
 
Додаток ____ 

до рішення 4 сесії 

Коростенської міської ради VIII скликання 

від 25.02.2021 року  №____ 

                                                      ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 

Ми,  що нижче підписалися,  голова  та  члени  Комісії з реорганізації Каленської сільської ради, 

створеної рішенням Коростенської міської ради (перша сесія VІІІ скликання четверте пленарне 

засідання) від  10.12.2020 р.№ 16, у складі: 

Голови комісії: Москаленка Володимира Васильовича. 

Заступника голови комісії: Корнійчука Володимира Олександровича. 

Секретаря комісії: Галицька Світлана Дмитрівна 

Членів комісії: Войтюка Руслана Леонідовича, Ходаківська Людмила Борисівна 

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про наступне: 

Коростенська міська рада (ЄДРПОУ 13576977), місце знаходження: вул.Грушевського,22,                 

м. Коростень,  Житомирська обл.,11500 внаслідок реорганізації Каленської сільської ради 

ЄДРПОУ 04347960,місце знаходження: вул. Потапова,60 с.Каленське Коростенський р-н, 

Житомирська обл. 11534 шляхом приєднання до Коростенської міської ради  є 

правонаступником майна, активів та зобов’язань Каленської сільської ради, а саме:  
 

 

РОЗШИФРОВКА ПЕРЕДАВАЛЬРОГО АКТУ ПО БАЛАНСУ В РОЗРІЗІ БАЛАНСОУТРИМУВАЧІВ 

Статт

я 

балан

су 

 

Назва рахунку 

 

Загальна 

сума 

 

 

В тому числі 

 

 

 

Управлін

ня 

 ЖКГ 

Відділ 

культури і 

туризму 

Виконавчи

й комітет 

КП 

Грозинське 

КВГП Міськфінуправлі

ння 

1013 Будівлі споруди 

та передавальні 

пристрої 

325570.00  158230.00 80888.00 81773.00 4679.00  

1014 Машини та 

обладнення 

47305.00  931.00 46374.00    

1016 Інструменти,при

лади ,інвентар 

10773.00   10773.00    

1017  454256.00     454256.00  

1112 Бібліотечний 

фонд 

27846,58  27846,58     

1113 Малоцінні 

необоротні 

матеріальні 

активи 

5730.00  1200.00 4530.00    

1812 Малоцінні та 

швидкозношуван

і предмети 

7725.00                                                                                             

3005.00 

4720.00    

2313 Реєстраційні 

рахунки 

127391.25 7745,83                           

466,80 

                            

52.16 

  119126.46 

2111 Поточна 

дебіторська 

заборгованість 

457.26    457.26   

1411 Знос основних 

засобів 

339387.35  173803.72 104720.33 56184.30 4679.00  

         

 РАЗОМ 1346441.

44 

7745.8

3 

365483.

10 

252057.

49 

138414.

56 

463614.

00 

119126.46 

         
 

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____871480.58________ грн., у тому числі: 

- основні засоби – ____871480.58______ грн.; 

- інші необоротні матеріальні активи – ____-______ грн.; 

1.2. Виробничі запаси – ____7725.00______ грн.;  

Відділ культури і туризму - ____3005.00__________грн.; 

Виконком Коростенської МР - _____4720.00___грн.; 

1.3. Грошових коштів  – _____127391.25_____ грн.;  

Управління ЖКГ міськвиконкому -__7745,83___грн.; 

Відділ культури і туризму - _____466,80_____грн.; 

Виконком Коростенської МР - ____52,16______грн.; 

Міськфінуправління -__119126,46________грн.; 

1.4. Дебіторської заборгованості – _____457,26_____ грн., у тому числі: 

- перед бюджетом – ____0.00____ грн.; 

- з оплати праці – ______0.00___ грн.;  



-457,26___грн.;(дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по доходах КПКВК МБ 

0116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду. Перелік боржників 

додається) 

1.5. Кредиторської заборгованості  – ____49624.23_____ грн., у тому числі: 

- перед бюджетом – ____18436,50____ грн.; 

- з оплати праці – ____30745,30_____ грн.; 

- за електроенергію___442,43____грн.; 

1.6.Внутрішні дороги з нульовою вартістю.; 

1.7.Кладовище,бювети з нульовою вартістю.; 

1.8. Договори оренди землі.; (Перелік договорів, договори в кількості 157шт  додаються ) 

2.Разом із майном Каленської  сільської ради  Коростенська міська рада  приймає документи, що 

підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження та інша документація) 

 Додатки до передавального акту  з №1-14 додаються. 

 

Комісія з реорганізації   Каленської сільської ради: 

 
Голова комісії з припинення  ________________________Володимир МОСКАЛЕНКО                         

         

Заступник голови комісії з припинення ________________Володимир КОРНІЙЧУК                    

         

Секретар комісії з припинення___________________Світлана ГАЛИЦЬКА    

         

Член комісії з припинення     __________________________Руслан ВОЙТЮК                       

         

Член комісії з припинення     _________________________Людмила ХОДАКІВСЬКА 
 

Від імені Коростенської міської ради прийнялакомісія з прийняття майна, активів та зобов’язань 

( розпорядження міського голови      № 535 від 29.12.2020р.) у складі: 

Голова комісії      _________________Вигівський  Володимир Васильович -перший  

заступник міського голови 

Заступник голови комісії______________Ясинецький  Олександр Анатолійович   -  заступник  

міського голови.  

Секретар комісії____________________Камінська Тетяна Анатолівна - начальник  

юридичного відділу виконавчого комітету 

Коростенської  міської ради ;                                                

Члени комісії: 

__________________Синицкий Олександр Петрович - заступник міського голови; 

____________________________          Любочко  Світлана Миколаївна -  заступник начальника  

управління   економіки - начальник  відділу  комунальної власності управління  економіки виконавчого 

комітету Коростенської міської ради;  

______________________________Козаченко Ольга Олегівна -  начальник відділу культури та  

туризму виконавчого комітету Коростенської  міської ради; 

____________________________   Краснокутська Алла Володимирівна - начальник відділу  

освіти виконавчого комітету  Коростенської міської ради,  

депутат Коростенської міської ради  VIII  скликання; 

_____________________________Мельниченко Оксана Валеріївна - заступник начальника   

управління начальник - бюджетного відділу  фінансового   

управління  виконавчого комітету Коростенської міської  

ради; 

 ___________________   Стужук Сергій Дмитрович - заступник начальника Управління ЖКГ 

виконавчого комітету Коростенської міської ради;  

____________Тумаш Сергій Павлович -   начальник відділу архітектури та містобудування 

виконавчого комітету  Коростенської  міської ради, головний архітектор; 

 ____________________________  Мельниченко Олег Петрович -заступник начальника відділу  

комунальної власності управління економіки виконавчого комітету  Коростенської міської ради; 

_____________________________Губич Сергій Миколайович - директор  Комунального 

Підприємства «КоростеньБуд». 

 

Секретар міської ради                                                                              Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 

 


