
ДОГОВІР
про закріплення майна, що перебуває у комунальній власності 

територіальної громади міста Липовець на праві господарського відання

м. Липовець «21» березня 2016 року

Липовецька міська рада в особі міського голови Грушка Миколи 
Терентійовича, який діє згідно рішення міської ради 1 сесії 7 скликання від 
13.11.2015року №1, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з 
однієї сторони (далі - Власник), та ДП «Липовецьводоканал» КП 
«Вінницяоблводоканал» (22500, Вінницька обл., Липовецький район, 
м.Липовець, вул., Шевченка, буд. 59 а), в особі начальника Петрівського 
Сергія Романовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі -  
Користуввач), а разом Сторони, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, рішенням 
міської ради 7сесії 7 скликання від 17.02.2016р. № 83 «Про передачу 
водогону ДП «Липовецьводоканал», склали даний Договір про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є передача Власником Користувачеві відповідно 
до рішення Липовецької міської ради 7сесії 7 скликання від 17.02.2016р. № 83 
«Про передачу водогону ДП «Липовецьводоканал», у господарське відання 
майна комунальної власності для здійснення господарської діяльності 
Користувачем.

1.2. Власник передає Користувачеві в господарське відання майно: 
свердловину та мережі водогону, загальною протяжністю 1855,80 м., що 
розташоване по вул. Б.Хмельницького, Тиха, 3 категорії складності, код об’єкта 
2222.1 в м.Липовець, загальною вартістю 532319,00 грн. (п’ятсот тридцять дві 
тисячі триста дев’ятнадцять гривень нуль копійок), яке оформляється актом 
приймання-передачі від 21 березня 2016 року, що є невід’ємною частиною 
договору.

II. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

2.1. Користувач приймає майно згідно з актом приймання-передачі.
2.2. Передача майна не тягне за собою виникнення у користувача права 

власності на передане майно.
2.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію 

Користувача або зміну правового режиму майна, яке було передане йому в 
господарське відання, Користувач повинен на протязі двох місяців повернути 
Власнику передане майно в задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на 
час передачі в користування, з урахуванням його фізичного зносу.

2.4. Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після 
підписання акту приймання-передачі майна.

2.5. У разі неповернення майна, зазначеного в акті приймання-передачі в 
господарське відання, з урахуванням його фізичного зносу, збитки нанесені



Власнику майна відшкодовуються Користувачем у повному обсязі протягом 
одного місяця.

III. ОБОВ’ЯЗКИ УПРАВЛІННЯ

3.1. Власник зобов'язується передати майно, зазначене у розділі І цього 
Договору, відповідно до акта приймання-передачі, який підписується 
одночасно з цим Договором.

3.2. Власник зобов’язується не вчиняти дій, які б перешкоджали 
Користувачеві користуватися майном.

IV. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Прийняте за актом приймання-передачі майно Користувач 
зобов’язаний використовувати за- цільовим призначенням і умовами цього 
Договору, а також забезпечувати його збереження, не допускати знищення та 
псування.

4.2. Утримувати майно та прилеглу територію у належному стані. 
Здійснювати обслуговування водопровідних мереж, їх необхідний поточний 
ремонт, а при необхідності забезпечити доступ експлуатаційних організацій до 
цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту. Виконувати усі 
санітарні норми та правила. Проводити необхідний поточний та капітальний 
ремонт майна. Дотримуватися протипожежних правил, вимог, стандартів, а 
також виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду.

4.3. У разі відсутності правовстановлюючих документів на нерухоме 
майно (свідоцтва про право власності, технічної документації), яке 
закріплюється за Користувачем, останній зобов’язаний протягом 3-х місяців за 
рахунок підприємства виготовити ці документи.

V. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

5.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність 
використання майна, переданого в господарське відання.

5.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно балансу, а 
також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в користування майна.

VI. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

6.1. Використовувати майно на праві господарського відання для 
здійснення господарської діяльності.

УІІ.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, 
передбачених цим договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством України та цим договором.

7.2. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому 
чинним законодавством України.

VIII.ТЕРМІН Дії, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ



8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Акту 
приймання-передачі і діє до прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію 
Користувача, або зміну правового режиму майна, яке було закріплене за 
Користувачем на праві господарського відання.

IX. ІНШІ УМОВИ

9.1. Взаємовідносини між Сторонами, не врегульовані цим Договором, 
регламентуються чинним законодавством України.

9.2. Цей договір складено в 2-х примірниках, які зберігаються у кожної із 
сторін і мають однакову юридичну силу.

X. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Липовецька міська рада

Адреса: 22500, Вінницька обл.
м.Липовець, вул. Василя Липківського ЗО, 
Код 04325957 М<#0 802015 
Р /Р___________
ГУДКС України ) інницькій обл. 
тел.(04358) 2-19-

М.Т. Грушко
Міський

ДП «Липовецьводоканал» КП 
«Вінницяоблводоканал»

Адреса: 22500, Вінницька обл..,
м.Липовець, вул. Шевченка, 59а.
Код 36522735 МФО 380805 
р/р 26003221389
ПАТ «Райфф^йзен Банк Аваль»

Начальник

(підпис)

м.п.

С.Р. Петрівський

« » 2016р. « » 2016р.



