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г[о.іIожF,гіня
ІІро поІ)ядок  закріІІленш майІІа комунаjтіьно.l. вjІасності БілОберіЗьКо.1.  Об'Єднано.1.

територіально.і. гром.ади  на праві господарського відання або оперативного

управління

Це   Положення   визітачає
Бі'лоберізько.і.

опсративпого
осш>ві   jтин]с

також  іпших
Білоберізько.і.

_   _    __ __ _ _              . ',^\,\, L J

об`сднано'і`   теі7иіоріаj'н,ітоЇ    і`ромади   па   праві   господарського   відання   або

уііравлjння   за   ніjі]іриt`мсU3tіми.   ус'іановами,   організаціями,   що   діють   на
комунально.і.  власнос'і`і.   БілоберізькоЇ   об'єднаноЇ   територіальноЇ   громади,  а
юридичних  осіб.  у  статутному  капіталі  яких  частка  комунатіьно.і.  власності
об'єднано.і.   тсриторіаль[то.і.    громади    перевищує    п'ятдесят   відсотків    чи

ґюрядок   закріплеішя   майна   комунально.і.     власності

станоі3и" величину, яка забезпсчує Білобері'зькій сі.льській раді ОТГ (або визначеному не=
tjріаііу)   нраво   вїрішального   г3шіиву   на   госгіодарську  діяльність  цих  суб'єктів  на  праві
гоeнодарс`ькt>[`О відання або оііераі`ивноі`о   уііравління.

розділ. І
Заіаj[ьЕіі  гтоїіожсііітя

L  Поj[t>жсшія  про  порядок  закріплення  майна  комунальноі.  власності  БілоберізькоЇ
об`єдн?но.і.  територіально'і'  громали   на  праві   господарського  відання  або  оперативного
уііравшішjl       jjа,іішіі   Ноложсшіія.   розроблене  відповідно  до  ст.ст.   24,  52,   78,  86,133137
Госпоґ'.іарсьі{оці  ко;ісксу .Уі{іxЇ і.пи`  :mт.   169,172,182,  З27  Цивільного  кодексу  Укра.і.ни,
с`т.C`і .  26`  (Ш  'Зcікt>пу  Укра.іші  tЛ Іро  шщіш саvіоврядува[шя  в Укра.і.ні», ст.  4 Закону Укра.і.ни
t\І Іро ,гіер.,каіш}' pU с І`рацііо рlч1оІ3н,\  щ)ав ш пер}'хоме майно та .1.х ОбТяЖеНЬ».

2.  У цьому Положенні  гсрміпи вживаіоться в ґ[акому значенні:

?.  Пр{іію  госгіодарf`ького відаіші є речовим правом суб'єкта підприємництва, який
волод1є,    кориСтуЄться    1    розпоряд)каЄ'1`ьСя    майноМ,    ЗаКріПлеНИМ    За    НИМ    ВласНиКОм

(упоі3новажeішм   ііим   органом)   д"   здійснсшня   комерційно.і.  діяльності   з   обмеженням
правомоішос і і розпоряджeшя t\іаfпіом за '3г`одою в.тіасника (уповноважеіюго ним органу).

іі.  нр{івом  оператітвііоІ о уііі)аішішія с рс[іоІ3е право суб'єкта господарювання. який
воjіоjііt`,     корис`]уt`ті,ся     і     ро'шор>і,іі.;і\'аtґі,г,ся     майном`     закріпленим    за    ним    власником

(УПОвПОВа7КСІ]і"   НИМ   t>Рі ШW   ,тLЦ>і   ';,,І|і.йeПШНЯ   НЄЖОі\іеРЦjйНО.1.  ГОСПОдаРСЬКО.1.  /ІіЯЛЬНОСТі   У
ме>ках встановлєших вjіаeпIн\~Ом  (},rHt>впоі3€tжсін" ним ор1`аном).

З..дія   цього   Положешія    поширіоє,і`ься   на   усе   майно   БілоберізькоЇ    об'єднрно.і.
тери'горіаj,H,ііо.і. і`ромади,  рсчові  прсіва ііа якс  можуть бути передані у відповідному режимі,
і:і  ,\'правjшшя  яким  зі`і,'_і1іо  до  U.   І 72  Цивільного  кодексу  УкраЇ ни  здійснює  Білоберізька
сільсі,ка ра,'іа ОТГ або  виґ3начсшіі`,і  іісіо  виі{онавчий  ttрган,

4.   І'а;іcі  єібо  вигш€ічспш`4  ц.`іt>  ііикоішвчий  оргап,  №  сфери  управління  якого  входить
ком,\ на.іп,fіe  ііі, іщ"t`і\іс і і3О`  .`\їс` і шіtш  t>rгш jщі.я.  t  Нрсдсгавпиком  власника Білоберізько.і.

об'сґт].тіаііtіЇ      іс`риі`оріашпоЇ      ііjоі\,{а,іи     і     ішконус     його     функці.і.    у    межах.     ви`зпачених

Конс'гиіуііісю   УкраЇ ни.   І`осшtдарсґ,ким   к.олексом   Укра.і.ни   та   іншими   законодавчимн
актами.

5.   Об'ск'і`ами г3(ікрітілешDI '3і`і,іпіо rЗ цИм  ПОлОЖеНнЯМ Є:

Cі.   цjліс`пі    май[іові    коі\ґпLіIс`і\eі,і.    які    зIіа,\t`,іjпьс`я    ііа    балансі    підприємств,    установ`

еі"пізcіціі`L  `і.х  стL1}ґі\.гурHи\   ні  ц1{j3,lі,'Ііп.   ('гг]}|І{ґl`,\'рHий  підрозділ  підприємства  також  мо>ке
оУШ   О(Ї t кіом   '3(п{рііL]шші    ш"    віі,і'[іjісіпі>і    }`10іО    в   }'СтаНОВЛеНОМУ   ПОРЯдКУ   У   ЦіЛіСпИй

\{айііовий   комііjіеі{c`   іііі   ііj,їіC`  іііііі   ііt>'зііt;.іі,`іі,tlоі  t>  (')а.'іаііс}Z;

Ь.  пeрухоме     мtійно     (`~t}і`івjіі`     спор},'іи,     }     '[ому     ііислі     об'єкти     незавершепого
буліі3нщтва`   а   також   не   >киґіjlоізі   прі"іщешя.   після   виділеішя   .і.х   в   окрему   облікову
\>,т_`шіицю ('інвсн'гарний об'єкт);



с,.  майно,  що .і.іе увііЇ ш.ю ,7_іо  сгіатутіюго  фоIіду господарських товариств,  створених у
ііроцесі приватизацщ

d.  іні_не  окреме  індивілуа:гіьно  визіIачсне  майно,  крім  випадків,  передбачених  ч.  1  ст.
86  Госііодарсі,коі`о  кt>дсі{су  УкраЇ пи.

6.  Іпjіііа"ва щодо закріплспіія  майіта комунально.і. власності Білоберізько.і. об'єднано.і.
тt`риторіc"ьно.і.  громади  ш  праві  господарського  відання  або  оперативного  управління  за
ґплприсмстізами,  ус']`апоі3ами`  оргаіііг3аці;іми  мо>ке  виходити, як від органу уповноваженого

управляти   комуналі,ііим   майш>м   т{ік   і   безгюсередньо   від   цих   підприємств,   установ,
організацій.

розділ. н
ПОрядок 3z`кІ)іплсІIші майm комунальІІО.1. власності БілОберіЗькО.1. Об'ЄдНано.1.

терІ,Іторіально.І. гром,1ди  за підІ1риємствами, установами, організаціями

1.  3акріпленIія  май[]а  і{омуIіальію.і.  власності   Білоберізько.і. об'єднано.і. територіальноЇ
гі.омалиііа  праві  і`осгіодарськогtj  віда]іня  або  оперативного  управління за підприємствами,

установами,  організаціями,  а також '"іна  раніше  встановленого правового режиму майна
здійспює'гься  за рішсшіям  сесіЇ  Ра,тіи.

2.   У    ра'3і`    коли    іпіціtігором    зсікгtjітітеііітя    майіта   3а   підприємствами,    установами,
оріаіі].заціями     па     пра]зі     іttс`ііtt,ііtірі`і,кttіо     ві.,іа]іня     або     оперативного    управління,     або

ііііціаіорt"   зміпи   раніш`   всі{інов.'іeііоіU   нравового   режиму   майна   виступає   Рада,   то
гіосгійііа  комісія   Ради     з   пиіаіп,  прt>мис`.тіt>воeті.  іIідприємництва,  житловокомунального
і`осподарства  'га  комупальноЇ   власності,  пи'і`ань  містобудування,  будівництва,  дорожнього
будіізнищ\ва, земельних  відносин та охоро+іи  природи, транспорту, зв'язку та сфери послуг
но,тіаt` на сесію Ради пронозщі.і.щодо закрінлсшія майна` в яких зазначається:

назва об`t`кта:

йtjі`о  місцс`зпахо,'`жC`нп;і:

    найменуваішя    та    місцс'шаходжсніія    підприємства,    установи,    організаці.і.    
балшісо}'[`римувача;

    пропозиціЇ  іцодо строку дЇ і. рішення про передачу майна у оперативне управління

(господарськс відані[я).
З.  до   проіюзицій   дод€`с'гься   фіпаі]совоекопомічне   обґрунтування   (з   визначенням

е'гапів,   тсрмінів,   шляхів   та   засобів   рeалізацЇ і.)   ефективного   використання  майна,   що   є
об'сh.том     ііереґ`іачі     та     закііішіeHп>і.     пt>яснепня    доцільності    та    очікуваних    наслідків

провс`,тіеііпя  'і`акоI`о  '3акрішіс`іш>L  ФішUjсtшосі{tш>мііше  обґрунтування  готує  підприємство,

уст!інова.    орі`апізація`    іцодо    як`>'і.   розглядаt,`.гься    ііитання    про   передачу   в   оперативне
}Jправ,гіінпя (і`осііодарське відапHя) маі`Ші комунаjіьноЇ  власності.

4.  Разом   з   гіроектом    ріі.пє"я    про   передачу   майна   у   оперативне   управління
(господарське   відання)   на   розі`jгіяд   Ради   іюдаються   проєкт   відповідного   договору   та
ііоі`оджеііня   пі`релачі   майііа   у   оііі`ра'і`ивііс   уііравління   (господарське   відання).   Проект
[шсііовк}   'га   ноі`t>ііжеінія   щ`рс`ґ`і{іііі   \іаjjпа  ,\;   оНСііативнс  управління  (господарське  відання)

І `о'г}і't`  )ґ і і о і3 і і о вtі,і\.с` і і і,і й   ра,'_іо іо  о р і  а і і  }  і і ііа в.ті j і і і і я  .м ай і і ом .

5.  ЗакрііLтіснпя  майна  проводиться  шляхом  укладання  між Радою та підприємством,
уста[іовою.    оргаііjзацісіо    доі`оі3ор.v    про    закріплєння    майна    комунально.і.    власності
БілоберізькоЇ  об'єднано.і. територіаль[ю.і. громади на праві  господарського відання або про
закр].нjієпня майна комуналшttЇ  власності   Білоберізько.і. об'єднано.і' територіально.і. громади
па праві оперативного уі [р{івтііш ія. типова форма якого затверджується Радою.

6.  Укладепня   відпові,Tіі[ого   ,,ііоі`овору,   відбувасться   з   урахуванням   приписів   цього
1 Іоjіо.;і{сішя  викjпоііно  ш  Hі,т.іс і`аві  іtішeішя  сесіЇ   Рали.

7.  дt>говір   про  заі{рішіс`ішя   ,\іі{ійпа  кt"унальноЇ   власності     БілоберізькоЇ   об'єднано.і.
територіалі,по.і.   і`ромади    []zі   іір€`ві    госііо,царського   відання   або   про   закріплення   майна
комуі[альноЇ     власності        Білобсрізько'і.    об'єднано.і.   територіальноЇ     громади    на    праві
оперативіюго управлішТя уі{ладас`ті,ся у двох примірниках.

