання-передачі обов’язково зазначає ьс 
загальний стан Об’єкта. РОЗПОРЯДЖУВЛЧ повинен передати КОРІ і* У БАЧУ Об'єкт, не 
пізніше...................2019 року.

2.4. Повернення Об’єкта оформляється Актом повернення Об'єкта - користування, що 
складається у формі Акта приймання передачі (Додаток №1 до Договору . який підписує ьсч 
належним чином уповноваженими особами РОЗПОРЯДЖУВЛЧ А та КОРИСТУВАЧА . В .• .п і  
повернення Об'єкта з користування в обов’язковому порядку вказується техг чний зовнішній стан 
Об’єкта.

2.5. Об’єкт вважається поверненим РОЗПОРЯДНИКУ з користування з часу підписання 
сторонами Акта повернення Об’єкта. Якщо КОРИСТУВАЧ допустив погірш .чия стану Об'єкта аб > 
його загибель, він зобов’язаний відшкодувати РОЗПОРЯДЖУВАЧУ всі збитки, пов'язані з тої > 
відновленням за кошторисом РОЗПОРЯДЖУВАЧА. а у разі неможливості відновленні • 
КОРИСТУВАЧ зобов’язаний відшкодувати вартість аналогічного Об'єкта за ринковою пінок- на 
дату складання дефектного акта.

2 .6.

3. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ОБ'ЄКТОМ

3.1. Плата за користування Об’єктом визначається у розмірі ЗООдО'(сімсот гривень б і

коп.) гривень за місяць з ПДВ.
3.2. Розмір плати визначається пунктом 3.1 даного Договору переглядається негайно з і 

вимогою РОЗПОРЯДЖУВАЧА у разі зміни податкового законодаве гва. амортизаційни •. 
відрахувань тощо. У разі збільшення розмірів податків, інших обов'язкових платежів сміп 
податків, введення нових видів податків) інфляції .встановлених чинним законодавством V кра ні . 
які пов’язані з веденням фінансово-господарської діяльності РОЗІЮРЯ..5Ж> ВАЧ.-л. Р{ Ь.-1Е 
ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ Об’єктом та інші платежі визначених умовами даного Договір 
підлягає коригуванню. Новий розмір плати за користування Об'єктом та Інших платежів повинс і 
бути затверджений Сторонами шляхом підписання додаткової угоди невідкладно після настати--
обставин викладених у даному пункті.

3.2.1. РОЗПОРЯДЖУВ АЧ направляє КОРИСТУВАЧУ підписам: із свого боку дві 
екземпляри додаткової угоди з внесеними змінами після настання обставим викладених ■ > п. 
даного Договору, які КОРИСТУВАЧ зобов'язаний розглянути та підписать протягом і о осе; ги і 
календарних днів з дня отримання та направити один екземпляр РОЗІІО ’ЯД'ЖУВАЧУ. у та ;
неотримання
направленої угоди протягом

РОЗПОРЯДЖУВАЧЕМ екземи, яр
10 (десяти) календарних днів з моменту її направлення



Сторони прийшли до згоди вважати таку угоду не укладеною, а даний Договір достроково 
розірваним, про що підписується відповідна Додаткова угода.

3.3. КОРИСТУВАЧ має право здійснювати попередню оплату плати* за 
користування Об'єктом у вигляді авансу за ум о ви  одержання попередньої письмової згоди 
РОЗПОРЯДЖУВЛЧА

4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

4.1. КОРИСТУВАЧ зобов'язується:
4.1.1. Використовувати Об'єкт з метою та за умовами, визначеними тим 

Договором.
4.1.2. Своєчасно, і в повному обсязі сплачувати РОЗПОРЯДЖУВЛЧУ плату з і 

користування Об'єктом
4.1.3. Своєчасно здійснювати за свій рахунок поточний ремонт Об’єкту, якщо 

сторони не домовляться про інше. Плановий капітальний ремонт Об'єкту здійснюється за 
домовленістю сторін за додатковою угодою, планом та графіком проведення капітального 
ремонту, що є невід'ємною частиною нього Договору. У разі коли необхіднеє, 
капітального ремонту виникла з вини КОРИСТУВАЧА, в тому числі як результат Грі > 
господарської діяльності. КОРИСТУВАЧ зобов'язаний за власні кошти у терміт, 
погоджений з РОЗПОРЯДЖУВАЧЕМ.— виконати капітальний ремонт Об'єкт}', якщо 
сторони не домовляться про інше.

