
 
Приклад  

ТОВ «Готельний комплекс «Мрії здійснюються» придбало в ТОВ «Комп’ютерна фантазія» комп’ютерну програму «Reception» первісною 

вартістю 10000 грн. Згідно з умовами договору про передачу 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. 
 

Типова форма № НА-2 

   ТОВ «Готельний комплекс «Мрії здійснюються»  . 
               підприємство, установа, організація 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ         12345678      . 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства фінансів України 

від 22 листопада 2004 р. № 732 

 

Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності 

у складі нематеріальних активів №   15  . 
Повна назва об'єкта права інтелектуальної власності  

із зазначенням реквізитів      Комп’ютерна програма «Reception», договір № 123 від 14.05.2013 р.                                                                                                           . 
 

№  

з/п 

Об'єкт права інтелектуальної 

власності 

Пер- 

вісна 

вар- 

тість, 

грн. 

Код 

субрахунку 

бухгалтер- 

ського обліку 

об'єкта права 

інтелек- 

туальної 

власності 

Строк 

корис- 

ного 

викори- 

стання 

Річна 

сума 

амор- 

тиза- 

ції, 

грн. 

Акт про введення 

об'єкта права 

інтелектуальної 

власності в госпо- 

дарський оборот  

Місце 

викорис- 

тання, 

прізвище 

відпові- 

дальної 

особи 

Акт про вибуття 

(ліквідацію) 

об'єкта права 

інтелектуальної 

власності  

Лікві- 

даційна 

вартість, 

грн. 

Назва Наймену- 

вання та номер 

докумен- 

та, що підтверд- 

жує май- 

нові права на 

об'єкт 

Дата 

виник- 

нення 

права 

Дата 

 

№  Дата №  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Комп’ютерна програма 

«Reception» 

Договір про передачу 

виключних майнових 

прав 

інтелектуальної 

власності № 123 від 

14.05.2013 р.  

14.05.13 10000,00 125 5 років 2000,00 15.05.13 7 ТОВ «Готельний 

комплекс «Мрії 

здійснюються», 

В.В. Весняна  

  0,00 

 

Характеристика об'єкта права інтелектуальної власності за призначенням    використовується для автоматизації та управління роботою служби 

прийому та розміщення готелю                                                                                                                                                                                                        .              

 

Відомості про переоцінку об'єкта права інтелектуальної власності _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Картку відкрито " 15 "   травня  2013 р.                                           бухгалтер           Асячкін          А.А. Асячкін                                                                         . 
                                                                                                                          (посада, ім'я, по батькові, прізвище) 

 