8.  Нередача  відповід[It>го  майпа  ніднрисмству,  устапові  чи  організаці.і. оформляється
Актом   прийманняперєдачі   майна  }t   опсративне   управління  (господарське  відання),  за



tltормою.  визначC`ною Радtію.  нрот;ігом 'грьох робочих днів з моменту укладання договору,
ві,т_іі[овідііt>  до  прийнятоі`о  Ра,'іоіо  рjіііеіііі>і.

9.  д,'ія    нідготовки    Ак'г.у    прийі\tіашіяпередачі    майна    у    оперативне    управління

(і`остіодарськс  відашія)  розпор>іджспііям  сілі,сі,кого  і`олови  ОТГ  (у  разі  його  відсутності 
заступішком    сі,'іьсі,когоголоі3и    ОТІ`   згі,тшо   з   розподілом   функціональних   обов'язків)

утворіосться   Комісія   з   питані,   ііриймашіяпередачі   комунального   майна  у   оперативне
управліішя  (гt>сі]одарське  ві,ііашія).

10.   Комісія    з    питаш.    прийм€іші;jпсре,тіачі    комунального    майна    у    оперативне

),тіг>ав,'ііґш;і    (госііодарсі,ке    вLтіапн;і)   утвt>рюється   з   врахуванням   цільового   призначення
.\їайпа   у   ск.іаді   ііе   мепіпе   піж   п`я'і`и   осіб.   до   складу   комісі'і.   входять   уповноважені
іірс`дставііики   Ради   (уповповаже[]о[`о   Радt>ю   органу   управління   майном),   гіредставники
підприє`мств,  устаітов  та  органj'3ацій,  які  приймають  майно.  до  складу  комісі.і.  як  з  боку
Рtіди. так  і  з боі{у і{орис'гуваііа маіоть буті,і  вкjіючені  представники підрозділів (фахівці), що
відтювідаіо'гт, за з,т.іійснсшя бухгалтєрського обліку у відповідній юридичній особі.  Очолює
іtоміeію  визна[іетіий  роґ3поря,`і7ксшіі>"  сілі,ського  голови  ОТГ  представник  Ради.  Комісія  є
повнttва7кною  }'  раг3і   нрисутпос'іі   ііe   меііпіe  піж  половини  членів  від  .іЇ   складу.   Рішення
1{()міс`іЇ    нриймаіоться    lІe    vю`І|п1е.    І1іж    HоjІ()вІ,Jпою    гоjюСів   від   .11.   Складу.    РіШеннЯ   КОМіСі.1.

оt|tоі".тпоюгься    нрt>токоjіамн.1Іроі`око,.і    пііщисує    Голова   комісі.і.   та   обраний   під   час
засідаішя  сеі`рeтар  комісіЇ ,  а в разі  пeобхі,гщості  всі  члени комісі.і.,

11.   І Jрот>ігом  одіюго  робочt>і`о  дня  з  момснту  підписання  Акту  прийманняпередачі
майпа    у    опср{ггивнс    уііравлі1ш>і     (господарське    відання)    з    урахуванням    приписів
законt],ііавства  іцодо  ресстраці.і.  рсц]ових  нрав   на  нерухоме  майно  та .і.х  обтяжень  керівник
ві,ц,іііjі},    t|jінансів`    бухгалтс`ііі.`і,і\.оі`о    обjіік}'    та    звjтностіі`оловний    бухгалтер    забезпечує

ві,тіоГtра.,і\.elшj     ціt`'і.     по,+і.    }      t';}',\'іа.'Ueрськом}і'     оf>ліку     Ради     (внесення     інформаціЇ     до

б)іхга.гп`eіісі,ких  рс`сстрів).

L[І. Укjі{`дсгіші та пригіи[іс]ішI ііогtівору гіро закріітлснпя майна комунально.і. власності
БіJіобСі)іЗЬh.0.і.Об'Є/LІіа[іо.l.ТСРИТОРіаЛЬНО.l.ГРОМадИ

на Ііраві госііtід!`рського відаііня або оперативного управління

12.   дот`овір    ук.ґіадаU`ься     ііе     ііі'шіше    десяти     робочих    днів    з    дати    прийняття

ві,тіповLгціот`о  рішетшя  сесЇ і.  РашL

L3.   доі`tjвір   вва7каt`гьс`;і   }'кш\ґтіспим   з   момсііту   його   підписання   уповноваженими
ґірс`,цс'і`авііикаі\ш  обох  Сторііі` якщо  іішіе пе  вкаг3ано в самому договорі.

14.   Укшдс`пий    договір    маt    віjіповілати    проекту,    погодженому    сесією    Ради.
І3ідхилення   віл   умов   догt>вt>ру.   пt>годжепих  у   відповідному   проекті,   є  ґіідставою  для
визнашя правочину нікчемш",

15.   Зі   сторони   Радн   договір   піjіписус   сільст,кий   голова  ОТГ   (за  його   відсутності
ЗОC`Т\'НПl1К   с`іШ,СЬі`ОГО   ГОJIОlШ    ОТІ`         Зі  і,'ШО   З   РО'3]1ОдіЛОМ   фУНКЦіОНаЛЬНИХ   ОбОВ'ЯЗКіВ),   Зі

eгороіш    Корнсг}ґв.іча         kс`ріішик    \'сі`iіпови`    нідприємства,    органі'заці.і'   або    особа,   яка

пі\Zііііісово  вико[і}'с  йоі`о  оtҐ>.ов`язкіL  .РішспHям  ради  іга  підписання  відповідного  договору
можуті, бути угіоішоважені  ішні особи.

ТV. ІЇ ОjтіlтшсІ[[Ія нсрухомо[`О майІІа ком}Jнально.]. власності БілоберіЗько.1.  об'єднано.].
'гс`г.ііTОг)іаjіі,[[(>.].і`т)Омади,

•}ак.гtі]т.ііс`іі(jі ()  на  ііT){N}і  і`Ос`ііо,,.|1`г)сі.кого  віґііаІI[іfі  або  оперативного управліІІня

lҐt.   КОіtпст},вач   \Jіш   пршю   '3:і   ііа\}'пок   вjіасних   коштів  здійспювати  реконструкцію,
ш`+>с`б)',T_іону.   по'і`оііішй   і   кшіітаjіі,ш,ій   рeмоііти.   іехпічне   переобладнання   та   полііішення
майш, іцо використовусться відііовіjіно до договору.

17.   При виникненні потрсби ш ііроведення робіт, визначених п.16 цього Поло>[`:f..ння,
Корис']`увач  з13сртасться ііо  Ріі,,тгіи  'і  к,.іонотант]ям для  отриманпя дозволу  на виконанпя 'і`аких

ро1',і,`.

18.   Лоші.і     U{`    викоUіUііі>і    роt';іL    впзіііічeііи.\    п.     16    цього    Положення,    надається

1,і",``"шІ\1   І)а,ш1.



]9.  до    клоноґгаііпя    ііро   ііровeдення   відііовідних   робіт   Користувачем   додається
прt]ектнокош'горисна докумс1ітація та експертний звіт щодо розгляду кошторисно.і. частини
проектно.і.докумсіітаці.і..

`2().   У    випа,ї[ках`    щ`ііс,щ1а`іеіпL\    законо,цавством,    Користувач    повинен    отримати

'lОЗІ3іJlІіlІі   ЛОІ\}'і\ґІС`1І  1`И    []а   ВИКО1і'і1ІІ1І;1    І3іґ,Т|ll()ВііТ|lІИХ   РОбіТ.

2L   Па   ііідс'і`аві   отриіщіш,1\  вL`[   Користувача  документів  орган  управляння  майном
готус  вjдповідні   матеріали   на  розі`ляд  профільно.і.  постійно.і.  комісі.і.  Ради.   За  наявності
ПОЗИТИВНИХ   13ИСНОВКіВ   ТІРОфіЛЬІЮ.1.   ПОСТіІ`'`ПЮ.1.   КОМіСі.1.   ПИТаННЯ   ВИНОСИТЬСЯ   На   РОЗГЛЯд   СеСі.1.

ради.

22.   Вартіс'п,  викоііапих   рtібіт`  зазі]ачсtіих  у  п.   16  цього  Положення,  додається  до
ба,іtшсово.і' вtіртості  неру,\омt>і`О  майна за ріпіешіям  Ради.

23.   Вартісті,        ііt>jіішіісші>і        закріпїіеHоі`о        майна,        виконаних        КОристувачем,

ві,ї[іііі{о,;і}ґва[і[і[о   не   іііґтілят`аt`.

24.   Після   тіроведеііш[    рскопструкці.і'.   технічіюго   переобладнання   та   поліпшення
майтіа`  у  разі  ііеобхідностL   Рада  (визпачепий   неіо  орган)  або  Користувач  проводить  ді.і.,
1іов`язані  із  і3песенням  г"ін  до  іні3єіітарпоЇ  справи  (технічного  паспорта).  Сторона (особа),

уіIt]вповажена  ш  вчинеіТпя  і3іііпt>відниі\  ,ціі`,і  та  строк  Ї х  виконання  визначаються  у рішенні
Ра,їіп  нро  ііадаішя  зі`оііи  на  і3і,U{Опіпні>і  робіт,

\'.  гіо!7§],ґ(Ок обjІіl`у ук`j]а,|ll`І[]|х ,|.l0[`Оворі|з  [Іро закріпле|І" майііа комунально.1. власності

об't`/lш`[ІО.l. тсг)ї;[т(Jг)і{``тІ|][ltJ.]' lтг)Омzlди  І[а  т[т]аві  господарського відання  або

оііеГ){іГі`НВПОі`o }Jііі){івііінпіі,  КОіітРОЛЬ За доТРИМаННЯМ УМОВ дОГОВОРУ

25.           Облік догово]іі.в  про  ґ3акрjітлеііня  майна комунально.і. власності  Білоберізько.і.
іертZіторі{ш,поЇ   громади  іТа  праві  господарського  відання  або  оперативного  управління  та
коп і`рош, за дt>тримаішям Ї \' }'г\,іов гшjйсшос  оргап, упоі3поважений рішенням Ради.

2(].           Праію    госііо,щ`рсі>кого    ізідашія    або    оперативного    управління    підлягає
'Lіср>каішій  реєстрсіці.і. ві,ці1ові,цнс> ,;`о  ііишіого  законодавства.  Витрати,  пов'язані  і3 здійснення

ресстр€щі.і.  рC`човиj\  нрав  опеіі{\і`і,пшоі`о  управjіінпя  (господарського  відання),  покладаються
на  Кориt`туваііа.

27.            Рсс`страція    іірпііиііеішя    іірава    оперативного    управління    (господарського
в].ґі_іtшші)   здійсшt>tті>e>і   ш   пі,гісгаві   рішсішя   Ради   у   порядку,   визначеному   відповідним

рішеіш;ім.     Ві,ітрати,     пов`язаtіі     із     '3,`іійспепня     реєстраці.і.    припинення    речових    прав
опC`і]атиішого ущ]tівjlішя  (госно,гіарсьі\t>го відапня), покладаються на Користувача.

ССКі)СТаР  Сі.НЬСЬК.0'і' Ріt,Щі  ()ТJ  ` 6? Шкрібляк Л.В.



/lоііаток  1
до Положення про порядок  закріплення
майпа комунально.і. власності
Білоберізько.і.  об'єднано.і. територіальноЇ
громади  на праві господарського
відання або оперативного управління,
затвердженого рішенням БілоберізькоЇ
сільсько.і.ОТГради№         від «     »
2()  ___  р'

тиііовий договір
[[а  '3аКг)іГIJ[Єп"  маІ``l[Іа   к()м.\Jгіаг[Іm.І. влас[ІОсті   БілобеРізькО.1.  Об'Єднано.].

