
 

АРЦИЗЬКА  МІСЬКА   РАДА 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження передавального акта 

 

Відповідно до статей 25,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення Арцизької міської ради від 18 червня 2021 року № 443-VIII 

«Про реорганізацію комунальних підприємств «Главанець», «Новоіванівське» та 

«Ізвор», на підставі інвентаризаційних описів, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити передавальний акт щодо передачі майна комунальних 

підприємств, що припиняються в результаті реорганізації шляхом приєднання до 

Комунального підприємства «Комфорт-16», а саме: 

- Комунального підприємства «Главанець» (код ЄДРПОУ 40579363, місце 

знаходження юридичної особи: вул. Шкільна, 47, с. Главані, Арцизький район, 

Одеська область);  

- Комунального підприємства «Новоіванівське» (код ЄДРПОУ 41091382, 

місце знаходження юридичної особи: вул. Миру,133, с. Нова Іванівка, Арцизький 

район, Одеська область); 

- Комунального підприємства «Ізвор» (код ЄДРПОУ 32642812, місце 

знаходження юридичної особи: вул. Гагаріна, 89, корпус «А», с.Делень, 

Арцизький район, Одеська область) (додається). 

2. Прийняти у комунальну власність комунального підприємства «Комфорт-

16» майно, яке вказане у додатку до цього рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестиційної діяльності та з питань комунальної власності, земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони природи. 

 
 

 

 

Проект рішення підготовлено 

КП «Комфорт-16» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до проекту рішення 

Арцизької міської ради 
  

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
  

м. Арциз                                                                                      «____» серпня 2021 року  
  

    Ми, що нижче підписалися, голова та члени комісії з реорганізації комунальних 

підприємств «Главанець», «Новоіванівське» та «Ізвор», створеної рішенням 

Арцизької міської  ради від 18 червня 2021 року № 443-VIII, у складі:  

  

Голови комісії: БАХЧЕВАН Тетяна Дмитрівна,  

 

Заступника голови комісії: ТОДОРОВ Роман Віталійович, 

  

Члена комісії: ГОРЯЙНОВ Віталій Миколайович, 

  

Члена комісії: ПРОХОРОВА Людмила Юріївна, 

 

Члена комісії: ДЕЛІ-СТОЯНОВА Анастасія Юріївна, 

  

Члена комісії: ТЕРЗІ Анжела Опанасівна, 

  

Члена комісії: ТУТОВА Тетяна Сергіївна. 

 

Керуючись частинами 2, 3 статті 107 Цивільного кодексу України, склали 

цей акт про наступне: 

  

1. комунального підприємства «Комфорт-16» (код ЄДРПОУ 40231059), 

місцезнаходження юридичної особи: вул. Шкільна,98, с. Задунаївка, Арцизький 

район, Одеська область  в наслідок реорганізації шляхом приєднання 

комунальних підприємств «Главанець», «Ізвор», «Новоіванівське», а саме:   

  

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – 254 136,01 грн., у тому числі: 

- основні засоби – 253357,01 грн.; 

- інші необоротні матеріальні активи – 779,00 грн.; 

1.2. Виробничі запаси – 0,00 грн.; 

1.3. Грошових коштів  – 0,00 грн.; 

1.4. Дебіторської заборгованості – 0,00 грн., у тому числі: 

- перед бюджетом – 0,00 грн.; 

- з оплати праці – 0,00грн.; 

1.5. Кредиторської заборгованості  – _0,00_ грн., у тому числі: 

- перед бюджетом – 0,00 грн.; 

- з оплати праці – 0,00 грн.; 
  



Разом із майном комунальних підприємств «Главанець», «Ізвор», 

«Новоіванівське» комунальне підприємство «Комфорт-16»а приймає документи, 

що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на 

об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності . 
  

Додатки до передавального акту: на 1 аркушах. 

Усього: _____ аркушів. 

  

Комісія з реорганізації комунальних підприємств 

 «Главанець», «Ізвор», Новоіванівське» 
  

Голова комісії:  

  

_________________________ 

(підпис) 
_Тетяна БАХЧЕВАН 

Заступник голови комісії: 

  

_________________________ 

(підпис) 
Роман ТОДОРОВ  

Член комісії:  

  

_________________________ 

(підпис) 
Віталій ГОРЯЙНОВ 

Член комісії:  
_________________________ 

(підпис) 

Людмила ПРОХОРОВА 

 

Член комісії:  
_________________________ 

(підпис) 

Анастасія ДЕЛІ-СТОЯНОВА 

 

 

Член комісії:  

_________________________ 

(підпис) 
Анжела ТЕРЗІ 

Член комісії:  
_________________________ 

(підпис) 
Тетяна ТУТОВА 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист погодження до проекту рішення  

«Про затвердження передавального акта» 
   

Секретар міської ради                                                              Ольга ДОБРЯКОВА 

«____» ______________ 2021 року 

 

Перший заступник  міського голови                                      Тетяна БАХЧЕВАН 

«____» ______________ 2021 року 

 

Начальник юридичного відділу                                               Анастасія СТАНКОВА 

«____» ______________ 2021 року 

 

Начальник фінансового управління                                       Ірина ГРИНЬКО 

«____» ______________ 2021 року 

 

 

Підпис виконавця, який готує проект рішення 

 

Директор КП «Комфорт-16»                                                   Роман ТОДОРОВ 

 

 