4.1.4. Повернути КОРИСТУВАЧУ Об'єкт в стані, не гіршому від його стану нч 
момент передачі в користування з урахуванням зносу у встановлених розмірах

4.1.5. Суворо дотримуватися правил охорони праці. санітарно-гігієнічних та 
протипожежних вимог на Об'єкті який передається у користування.

4.1.6. Здійснювати охорону Об'єкту.
4.1. ”. Здійснювати заходи з обслуговування та утримання Об'єкт;..
4.2. КОРИСТУВАЧ має право:
4.2.1. Використовувати Об’єкт за цільовим призначенням, визначеним умовами 

даного Договору, у своїй господарській діяльності.
4.2.2. КОРИСТУВАЧ вправі достроково розірвати даний Договір за умовч 

письмового повідомлення РОЗПОРЯДЖУВЛЧА за 1 (один) календарний місяць д > 
бажаної дати розірвання, а також згідно чинного законодавства України.

4.2.3. Виступати з ініціативою щодо внесення змін та'або доповнені- Дог->вір.
4.2.4. КОРИСТУВАЧ не відповідає за зобов’язаннями РОЗ Г1ОРЯДЖ’ В А Ч Л .
4.2.5. КОРИСТУВАЧ мас також інші права, передбачені цим Договором і чинним 

зако н одавством У країни.
4.3. РОЗПОРЯІГЖУВАЧ зобов’язується:
4.3.1. Передати КОРИСТУВАЧУ Об'єкт в користування в порядку та на умовах, 

визначених даним Договором.
4.3.2. Не перешкоджати господарській діяльності К О Р И С Т У В А Ч А  за умов-; 

дотримання КОРИСТУВАЧЕМ всіх умов даного Договору.
4.4. РОЗПОРЯЛЖУВАЧ мас право:
4.4.1. Контролювати стан, мету та ефективність використання Об'єкту, передами-; , 

користування, вимагати від КОРИСТУВАЧА усунення порушень Договору, своєчаснії 
сплати плати за користування Об’єктом, тощо.

4.4.2. Негайно виступати з ініціативою щодо внесення змін таабо д< ; < внень у цей 
Договір або його розірвання у разі несвоєчасної сплати КОРИСТУВАЧЕМ ш ти за 
користування Об’єктом або використання ним Об’єкту на цілі, не обумовлені Договором. 
недосягнення згоди про коригування (зміни) розміру плати за користування Об Актом, 
невиконання КОРИСУВАЧЕМ умов цього Договору, тощо

4.4.3. РОЗПОРЯДЖУВАЧ не відповідає за зобов'язаннями КОРИСТУВАЧА

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. дано;-і Договору талюЗа невиконання чи неналежне виконання УМОВ



порушення своїх обов'язків, за спричинення будь-якої шкоди та'або збитків за ним 
Договором Сторони в повному обсязі ‘ та у всіх випадках вказані1 • порушень несун . 
відповідальність (включаючи, серед іншого також відшкодування зЗитків в повнім 
обсязі, сплати неустойки (штрафу, пені), встановленої цим Договором. У випадках, прямо

не передбачених Договором. Сторони несуть відповідальній: згідно з чин чим
закон од авств ом У країн и.

5.2. Шкода життю, здоров’ю, та шкода майну, завдана будь-яким іншим особам, 
шо не є Сторонами даного Договору, яка стала наслідком дій чи У. діяльності Стор<. ни' 
відшкодовується виключно винною стороною. Інша сторона не несе відповідальності за 
наслідки діяльності або бездіяльності винної Сторони.