тс|lи'І`ОріальІ]o.1. гІ)Оміljlи  ІІа праві гос1ІОдарського відання

с.1;і,о(ґ,с,рі,зІ`.а (\                        »                                              20________     р.

Білоберізька  сільська  рz`ла  об`є;іпаноЇ   територіальноЇ   громади     (далі  іменований  
І'{`ґца)`     в  особі   сільськогогоjіови  ()ТГ`  який  діє  на  підставі  Закону Укра.і.ни  «Про  місцеве
самовря,7_іувашTя в Укра.і.ні». з одііієЇ  сторони,

'  l  `i\

~`
осоо1

(далі  іменований    Користувач),  в
j[і{ий   діс   гіідс'і`аві з

1|Р)'ГО.1.  eТОРОlШ.

разом  далі  спільію  імeновапі      С`торони.  а  кожний  окремо    Сторона,  уклали  цей
доі`овір про шіс'j`}'нпе:

і . п m`,дмт+т договору
LL    1lііс`,тіметом    ,цоt`овоіі}    t'    псрс`,'іача    Ра,7іt>іо    Користувачеві    на   підставі    ріпіення

l]іJіоҐ)Сішькоі.      сіjп>сьі{{).і             ріLііі       ()'U`      NO                      від      «          »                         20      _      Р.       «ПРО

)).

(і3аЗUtl`|аЮться  реh.|зіЗІ1тl,l  та  Іlа'зва  |.ішсння  РадІ,1  І1рt>  пеРедачУ  майНа У  ГОСПОдаРСьR.е  ВідаННЯ)

у  гос`тіо,)тарсг,ке  ві7іаііня  майіта.  m  ітерєбуває  у  комунальній  власності  БілоберізькоЇ
об`t`,щ`UtЇ і. 'гериторіальпt>Ї   грома,ііи  пні  'шійснсння  комертіійноЇ  господарськоЇ  діяльності,  а
с ( l \,І e :

(далі Майно).

(за~ Ї .іпіеніIям  Ради  і[іjіі,t>ве  вііког>і,істання  Маі``іп.і  можс бути обмежено  конкретними  видами діяльності. Якщо
тzііtоі`о об\іе.,ішці;]  ііс  псрC`,щ'іщіш  і ".  піс.гі>і  t`jіін  «  с{`мс:»  ііри  ііідписанні  договору  проставляється  прочерк)

12.    І'шa   ш`рі`,.іас   КорHс'і}наііеізі   в   іосііодарське   відання   індивідуальновизначене

\ltll`'ІІІ().   а   саl\le   :

1...`.  Прав`>  гоe]іод€`рсі,коі`t>  вішшші  Майітом  виникає у Користувача з дати  під.писання
С`'горонами  цього  договору   га  Ак'і}J  іірийманііяпсредачі  майна  у  госп.одарське  віданітя  з

},рах}'в{\шіям  ві,пtонаііня  вимоі` Закоіт}J  Укра.і.іш  «Про державну реєстрацію речових прав на
іісі>.\'\t>мс   \іі\йііt>    іа  .і.х   t>б'і`яжс`ііI,)>.

2. ІІРЛl3О1}Ий РНЖИМ МАйНА
`_'~.1.    1 [р{іво  вшсності  ші  Маі`jііtt.  пC`редане за цим договором,  належить Білоберізькій

об.t`,ґщіаііій  тсри`і`оріtілі,Hіі`,і  ціt>ма,тіі  у  особі  Ради.



2.2.     Уі`.тіа,,тіс`ння  ц[,оі`о  дt`говору  іі.`  ґ"ішос  права  власності  на  Майно,  передане  за
І\~оріісі`.\'і3аііe.\,і   ііа   ііраві   і`оеііt`j,[арeі,кttіtt   ізі,тіаіIіIя.

:2..Ї     Коіtистувачу заборопjіс'п,ся  ві,Jіііужувати  Майно,  а також здавати його в оренду,
гіадавати    в   опсративґіи}і    аС>о   t[]іііанeовий   лізинг,   концесію   чи   у   інше   користування,
передавати  речо]3і  права  па  Майпо.  ііерсдавати  його  у  заставу,  в  управління  та  вчиняти
t'>у,тіьякі ді'і., іцо ітов';ізаііі  і3 зміпою цільоіюго ііризначення Майна.

2.4.    Бу,7[ьякі   ді.і.  щодо   Майна   можуть  здійснюва'гися  в  порядку  та  у  спосіб,   що
псііе,гібащ`пі  ноіімами  чинііоFо '!z`коііо,тіавства та умовами  цього договору.  Майно  не може
f>}J гп  ші{орнс`і`ане  ііа  ішпі.  ні,і\~  пeіtC`,ґіҐ>zш`ііі  ці"  договором.  цілі.

2.5.     Ві,цпові,гіаґн,пісгі,   з€і  втріі'і}'  (ііошко,.іження.  зііищення)  Майна  несе  Користувач  з
іm"  пі,тщис€шш  С'горошми  Акт}J  ііриймашянередачі  майна  у  господарське  відання  до

;_іати  пttвсрнешT;і  майііа  Раді.

2,6.    Облік   Майна`   якс`   ґіeрс,Tіаtтт,ся   у   господарське   відання   відповідно   до   цього

доі`t>в{>ру.   з+;іійсшосться   .у   ііоря,Tіі\},'.   ізизііаііеНому   чинним   законодавством.   Відображення
і\,іайш  на баU'іапсі  Корист}'вша  но.UііIс`t`'і`ься  у дсін, підтіисання Сторонами Акту приймання

ііч)``,шчі   \іtііz'ша  .\'  [`осііtіf'іаі]сj,кt`  віґ'ішіі>і  та  закінчусті,ся  днем  підписання  Сторонами  Акту

повtс`рпеіjнjі і\ш"іш І'адj (Uі,їішс{іпші\і  ііпшш> рівііоцііпюго ,і.іокументу про повернення майна

уразі  }.,\иjіеіпія  Корис'і`увача  і3j,'.і ііідписашjJ Ак'і`у  повернення майна Раді).
2.7.    Нровєдешя     щорічно.і'    інвентаризаціЇ     Майна    здійснюється    за    рішенням

Кt>рис'гувача  в  усґ[`ановлс`ному  законодавс'гвом  іторядку.  Рада  може  вимагати  проведення
І\орпстувачeм  інвeнтаризщі.і. Майш у випадках, пC`редбачених законодавством.

3. УМОВИ НЕРЕдАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАйНА
.T`.L    Майпо   повиііНо   б}"   ш`рe,цаіте  та  прийняте  протягом  трьох  робочих  днів  з

.\іо\,іeн'і.\      ук.щі,т\ашя     доі`оізор)Jі      Пі,тіішсашіям     Актуприймання     передачі     майна     у
госі]о,;іарськє  відашія  Коііистувач  засві,'ічус,  Ню  Майію  приймається  у  повному  обсязі,  не
\іас пошко,,I`жсіп, та мо7і\.с б}ї' і и  ві,ікорис`тапe за цілі,овим призначенням.

.Ї 2.    Псрс,тLіаііа  Майпа  і1е  гяі`пе  за  собою  випикнення  у  Користувача  права  власності
на ііе  Мttf'іііо.

3.3.     У    ішнаішу   лjкві,,гіаці.і.`   і.еоргапізаці.і.   чи   зміни   організаційноправовоЇ    форми
І`'`.о[tиe'і`}Jвача.   або   '3міпи   пршзового   рeжиму   майна,   яке   було   передано   йому   на   праві
і`осііоґ,ііаііeі,і{оі tt  ві,тіашя.   Корііс` і`уваіі   ііові,піен  у  місячпий  термін  повернути  Раді  зазначене

М{\йпо   },'   техпіішому   с.гаііі,   ііс   г`ірніом}',   піж   на   час   передачі   на   праві   господарського
[3і,цаіш>1,  з  },'раі`.\,вашI>ім  і`,`іого  фі'3иішого  з1іосу.

`Ї 4.     У  р(ізі  '3акііічc`шія  с'гроку,  гірипинсішя,  достроковогО  РОЗірванНЯ  ЦЬого  договору

І\'орпс']`};вач    повипен   у   визііачсігий    Радою   строк   ґіовернути   Раді   зазначене   Майно   у
тсхнітіііом,v   станL   нс   іііршt>му.   іііж   ш   ііас   псредаІіі   на   тіраві   господарського   відання,   з

)  Рt`і\}'BcllJП;ІМ  йОГО  фі'31'1`Ш()ГО  ҐШОС} ,

.Ї 5.     Мш``шо  вва7кііt`гі,с>!  шtвсрп}ти\ґI  Користувачсм  після підписання Сторонами Акту
шtвC`рпeпH;і \,іL`йш`.  Невмошвоізаш вLцмова від ітідписання акту не допускається.

.Ї 6,     У р{і'}і  ш`поверпс`Uня  І'а,,іі  МііГіш Ctбо новсрнешія йогО в стані гіршОму, ніж на чаС
Нe|te,і|Ші    ІІі`і    ПРШ!і    П>СПО,l€l|1С`ЬКОГ`tl    Ві,ЦПUlsL   З   УРаХУВаПНЯМ    йОГО   фіЗИЧІЮГО   ЗНОСУ,   ЗбИТКИ

шjіс`сші     1;і.і]об.`різьі{ій     обT,тішпіі``і     тс`ри'і.оріаjіьііій     громаді    шляхом     ізідшкодовуються

Кttрпст},Bащ`\і   в   ііtшоі\Zі.v   обс;іґзі   HроіTjіі`ом   оґJ[ііоі`о   місяця   гз   моменту   ііаправлення   Радою

ві, шові,'іUоЇ   ішм{)і`іі.

`Ї 7.     Р{г3tjм  ';  МайHоі\і   Ріі,'іі  іічіе,щіоU,с;і  і  матеріальні  цінності,  розміщені  ііа  об'єкті

і`tjсі]оіtщіC`і,кого    і3і,`,іаішя    "     іі    ot't`{`кгі     і`ос[юдарського    відання,    які    не    можуть    бути

ві,Тіоі{рі\і,і.`і!і    і3і,`і   \/Іа1```111і1  бeЗ   І``ІО1  О   lІОlІІl{О,'lЖeІlІlЯ.

`'t.8.     1Іраію    і`осподарeі,і`оі`о    ніґ;іаппя    вк.їночас    в    ссбе   воjтодіння    та   користування

М{п`,іпом  га  обмсжепс  зz`'і вс`р,`іжс`ш,ім  Ра,т[ою  Положсішям  про  порядок   закріпленпя  майна
і\'о.\і}JшLтп,нtj'і.     в.тіаспос'гі     Бj.т[обс`різькоЇ     об'сднаію.і.    територіальноЇ     громади         на    праві

і`{juі\>ґі'іщіeі,і{оі`о  ві,іашя  або  опчііUиішоі`о  ,\'іір.іішіішя,  умовами  цього договору 'і.`а  чинним
'iLі\.оііо,цавствt>\і      Уі`.раЇ ш      гіо'3ііоря,їіжсшіjі      Майіюм.      ііастає     з     моменту     підписання

\Jпові[оважetіими   ііредставішками   Власпика  та   Користувачем   акту   прийомупередачі   в
і`оспо,`іііреькe  вііі{`піія  Маі`ішL



3.9.    Аі{т  нриймашjIпєрсґцаііі  маі`,`іпа  у господарське відання підписується Сторонами
одночасно   з   передатіею   Мtійна   в   господарське   відання   Користувачу   протягом   трьох

робочнх   днів   з   момснту   укладeшія    цього   договору   згідно   з   вимогами   чинного
законо,тіавс'1`ва УкраЇ ни.

