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АКТ  

приймання-передачі активів та запасів 
         Підстава: рішення тридцять третьої сесії VI скликання Коростенської міської ради від 
05.06.2014 року  № 1499  «Про реорганізацію Коростенської міської станції юних техніків, 
Коростенського будинку дитячої творчості, Коростенської міської станції юних натуралістів 
шляхом припинення юридичних осіб в результаті злиття», наказ начальника відділу освіти від 
05.06.2014 р. № 262 «Про створення  комісії з припинення юридичних осіб  в зв’язку з 
реорганізацією в результаті злиття» 
Комісія в складі: голова комісії- Кобилінський В.А., головний спеціаліст  відділу освіти, 
члени комісії – Купрійчук Т.П., юрисконсульт відділу освіти, Пархацька Н.А., заступник 
головного бухгалтера відділу освіти, Музиченко Г.І., бухгалтер відділу освіти, Лінькова Л.В., 
депутат Коростенської міської ради. голова постійної комісії міської ради з питань гуманітарної 
політики, засобів масової інформації; Волошенко В.М., депутат Коростенської міської ради, 
заступник голови постійної комісії міської ради з питань гуманітарної політики, засобів масової 
інформації; здійснила приймання-передачу активів та запасів з балансу Коростенської міської 
станції юних техніків, Коростенського будинку дитячої творчості, Коростенської міської станції 
юних натуралістів на баланс новоутвореного суб’єкта господарювання центру позашкільної освіти 
м.Коростеня Житомирської області, а саме: 

№ 
з/п 

Найменування 
матеріальних 

цінностей 
Рік Кіль-

кість 

Балансова 
вартість 

(грн.) 

Залишков
а 

Вартість 
(грн.) 

Інвентарний номер 

1 Основні засоби 1979 1 55445.00 55445.00 103 

2 
Інші необоротні 

матеріальні 
активи 

1973-
2014 1050 172863.00 172863.00 104.105.106.109.112.113.114 

3 Матеріали 2009-
2014 18 5561,18 - 234.238 

4 
Малоцінні і 

швидкозношу-
вальні предмети 

1978-
2014 1222 66699.52 - 221 

Всього: дві тисячі двісті дев»яносто одна одиниця ,на суму:триста тисяч п»ятсот шістдесят вісім 
гривень 70 копійок 
Пропозиції комісії: передати на баланс новоутвореного суб’єкта господарювання центру 
позашкільної освіти м.Коростеня Житомирської області зазначені активи та запаси. 
Додаток: реєстр матеріальних цінностей, які передаються з балансу Коростенської міської станції 
юних техніків, Коростенського будинку дитячої творчості, Коростенської міської станції юних 
натуралістів на баланс центру позашкільної освіти м.Коростеня Житомирської області. 
Факт прийому-передачі підтверджується: 
Голова комісії: _______________В.А. Кобилінський 
Члени комісії:  _______________ Т.П. Купрійчук 
                                __________________Н.А. Пархацька 
                          ________________Г.І. Музиченко 
                          ________________Л.В. Лінькова 
                          ________________В.М. Волошенко 
Відображене в акті прийнято: ________ _________________ 
Відображене в акті здано:        __________ _________________                                                                                     