5.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з ним Догово юм 
сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України, зокрема:

5.3.1.3а порушення терміну перерахування коштів, встановлених в пункті 4. і .... 
Договору. КОРИСТУВАЧ сплачує пеню у розмірі подвійної ставки Націонал мого банку

України від суми боргу за кожний день прострочення, якщо стороні- не домовляться ір>
інше.

5.3.2. Відповідальність за порушення інших зобов’язань визначається 
встановленому законодавством України порядку.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІН АБО РОЗІРВАННЯ
ДОГОВОРУ

6. Цей Договір діє з б>/ О  . м у / У у- до_________ р. включ - а в частині
обов’язків по розрахунках у разі невиконання їх КОРИСТУВАЧЕМ та нанесенні збитків 
РОЗПОРЯДЖУВАЧУ - до повного проведення розрахунків та відшкодування збитків.

6.1. 1. Термін дії Договору, встановлений в цьому Договорі, може бути 
продовжений за взаємною домовленістю Сторін, про шо Сторони повинні укласти 
Додаткову угоду. підписану уповноваженими представниками обох Сторін 
встановленому чинним, законодавством порядку.

б.2.Зміна або розірвання Договору можуть мати місце за погодженням Сторін.
Зміни та доповнення, шо вносяться до Договору, розглядаються д ■.•ровами протягся- і б 

(десяти) банківських робочих днів. Одностороння відмова від виконання Договору тч 
внесення змін не допускається.

6.3. Спори по цьому Договору вирішуються згідно з законодавством України 
Договір може_ бути розірваний достроково на вимогу однієї зі сторін або за рішенням 
судових органів у випадках, передбачених законодавством України.

6.4. Дія Договору припиняється внаслідок:
6.4.1, закінчення терміну його дії;
64.2. втрати Об'єкта;
6.4.2. дострокового його розірвання;
6.4.3. банкрутства (ліквідації) та/або реорганізації КОРИСІ У В АЧ А .
.6.4.4. продажу та або зміни режиму Об’єкта;
6.4.5 внаслідок прийняття та/або дії відповідного рішення Віню ііького обласної' > 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства <• В1НОБзІАГРО;іІС • 
та/або рішення засновника даного підприємства;

6.4.6. невиконання будь-якою стороною умов цього Договору.
6.5. На виключення із загального правила, реаяізуючи своє право на ейоооде 

Договору, сторони дійшли згоди про те. шо у разі отримання повідомлення
ОЗПОРЯДЖУВАЧА КОРИСТУВАЧЕМ про дострокове розірвання даного Договорі. 

вважати такий Договір розірваним на 10 (десятий) календарний день з. дня отримання 
такого повідомлення, про що підписується додаткова угода про розірвання, якшо схорон і 
не домовляться про інші строки та порядок розірвання даного Договору

6.6. Реорганізація РОЗПОРЯДЖУВАЧЛ не є підставою для змін ум ;>в або припинення 
дії цього Договору.



6.7. Сторони цим підтверджують, шо положення, правила та процедури, зобов'язання., 
шо випливають з умов даного Договору про будь-які фінансові розрахунки, включаючи суми 
неустойки, пені, штрафів) між ними після припинення даного Договору збери ають спою силу 
повного виконання їх Сторонами, що має бути підтверджено відповідними документами.

7. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

7.1. Кожна сторона даного Договору зобов'язується зберігати таємниці б\ п, як 
інформацію, (письмову чи усну), яка будь-яким чином стосується даного Д< овору. в тому чиє;: . 
але не обмежуючись: розмір плати за користування, строк дії договору, (далі за текстом Договору 
«Комерційна таємниця» та «Конфіденційна інформація»), за виключенням інформації, яка . 
очевидною та загальновідомою не завдяки невиконання вищезазначених обок язків по збережеі шо 
в таємниці інформації, а також інформацію, яка у відповідності до діючого аконодавства Укр; їн д 
повинна надаватись відповідним державним органам.

До конфіденційної та комерційної інформації відноситься: зміст умов даного Догов >р 
оренди у повному обсязі з усіма змінами та доповненням и та наявна у Сто>рп. і (формація отримаю і 
в зв'язку з виконанням даного Договору.

