
 
 

                                                                                                                 Додаток №____                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                      до рішенням 4 сесії Коростенської  

                                                                            міської ради VІІІ скликання від 25.02.2021р. №____                                                            

 

                                          ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 

прийому-передачі об’єктів нерухомості 

та іншого нерухомого  та індивідуально визначеного майна, яке закріплене 

за такими об’єктами по Холосненькій сільській раді 

 

Ми,  що нижче підписалися,  голова  та  члени  Комісії з реорганізації Холосненської 

сільської ради, створеної рішенням  Коростенської міської ради  від  10.12.2020 р. № 16,1 

сесії VIII скликання четвертого пленарного засідання, у складі: 

Голови комісії : Володимира МОСКАЛЕНКА 

Заступника голови комісії Володимира КОРНІЙЧУКА 

   Секретаря комісії    Катерини СТАСЮК     

    Членів комісії: Руслана ВОЙТЮКА     

                          Руслани КОВАДЛО                                                                    

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

1.  Коростенська міська рада (ЄДРПОУ 13576977 ), місцезнаходження: вул.  Грушевського,22,  

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

ЄДРПОУ 04348154, місцезнаходження: село Холосне вулиця Центральна 20а, Коростенського 

району Житомирської області, 11574 ,шляхом приєднання до Коростенської міської ради  є 

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

 

Необоротних активів (балансова вартість) –  1706132,55___________грн., у тому 

числі: 
- основні засоби –  1695992,22______грн. в тому числі: 

- будинки – 913043,00грн. 

- споруди – 404457,22грн. 

- дороги- 296049,00грн. 

- машини та обладнання – 53580,00 грн. 

- білизна , одяг – 10547,00грн. 

- багаторічні насадження – 2528,00грн. 

- бібліотечний фонд – 2081,00 грн. 

- господарський інвентар – 13707,00грн.; 
- інші необоротні матеріальні активи –________10140,00__грн.; 

Виробничі запаси – 186135,66 __грн. в тому числі : 

- малоцінні швидкозношувані предмети – 141457,84 грн.; 

- господарські матеріали – 44677,82 грн. 

Грошових коштів – 474276,07   грн. в тому числі: 
 - бюджет розвитку -0,37грн. 
- екологія – 10123,56 грн., 
- транспорт -62,79 грн. 
- платні послуги (клуби) – 0,07 грн. 
- платні послуги (квартплата) – 26507,00 грн. 
- благодійні внески (благоустрій) – 2,91 грн. 
- благодійні внески (клуби) – 1,85 грн. 
 
 
 



 
 
                                                                                      друга сторінка до передавального акту 
 
- реєстраційний рахунок (котловий) – 436696,12 грн. 
- втрати від с/г та лісового господарств – 881,40грн. 
Дебіторської заборгованості - _0,00_грн., у тому числі: 
- перед бюджетом – 0,00 грн.; 

- з оплати праці – 0,00 _грн.; 

Кредиторської заборгованості – 78817,44 грн., у тому числі: 
- перед бюджетом –    20942,85_грн.; 

- з оплати праці – 47675,86 грн.; 

- за електроенергію – 10198,73 грн. 

Незавершене будівництво – 7500,00грн. 

Депозити – 2300,00грн. 

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

підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних 

засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками, 

діючі  договори оренди. 

Додатки до передавального акту:  18  на    36 аркушах. Усього:  аркушів. 

 

Комісія з реорганізації Холосненської сільської ради:                                                 

Голова комісії  з реорганізації   _____________________             Володимир МОСКАЛЕНКО                                       

                                                                   (підпис)                                                 (власне ім'я, прізвище) 

Заступник голови комісії з реорганізації                                                Володимир КОРНІЙЧУК 

                                                                                  (підпис)                          (власне ім'я, прізвище) 

Секретар комісії з реорганізації                                                               Катерина СТАСЮК   

                                                                    (підпис)                                        (власне ім'я, прізвище) 

Члени комісії з реорганізації :                                                           Руслан ВОЙТЮК     

                                                                    (підпис)                             (власне ім'я, прізвище) 

                                                                                                         Руслана КОВАДЛО   

                                                                    (підпис)                                    (власне ім'я, прізвище) 

 

Від імені  Коростенської міської ради прийняла 

комісія 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 

 



 

 

 

                                                                                       третя сторінка до передавального акту 
 

______________________________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  

                                                              (підпис)                       (власне ім'я, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


