
ПРОЕКТ 

          
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят четвертої сесії 

 
21.02.2019 р.                                       Летичів                                                 №      

 

Про  затвердження протоколу 

розбіжностей до договору користування 

складовими газорозподільної системи 

№07А290-1199-19 від 11.02.2019 р.  

 

 

 Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання договору про користування складовими 

газорозподільної системи №07А290-1199-19 від 11.02.2019 р.,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.  Затвердити протокол розбіжностей до договору користування складовими 

газорозподільної системи №07А290-1199-19 від 11.02.2019 р. згідно 

додатку №1  

2. Виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови 

Гущака В.М. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

 

 

Селищний голова                                        І. Тисячний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток до рішення 64 сесії 

Летичівської селищної ради 

№___ від 21.02.2019 р.  

 

 

ПРОТОКОЛ 

розбіжностей до договору користування складовими газорозподільної 

системи №07А290-1199-19 від 11.02.2019 р. 

 

В редакції Власника  В редакції користувача  

 Доповнити договір пунктом 2.12 у 

наступній редакції: 

2.12. Передане у користування майно 

зараховується на баланс Користувача 

Підпункти 6), 7) та 8)  3.1. Договору  

3.1. Власник має право: 

6) у будь-який час  розірвати цей 

Договір та вимагати повернення 

майна, в такому самому стані, в якому 

воно було на момент його передання з 

врахуванням його природного зносу 

7) у разі неповернення майна у строк 

вимагати йог примусового повернення 

і стягненням неустойки та збитків 

8) у разі повернення майна і суттєвими 

пошкодженнями або недоліками 

вимагати від користувача 

відшкодування збитків у повному 

обсязі 

Виключити із пункту 3.1. Договору 

підпункти 6), 7) та 8) 

Підпункти 13) та 14) пункту 3.4. 

Договору  

3.4. Користувач зобов’язаний: 

13) при першій вимозі Власника 

повернути майно ще до моменту 

закінчення строку договору, в такому 

самому стані, у якому воно було на 

момент його передання, з врахуванням 

його природного зносу; 

14) у разі повернення майна власнику 

із суттєвими пошкодженнями або 

недоліками відшкодувати понесення 

збитків у повному обсязі 

 

Виключити із пункту 3.4. Договору 

підпункт 13). 

Підпункт 14) пункту 3.4. Договору 

викласти у наступній редакції: 

14) у разі повернення майна  Власнику 

із суттєвими пошкодженнями або 

недоліками, що сталися внаслідок дій 

чи бездіяльності Користувача, 

відшкодувати понесення збитки у 

повному обсязі  

 

У зв’язку із виключенням із пункту 

3.4. Договору підпункт 13) підпункт 

14) вважати підпунктом 13).  

Пункт 4.1. Договору  

4.1. На вимогу Власника Користувач 

зобов’язується протягом 30 днів 

Пункт 4.1. Договору викласти у 

наступній редакції: 

4.1. Після закінчення строку дії цього 



повернути майно в такому самому 

стані, в якому він перебував на момент 

його передачі Користувачу, з 

урахуванням його природного зносу. 

Договору Користувач зобов’язується 

протягом 30 днів повернути майно в 

такому самому стані, в якому воно 

перебувало на момент його передачі 

Користувачу, з урахуванням його 

природного зносу. 

Пункт 5.4. Договору 

5.4. При порушенні Користувачем 

строку повернення майна (п. 4.1 

Договору) він повинен сплатити на 

поточний рахунок Власника суму у 

розмірі _________ за кожен день 

затримки.   

Виключити з Договору пункт 5.4.    

 

Підпункти 3) та 6) пункту 8.4. 

Договору  

8.4. Цей Договір може бути 

достроково розірваний: 

3) у зв’язку з непередбаченими 

обставинами, коли майно стало 

потрібним Власнику самому: 

6) в результаті недбалого поводження 

з майном якщо воно пошкоджене. 

Виключити із пункту 8.4. Договору 

підпункт 3). 

 

Підпункт 6) пункту 8.4. Договору 

викласти у наступній редакції 

 

6) в результаті недбалого поводження 

з майном якщо воно пошкоджене 

внаслідок дій чи бездіяльності 

Користувача 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                           Директор технічний 

______________ І. Тисячний                                         _____________ О.М. Лоб 

 

 

 

 

 

 

Заступник селищного голови                                    В. Гущак 