7.2. Кожна Сторона даного Договору зобов'язується прийняти всі необхідні заходе т і 
засоби, для збереження інформації, вказаної в пункті 7.1. Договору своїми пиц і вішками.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності у разі настання обс; тин  непереборн- ї 
сили, котрі виникли незалежно від волі Сторін після укладання Договору та і а .тання або дія 
яких, а також наслідки перешкоджають повному або частковому виконанню .і зговору та 
виникнення чи дію яких неможливо було передбачити чи відвернути розумі- '.ми засобами.

8.2. Цими обставинами є зовнішні та надзвичайні події, а саме: вій і та військові дії. 
повстання, мобілізація, епідемії, пожари, вибухи, дорожні та природні катастрофи, дії будь-яких 
видів блокад, акти державних органів, шо перешкоджають виконанню обов'я - к і в за Договором а 
також їх наслідки, та усі інші події, які будуть визнані такими Торгово-проми „новою палаті но 
України.

8.3. Виконання Сторонами обов'язків за Договором буде відкладене на період, протягом 
якого мали місце обставини непереборної сили. Санкції у зв'язку з невиконанням в строк 
обов'язків за Договором в цьому разі не застосовуються.

8.4. Сторони зобов'язані повідомити одна одну, в разі настання обс.тайн непереборної 
сили в 5 (п'яти) денний строк. Сторона, шо своєчасно не повідомила іншу етюдну про настання 
обставин непереборної сили, не може посилатись на них. крім випадків, коди саме ці обставина 
перешкоджають своєчасному повідомленню.

8.5. Якщо вказані обставини будуть перешкоджати виконанню об< язків за Договоре м 
протягом 3-х місяців, з моменту їх виникнення. Сторони мають право ВІДМОВО ись віл 
подальшого виконання Договору без звернення в Господарський суд. після ю-гьмової о 
(рекомендований лист з повідомленням про вручення, телеграма) повідомне- чя іншої Сторони В 
цьому випадку Сторони виконають взаємні розрахунки, пов'язані з виконана• м обов язків за 
Договором на момент його припинення без застосування штрафних санкцій і шачених умовами 
даного Договору.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9 .1. Зміни і доповнення до даного Договору будуть дійсні лише тол', к п и  вони •'удуть 
погоджені Сторонами і викладені письмово та підписані уповноваженими п • . с гашишами
Сторін.

9.2. Особи, які діють в даному Договорі від імені юридичних < . '. як 
і фізичні особи мають на те відповідні повноваження га ніяким чіи-мм це

юридичні 
оо межені

тах
для



укладення (підписання) даного Договору, прийняття, передбачених цим Договором прав і 
обов'язків 'та в разі" порушення положень даного Договору обов’язків та'або в разі цих 
умов несуть відповідальність у повному обсязі, передбачену пи.м Договором та діючим 
законодавством України.

9.3. Якщо будь-яке з положень даного Договору є або стає недійсним, визнається 
недійсним судом), то це не буде підставою для припинення дій інших положень Договору. 
Недійсне положення повинно бути замінено новим, дійсним у правовому відношенні.

9.4. Сторони встановили, що на першу вимогу РОГіОРЯДЖУВАЧЛ. підставою 
якої буде зміна діючого законодавства України та/або рішення Вінницького обласного 
комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «ВІНОБЛАГРОЛІС 
та'або рішення засновника даного підприємства, що в тій чи іншій мірі стосується 
положень даного Договору, вони (Сторони) негайно зустрінуться для того, щоб внести 
відповідні зміни (доповнення) в даний Договір або вирішити питання про Його 
припинення (розірвання).

9.5. За погодженням Сторін на даний Договір розповсюджується положення Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна». Закону України 'Про місцеве 
самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України. Господарського кодексу 
України та інших нормативно-правових актів.

