	Користувач вступає у строкове безоплатне користування Майном у строк, вказаний у Договорі та Акті приймання-передавання рухомого майна.
	Передача Майна в безоплатне користування не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на це Майно. Власником Майна залишається держава, а Користувач користується ним протягом строку дії цього Договору.

III. Обов’язки та права Користувача
	Користувач зобов’язується:

	використовувати Майно виключно для виконання прямих завдань за призначенням згідно нормативних документів та законодавчих актів, які регламентують його діяльність;
	забезпечувати збереження Майна у стані, не гіршому, ніж на дату передачі його Користувачу, з урахуванням фізичного зносу, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в належному стані, передбаченому технічними, санітарними та екологічними нормами і правилами пожежної безпеки;
	забезпечувати Позичкодавцю доступ до Майна з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеним цим Договором;
	своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний та інші види ремонтів Майна. Зазначена умова цього Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень Майна і не тягне за собою зобов’язання Позичкодавця щодо компенсації вартості поліпшень. Користувач одноосібно несе поточні витрати щодо підтримання належного стану Майна, переданого йому в користування, в тому числі здійснюючи за власні кошти його поточний ремонт.
	своєчасно за власний рахунок здійснювати страхування (цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) Майна.
	у разі припинення або розірвання цього Договору повернути Майно Позичкодавцю за Актом приймання-передавання рухомого майна у стані, не гіршому, ніж на дату передачі його в безоплатне користування, з урахуванням фізичного зносу та відшкодувати Позичкодавцю збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) використовуваного Майна з вини Користувача;
	у разі зміни рахунку, найменування суб’єкта господарювання, телефону, місцезнаходження (місця проживання) повідомляти про це Позичкодавця протягом семи календарних днів.

	Користувач має право:

	використовувати Майно відповідно до умов цього Договору;
	за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення Майна без відшкодування вартості поліпшень Позичкодавцем.

VI. Обов’язки та права Позичкодавця
1. Позичкодавець зобов’язується:
1) передати Користувачу Майно згідно з цим Договором за Актом приймання-передавання рухомого майна;