.Ї 1().  Пісjі;і  припшсппя  цього договору,  у  порядку встановленим  цим договором та
чишшм '3аі\~опо,'[tівсгвом Уі{раЇ ". в тt"у Iтислі у разі його припинення шляхом розірвання з
і{ііціа'гшп    о,тііііt`Ї     зі    С'горіп.    ви`зііаіііі>і    цього    договору    недійсним,    не    укладеним    чи

пікчс`мші\L   КорHст}ґвач   ііові`іітаt    І'{,`,їіі   Майно   у   ногоджепий   С'горонами   термін,   аjіе   не

пізіііше  20ти  і\~шешіаііііш ,'іпів  jз шя  нСіс гапня  вкаг3ано.і. гіоді.і..

3.11.  днем припшієшня ш розіі]вашія цьоі`о договору є:
а.    ,їіє`нь   встановлсння   t|tакг}'   '>,агибслі   (тіовного   або   такого,   іцо   не   піддає`ться

ві,шовшшню. р},йнуваіпія) Майна;
Ь.    ,т[ені,  гірипинснпя  о,тітііtЇ  зі  Сі`орін  цього договору,  якщо таке припинення  не

ш`іtс,'ібсшcіс  щtшош`с.і \ Uшщїва за даііим дот`овором;
с.     ,`іс`ііі,  BіізііLіпіі;і  'ш  рішшшім   с\ґ,`і\'`  якс  пабрало  закоішо.і.  сили  одніє.і.  зі  Сторін

ьl,JІг\.ру,L.о,\,;

d.   ;{с`ііь  укладсіііі;і  у  ш;ісI,мовій  tl]ормі  додатково.і. угоди  до  цього  договору  про
пришш~іення  цьоі`о договору,  або день, який збігається із календарною даЇ ою
ви'3начсгіоI{> тt`кою ,т[оіі`аткоіюіо угодою;

с.    деш,   набрашія   гзаі{оішt>Ї    сиш   ріі.пенням   суду   про   розірвання   договору,
вп'шаIшя  і`,'іо[`О ііe,іііі`,іс`ш"` нe уклаіісним або нікчемним;

Г     ,`[еіU, t>тримшш  І\:оііі,ісг.\'вачс`м  пов;і`омлення про односторонню відмову Ради
Віґ`|/[О1`ОВО|Ї \':

g„    ґіісш`,  отріz"аппя  Ко[іисї}'вt`іісм  іювідомлення  про  прийняття  Радою  рішення
про зміну праі3овt>го рeжиму Майна,

3.12.  Будьіїкі  поліішісшія  М{ійш (в то.му  числі  нєвід'ємні),  здійсненні Користувачем
ііLц     час`     діЇ      шxш>     /|оі`овор.\`     t`     I\омуна,тіьіюю     вjіасністю     Білоберізько.і`    об'єднаіюЇ
`і eііі,п`t>ріаjп,нt>Ї   і.рt"і`їін  ш  Ut`  пі,+і>іі шоті,  компсшсаці.і..

+. оEов`язки рАди
+.1.  І'ада зобов`язапа:

а.    В  порядку,  строіtі,і  та  па  умовах,  передбачених  цим  договором,  передати
Майно     Корис`туваііу     згідіто     з     Актом     прийманняпередачі     майна    у
господарсьt{е віjіаші;L  Ра:3ом  з  майном мають бути передані  належним  чином
ііоeвідіісні  і\.оііj'і'  іC`хіііLіііоЇ  ,ііокумеіітаіііЇ ,  необхідноЇ  для налєжноЇ  експлуатаці.і.

Мш`іііа.  а  ґі €іі\о,і\ііівeііїіірні   і\ґарті{і,і  обліку.

h.     І І.`  вчніі>і'пі  ,;іій.  піtj  пeрс`Iшtо,7ї,кtіють  Користувачу  виконувати  сво.і' договірні
•юб()в''Ізашl'L

5.  ()Б()l}`;JЗКИ  К()РИС'І`УВАЧА

5.1.  Користувач  зобtjв.;ізаішй :

а.     В   пор;L7іку.  строі`н   'і`іі   ш  .\мовах,   передбачєних  цим  договором,  прийняти
Мш`jііо згі,іUіо 'з  Аі\і о\і  іііtі,іймшшяіісрсдачі майна у господарське відання.

:і.      УтрUм}івi\ті,і  Міі}іно  і`а  Uриjіеі`лу територііо у належному стані. Якщо об'єктом

с`.

і`t>с[іоґ,'і`{`рсі,і\^Оі о    ізі,ііапіі>і   >івті;істься   нежи'глове   приміщення   у   житловому   чи

пс,ки'гj[овt>м\і          Гt\ ,ші ку`         здійспю13ати         обслуговування         теплових,
іюдо[іровідни,\,   каш`,тіі'3аційних.   електричних   та   вентиляційних   мереж,   .і.х
ііоточпий  рс`мош`.  а  при  псобхідііості  ~  забезпечити  доступ  експлуатаційних
орmпізацій   +ііо   ці,іх   мeґ>е7і\.   з   мс.і`ою  Ї х   профіjіактичного   огляду   і  ремонту.

доі`рі"увшісіj    .\сі,\    санігіарішх    порм    та    правил.    Забезпечувати    умови
(ісзііe`іііоЇ    іа  бс`.3ііі;tірі}`іIіttЇ   eі\сііjіуагаіііЇ   Майна.

1 Іроію,тіі,гіі,і   ш`обхЇ іііш`'і   ііотtjчний   'гzt  і{€іііітальпий  ремонт  Майна  на  умовах,

ізіізііаіІсііих   l'а,`іоіtj.

:3ґт[іі`,`іс`шоваі и   і eхііііпіe  обe.'і}'і`ову.ванн;і  Майна  за власііий  рахунок.



d.     Піііjіюдиш  щ>іjііш.\   ііівeптаризацію  Майна  в  порядку,  визначеному  чинним
законодавс'гвог\ZL

е.     Ніі   іп,ісьмоBий    'з{,`пит   Ради    в   установлений   законом   термін   проводити
ііш`ш`аршщііо  .\іайш  'і`іі/аfіо  ііадавати  інформацію  про  стан  Майна  та/або
т|ас.ііі,іікиі`,`іоі`оіііі!с`іі'шґ>изаіііЇ .

І`.       В     ґзаг3дсіjісті,'іі,     ушt,ц.,кeіішl     Стог>опами     час     допускати     уповноважених

іірe,`іс'і`авник.ів   1':і,`іп  ,,`іо  t>гj[я,ті)ї'  Майна.

g.     Нсізі,,'ікшшо    HіZі\:і,моно    повL,'іомля"    Раду    про    будьякі    обставини,    що
псрешкоджаюті,  ці,ттї,оіiом}J  використанню  Майна,  загрожують  його  загибелі,
ііс}'н{тшпо.  '"t`іUHснніо  вартості.  безпсчній  експлуатаціЇ ,  а тако>к повідомляти

щ7о     ііор.\'шeUU>і      UііошL`іжс`ішjі      Нро     банкрутство     Користувача     чи     про
іііііітіиііeіііI>і    віґ  Uіоі!і,'іііоі  о   ііроBа,'іжеіііія.

h.      Повс`рнути   Маі`,`шо   І'tі,,і;   прt>'і`;ігом  20  днів  після  закjнчення  строку  діЇ   цього

доі`овору з  Hііішс`аіпіяw  віґTUіоі3ід[іого Акту повернення Майна.

6. нрАвА рАди
f7.1.   Ра,ца  мііс  ііраво:

€`.     КоIпроjпова'ш     ііаяішіe'і`і,.     техпічний     стан,     напрямки     та     ефективність
в і і ко р и стаі 1 п я МаіішL     ііеі.е,щіного     ііа     праві     господарського     відання
І\ґоl))1стува,І.\,.

tT    ()грі"}JватU   .\'   І\~орііeт),.н{іш   зізіі`ніс'гь   ґіро   стап   Майна,   переданого   йому   в

госпt>д€цісі,кс`  ві,тіаіш>і  зі`і,`іпо  з  балансом,  а також  іншу необхідну  інформацііо
сґ[\осовііо Майш,  пeрe,'іапоі`о в гt>снодарське відання.

с.    Вилучати   у   Корис`і`}Jізащі   па+ііjіишкове  Майно,  а  також  Майно,  яке  гіим  нс
і3[,шористов.\і'tті,ся 'і а Маі`{ііо.  що використовусться пе за призначенням.

d.    у  вигІадку  і3'гІ1ати  (lІоHп{о/l7і\шіія`  'шищення),  неналежної експлуатаці.і. майна
Ґ3    ІШІШ   І\'ОГШ`'1.\ 1Ш`Іа    І3I1МаГcl"    Від   КОРИСТУВаЧа   ВідШКОдУваННЯ   ЗаПОдіяних

вґір€U`оіо  (ііt>пп\'о,`іжшп"`   ґ3нищенн;ім)   Майііа  збитків  у  повному  обсязі  та
вжи'і`тя   іііші,іх    Heреґцбаі[сшх   чиііііим   законодавством   та   рішеннями   Ради
захо/'1ін.

є.,    Залуча"   Корист.\'і3i`ііа  до  учас'гі  у  пііийнятті  рішень  з  питань  організаці.і.  та
з{`бс'3печeшіябсзаваріі``шо.і'сі`спjті.vатацЇ і.Майна.

І`.     Бі7а'і`и  участі,  у  робttгі  кt"ісій  ,тіjія  розслідування  обставин  і  причин  аваріЇ  або

ііeпі{`сітого    внпа,щ\'у.    jікі    с'і`алися    під    час   діЇ    цього   договору   внаслідок

іtt>рііeт}'вtііііі>і   Майііом.

g.    ВіIст}ґна'і`п     !    ііііцj{`'і`і,шоіо    що,;,іо    розjрваііня    цього    договору    у    випадках,
пс|]с,т|flачe`пих  цим ,.|оІ`ово|1ttІ\1 та [[иІшІ" законодавством укра.і.ни.

7.  ПІ'ЛВЛ КОРИСТУВЛЧА
7.1.  Корі,істувач  мас  прано:

і.     Викt>ристоіJ,у"ті,і  Мt`і`,'іпо }J  і3лает]их  господарських цілях.

т,    (`аі\,іОстіі`,`піо    .\!!рtшjі;іш    Маі`,іпttм.    в    тому    числі    використовувати    Майно,
іісі7сїіане    ш    щііші    і`осіIo,'іарсі,коі`о    відаііня    в    цілях    своєЇ     господарсько.і.
`[іяjп,пості   вLцпоізі,t.іпо   ,`іо   умов   цього   доі`Оі3ору   та   чинногd   законодавства

укрf`.І.ни.

с.    Вистунати   з   іпіціативою   іцодо   ро'3ірвання   цього   договору   у   випадках,
ііeі]с`дбачешіх цим доі`овором та чишим законодавством Укра.і.ни.

tL    Самостіі`шо     прііі'імагіи     рініеппя    з    питапь    організаці.і.    діяльності    щодо
бU`гз{івщ]ійііоїеі\.eUjі}ґ:UщіЇ Майпа,

с`     Г3"г.\щt'ги    }J    пор>Lщ\}.    віі'шtііісHому    Радою,    спеціатіізовані    організаці.і.   для

ві,іі{опапп;і  рс"tt]гі іп,і\  чі,і  інших  робіт, які  необхідні дjія здійснення нагіежного
ВИКОПаНП>І   LЦ,t]l`О  дОІ`tll3t1Р}'.

8.  |3Lіlm')l}L[|АJІЬПJСЇ Ь СТОРГН



8.1.  За  іісвикопатш;і  або  ііс  н{`лс`жпе викоііаніи договірних зобов'язань за договором
С'і`оі"ші   нес}ггі,   і).ідHові,їіаjіьпісі ь.   пс`рс,іібаііеіv   чинним   законодавством   Укра.і.ни  та  цим

/1(,і.оІ?(,І1ом

8.2.

