
 Приклад для заповнення типової форми № НА-1 

ТОВ «Готельний комплекс «Мрії здійснюються» придбало в ТОВ «Комп’ютерна фантазія» комп’ютерну програму «Reception» первісною вартістю 10000 грн.  Згідно з 

умовами договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності № 123 від 14.05.2013 р., до ТОВ «Готельний комплекс «Мрії здійснюються» перейшов увесь 

комплекс майнових прав на програму, у тому числі право продати, передати чи доробити. Комп’ютерна програма призначена для автоматизації й управління роботою служби 

прийому та розміщення готелю. 
 

 

_ТОВ «Готельний комплекс «Мрії здійснюються»__ 
                 підприємство, установа, організація  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____12345678___ 

 

 Типова форма № НА-1 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник підприємства ___П’яточкін М. М. П’яточкін ___ 
                                        (підпис, ім'я, по батькові, прізвище) 

"_15_" __травня__ 2013 р. 

 

Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної  

власності у складі нематеріальних активів № __7__ 
"_15_" __травня__ 2013_ р. 

 

№  

з/п 

Об'єкт права інтелектуальної 

власності 

Власник 

об'єкта права ін- 

телек- 

туальної 

власності 

Строк 

корисного 

викорис- 

тання 

Дебет Кредит Дата 

введення 

об'єкта 

інтелек- 

туальної 

власності 

в госпо- 

дарський 

оборот 

Пер- 

вісна 

вар- 

тість, 

грн. 

Річна 

сума 

амор- 

тиза- 

ції, 

грн. 

Ліквіда- 

ційна 

вартість, 

грн. 
Назва Найменуван- 

ня та номер 

документа, що 

підтверд- 

жує майнові права на 

об'єкт 

Дата 

виник- 

нення 

права 

 

Раху- 

нок, 

субра- 

хунок 

Код 

аналі- 

тичного 

обліку 

Раху- 

нок, 

субра- 

хунок 

Код 

аналі- 

тичного 

обліку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Комп’ютерна 

програма 

«Reception» 

Договір про передання 

виключних майнових 

прав інтелектуальної 

власності № 123 від 

14.05.2013 р.  

14.05.13  ТОВ «Готельний 

комплекс «Мрії 

здійснюються» 

5 років 125 — 154 — 15.05.13 10000,00 2000,00 0,00 

Комісія, яка створена на підставі наказу (розпорядження) від __15.05.2013 р. __ № _55_, розглянула документи, які підтверджують ідентифікацію об'єкта права інтелектуальної власності, 

для введення в господарський оборот 

__________________________________________________________________ Комп’ютерна програма «Reception»_________________________________________________________________ 
                                                                                                                                     (повна назва об'єкта права інтелектуальної власності)  

Правові умови введення об'єкта права інтелектуальної власності в господарський оборот _Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності № 123 від 14.05.13 р. 
                                                                                                                                                                                                                                                                 (назва документації)  

Характеристика об'єкта права інтелектуальної власності за призначенням __ Комп’ютерна програма для автоматизації й управління роботою служби прийому та розміщення готелю. 

Охоплює весь спектр послуг, що надаються гостям під час бронювання, поселення, проживання та виписки. Дозволяє підвищити якість і ефективність роботи служби прийому та 

розміщення, отримати повний контроль за її діями. 

Місце використання об'єкта права інтелектуальної власності _ ТОВ «Готельний комплекс «Мрії здійснюються»__________________________________________________________________ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства фінансів України 

від 22 листопада 2004 р. № 732   



 Зворотний бік акта введення в господарський оборот об'єкта 

права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів  

 

Вартість придбання _10000,00_ гривень  

документ, який підтверджує вартість об'єкта права інтелектуальної власності __договір  № 123 від 14.05.2013 р., бухгалтерська довідка_______________________________________________ 
 

Об'єкт права інтелектуальної власності придатний/непридатний для реалізації або використання ______________________—________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                   (зазначити, чому непридатний)  
 

Потрібне/не потрібне доведення до стану, придатного для використання ___________________________________________—_______________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                    (зазначити, що саме потрібно)  
 

Існує/не існує можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації або використання об'єкта права інтелектуальної власності  

_____________________________________________________________________________—____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                     (зазначити, чому саме не існує)  
 

Висновок комісії _ Комп’ютерна програма відповідає технічним умовам і придатна до експлуатації, не потребує доведення до стану придатного до використання, прийнята на облік  __ 
                                                        (щодо придатності об'єкта права інтелектуальної власності, доведення до стану, придатного для використання, прийняття на облік тощо)  
 

 

Голова комісії  __________директор__________ 
(посада) 

___________П’яточкін ___________ 
(підпис) 

______ М. М. П’яточкін _____ 
(ім'я, по батькові, прізвище) 

Члени комісії  __________ бухгалтер _________ 
(посада) 

____________Асячкін____________ 
(підпис) 

________АА. Асячкін________ 
(ім'я, по батькові, прізвище) 

 _________ менеджер __________ 
(посада) 

_________Рождественський________ 
(підпис) 

____Р.Р. Рождественський____ 
(ім'я, по батькові, прізвище) 

 _____________—_____________ 
(посада) 

_______________—_______________ 
(підпис) 

_____________—___________ 
(ім'я, по батькові, прізвище) 

    

Особа, відповідальна 

за прийняття об'єкта права 

інтелектуальної власності        __________ менеджер__________ 
                                                                                   (посада)   

 

  

_______________Весняна_______________ 
 (підпис) 

 

  

_______ В.В. Весняна_________ 
(ім'я, по батькові, прізвище) 

 

Відмітка бухгалтерії про відкриття інвентарної картки  

"_15_" __травня_____ 2013_ р.   № ___________5________________ 
                                                                           (інвентарної картки)   

  

Головний бухгалтер (бухгалтер)   __________Потапенко__________ 
(підпис) 

________П.П. Потапенко_________ 
(ім'я, по батькові, прізвище) 

 


