
АКТ
про повернення транспортних засобів і техніки (для морських (річкових) транспортних засобів і тех-

ніки)

Цей акт складено ______________________________________________________________________
(найменування військової частини,

_____________________________________________________________________________________
установи чи організації, що повертає транспортний засіб або техніку, військового

_____________________________________________________________________________________
комісаріату, який здійснив залучення транспортного засобу або техніки)

в особі _______________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
про те, що згідно з Указом Президента України "Про демобілізацію" у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________

(зазначити обставини, за яких здійснюється
_____________________________________________________________________________________

повернення транспортного засобу або техніки)
у межах виконання військово-транспортного обов'язку здійснено повернення
_____________________________________________________________________________________,

(назва (бортовий номер), тип, номер проекту транспортного засобу або техніки)
власником якого є _____________________________________________________________________

(повне найменування, місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________

та код згідно з ЄДРПОУ)
Право власності на транспортний засіб або техніку підтверджується ___________________________
_____________________________________________________________________________________

(найменування документа, що встановлює право власності
_____________________________________________________________________________________

на транспортний засіб або техніку (за наявності)
Відомості про транспортний засіб або техніку: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(рік побудови; номер свідоцтва про право плавання під Державним прапором України,
_____________________________________________________________________________________

відомості про реєстрацію у Державному судновому реєстрі України,
_____________________________________________________________________________________

водотоннажність (порожняком та повна), розміри судна, морехідні якості, швидкість ходу
_____________________________________________________________________________________

(максимальна та економічна), дальність плавання, відомості про головну
_____________________________________________________________________________________

енергетичну установку (назва (марка), потужність та моторесурс); засоби зв'язку,
_____________________________________________________________________________________

вантажопідйомні пристрої та дата їх огляду, рятувальні засоби, вантажопідйомність
_____________________________________________________________________________________

Додаток 7
до Положення



(пасажиромісткість), мінімальний склад екіпажу; дата останнього докового ремонту;
_____________________________________________________________________________________

марка, кількість та дата огляду колективних засобів рятування; засоби навігації)
Опис виявлених дефектів: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Інші відомості ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Оцінку шкоди, завданої транспортному засобу або техніці внаслідок їх залучення під час мобіліза-
ції, проведено
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(найменування суб'єкта оціночної діяльності або прізвище, ім'я по батькові судового експерта)
За результатами оцінки складено ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(найменування документа, що містить висновок про розмір шкоди)
Розмір шкоди, завданої _________________________________________________________________,

(найменування транспортного засобу або техніки)
за результатами оцінки становить ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(сума зазначається цифрами та словами)
Особи, що підписали акт:
власник транспортного засобу або техніки
(або його представник)

_____________________________________________
(прізвище та ініціали особи, що діє від імені юридичної особи)

_____________________
(підпис)

уповноважені особи:

____________________ ____________________
(найменування посади)          (прізвище, ініціали)

_____________________
(підпис)

____________________ ___________________
(найменування посади)          (прізвище, ініціали)

_____________________
(підпис)

___ ____________ 20__ р.