•,,  І  '  І  ї  11  le 11  '  І  я   )

Корисгувач   нссе   вLтіUовLііаjH,Uісm  ґ3гідіі.о  і3   закоі.іом  за  втрату   (поіпкодження,
і\ZltійшL  що  ста:'іос>і  внас.ііґ'іоі\,тііі`'і  чн  бс'3ї`іі;ільііості  Корис'гувача.

('. (ї)орсмАжор

9J.    У    разі    виникшші    t|tорсма`;корних   обставин   Сторони   звільняються   від
ві7іііоі3ідаjіі,ності  за  іісвикоп€ііні;і  або  пC`ііалежне  виконання  зобов'язань,  передбачених  цим

до[`овором.
9.2.1 Ш t|іорсмажорііими  оҐtставипами розуміють обставини непер?борн.оЇ  сили, іцо

вишZп\ґлп   вшtшLщл{   нс   шllt`,,`ttҐtаtlСlш\   С'1оронами   пОдій   паТЗвичайНОГО   1   НеВ1дВОРОТНОГО
\ш[шшщ .  3оі`.ршш`  алс  ііс  внкjііоtшо.  і.акі  як  вибухи.  поже7кі, землетруси,  повені,  оповзні,

ііпііі   с'ін\ійпі  .`п,іха`  війіі\   z\бо  війс`ш{ові  ,іііЇ .  Строк  виконаііня  зобов'язань  відкладається  на

'lр,ж,,Lі"l,(,рl``юрІlихr(,(;l`"ll.
9.3. С'горопи '3обов'язані ііегаі``шо ііисьмово повідомляти одна одну про форсмажорні

обсіLівинн. які  ііeрстіікоджаю'і ь  виконанніо умов  цього договору та/або створюють за.гро3і7
3бeрe;і\шшо  МаНпа  m  нрt"U ом  eeмн дпів '5 іщя  виникненіія таких обставин надати іншіи
(` 1`ОРО11і   111ґ|1  іЩП1і   дОІ\.У\1С`ІІ  11І   |!і,!lllt>ВL |110  /|О  '3аКОНОдаВСТВа.

|().  |}|||'|І|||1`,ІІНЯ  С11ОР1В

10.1.  Усі  eііірш  ш і шшш  "зh заш з  виі{онанііям умов цього договору. вирішуються
шjіяхt"  ііeрсгоізорів між (,`'горопами.

10.2.  У  раL!і  не7іос;н ііeіін;і  зпші  і.Hляхt" .перегово.рів Стgрони договору маіоть і:іраво

ішріші,ш,і   шір   із   су"х»   ноі];L`U{).   Тсріпоріалі,ііа   шдсудність   визначається   за  місцем
jі!a\іj,г,keші>і   |'щіL  >ікіцt>   BLщОвL,ііш\і   ііроцeс},ашпиіvі   кодсксом  нс  передбачена  викjіючна

lС|1Ш)|1іaЛ.UШlL'lСУґТ`НіeU).

і і . 'ш`.рмііі ,,ііі.і. тА умови змпіи, розірвАння договоіW
l 1.1.  Цсй договір діс  3  момснгу  підііисаішя Сторонами, з урахуванням вимог Закону

Уі{рt`Ї пп«ГІродср.,кавпурeссііmіmрсііовихправііанерухомемайнотаЇ хобтяжень»до

_   `   _ . ~  _._____ _

\ ш пmчп і U  ш`о\~t\Lіш`  U  і  iUO  і  рішс`нmім  і7d,rіп  гіро  mііє`дачу  Майна у госНодарсьію відання:
і ш   пп \J  UDііішііC`ші;і  ц" Оіiор} ,  t>`~>},Nіовн ш  прпUHненіія  договору  ііастанням  іісвііоЇ  гіоді.і.`_  ,_     `.',`.',1,,І,.1`,,        І'BUшнIU`іU`.ош\і,tL'Uі}   ,`іа'і`}J   Uі)іUшііс`UU;Lііоwн`jіj},  U`;~ущHлU„   „і,„.„ ......,,.  г`_               ,  ,

іп| }Uач.`н(»   і'tі,`lоіо.  lіаіірін\лcі,іі.   ііос>U`l{L`Uііjі  \lu`ті|    ,і1.'і}і   }іко.l.  маі`'Ulо  гісрC`лавалос}і  корнстуі3ачу,  або  визпа.щіги,  ніо

ЦОгОвІ|`  11і(   ,ґК`  \1омс`Іпу  ІІрl1|``ш;І г1}1  Р{ljlо|о  рUUеп"т  п|1О  }мШу  т|равового  рЄжиМу  МайНа,  ЯкС буЛО  ЗакРlПJlеНе  "
hҐОі>нсг}ґі!z`ііс`\і   іі:\  іірtіві   іосшоііарського  відання)

11...`    1>іt,`іа  \іас  ііраво  н  о,тіііо.`іорt>Uііьому  порядку  розірвати  цей  договір  у  наступних

""ШІ"ш      сі,ісгем{іJ]иііпt>іо    ііор},іш`Uіі>j    Корисі`уі3ачем   уN.4ов   цього   договору,   про   ЩО

сіUU,'іeііо   Bі,ціоіiLіUі   {U{ііі   ("\  і  Ґ>іjіьніс)   Комісісю.  яка  формується  Радою  чи

с,

vповноважсші" пим оргаtюм:
пeреґ'Lіаііі   об.сі\іі\/   ш\сіиііи   об`скта   господарського   відання   в   корис'[`ування

інпшм    осоt~>ам    бс3    зіо,іи    Ра"     га    без    дотримання    вимог    чинного
г` : \ і{ t, і і о,і тавс' і` віі :

ні]шj[щі```юіііі>іоҐt.tі\[},Jііаспіі]поб.єкіугостіодарськоговіданнянезацільовим

l   І   і1,,І  з  l   1  `11   і  с`  І   l   11  '1,\  1.

U    [           ,ҐІІ`""Щ1    |Ш:\,і\Ш\ІІ,С>1     і1ОЩt[ШШ"     В    О,.'|НОСТОРОННЬОМУ    ПОРЯдКУ    '3    МОМеНТУ

ґ`\\\сіtш.їісші;і   ш   а,ірсс}'.    !:і3ш`tіc`іі}'   І\~оііііeґ}Jвачем.   відповідноіо   тіисьмового   пові,т[омлеііпя

РШ`.   Ш  wlШ,1ЦО  'КП0   llОl!іZ`lО\1jlс`НUl   ЦійСІіСПe  `3€`СОбаМИ  Ґ1ОШГОВОГО  Г>,В'Я'ЖУ.  НЮ  МО}і"

ііh[ізс`р,,[і.Uііt|іш{ііа,цат}'ащцікЇ ,цк`іш!і:іtтhіііовLtіііоЇ і<орссіютL7ієнці.і..

! 2 .  Г І І' И К` 1 t 1 І llі`. В І  1 І ОЛОЖF,НІІЯ



12.1.   Взас\ювідіюснпп  с'іорін`  ію  врегульовані  цим  договором,  регламентуються
Ч Н І 1 Н 11 \1   '3і1КО11О,) 1а ВС'1`ВОМ .

12.2.   ЦеН   договііі   )h..іі`деннН   у   ,ііво\   ііримірниках,   кожний  з   яких  має  однакову
іоріLгшIш}J  сі,шу`  о,Hін  з  jп\іі\   кbі.h Lїt` і і,с>і  }   РшH. ґт[руі`ий      у  Користувача.

12 3.   Усі   "hці   та   ,Tіоііовііс`ніі}і   ,цо   ць()го   догоізору   оформляються   додатковими

)Jі о,Tіамі,і  ґііо  цього /|оговt>р)і..
12 4.  дощuкОві  уго,їіш  ,J\Ода'гкИ  ,і`О  ЦьоГо  дОГОворУ  є  йОГО  НеВід'ЄМНОЮ  ЧаСТИНОЮ  і

і\t{tіоп,   іорі,шіічHу   сшіу.   >ікіііо   воtп,і   укїіадсні   з   дотриманням   вимог   законодавства   та
Uіїішшіі } Ut"пшоішншUір`ншUшні\.а\ш Сгорін.

Ш    (`торош   зобоії>із}іоU,с>і   ш`іі\йііо   ііовіjіомля'ги   одна   одну   про   зміни   свого
\Uсцс`зпа\о,іі`жсппя   (місц>і    піх»кнішші),   бапківських   реквізитів,   контактноЇ    інформаіhЇ

ус'і`аііовііі,іх  ,і_іt>к},'мeіітів`  ііі,ї[;[хоNі   Iіа[[равjіeіііія  jіис'га.

із.мїсііЕзііАхо,,гіжшінятАБАнківськірЕквізитисторін
КОристувач
І1овна    назва    Користувача    відгіовідно    до

1"(.страІ1і`,`:

__ _ _ _ . ___
Юри;іичпа адрсса:

l3.1l:\с,ІIтік

11оіпш  ііаш  Ралі  і3і,цпові,7іііо  ,ю  іісt`U і]аціЇ :

!ІЇ :' l;:}`і':;ІІ'''t :lІТJlІ;``l`КП      " ` 'іbі;(')';`:{с`цн     " `l';с`,„ (::;~:+` і(і.L:>Іі`{`;)'іО(;

1„,,,Іll,І),1]іі,І,1,(1)р(`,,І{івсІ)кl,.l.(,(і,1l\l.11

ІОрі,і,`іичш       €\ііреса:7871.3,

об.шсїі,`          Вс`іжоішнсший
]jі.гl(,бсріґ3І{а

l  1і)\іі`іі  в  (`/lІ'l  [()У    4()4()8.?`86

1;аі]і\.івсі,і`~іреквізиги:

_Y|_`  .,. ~`„__              |`

тt.Jl..   l,еJL,(l,`,кс

11 оса,тш :

\tlL

l,з(\Іl0(l)рс,ІІ,(,І)l,,'к,\

l1і""І(,,,.с`с`JІо

1    І  L,  l ,,,, 1 l`
ш1;

)\)                11оІ\,.\

{`.`і\і\U`і`+р     сі.іі,сі,коЇ    раі[и   ()Ґ11  `

Банківські реквізити :_ ~__.~~~_~
__  ____ ,.. __

тсл., тел./факс

посада:____.__

підпис

6? Л.В.Шкрібляк



додаток 2
w Положсння про порядок  закріплення
майііа комунально.і. власності _ об'єднаноЇ
ісриторіальноЇ  громади  на праві
господарського відання або оперативного
упратшіння, затвердженого рішенням _ ради
N(.,       від «J, 20р.

гі`иповий дОГОВ1Р

шU{шріішеHня маіZ'ш   l«Iмуш.|Іьпо.l. вjlасІIОсті          об'ЄднаІІО.1.терИТОРіаЛьНО.1. громс1дІПІа
Пі"Зі  ГОСіІОдаРСЬКОГО Віда[ІНЯ

((_)) 20_р.

>ІКИй      д1Є      1І1дС'ГаВ1

рш    U`шіі   "eповtп"і`А       l'cі,тLа).      вособі                   голови,якийдіє  ііапідставіЗаjoпу
Уі(і)і\Ї Hи  (П 1рО  \ііс№ію  самоі}р}іі`і}'вшіі>і  в  Украші»` '}  однісЇ  сторони,

„                                                                         :,_ _._._____  (деліі  іменований  КористУВа,Ч),з Вд:;::.;.

раґзо\і  шп  шUшш>  і\ZіUіttваіU      (`іоропи.  а  ко7кпий  t>кремо  ~  Сторона.  укл"і  цей  договір

с`  І  ()')() 1  l  и 

1,(  ,    ,  І  ,\с1  )   L І  І  [ с` :

і . і ірЕдмЕт договору
` ,`., `  D,`,г^,^  тf,`пиг`тVі`ачеві  на підставі рішення _ ради №

11.1 І|1e,,lМel`Оі\1  дОl`tlВО|1}'  t   11СҐ""  РадОЮ  КОРИСТУВаЧеВ1

„„      ,,           20    р.((1Іро                   
г_  _   _ . _ . ____

(шшіlіmішіі.`і"!іііUіашшоіtUш"РшUропередачумай"уопера"впеуправл

\J   онср{Uивш`   у11равтпІ1н>1    мal`іш\.    ш>   тІe|1eбуваt`   у   кОмУНаЛьній   ВЛаСНОСТ1               t

оііі:`,ті1нwіро\тtіди,I"'7,їщїісUeіш}іііeкомс`)іційноігосііодарськоїдіяльності,асаме:Т.`РllТОРlаjТlіНО1

буml обмежено коіікретііими видами

)),

об'є,тінаііо.і.

