
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Про затвердження акта 
приймання-передачі окремого 
індивідуально визначеного 
майна

Керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 19 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», Положенням про порядок передачі 
об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.09.1998 № 1482, враховуючи розпорядження голови 
обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 21.08.2018 № 636 «Про безоплатну передачу окремого 
індивідуально визначеного майна до сфери управління районних державних 
адміністрацій», розпорядження голови Старобільської райдержадміністрації від 
28.08.2018 № 433 «Про приймання окремого індивідуально визначеного майна 
державної власності для ведення містобудівного кадастру»,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

Затвердити акт приймання-передачі окремого індивідуально визначеного 
майна, яке передається безоплатно до сфери управління Старобільської 
районної державної адміністрації Луганської області, що додається.

І&а

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

2018 р. м.Старобільськ

Г олова А. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

№ Ш

АКТ
приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна

Комісія, утворена відповідно до розпорядження голови Старобільської 
районної державної адміністрації від 28.08.2018 № 433 «Про приймання окремого 
індивідуально визначеного майна державної власності для ведення містобудівного 
кадастру», у складі:

- першого заступника голови
райдержадміністрації, голови комісії

Калініна 
Олександра Семеновича

Фесенко
Любові Аркадіївни

Членів комісії 

Волошина
Володимира Васильовича

Івасішина
Михайла Дмитрійовича

Скурідіна
Віктора Олександровича

Урсової
Ольги Валеріївни

Філімонової 
Ірини Олександрівни

Рибалко
Ольги Геннадіївни

начальника відділу містобудування та 
архітектури райдержадміністрації, головного 
архітектора, секретаря комісії

начальника відділу містобудівного кадастру 
управління містобудування'та архітектури 
облдержадміністрації (за згодою)

заступника начальника управління -начальника 
відділу містобудування та архітектури 
управління містобудування та архітектури 
обласної держадміністрації (за згодою)

головного спеціаліста -  юрисконсульта 
управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації (за згодою)

головного спеціаліста -  бухгалтера управління 
містобудування Та архітектури 
облдержадміністрації (за згодою)

головного спеціаліста відділу містобудівного 
кадастру управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації (за згодою)

головного спеціаліста - бухгалтера відділу 
фінансово-господарського забезпечення 
райдержадміністрації
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« /'У » вересня 2018 року провела обстеження окремого індивідуально визначеного 
майна за фактичною адресою : м. Сєвєродонецьк, Луганська область, вул. 
Федоренка, 6.18Б, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації 
к.23, яке належить управлінню містобудування та архітектури Луганської обласної 
державної адміністрації, безоплатно передається до сфери управління 
Старобільської районної державної адміністрації Луганської області.

Комісія установила :

1. До складу об’єкта передачі належить:

№ з/п Назва об'єкта передачі
Одини

ЦЯ

виміру

Інвентарний
номер

Кільк
ість

Первісна
вартість,

грн.

Знос,
грн.

Рік
випу
ску

(побу
дови)

Залишко
ва

вартість,
грн.

1

Автоматизоване робоче місце 
- робоча станція R LINE з 
процесором Intel Core І5-7500, 
у комплекті - системний блок 
завод. № 1171303/13; монітор 
21.5 DELL S 2218H, ДБЖ AEG 
PROTECT alpha600; компл. 
Genius KM -130SB, TP-Link TL 
-WR841N; мережевий фільтр 
Gembird 3,0 (далі АРМ - 
робоча станція R LINE)

шт. 1311600011 1 24663,00 0 2017 24663,00

Всього 1 24663,00 0 24663,00

Загальна вартість об'єкта передачі становить Двадцять чотири тисячі шістсот 
шістдесят три грн. 00 коп.

Об’єкт технічним умовам відповідає, доробка не потрібна.

Висновок комісії: АРМ - робоча станція R LINE відповідає комплектності та
придатна до експлуатації. Прийняти АРМ - робочу станцію R LINE на баланс 
Старобільської районної державної адміністрації Луганської області.

До акту додається:
1) гарантійний талон -  1 од.;
2) паспорт - 1 од.;
3) виписка з бухгалтерського балансу станом на 01.07.2018р.
4) програмне забезпечення: ліцензія Microsoft Windows Pro 10 SNGL OLP - 1 од.

Комісія з приймання - передачі окремого 
індивідуального визначеного майна:

Голова комісії:

Перший заступник голови 
райдержадміністрації
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Секретар комісії:

Начальник відділу містобудування та 
архітектури райдержадміністрації, 
головний архітектор Л.А. Фесенко

Члени комісії:

Начальник відділу містобудівного 
кадастру управління містобудування 
та архітектури облдержадміністрації

Заступник начальника управління -  
начальник відділу містобудування та 
архітектури управління 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації

Головний спеціаліст - бухгалтер 
відділу фінансово-господарського 
забезпечення райдержадміністрації

В.В. Волошин

М.Д. Івасішин

О.Г. Рибалко

Головний спеціаліст -  юрисконсульт 
управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації ДМЭ. Скурідін— -----

Головний спеціаліст -  бухгалтер 
управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу 
містобудівного кадастру управління 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації

О.В. Урсова

І.О. Філімонова



Об’єкт основних засобів:
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Здав: Начальник відділу 
містобудівного кадастру управління 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації

Прийняв: Начальник відділу 
містобудування та архітектури 
райдержадміністрації, головний 
архітектор

В.В. Волошин

уР  Л.А. Фесенко

« /-У » 6е./ієшА 2018р.


