
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
21 лютого  2022 року                                м. Шепетівка                                         № 32 
 
Про затвердження акту приймання-
передачі автобусної зупинки 

 
На виконання рішення   міської ради  від 01 жовтня 2021 року № 32  «Про взяття на 

баланс виконавчого комітету Шепетівської міської ради автобусної зупинки за адресою 
м.Шепетівка, вул.Судилківська, 97», керуючись ст.29 Закону України «Про місцеве 
самоврядування»,  

           
В И Р І Ш И В: 
 
1. Затвердити акт приймання-передачі з балансу ТОВ «Епіцентр К» на баланс 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради автобусної зупинки за адресою 
м.Шепетівка, вул. Старокостянтинівське шосе, 97 загальною балансовою вартістю 
61085,58грн (акт додається). 

2.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В.Янушевського та начальника управління житлово-
комунального господарства Шепетівської міської ради  Ю. Гудзика. 

 
 
 
Заступник міського голови                                                           Галина БЕЗКОРОВАЙНА 
 



                                                                                                                                                                                                              Додаток  
 
Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 
    (найменування юридичної особи)                
 
Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 

04060789  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням виконавчого комітету 
№32    від   21.02.2022 року   

Акт приймання-передачі  
основних засобів                                                                 

м.Шепетівка 
                        (місце складання) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        На підставі  ріщення Шепетівської міської ради №32 від 01.10.2021р «Про взяття на баланс виконавчого комітету Шепетівської міської ради 
автобусної зупинки за адресою м.Шепетівка, вул.Старокостянтинівське шосе, 97» 

 

 Номер документа Дата складання 

  
Найменуванн
я юридичної 

(фізичної) 
особи, що 
передає 
основні 
засоби  

Найменуванн
я юридичної 

(фізичної) 
особи, що 
приймає 
основні 
засоби 

Інвентарний 
(номенклатурни

й) номер, 
назва об’єкта  

 
 
 

 

Кіль-
кість  

 

Первісна 
(переоцінен
а) вартість, 
грн. 

Сума Знос Рік 
випуску 

(побудови) 

Номер 
паспорта  

 
за  

 
одиницю 

 
 
 

всього 
 

1            2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ТОВ «Епіцентр К» Виконавчий 

комітет 
Шепетівської 
міської ради 

автобусна 
зупинка  в 
м.Шепетівка по 
вул.Судилківськ
ій,  97  

1 61085,58 61085,58 0 0 2021  



Комісією у складі: 

 
Голова комісії  
Віталій ЯНУШЕВСЬКИЙ Заступник міського голови 

 
Члени комісії   
Галина РИБАЧУК 
 

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого 
комітету Шепетівської міської ради      
 

Наталія ЯКОВЛЄВА 
 

Завідувач господарством виконавчого комітету Шепетівської міської ради 

Ігор БРОНІЦЬКИЙ 
 

заступник директора з адміністративно-господарських питань будівельно-
господарського гіпермаркету «Епіцентр К» Шепетівка 

 
        проведено огляд  основних засобів, які передаються з балансу  ТОВ «Епіцентр К» на баланс виконавчого комітету Шепетівської міської ради . 
Місцезнаходження об’єктів  у момент передачі (прийняття) м.Шепетівка . вул.Судилківська, 97 
Коротка характеристика об’єкта автобусна зупинка  виготовлена ТОВ «Монастирський котельний завод» 
Об’єкти технічним умовам відповідає/не відповідає -  відповідає 
(вказати, що саме не відповідає) 
Висновок комісії: з метою  подальшої експлуатації автобусної зупинки  необхідно зазначений основний засіб передати з балансу ТОВ «Епіцентр К»  на 
баланс виконавчого комітету Шепетівської міської ради 
  

Голова комісії  

Заступник міського голови ___________________Віталій ЯНУШЕВСЬКИЙ 
 

Члени комісії   
Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення 
виконавчого комітету Шепетівської міської ради      

 
___________________ Галина РИБАЧУК 
 

Завідувач господарством виконавчого комітету Шепетівської міської 
ради  
 

 
___________________Наталія ЯКОВЛЄВА 

Заступник директора з адміністративно-господарських питань 
будівельно-господарського гіпермаркету «Епіцентр К» Шепетівка  
 

 
___________________Ігор БРОНІЦЬКИЙ 

 



   
Об’єкти основних засобів: 

здав  
Заступник директора з адміністративно-господарських питань 
будівельно-господарського гіпермаркету «Епіцентр К» Шепетівка  
Завідувач господарством виконавчого комітету Шепетівської міської 
ради  
 

 
 
___________________Ігор БРОНІЦЬКИЙ 
 

прийняв  
Завідувач господарством виконавчого комітету Шепетівської міської 
ради  
 

 
___________________Наталія ЯКОВЛЄВА 

 
              
Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку: 

Назва облікового регістру За дебетом рахунку (субрахунку, 
коду аналітичного обліку) 

За кредитом рахунку (субрахунку, 
коду аналітичного обліку) 

Сума 

    
    

 
Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку   _____________        _______________________________________ 
                                                                                                                                                                                  (підпис)                            (посада, ініціали та прізвище) 

«_____» __________________2022 р.              
 
Головний бухгалтер                           ____________        _____________________________ 
                                                                                        (підпис)                         (ініціали та прізвище) 

 


