
Додаток № 15 
до рішення 12 чергової сесії 8 скликання  

Деражнянської міської ради 
від 07.07.2021 року № __   

 
 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
 

Комісія, що створена розпорядженням Деражнянської міської ради від  18 січня 2021   
року № 08/1-02-04 «Про проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, фінансових активів та документів в сільських, селищних 
радах, що приєднуються до новообраної Деражнянської міської ради» , у складі: 
 

Голова комісії: 
Івахов Андрій Васильович    -   заступник міського голови з питань виконавчих органів 
ради; 
Члени комісії:  
Сидорук Валентина Аркадіївна  – секретар міської ради; 
Гончаренко Ірина Дмитрівна – завідувач відділу бухгалтерського обліку-головний 
бухгалтер апарату виконавчого комітету Деражнянської міської ради; 
Кухар Ігор Дмитрович – завідуючий юридичним відділом апарату виконавчого комітету 
Деражнянської міської ради ; 
Важельська Людмила Василівна – завідувач відділу організаційної та кадрової роботи 
апарату виконавчого комітету Деражнянської міської ради ;                                                                     



Косевич Надія Василівна  - завідувача відділу економіки, інвестицій та комунальної 
власності апарату виконавчого комітету Деражнянської міської ради ;       
Кухар Світлана Миколаївна – завідувач архівного відділу апарату виконавчого комітету 
Деражнянської міської ради ; 
Нікіфорова Юлія Олександрівна – завідувач  загального відділу апарату виконавчого 
комітету Деражнянської міської ради ; 
Петрів Валентина Петрівна – начальник фінансового відділу Деражнянської міської ради; 
Юзва Максим Олексійович – завідувач відділу містобудування та архітектури апарату 
виконавчого комітету Деражнянської міської ради ; 

 
         керуючись статтею 107 Цивільного кодексу України склали даний акт про наступне. 
 

 Комісія  провела  обстеження  об’єктів  передачі,  юридична  адреса:   Хмельницька обл., 
Хмельницький р-н, с. Шпичинці, вул. Гагаріна, 6 і склала даний акт про те, що основні  
засоби та   матеріальні   цінності  Шпичинецької сільської ради, передані Деражнянській 
міській раді , а саме: 

 

 

№з/п Найменування реєстраційний 
номер  

 один
иця 
вимі

ру 

За даними бух.обл. Фактична наявність 

кількість вартість кількість вартість 

 
1013 "Будівлі, споруди та 
передавальні пристрої"  

Адреса 

     

1 
нежитлова будівля 

 
Хмельницька обл., 
Деражнянський р., с.      



Шпичинці, вулиця 
Гагаріна, будинок 8 

2 

нежитлова будівля 

 

Хмельницька обл., 
Деражнянський р., с. 
Шпичинці, вулиця 
Гагаріна, будинок 5 

     

3 

нежитлова будівля 

 

Хмельницька обл., 
Деражнянський р., с. 
Шпичинці, вулиця 
Гагаріна, будинок 5/1 

     

4 

нежитлова будівля 

 

Хмельницька обл., 
Деражнянський р., с. 
Розсохи, вулиця Ватутіна, 
будинок 15/1 

     

5 

нежитлова будівля 

 

Хмельницька обл., 
Деражнянський р., с. 
Розсохи, вулиця Ватутіна, 
будинок 15 

     

6 

нежитлова будівля 

 

Хмельницька обл., 
Деражнянський р., с. 
Розсохи, вулиця Ватутіна, 
будинок 3 

     

7 

нежитлові будівлі 

 

Хмельницька обл., 
Деражнянський р., с. 
Теперівка, вулиця 
Центральна, будинок 35 

     

8 

нежитлові будівлі 

 

Хмельницька обл., 
Деражнянський р., с. 
Теперівка, вулиця 
Центральна, будинок 38 

     



9 

нежитлова будівля 

 

Хмельницька обл., 
Деражнянський р., с. 
Шпичинці, вулиця 
Гагаріна, будинок 9 

     

10 

нежитлова будівля 

 

Хмельницька обл., 
Деражнянський р., с. 
Шпичинці, провулок 
Гагаріна, будинок 1 

     
 

Правонаступником щодо усіх майнових і немайнових прав та обов’язків Шпичинецької сільської ради  є  Деражнянська міська рада. 
 
 

Голова комісії                                                                                                                             Андрій ІВАХОВ 
 
Члени комісії:  

Валентина СИДОРУК 

Ірина ГОНЧАРЕНКО 

Ігор КУХАР 

Людмила ВАЖЕЛЬСЬКА 

Надія КОСЕВИЧ     

Світлана КУХАР 

Юлія НІКІФОРОВА 

Валентина ПЕТРІВ 

Максим ЮЗВА 


