
                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                рішенням Слобожанської селищної ради 

                                                                                      від «____» січня 2021 року №_______ 

                                                   IV сесії VIII скликання 

                                                                                      Слобожанський селищний голова 

      ____________________Дмитро  ДІХТЯР 

  

АКТ  

     приймання - передачі 

  «04» січня  2021р. 

Комісія, утворена відповідно до  Рішення II сесії Слобожанської селищної ради VIII від 10 

грудня 2020року №43-VIII «Про прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міста Зміївського району у комунальну власність територіальної громади 

Слобожанської селищної ради підприємств, закладів, установ та майна, що знаходиться у 

спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївського району в особі 

Зміївської районної ради»_______________________________________________________ 

(назва документа, на підставі якого утворена комісія) 

у складі _Слобожанський селищний голова (голова комісії) – Діхтяр Дмитро Миколайович__ 
(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

Заступник Слобожанського селищного голови (заступник голови комісії) - Дубнюк Микола 

Миколайович;___________________________________________________________________ 

Начальник відділу економічного розвитку, комунальної та інвестиційно діяльності_________ 

Слобожанської селищної ради (секретар комісії) – Попова Вікторія Вікторівна;____________ 

Головний бухгалтер Слобожанської селищної ради - Бардакова Наталія Вікторівна;________ 

Спеціаліст I категорії-бухгалтер  Слобожанської селищної ради - Жидкова Ольга 

Олександрівна;___________________________________________________________________ 

Спеціаліст Слобожанської селищної ради - Мороз Тетяна Миколаївна;___________________ 

Завідувач відділом з питань управління комунальним майном виконавчого апарату ________ 

Зміївської районної ради – Товт Інеса Василівна;_____________________________________ 

Головний лікар КНП (КЗОЗ) «Зміївський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» – Костенко Олена Вікторівна; 

Заступник головного бухгалтера КНП (КЗОЗ) «Зміївський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги»-Кущ Надія Василівна___________________________________ 

Медична сестра АЗПСМ с.Скрипаї-Гордієнко Надія Анатоліївна________________________                             

Староста- Лисак Тетяна Миколаївна________________________________________________ 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

Україна, 63441, Харківська обл., Зміївський село Скрипаї, вул. Широка, будинок 45а______ 

належить  до  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївського 

району , власник- Зміївська районна рада 
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 



Передається у  комунальну власність територіальної громади Слобожанської селищної 

ради, _________________________________________ ______________________ 
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

Комісія установила: 

 

1. До складу об’єкту у, що передається, належать:   

 

Інвентарний 

номер 
Назва об’єкта Кількість Дата введення 

в експлуатацію 

Первісна  

вартість 

Нарахований  

знос 

Залишкова 

вартість на 
01.01.2021р 

 

Нежитловий будівля 

(амбулаторія сімейної 

медицини):      

10310025 Будівля амбулаторії 1 1978 24234,30 5572,43 18661,87 

10310026 Сарай 1 1983 2476,52 2476,52 - 

10330013 Туалет дерев’яний 1 1994 570,00 570,00 - 

10330012 Огорожа металева (10шт.) 1 1994 202,00 202,00 - 

 Всього: 4  27482,82 8820,95 18661,87 

                               

балансоутримувач __КНП «Зміївський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги», Зміївської районної ради Харківської області_______________________________ 
(повне найменування, місцезнаходження та 

_____________ЄДРПОУ_38897677____________________________________ 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

2. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що передається, 

належить ___________________________-___________________________________________, 
(найменування об’єкта передачі) 

3. Інші відомості ________________-__________________________________________ 

4. Пропозиції комісії _Прийняти у комунальну власність територіальної громади 

Слобожанської селищної ради______________________________________________________ 

5. Разом з об’єктом передається технічна документація:  

- Технічний паспорт на громадський будинок; 

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права (Відомості про суб’єкта іншого речового права: суб’єкт господарювання: 

КНП "Зміївський РЦ ПМСД" код ЄДРПОУ: 38897677, власник: Спільна власність 

територіальних громад, сіл, селищ, міста Зміївського району в особі Зміївської районної 

ради, код ЄДРПОУ: 25190272); 

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності (Власник: Спільна власність територіальних громад, сіл, селищ, міста Зміївського 

району в особі Зміївської районної ради, Територіальна громада, код ЄДРПОУ: 25190272, 

країна реєстрації: Україна). Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (нежитлової 

будівлі) – 542580563217; 

- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно та витяги про державну реєстрацію 

прав (Власник: Спільна власність територіальних громад, сіл, селищ, міста Зміївського 

району в особі Зміївської районної ради і в оперативному управлінні КЗОЗ "Зміївська ЦРЛ" 

Зміївської районної ради Харківської області). 



6. До акта приймання-передачі додається: 

1. Технічний паспорт на громадський будинок; 

2. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права (Відомості про суб’єкта іншого речового права: суб’єкт господарювання: 

КНП "Зміївський РЦ ПМСД" код ЄДРПОУ: 38897677, власник: Спільна власність 

територіальних громад, сіл, селищ, міста Зміївського району в особі Зміївської районної 

ради,  код ЄДРПОУ: 25190272). Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (нежитлової 

будівлі); 

3. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності (Власник: Спільна власність територіальних громад, сіл, селищ, міста Зміївського 

району в особі Зміївської районної ради, Територіальна громада, код ЄДРПОУ: 25190272, 

країна реєстрації: Україна). Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (нежитлової 

будівлі) – 542580563217; 

4. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно та витяги про державну 

реєстрацію прав (Власник: Спільна власність територіальних громад, сіл, селищ, міста 

Зміївського району в особі Зміївської районної ради і в оперативному управлінні КЗОЗ 

"Зміївська ЦРЛ" Зміївської районної ради Харківської області). 

Голова комісії ________________________ Д.М. Діхтяр 
(підпис, ініціали та прізвище) 

Члени комісії _________________________М.М. Дубнюк 
(підпис, ініціали та прізвище) 

                        _________________________ В.В. Попова 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                        __________________________Н.В. Бардакова 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                        __________________________О.О. Жидкова 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                        __________________________ Т.М. Мороз 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                        __________________________ І.В. Товт 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                        __________________________О.В. Костенко 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                        __________________________Н.В. Кущ 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

 

                        __________________________Н.А. Гордієнко 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

                       __________________________Т.М.  Лисак 
 (підпис, ініціали та прізвище) 

 

 

 