діялі,ґіості. Якщо такого

(  Ш  РШlШ|1}1\І   1)а  U   ІШU>ОВe  ВUl`О|Ш І{\1Ш}l   NШ"  \1О710  ОУІ  И  `JuміZі\.гіU  і`vіп`г ,......

о(5\і.`,і\еіін>ішпе[ісіі(t{\чtіtіі>ся`шяш«асш»пригHдписатшідоговорупроставляєтьсяпрочерк)

1'2РіU:\п``ішuКОрис`і}ізt\цшір,ош`р{ііивпсуправліііняіндивідуcUіьновизііачеііемайно,а(даJІl майно)'___`'`

ущішшіпі>і  Майііом  випикас  у  Користувача  з  дати  підписання
Лкі}t   щіійманняпередаtіі   майна  у   оперативне  упратзління  з_______ґ`H:тл    пfїUг`Rтїx    ппав   на

реєстрацію  речових  прав  на

об'єднаній

с` 1\ \ ( с _`      __  _~_         Y__

1 ..).1Ірімю   оіісрtі"ішоіо

С'1`ОР(ШаМП     ЩШЮ    дО]`()ВО|)}`     Га    /\КІ.\'     lІ|Jl'1|'іі\ішшл   Uvг~ґ` 

)'р{і\},'ваUтшд   віікоііагш>і   віLмоі    Заі{опу   УкраЇ ни   «Про   державну
іі.`і))\()\іе\ґі{\і7ііі()ті`і.,\О(~)1Я`;і\с`ІІl.».

2.111'ЛВОВИй РІЇ Т,ЖИМ МАйНА
`  l       llрaізо   н,щ\eіIосU   ііа   Мш"іііо.   псрсґтіапє   'за   цим   договором,   нале7кить

.„„ г(,рі"ші,.ї  І ,"`,1., )  Оe0\~`і  ра,1".
U     Укщцшші   ціюц>  Шш   іц`   3\;шіюt`   іірава  власності   на  Майно,   передане  за

1\орші } тш`юм  ііtі  Uраві  і осііо, шt"" о  ві,цzшH>L
__       ,__'             .   .   ,    т,т   ,\,`.'/

l'1с_I\'111('     lц,CU"      `    `''`.``       І

і\.щ1і1U}ґl`ачу     3і\`ґіо|іоіі>іUі,с>і    віґті}'7кувагпі    майно.    а   також

в  опсратиіші,nj  ґіtҐtо  фіпаUсоішН  лізинг,  коіщесію  чи  у  інше_    ,`,`^,т`пп„    т,   `,ппяRпіпня  таІі    Ull,l,с,ІІ„„І""    ```'_      ї

рав:і   H{\   Маі`,`шо.   ііeііC`ґгmіш   і`,`п"   )'  застаі3у,  в  управління  та  вчигіши  Uу,+і,,„`+  ,`.„  ._г
і  .Н   3\lіПОШ  іЇ і.H,ШОІ`О  llPU Ші\`lt`Шl>1  М€ій[Іа.• U  _ , `г,`tїnп  т,  тт,`пqпт~  і`а v  сііосіб`  [цо  передбачСПі

здавати  його  в  орснду`
користування,  передавати
вчиняти  будт,які  ді.і.,  шо

1'_;      ;\'lUIUІU    1\l„,\'',`"   `'     '['

1;\',ЦЬ~ЯІ\і  ,,`Ш.  ШШ  \Лlll`іШ1  \ТО.,К}' І І,  Г7,ґТlіlйСНЮВаlИСЯ  В  НОРЯдКУ  ҐГа  У  СПuuіU`  "  „vі,v,``,w  ,....

тшпп" о заіtоііошнU іJ,cі "  \ \іоBа\щі  цьоі`о договору.  Майію не може бути використане

/_ї ._;  .

l  l і\,т lz\ в а' l`] [

11e,,оBі    п

ll()1і     '\'il\ll\

:2  . 41

1о1)"\,„1

11(і`:і1І111;і.11і.іІ\11С|1eї'\Ґ)аЧс`1ІіI|11і\J/|t``,`ІОІW|W\1.111.'І1.



?. 5     вl,1lпtшшlфш  `,;\  |п|1l\l}J  (llопH{од7кеш.ія. зііищення) майна несе кортстувш з дати
шjішісtшіі>і   Сіорtш`\ці   Z\ш   щіш`"шш>ііісрс`дачі   майііа   у   оґісративне   управління   до   дати

'_7(t(`)(]пі\М.ійііа.>Hoш`ішіміі,сяуttііеративпеугіравїііннявідповіднодоцьогодоговору:
і'іоі3.`іtііс`іііі>іМі\і'ііі:\Ра,т\і.

3цшсшоtіьс;іуііорядку`ішзначeноw'`іинііимзаконодавсгвом.Відображеннямайнанабалансі
кор1ісlув{`ча   1ІОчі1і1ас1і,ся   у   ,1іeні,   піг\Uисання   сторонами   Акіу   нрийманняіісрсдачі   майші   у

оіісраітп3ііс)[ірmUпнятіішіUнчуtіі,с>і,7\I[сміішписашіяСторонамиАктуповерненнямайі.іаРаді

(ііLтщшшпнmт    шпіого    рівпоцпшого    ііокумсіііу    про    повернення   майна   ~   уразі   ухилепня
К.оріісі}BіщаішшдписапшіZ\кі)'пttвсрнеіінямайіюРаді).

Ц]оі!.`,Tіeппtі   щоріішоі   пU3с`ш`ішації   Майпа   здійснюється   за  рішенням   Користувача   в
\el.U10в іс`Hоw      3cшо[lо lU7,сllJ,о\і     UорjL`\і`.у      раііа    мо}ке    вимагати     проведення    користувачем

ііінс`іі гщ>и'!аііі.і  Маі`Лііа  }'  і3иііwшt\\.  ііерс`,ібі\ііеііих  заі"іодавством.

.wмоішшm`,ґтштліювіч`ірні{mнямАйнА
'`  1     Маі`,'шо  пові,штіо  бVUі  шііс,щ\ш:  га  прийняте  протягом трьох робочих днів з момснту

)'кш,ііаш>і  дс>гщу    llLіUнCаііU>L\і   Лі{і)приГімашія   ґіерсдачі  майна  у  оперативне  управління
ІЦшU)і;:\`і   "щщу`  іцо  МL`ишt  Uр`ій\t{\tгься  у  повному  обсязі,  не  мас  пошкоджень  та  може

3 2     Псршш  Ма1ш{і  п.`  і>іі ііс`  ш  собоіо випикнешні  у Користувача права власності на це
(`)\  1  Н   ІШl{ОРПС {1tlle   3а  Ці.іШШЧ   l1\)ИЗШ\ЧelШ}lМ.

Н     У     ішUадку    ,ш{ві,тішШ     рсоргапізаці.і.    чи     зміни     організаційнопр?вово.і.    форми
м(lт`,`lll(,.

kщtііUі\Zвач!і,а%3мпіиіціавовоіорC``,кимумайна,якебулопередаііойомунаііравіоперативіюго
w[ці`пш"`   Ко}tіісіуBач    Uовііпш    \    м`сячний    гермш   ііовернути   Раді   зазнач"   Майно   у
іцііі`ііі\j\і)    сішіі     ііe    ііріііо\іy.    іііж    ііа    чю    1ісредачі    на   праві    оперативного   управління,   з

Н    У   іш   3.tкшчeші>і   с`іроі\}`   ііриHинсшпя,   дострокового   розірвання   цього   договору

`.) |1:`,`{}'|Ш|П}1\11`" О  (|)іГШ."І0   ',НОС} .

lqПeІШ  11ОВ11ПШ   }J   в113Ш1Че1ШҐ1   Ра,lОlО  СІРОК  ПОВЄРІІУТИ   Рад1  ЗаЗНаЧеНе  МайНО  У   ГеХН1чІІОМУ

•  І.Ull.1ю`   г1рІllом\t     І11ж   Ilcl   `l.\t`   lwщ  lt\ll1   llL111рав1   опсраТивІІОГО   УПравЛ1н1ІЯ,   з   урахУв€\Нпям   иого

.'t  5      Маііпо   іmіw  іі,с>і    повeіііі}"\іі    1\~оі?исіуізачем   ііісля   підііисання   С'гороііами   і^`"
(l,`І,."]l"l()L„'„Iос)'.

шчшш"шШ1leішttіпілпшші3L,іі\tіt>іх`»hшдписаііняаіWнедопускається.
•` (]     У  ішп  нсповсрпсіUіjі  1'і\,іі`  М{\ііпа  або  повернення  його  в  стані  гіршому,  ніж  ііа  ча?

ііeіtс`,)іtнііmіііuіпшіeрc`іиіпіоіо}7Uрctв.іішнhtурахувашямйогофізичіюгозносу,збиткинанесен:
о(5tліішііиіeриіоркші,іUйіііо\іаUіішjі\омвідшкодовуютьсяКористувачемвповпомуобся"

ЩШ1ШОМО,|П\)1ОГ\11С;Щ}1}М(nЮU1УІlaПРаВЛСІШ}lРадОІОВ1д11ОВідІЮЇ ВИМОГИ.
U       Ра!О\1     }    МШпЮМ    РcU1    Ш`|)eґ|C\ІОll>СЯ    1    ма1еР1аЛЬН1    Ц1ННОСҐ[`1,    РОЗМіЩеШ    На   Об'СКТ1

\jііeщ[ніпюm}ііршпііі;і`іиііОСttкііоіісііаіивпоіоуправшґіня,5пdнеможутьбугивідокремjіш

.., 8    ЦшUtп.`і""іt" Uр"шпшшкjпочаUшебе воjіодіння та користування Майном та
їі,і,ті`М:\і`'і]і(і(5t`'ЗіZ`іОГ{)і1ОіІ11{О,'l.Zl\.С1111}1.

(tбмC`,шщ    3а1в.`р,'`;l\eп"   1'а,1о1О   llоjlо`;кelшям   Про   пор}ІдОк      ЗаКр1ҐІЛеННЯ   МайНа  КОМуНаЛьНо'1
і`шшш              об'tдііапоі   іерHіорі{\іп,поі   громади     на  праві   оперативного   управшішя   або
"іщUіґшtо   ущашUUія    ""Uіі,оіо   доіовору   га   чинним   законодавством   Укі"іни
ю>,Uоря,г,і\сіші    \Zішпіt"      шіі\t      J,    \іо\іспі)     ііі,іішісаішя    уповнова7ксними    представниками
Н  і.\сUш\ц  ш  1\:орііс`і} ві\ч.`\і   ґ\щ   щtUЇ іtt\і}   U.`і7c,іdііі  \іL\}"  в  оUсрапівm  управjШіі>і

"     'Шj   щUішwнUіщшш   \шііііc\  )   онeііаіші]с  унравлшня  підписусться  Сторонами
tцііl`jlіасно3llср.`ґіачelо\Jіt\1ша1зошllalцвllс)правш1шякорисіувачупротягомтрьохробочих

цш`}\іо\іelіІ)уі{і{\,ііспtl}lіщ"онповору}г1дііо3вимоіамичинногозаконодавсгваукраіни.
_`` Ш   llісjтя   пршпшшя   ш,ого  доіовору.  у  порядку  встановленим  цим  договором  іа

ЧИ11l1!і\l     3і\l`ОllО,1\Ш;СlВll\l    У1\Гі`\111П      В    1ОМУ    `lИСjll    У    РаЗ1    йОГО    ПРИТІИНеНІHl    ШЛЯХОМ    РОЗlРВаННjІ    З

ііUіш\іUнп   {`  Uкі    п   l`ісtіші    іtі`і3ііtіііU,>і   ці.оіо  /lоіоіn>і»    Uс,\ійсііим,   ііс   уіtjтадєним   "   іш"`ші"

l`ҐщUt іwUH>щш  І'щ"нпU  ""\шШ`іоропами  тсрмііі,  шішUізшше  20ти
1\.wі.`11,'іаР111і`~llІІ1}іІ},,l\1>111.\.`'і1'`1111}1В!\с\'',L`1ld.11W|H

L  'і  1.   /\Н'J,\і  прИпиііeUіі>і   `іU   РО'}іРі!ШііЯ  Ці.Оі`О  дОГОВОРУ  Є:

€t    ,іuш   ґюшюшпm   t|jш    3аґйun   (повгіого   або   такого,   що   не   піддасться
вL7інов.'ісшіо.  р}Jіbі.\'ішшя) Майна;



l)     ґ|eІП,   ПРПППШU"   0,ЦU(1   З1   С1О|Ш   Щ.ОГО   дОГОВОРУ,   ЯКЩО   ТЖ   ПРИПИНеННЯ   11е
ііеі7.\,ґmUшщ"юшю:`щUнцгвазашшZімдоговором;

с     /\eпь   вИЗнапп>1   m   Р1П1енНЯм   суду,   яКС   Набрm   ЗаКОнНО1   СИЛи   одН1Є1   з1   С1орШ

d    ,\еііі,  уіuшш"   у   шісі,мовій  t|]орм   додатковоЇ   угоди  до  цього  договоW  про
ї;1\1Ікр)/том:

ііриііиш`шіiі   ішо  доіовор}`   або  дснь,  який  збігасґгься  із  календарною  даіою
l}|l'tШlЧellОl(t   і t\і<ОЮ  , іо і:\ і і«НШ  }гі Оііоіо.,

с`       ц`ііі,   іфUііія   3c\і\оііінп   Cіі.іU   рііііеніі;ім  суду  про  розірванпя  договору,  визнапня
і:'іtіі  о   ііс`jііі`,'ісіііI\і`   ііс   }'і\.;і{\,іс.іііі\і   або   tі`кчсмііим:

" ``vUі\ і{'іtіі`м  ііовідомлешія  ііро  одностороііню  відмову  Ради  вuі
1`.      ґііеіU,  Оі`Ри\іШШ>\   l{оіінU}вL`"

до,`овору../
`Lі,      ґtleШі   О1`Р1"і11Ш}1    КОРl`U}'ВUіeМ\    л   _    _U_  .  '  ,

ііові7LомjтеtпUі  про  прийняття  Радою  рішення  гіро
ь,         ґ'\`'``'      ``'г__

31'Б\,,U,ґ>U\`шлнUп.`"М.\}іш\(ізпwчисшпевід.ємні),здійсненніКористувачемпід
чUU \ш„  ,3Ї tІ,`\':;іжІ`Тї:\аВttШ,:'t',;; \`lЇ `.'\`\,`і',Ї :;;н}Лі{:'U:.'`].``шс „о              об,с,т[наноі  гери горіальноі  громади та не

11і,',`.,,,1,:`,(,,І),(о\,,,``11саІ,ії.

+. оБов`язки рАди

{\    В  ііор;іді{у`  сщш  ііі  ш  у\іовах`  пeредбачених  цим  договором,  передати  Майно
4.1 `   І'aі[а  зобов'язаііа:

1{оріісі)ншуп\щіо3Лі{іомііриймаіпіяііерсдачімайнауоперативнеуправління
}'U0l  UШU0""оЇ щUІере/lанUlале7книМ  ЧИ1ЮМ  ПОСв1дЧЄН1 КОП11 ТеХН1чНО1
`оl{}меlUtlІщ   ш`\>Ґ)\lґ|`Uш     t'l}l    11аттежпо1   експлуатац11   МайНа,   а   ТаКО}К   1І1веІ11`аРп1

h     Іlc`    вчиііяіи    ,Uп     іцо    Uс`і"пп\оші{mц    Корисгувачу    виконуваіи    сво.і    доіовіріtі

{ар,`,(и   об`ї,і,(,  `

і3()іГ)оL3'}і:}аГ1t1}l.

S. 01ЮВ`ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

.1     В  11ОР}ЩК).  U"   і.\  11:\  wlКn   ПСРСJlб1lЧСllИХ  ЦИМ  дОГОВОРОМ  ПРИйНЯТИ  М"

<і   1`     l{оіііісі}гі3ач  зс>С"В"lUZUT

J,іі,ііііо`зЛіtіt>мііiліНчшііі>іііс`рс,Jіачtмайіауt>псративнеуправлHші.

Ь     Уірі"увш   Г\Z{cіі`іUо   і{\   тірптіeіjіу   іериіорпо  у   паТіежному   сташ    Яі"   об  сктом
опeра1Іlвl1оіо    упра+ш111ня    явjІя( [ьСя    11е}китЛОве    ПРИМ1ІЦенНЯ    У    }китЛОВОМУ    Чи

ііе,кнітювt>щ   Ґt}jіиііі\у     шійсшоваіи   обслуговування   теплових,   водопровідних,
і`c\іі{\j]ішwіііих`с,пeі`іііичіш\іавснтиjіяційнихмереж,іхпоточнийремонт,апри
пі`обхLтіііосіі       mшлпі  досіуп  сксптіуагаційних  організацій  до  цих  мереж  з
шіоіоnщшthhшііі`Uіоіооіі>ігіуірсмоtііудоіримуватисьусіхсанітарнихнорм
пUравіUаб"ішіш\J\цпшбсшс`шоітабезаварійноіексплуатацііМайна

с     ЩtоBоґіііUU    ііс"'t\іцпш    шмUпН   тtі   кагіігіа,тп,ний   ремоtH   Майна   ш`   )t№іж
13Іl'JllаL1Сl[Ил   І`'t,\,lОlО.

сі    З,іііhшоіші  ішнпс обсііwува[іші Майна за власний рахунок.
е     Ї lрово,`шU{   іцu\шпn    Uпшіcіршш   Майііа   в   порядку,   визначеному   чинііим

1       lL\      ііись\і`tішіі      3LшіU       Рtі{іи      в      усганов.тіений      законом     термііі      проводити

r`щ\~оііо,т\авсі`во\\.

шeшрпшн"шшwіСжUшавашш|]ормаціюпростанМайпаwабоііжлідки

gвза3ґщ\jlel1щ)3lо,l,шпп(`lо\.оllclми`1асдоі1ускатиуповіюва7кенихпредсгавників

і,1(ш,  і"ґ1щ)",;ш1ії.

1`     llсвщкjіадш      іпі`eі,моію      ііовідомjіяіи      Раду     про     будьякі     обставини,     іцо
Раґщ  до огшL'і)і  Vh\й[іа.

ііeрс`іш{од,ішіі,   шjн,овом}    викориeганню   Майна,   загрожують   його   загибелі,
ііс\н€\пшо.3\tс`іііііeііпіtjщtосгі,бе`шетшійекспIіуагаціі.,атакожповідомтіятипро
ііорщпні    Uров{і,іжсш"    ііро   банкрутство   Користувача   чи   тіро   припипення
і5.1ґІl1\{)І;.1;|1ІО1ОІ1РО\}С\,`ГЖe111l}1.



З     ПUЦlUUІ`,ОЮ     Щ"     lЮ31РВаННЯ     ЦЬОГО     дОГОВОРУ     У     Вl"ІШR
\іш,ііоіоі;оро\ігшчшніим3акоподавствомУкра.`.ни.

і     Щ"і   М.шіtо  1'.ш   пршп"  20  днів  ііісля  закіпюні#і  строку  дп  ш,оі`t
дмо13оll)tзпl,щ1пeап"RLщонl,llпоіоАк'гу11оверненнямайііа.

(}.  І1рАвА  1)Ади

('   \`\і'"Ї :`U\і`і`:tііt!t\,Іі'і`:;;;`U U   іі.\>пшіс і і,    і.`\шішПі  сіаіі.  напрямки   га  ефективність  використаіпія

МL\йІlа.І1сРe,,`{шоlо11аll|ulпt>ПeраlИвllО[ОУ1lРаВIl1ННЯКОРИСТУВаЧУ.

Ь     Оіріімуіmш    }    1\Горі,ісіш   звітпісш   нро   сіан   Майна,   персдmш   йому   в
оііeр€`ішшe  vщіаBіішU>і   пL[Uо   3  ftалаіісом,  а   іакож  іншу  ііеобшцv   шформацію
с'госmш Маіm:т, ііерс`,тіаііоі`о в оіісративне управління.

с      Вііj[\tш\і_п   \J   lЦшіw   їіадjіишковс   Майно,   а   також   Майно,   яке   ним   ііе
шшtчшцшy\"іаМL`іШоіцовикорис'і`овустьсянезапризначенням.

`і      у   1ппшц   щшІU   (l{оlш{о,l)кспня.   3нишеІІня),  неналежно.і  експлуатаціі.  майна  з
іппш  Коіш{` іцшО  ішцщ`Uі  іш  Корисгувача  відшкодування  заподіяііих  в'і`рагою
(UОппwю"w    шHш.`ііп>і\О  М{\ііііа   3биіків  у  повіюму  обсязі   іа  t3;кнття  пш"
цчм`,I\ба`цшh`ппUш\\',tu\оUo,їі.шсіво\ішріLHеіінямиРадизаходів.

e        `3z`ч\Jчаlи    Когіюг}'в{1Ш\     `1о    \7`lас11    У    т1рийнЯ1т1    р1Шень    З    пи1аІІь    оргаНіЗ"     1а
'3n6сзпсщ`ппЖCч,щіШю.іeксUщтац.іЇ Майна.

1       lфUіи   \ішіb   \   іюmіі   і{о\Uсіп   ліпі   розслідування   обставин  і  причин   аваріі  або
ііC`іщ\сііtjіtjшUшU{}.яwсішипі,ііLіасдіЇ цьогодоговорувнастііііоккористування

м і , і``, l , о м .

tht`.            ВІ'1С1`}'Па`1`П

ііeрс`ґ`тб{\чспи

7.  ПРАВЛ КОРИСТУТ3АЧА

7.1.1{о})і`ісі`увач  \,іа(`   щ)t\ію:

іі     Віщпсютщп МzUhh№jіаених господарських цілях.
lt     (`c\щjeгіиііt> ущU"ш  МUлпомU тому чисjіі  використовувати Майно, передапе на`    `     ``нmптU[Hія     в     ціл>іх     своє.і.     некомсрційію.і.    господарськоі_  __т`^   \/тґпя.і.1_ТИ

щ"ні     оііерагиішоі`о     )ііраішпіпя     в    іш„    `і,vv^     .__
шїU,tіосгііпtщшшіоу~ці,огоііоговоругачиіпіогозаконодавстіиУкраши
ВjАсі\Jііаіи      3     іпш`UUшt     іцо,іо     розірвашія     цього     договоw     у     випаііках.
HсіteфшіeUпшиWпоіm>іл"нUипUимгюкоііодавовомУкра'і.ґіи.
і`wос`lґ4l\t>   11рї111\1.\1l|   рІ111.`1111я    3   llиlm[ь   орган1зац11   діяльності   щодо   безаварійноі

hі\`ісіціуUощціш;пачспомуРадою,спеціалізованіорганізаціідjіявиконання
l`,(l`І,.т,),„1,\,,ії\,1,\ї,,1,1,.

рeЇ інііін\   чи   іііііііі\   іШі    яіG   tісобхідш  ш  здійсіісніія  нале7кпого  виі{опапші
11і)\,,  \,   /l(,l,("t\.,l,\  .

*`''

Кі>іjіісіуіm[і    іш    відііовLі\аjтіі.н\сть    згідно    і3   законом    за   втращ'    (пошкоджеііня
ШШпюсіі\.\іt>с;\і;ііаш,іоі{Шчибез7ііяjіьностіКористувача.

8"l/lПОlШ`АJП.НlСТЬСТОР1Н

8  \     h   іісBпwшшm   .m   ііe   і[сUіежпe   виіtоііашія  доґовірних  зобов`язань  за  договором

і`\(іі)оіііі      ііeс\'іі,     ві,іі`іові,ііс`.іі,іі1сіі,`     іісі)el\бачсііу     чиііііим     законодавшом     украіни     та     ііим_.пґт``r     /Пі`П"Ґ`JТЖС1ІНЯі

ll,,,,,),,,рl)\,l

8 . ? .

?  І  l  11  п  1е І  1  \  1  'l  )

`,`L         \/'

р,і,.11l(,1).,,,l``.1І,,,ос,.і

/1огон(,,,1`,ї,\,1.
().?_.     ґhд

виHпшU  іші\e.ііі,\Оі<  ш`  пСРс`,Tі()і`Щ`Шl\  `чWіW"H  ..~гі

ШШШ    Ш   U`    ІШ1\|ІІ`)ТШ\)     l:``1\'   }11\   BU(')}\ll     UО/l"u    }eМ.'leТРУСИ,   ПОВШ   ОПОВЗШ,   lНLЦJ   U[J1/`.і ..

ш\``    іпш{}    b   іtіі`іU,і\(ші     ш     (`ціUі\   іші`ОU.шіі}і    ШШш   віітікJіа,тіа(іьс}і   ііа  сгірок  дН   ф()рс

ш`/,",р""(,с",ш,.

).1l)ор(,.мАжор

"b    \шпш`шU"    hма,ілtрпн\    об.іавин    Сторони    звільняються    від
ш  ііeіш\\оіішш   m   пшш[ш   виі{онашіjі  зобов'язань,  передбачених  ці"

t\н]рСМ»КоРlШ\1Ш1бШвИНамИ   рОЗуМ1Ють   ОбС1авИНИ   ПеПеРебОРІЮ1   СИjlИ,   ЩО
`іііt`mDе,ііГt``щ`ші\Сіоропшподійнадзвичайногоіневідворотііогохарактсру,'`m`щmи    пnвені.  оповз[іі,  інші   стихійііі



9  ~З    Стороііи   зобов'>і>,cuп   іі``іc`Ї 'іііо   ііисьмово   ііовідомїіяти   одна  одну   про   форсмажорні

tШі`,\і3іііііі     jіі`і    ііt`ішііі{«т  і`,каіОіі,    і3ііі\оііаіііію   умов   цього   договору   та%   СТворЮЮТь   загрО3Y
),b\"\шUШ{LUніUші" U UU~`\UUніU  ,ііHшиііикнення  таких  обставин  падати  іншіи
Сц>іісjіhііLUіщщп`ііоі{)Nшіпі!LіііОі{L'іііо"5акоподавсгва.

іt].ізирііі.іі``,нііяспорів

Ю  1     w   UllРШ    1ІНТ{1Ш1Я     НОbНШU    З   ВИК(Ша1ШЯМ   УМОВ   ЦЬОГО   дОГОВОРУ   ВИРіШУЮТЬСЯ

ш    \'   р(іJп   ііе,lОс`>пш`І|п51   )1о,і|и   шjія\Ом   іісреіоворів  сторони  договору  мають  право
ііUі}і:{Ом   і`.`іШі`ОВОі')іВ  МіЖ  (`  і`Оі"іі{\`\іН.

пщшш\    eU`р    і3    су"к»п     ііоіt;і  U\\       1ершоріатіьпа    іштсудііість    визначається    за   місцемUnU    ііпI`ііес\'альііим    і{одексом    не    передбачена   виключііа
\          ,\(,І ,,,,  1,(,,.           LlїlllluIJluJLJJц'w        LL,,\_,г,

і.цшL"N   ііроцсс}'аjіьііим   і{одексом   не   передбачена   виключііа

Щ.1.Т,\`М"3МІПИ,РОЗ1РВАННЯдОГОВОРУґі.`.^^тта`лтя    Q   vпахvванням   вимог   ЗаКОНУ1       І    ,\      .,     lYІ\,І,I,     ````__             ,

2,   w\іUш   Uі,тішісаііші   (Ї `оропами,  з  урахуванням_ _ _U,+т^  m ..,. v   г`Fїтqtт{еl.`Ul    \          lU'\Il,І\,,,І"``          __              1

рC``іоіш\`іравііаіієру,"юмайнотаЇ хобтяжень»

зшї\(),,1./1(',ш,,,     р"ґ,U,,.     'ш11\О
'гсритt]ііі:\"апі,тіі`ущт.ісц

11.  ,І,н1)м! l !

1  LL    щ.і,,1    Jl(,гов`р    ,'U(`
`.\'і{ііі\.ііііі«1Іротuії,і`.агпі}'і"сіраіUіо

ЗаЗ1І(1`1111`1ііІeО()\і,тііі.`

до

.__
з1lтUl03|tUш`Ulljш1|1tцн11роUере'lачумаґінауоlіеративнеуправліннявиз+і""кощ"W

пщуUt~tщUшірUUUшіUlоіоіюрунt№танн"псвноHіодH,віізн№ішоіРmіоіолапрпі"`д,
`'оіМаі`іііош`ре,їіав{uіоиКttристуваііу,абопередбачити,щодоговір№"M"прийняттяс , `,Uн`:п іірнр r`а КоDистувачем  на праві оіієративногО

Ш}щ))UUUUeші>ідоіовор}ґ`оо}щ"U„U,і„„„..._

шUUш"  \юіи ,7іjі>і ;ікоі  Маі`іііо  ш`ре,їіав{uіося  Кttристуваііу,або  ііередбачитщ  щодuіu"ді~,+`,     _           ,
mшішw"щю"пцUіmіюrм»оре,і\ші\JМtіішt\,яhсбуло3акріпjіенезаКористувачемнаправіоіієрdтивн"о\щраіші"„'1)

11.:L/_m/Могюру'мо,ію\Ґtуги.UрппшіешдостроковоуразL_  .  . : ...   l Ґ ,` пLі і`'Г\/Т2Я Ч Я :\',1     /    \`,,     ``   _   _    l     .

р.``jргi`нізаціЇ   аҐ>o  jUкі3іґ,'іаціЇ   КОристувач?;

.\ішщщmU"іі>іШіоі{`ііішшшіUр`]'3міііуправоіюгорежимуМайііа,

РЩО    \ЦК    llPm    іЗ    О,їШО.`!О\ЮППШw   ТІОР>ШКУ   РОЗіРВаТИ   Цей   дОГОВіР   У   1ІаС'1У11НИХ

Ш   ҐП  О,`|О1О   (_`1 О|1і 1 І .

ІШ Ш<."  сі       їзt, [ :, : :Ї Ї 31,.\tІ, l,1, Ll.l\lі\Оі` ,tі` (І іІLtі)3l.: } t"(l): )т{ ,',`і',І і сІ; ОкР:: :;`І:::Т.е:к: NЬОоВр:;:=:с#ОрГаОдВоО:УіиП?: о::оeіfа:і:еЛі:::

11          1ІСm   lа'll   m   (І\1.\'   11{\.11!111`   Об.(К1а   ОІ1С`РаТИВІ1ОГО   УПР"ІltПІjІ   В   КОРmІ}'В{lІlШҐ   1І1ІТ1l1М

"м  о['І`а,,(`\І..

осґйwбo"ошШніаСtе3ґ`іоіриімаUшівимоічиніют`озаконодавс"*
с      гші{орис`€\шіjі  обЇ \<іу/  `іасгиі"  об.єкгу  операгивного  управлішія  нс  "  ціIіьов"

U   'т         ,Jl`m "щHпш7і\c`t U,с;і  і7оiціізапі"  в одітосгороішьому порядку з моменту доставлення
щ,"12`"а,1с11п,\м.

ш  \pщ}    `аґJ,lL\чш  Ко|"сl`\Jв{\lІeм   lщlпов1,т|l1ого  письмового  Пов1дОмЛенНЯ  Рада,  За  УМОвИ,  ЩО
1ШlкшU|l>І\/1|lulll>І3,1lllісІl.`lleШmtlи11о1ІІ1овоІО3в'ЯЗку,пІ`оМОЖУТЬП1дТВеРдИТИфа1oГа/1аW

UЦm.`і1О.і.,`юсГaвкіів.і,'ігіов.іітііі()іі{ог)ссіі()ііігUііі\`і.

12.11РИК`1111|Г,lЗlПОЛОЖ`11`,НІІЯ

17.1    Нз`\t\кшппtшUUU  eіорш   пс  Bрu}  шt]ішш  цим  доіоізором,  рєгламенгуюі`ься  чиііним

1.`J21ЦшШовці}ліщ`ппп},іво\ііримірниках.кожний3якихмаєоднаковуюридич"
ш\:\) '  1 `,,,  \:, lj,с  1  l\0 \'  .

с`і,U\` щпп  j >пш  3бсрш\t іье>і )  РUп. ґір)"й     у Корисіуваііа.
12`Vсіmіітіі4іс\,\оновііeііііяюішодоіоворуоформляютьсядодатковимиугод"ґтк)

u1дО|dlКОluwlґ'1О,ІlUl\И,іОЦі.ОП)дОІ()ВОРУСйОГОНеВ1д`СМНОЮLlаСГИНОlОі№ПШ
U ,( , , .О   ,.,'  lo l `о в` ,,1,' .

lо|щl  ul`l11\      t`Іl  l\       }1к11|о     1ш1ll1     )l\|w|eІl`      3     ,тl(>lримdlІllям     вимог     законодавства    та     підписаш

Ш     ШЩШН    ?ОбО13`;U\lОU,Сjl    ПeІt\іШО    `ЮВ`дОМШПИ    ОдНа    Одку    Пф    ЗМ1НИ    СВОГО
il\ .,,, і,o„lІ,,„,,  ,lрe,,"а,іl,п,`"",, (` І",І1

\тцШп[c\\о,,l.,l\еlllІ>І      "ш      щt(швc`шlя),     банк1вських     реКв1зИТ1в,     КоНТаКТНо1     1НфОРмаЦ11.,

}Сmll(`іВ1llЛ\,lОК}і'\1el[11В.lllJlЯХОМІ1а11|1аВ.Т1С11ІІЯЛИСГа.

1\`

1),

+'

1  L1, .



1"1СЦЕ'`ШлХОдЖШІНЯТАБАНКТВСЬКІРЕКВ1ЗИТИСТОРІНї r _ г` ' ., ^ґІ .\ ' t2 (A t_їКОрисґі`увач
1|овна    назва    Користувача    відповідно    до
рсєетрації:

____,._
Юридшна адреса:

l`шz,с,шl``

[ 1овш\  ііа3ва  Ра;іи  відпові,`ш ,'`о  рсt`стршіЇ :

(,(,н,,,,,`ІІ,ааґ`ц,e(`а'.

Y_._..^

і 1о\,1`\1  і! _сд,J  

Bt\ШіВС1>l\.і   РСКВіГЗШ`Н:

іс.`і..     )с.[.,/(|)акс:

11()(.,а,111\:               _     ___

1    І  ., '/1 ,  1  І  , l`

\,UL

_..т+тг:_
1    111;

?_()               1)о к)'

сї`,{1щ,  1')ш',і

ґ1омер в єдр
Банківські реквізити:

гl`сл.,';`;jL/t|7акс_.

підпис
__^    _
м.п`

__піЕ
20_ року

:/   ,.  :,,+'.,;  .