АКТ
приймання -  передачі майна, що перебуває у комунальній власності 

територіальної громади міста Липовець на праві господарського відання

м. Липовець «21» березня 2016 року

Липовецька міська рада в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича,
який діє згідно рішення міської ради 1 сесії 7 скликання від 13.11.2015року №1, Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони (далі - Власник), та ДП 
«Липовецьводоканал» КП «Вінницяоблводоканал» (22500, Вінницька обл., Липовецький 
район, м.Липовець, вул., Шевченка, буд. 59 а), в особі начальника Петрівського Сергія 
Романовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі -  Користуввач), а разом 
Сторони, керуючись Договором про закріплення майна, що перебуває у комунальній 
власності територіальної громади міста Липовець на праві господарського відання від 
21.03.2016р., склали даний АКТ про наступне:

1. Відповідно до умов вказаного Договору Власник передав, а Користувач прийняв 
у господарське відання майно комунальної власності для здійснення господарської 
діяльності Користувачем, а саме: свердловину та мережі водогону, загальною протяжністю 
2447,5 м., що розташоване по вул. Б.Хмельницького, Тиха, 3 категорії складності, код 
об'єкта 2222.1 в м.Липовець, загальною вартістю 532319,00 грн. (п'ятсот тридцять дві тисячі 
триста дев'ятнадцять гривень нуль копійок).

2. Майно передано в задовільному стані.
3. Цей Акт становить невід'ємну частину Договору про закріплення майна, що 

перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Липовець на праві 
господарського відання від 21.03.2016р.

4. Спірні питання відсутні.

Власник Користувач

Липовецька міська рада

Адреса: 22500, Вінницька обл.
м.Липовець, вул. Василі Липківського 30, 
Код 04325957 МФО 802Щ5
р/р
ГУДКС України у Вінницькій обл. 
тел .(04358) 2-19-66 У\

Міський голі

(підпис)

м.п. 

« »

". Грушко

2016р.

ДП «Липовецьводоканал» КП 
«Вінницяоблводоканал»

Адреса: 22500, Вінницька обл..,
м.Липовець, вул. Шевченка, 59а.
Код 36522735 МФО 380805 
р/р 26003221389
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Начальним

« »

С.Р. Петрівський

2016р.



Відомість
обладнання і об’ємів виконаних робіт «Будівництво системи водопостачання і $ 

підвідним водогоном но вулицях Б.Хмельницького, Тихій в м. Липовець»

№
п/п

\  Найменування Од.
вим.

Кількість Всього,
гри.

1 Насос С о у є г с о  4” §К 408/23 шт 1 32445.77
2 Сантехнічне обладнання свердловини шт 1 20402.44
о3 Електроустаткування насосної станції ІІІТ 1 49191.99

4 Зона санітарної охорони шт 1 42912.16

5 Павільйон свердловини шт 1 8373.1

6 Трубопровід поліетиленовий 50 м 1021 107230.4

7 Трубопровід поліетиленовий 63 м 810,8 85301

8 Трубопровід поліетиленовий 75 м 24 2616.59

9 Водопровідні колодязі шт 9 37678.97

10 Трансформаторна підстанція КТП1М-25-10/0, 
4У1

шт 1 99330.61

11 Лінія електропередачі ПЛ-ЮкВ ІПТ 1 11513.02

12 Лінія електропередачі ПЛ-ОЛкВ 
1

Ш Т 1 26322.95

І 532319,00

Міськой голої

М / | :  | Ш Г і

МШ  N

V/

н ї ) !

Грушко М.Т.

Начальнії 
ДГ1 «Липо

М.П.

цьводоканал»

______ ГІетрівський С.Р.

Діфз'їнз



Додаткова угода /> /
до Договору на закріплення майна, що перебуває у комунальній 

власності територіальної громади міста Липовець на праві 
господарського відання від 24 грудня 2010 року

м.Липовець 21 березня 2016 року

Липовецька міська рада в особі міського голови Грушка Миколи Терентійовича,
який діє згідно рішення міської ради 1 сесії 7 скликання від 13.11.2015року №1, Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони (далі - міська рада), та 
ДП «Липовецьводоканал» КП ‘ «Вінницяоблводоканал» (22500, Вінницька обл., 
Липовецький район, м.Липовець, вул., Шевченка, буд. 59 а), в особі начальника 
Петрівського Сергія Романовича, якиц діє на підставі Статуту, з іншої сторони, а разом 
Сторони, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Господарським кодексом України, рішенням міської ради 8 сесії 7 скликання від 
14.03.2016р. «Про продовження договору на закріплення майна, що перебуває у 
комунальній власності територіальної громади міста Липовець на праві 
господарського відання», уклали дану додаткову угоду про наступне:

1. Сторони домовились внести зміни до пункту 8.1. ч.8 «Термін дії та умови зміни, 
розірвання договору» Договору на закріплення майна, що перебуває у комунальній 
власності територіальної громади міста Липовець на праві господарського відання від 24 
грудня 2010 року, виклавши його у новій редакції:

« 8.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання Акту приймання-передачі 
та діє до 25 грудня 2020 року.»

2. Інші умови вказаного Договору, залишаються незмінними і обов'язковими до 
виконання сторонами.

3. Дана додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу та набуває чинності з моменту підписання її Сторонами.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Липовецька міська рада

Адреса: 22500, Вінницька обл..,
м.Липовець, вул. Василя Липківського 30, 
Код 04325957 МФО 802015
Р/Р_______________ 1_______________
ГУДКС України у Вінницькій обл.

«__ » ___________________ 2016р.

ДП «Липовецьводоканал» КП 
«Вінницяоблводоканал»

Адреса: 22500, Вінницька обл..,
м.Липовець, вул. Шевченка, 59а.
Код 36522735 МФО 380805