9.6. Сторони домовились, шо з моменту набрання ним Договором чинності всі
попередні переговори, домовленості (в тому числі усні), листування, протоколи іро 
розбіжності та протоколи узгодження розбіжностей, які так, чи інакше стосуються 
предмету даного Договору, втрачають чинність. В подальшому Сторони будуть
керуватися виключно цим Договором.

9.7. В усьому, шо не врегульовано цим Договором та додатками до нього Сторони 
керуються положеннями законодавства України.

9.8. Даний Договір складено українською мовою в 2 - х оригінальних примірниках,
що мають однакову юридичну силу та однаковим чином створюють права та обов’язки 
для РОЗПОРЯДЖУВАЧА та КОРИСТУВАЧА. Один примірник даного Договору
передається РОЗПОРДЦЖУВАЧУ, один примірник КОРИСТУВАЧУ.

Перераховані нижче додатки є невід’ємною частиною даного Договоре:
Додаток ДІЛ Акт приймання-передачі (повернення) Об'єкта.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

КОРИСТУВАЧ
СЛІД Тихонюк Юрій Вікторович

Юр. адреса: _м.Вінниця, вул.Київська. 184 
Код ЄДРПОУ 2651819335 '
Р р _2600-$5СЩ.81 729 в Вінницьке обласне 
управління ВАТ Держ. Ощадний банк 
МФО 302076 
!ПН 2651819335
Не є ядагшіьолі податку на прибуток-.
Н;а загальних підставах / ”

/ / ) /  /
Д? -'СДіД;-

РОЗПОРЯДЖУВАЧ
Дочірнє підприємство «Гайеинськип 
райагроліс» Вінницького обласного 

комунального спеціалізованого 
лісогосподарського лідприєметва 

«ВІНОБЛАГРОЛІС

Юр. адреса: м. Гайсин. вул..Механізаторів 
2.) а
Поштова, адрес: м. Гайсин ул.. Механізаторі в 
23а /’
Код ЄДРПОУ 36205604 ;
Р-р 260052120057"А 
МФО 320478 , ) / /  '
ІПН 36205604 А  !. '



до Договору передачі в 
операційне користування 
основних засобів №

В І Д 2019р.

АКТ
приймання - передачі Об'єкта в користування

сто Вінниця
/ ? /  О  І  . ___ 20 і 9р

Ми. що нижче підписалися. Дочірнє підприємство <Г : боннський 
райагроліс»
Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського 
підприємства «ВІНОБЛАГРОЛЇС», (в подальшому «РОЗІ ЮїДІД КУ ВА Чн з 
особі директора Круглика Віктора Володимировича, який діє на підставі 
Статуту підприємства з однієї сторони, і СПД Тихонюк Юрій Вікторович, з 
другої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони а кожна окремо 
«Сторона») діючи на підставі Д оговору  передачі в операційне користування 
основних засобів № від « » 2019р. (надалі іменується «Договір»)
уклали цей Акт про наступне:

і. РОЗІ ІОРЯДЖУВАЧ передає, а КОРИСТУВАЧ приймає перераховані
ниж че основи і засоби  в оп ерац ій не користування:

Назва основних засобів.
Інвентарний оціночна.

ВГ;І |У  П У Т Ь
Порядковий Коротка характеристика

номер номер ('ГрЧ

1. сітко;.: ч  с -р т у з е е 10500015 69859,50

Загальна оціночна вартість основних засобів на момен : 
передачі в операційне користування становить 69850,5» гри.

Зазначені основні засоби передаються КОРИСТУВАЧУ згідно з 
умовами 
Договору №

2. Основні засоби, які передаються в операційне користування, 
знаходяться в
належному технічному стані, відповідають санітарним і протипожежним 
нормам, не
мають механічних пошкоджень, не розкомплектовані тошо.

При поверненні основних засобів з операційного користування 
складається
Акт повернення Об’єкту з користування зазначеної форми.



з. У разі повернення з операційного користування основних засобів у 
несправному або погіршеному технічному стані, розкомплектованими, з 
механічними
пошкодженнями тощо складається відповідний акт, який є невід'ємною 
Частиною
Акту повернення Об'єкту з користування.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:


