
                                                                         
 

 

РІШЕННЯ 
одинадцята сесія VІ скликання 

 

від  29.12. 2011 р.  № 503 
    

Про передачу в управління  
перевізникам міста окремого  
індивідуально визначеного майна  
(передавальних пристроїв). 

 

Розглянувши листи ТОВ „Автосвіт ЛТД” за вх. №02-13/1527 від 12.12.2011 р., 
ФОП Шикерявого С. М. за вх. №р/Ш-2541 від 07.12.2011 р., ФОП Дідківського О. М. 
за вх. №р/Д-2539 від 07.12.2011 р., ФОП Іванівського Ф. Г. за вх. №р/І-2538 від 
07.12.2011 р., ФОП Левківського М. М. за вх. №р/Л-2540 від 07.12.2011 р. про 
прийняття у комунальну власність територіальної громади міста передавальних 
пристроїв та лист-погодження начальника управління економіки виконавчого 
комітету Коростенської міської ради про передачу в управління вищевказаним 
перевізникам окремого індивідуально визначеного майна (передавальних пристроїв), 
відповідно до ст. 1032 Цивільного кодексу України, керуючись  п. 31 ч. 1 ст. 26 
Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Передати в управління ТОВ „Автосвіту ЛТД”, ФОП Шикерявому С. М., 

ФОП Дідківськькому О. М., ФОП Іванівському Ф. Г., ФОП Левківському М. М. 
терміном на 5 років, з постановкою на позабалансовий рахунок окреме індивідуально 
визначене майно (передавальні пристрої): 

1.1. Передавальний пристрій 2011 року випуску введенний в експлуатацію з 
01.01.2012 р., первісною балансовою вартістю – 1853,65  грн.: ТОВ „Автосвіту ЛТД” 
в кількості 29 шт., ФОП Шикерявому С. М. в кількості 4 шт., ФОП Дідківському О. 
М. в кількості 2 шт., ФОП Іванівському Ф. Г. в кількості 1 шт., ФОП Левківському М. 
М. в кількості 5 шт. 

2. Затвердити проект договору управління комунальним майном (додається). 
3. Акт прийняття-передачі підлягає затвердженню на засіданні виконавчого 

комітету Коростенської міської ради. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань бюджету, економіки та комунальної власності, заступника  міського  голови 
Ясинецького О.А. 

 

Міський голова                                                     В. Москаленко 
 

Секретар міської ради                                                                                                                   В.Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                                                                           О. Ясинецький 
  
Начальник управління економіки                                                                                                О. Жилін 
 
Заступник начальника управління економіки                                                                            В. Рибкін 
 
Начальник юридичного відділу                                                                                                    Т. Камінська           
 
 



 
Затверджено  

рішенням Корсотенської міської ради 
(11 сесія VІ скликання    

від  29.12. 2011 р.  № 503)  
 

ДОГОВІР № 
управління комунальним майном (передавальними пристроями) 

 
м. Коростень                                                                      „____”________2011 р. 
 

Ми, що нижче підписалися:  Коростенська міська рада, що представляє інтереси 
територіальної громади м. Коростеня в особі міського голови Москаленка Володимира 
Васильовича, який діє на підставі закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” на 
виконання рішення сесії Коростенської міської ради №___ від ___ грудня 2011 р. 
(одинадцята сесія VІ скликання) ”Про передачу в управління Перевізникам міста окремого 
індивідуально визначеного майна (передавальних пристроїв)” з однієї сторони (надалі - 
УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ), та  ________________________, що діє на підставі статуту 
(надалі - УПРАВИТЕЛЬ), уклали договір про наступне: 

 
предмет договору: 

 
1. УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ передає УПРАВИТЕЛЕВІ згідно акту прийняття   – 
передачі на 4,5 роки в управління передавальні пристрої (радіотермінали „DozoRTracK”), 
зазначені у п. 2 цього договору, а УПРАВИТЕЛЬ зобов'язується здійснювати від свого імені 
управління цим майном в інтересах УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ. 
2. Предметом договору є передавальний пристрій (радіотермінали „DozoRTracK”):  
- балансовою вартістю 1853 грн 65 коп., у кількості ____ шт.  
3. Майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна 
УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ та від майна УПРАВИТЕЛЯ. Майно, передане в 
управління, має обліковуватися в УПРАВИТЕЛЯ на позабалансовому  рахунку і щодо нього 
ведеться окремий облік. 
4. Майно, набуте УПРАВИТЕЛЕМ у результаті управління майном, включається до складу 
отриманого в управління майна. 
5. УПРАВИТЕЛЬ є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і 
розпоряджається відповідно до закону та цього договору. 
6. УПРАВИТЕЛЬ може відчужувати майно, передане в управління, укладати щодо нього 
договір застави, договори позики та договори позички лише за попередньою письмовою 
згодою УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ.  
7. УПРАВИТЕЛЬ має право вимагати усунення будь-яких порушень його прав на майно, 
передане в управління. 
8. УПРАВИТЕЛЬ управляє майном особисто.  
9. УПРАВИТЕЛЬ, вчиняючи фактичні та юридичні дії, пов'язані з управлінням майном, 
зобов'язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є 
УПРАВИТЕЛЕМ, а не власником майна. У правочинах щодо майна, переданого в 
управління, які вчиняються у письмовій формі, вказується про те, що вони вчинені 
УПРАВИТЕЛЕМ.  
10. УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ зобов'язаний використовувати передавальні пристрої 
(радіотермінали „Dozor Trek”) відповідно інструкції по експлуатації, яка являється додатком 
до договору. За порушення умов експлуатації, в тому числі умисне пошкодження 
передавального пристрою (радіотерміналу „DozoRTracK”), УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ 
несе повну матеріальну  відповідальність. 
11. УПРАВИТЕЛЬ, який не виявив при управлінні майном належної турботливості про 
інтереси УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ, зобов'язаний відшкодувати УСТАНОВНИКОВІ 
УПРАВЛІННЯ завдані збитки. УПРАВИТЕЛЬ відповідає за завдані збитки, якщо не доведе, 
що вони виникли внаслідок непереборної сили, винних дій УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ. 
12. Договір управління майном припиняється у разі: 



1) припинення договору за заявою однієї із сторін у зв'язку із закінченням його 
строку; 

2) визнання УПРАВИТЕЛЯ  банкрутом; 
3) відмови УПРАВИТЕЛЯ або УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ від договору 

управління         
   майном у зв'язку з неможливістю УПРАВИТЕЛЯ здійснювати управління майном; 
4)   визнання УСТАНОВНИКА УПРАВЛІННЯ банкрутом; 
5) повного завершення виконання сторонами договору управління майном; 
6) дострокового припинення управління майном або за рішенням суду. 
У разі відмови однієї сторони від договору управління майном вона повинна 

повідомити другу сторону про це за три місяці до припинення договору. 
У разі припинення договору управління комунальним  майном передавальним 

пристроєм (радіотермінали „DozoRTracK”) згідно акту приймання передачі передаються 
УСТАНОВНИКОВІ УПРАВЛІННЯ. 

 
13. УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ свідчить, що: 

- незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість 
використання за цільовим призначенням зазначених в цьому договорі, передавальних 
пристроїв (трекерів) немає; 

- від УПРАВИТЕЛЯ не приховано обставин, які мають істотне значення для цього 
договору; 
14. Сторони підтверджують, що: 

- укладення договору відповідає їх інтересам; 
- волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі; 
- умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін; 
- договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, 

які обумовлені у ньому. 
15. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що 
стосуються договору управління майном. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до 
укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не 
матимуть правового значення. 
16. Цей договір складений в трьох примірниках, які мають однакову юридичну  силу. 
      Один з яких призначено для зберігання у нотаріуса, а два інших, викладених на бланках 
нотаріальних документів  видаються сторонам договору – УСТАНОВНИКУ УПРАВЛІННЯ 
та УПРАВИТЕЛЮ. 

  
 
                                     Юридичні адреси сторін: 

 
     УПРАВИТЕЛЬ                                                                     УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ   
   Коростенська міська рада                                                      ____________________________ 
  
   11500,Житомирська обл.,                                                          11500, Житомирська обл., 
   м. Коростень, вул. Грушевського,22                                  м. Коростень, вул.____________ 
 
 
Міський голова   _____________ В.В. Москаленко            Керівник  _____________ПІБ   



ДОДАТОК ДО ДОГОВОРУ № ____ від __.12.2011 р. 
управління комунальним майном 

(передавальними пристроями) 
 

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
 

1. Правила користування GPS-пристроєм 
1.1. GPS пристрій DozoRTracK (надалі - Пристрій) призначений для роботи в середовищах з 
температурою оточуючого повітря від -25 до +45°С; 
1.2. Забороняється експлуатація Пристроїв поблизу опалювальних приладів та інших 
випромінювачів тепла. Не дозволяється потрапляння прямих сонячних променів на Пристрій 
на протязі тривалого часу;  
1.3. Забороняється контакт Пристрою з будь-якою рідиною та його встановлення на вологу 
поверхню; 
1.4. Не допускається, потрапляння через отвори та щілини всередину Пристрою будь-яких 
сторонніх предметів; 
1.5. Забороняється піддавати Пристрій ударам та впливу вібрацій, за виключенням 
нормальної вібрації під час руху транспортного засобу, на якому встановлено Пристрій; 
1.6. Забороняється самостійно проводити демонтаж Пристрою та переносити його на інші 
транспортні засоби; 
1.7. Не допускається використання органічних рідин для чищення пристрою; 
1.8. Використовувати для роботи Пристрою можна лише напругу живлення в 12 В чи 24 В , 
що має місце у мережах живлення деяких типів транспортних засобів (вантажні автомобілі 
тощо);  
1.9. Пристрій розрахований на цілодобову роботу протягом тривалого часу. Після тривалого 
використання телефону із зовнішнім адаптером живлення можливо незначне нагрівання 
корпуса апарата; 
1.10. Зберігання пристрою повинне здійснюватися у заводському пакуванні в сухому 
приміщенні при відсутності в повітрі кислотних, лужних або інших активних домішок. 
Температура повітря повинна бути від +5 до +40 °С, відносна вологість - до 80 %. Зберігання 
під відкритим небом або під навісом не допускається. 
1.11. При переміщенні Пристрою із середовища мінусової температури в тепле приміщення, 
необхідно витримати його, не розпаковуючи, у цьому приміщенні не менш 2-х годин щоб 
уникнути випадання конденсату й, як наслідок, можливого виходу апарата з ладу після 
включення. 
1.12. Упаковані пристрої придатні для переміщення всіма видами транспорту при 
температурах від -50 до +50 °С при захисті їх від прямого впливу атмосферних опадів і 
механічних ушкоджень. 
2. Умови гарантії 
2.1. Гарантійні вимоги повинні бути пред'явлені негайно після виявлення несправності або 
дефекту. 
2.2. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на елементи живлення, корпусні частини 
пристрою та інші, зношувані в процесі експлуатації компоненти. 
2.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на випадки:  
- коли експлуатація Пристрою здійснювалася з порушенням правил користування 
Пристроєм; 
 - в період гарантійного терміну Покупцем самостійно чи третіми особами, без відома 
Постачальника здійснювалися ремонт та/або модернізація Пристрою - на пристрої виявлені 
механічні пошкодження, та/або сліди впливу будь-яких активних середовищ. 

                                     Юридичні адреси сторін: 
 

УПРАВИТЕЛЬ УСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯ  
Коростенська міська рада 
11500,Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Грушевського,22 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

Міський голова   _____________  
                                 В.В. Москаленко 

Керівник ____________________ 
                                                   ПІБ 

  


