
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                  5 сесія                                 8 скликання 

РІШЕННЯ 

26 лютого 2021 року                                                                             № 5-33/VIIІ 

Про затвердження передавального  

акту транспортних засобів  

 

      Відповідно статей 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити передавальний акт транспортних засобів комунальної 

власності Дубіївської сільської ради для передачі у власність Руськополянської 

сільської територіальної громади в особі Руськополянської сільської ради щодо: 

- Транспортного засобу марки ЗАЗ, модель SENS, тип   легковий  

седан - В, номер шасі Y6DTF698KD0321393, колір сірий, рік випуску 2013, 

реєстраційний номер СА 1850ВО, свідоцтво про реєстрацію транспортного 

засобу САО 982920, видане Черкаським ВРЕР при УДАІ УМВС України в 

Черкаській області  25.05.2013 р. 

-      Транспортного засобу  марки УАЗ, модель 3962,  тип  мікроавтобус 

меддопом. - В, ідентифікатор 438666/24000011,  номер рами 032080, рік випуску 

1987, колір зелений, реєстраційний номер 07714МЕ, свідоцтво про реєстрацію 

транспортного засобу РКС №329335, видане Черкаським РЕВ ДАІ ГУ УМВС 

України 26.09.2003р. 

2. Визначити балансоутримувачем транспортних засобів Виконавчий 

комітет Руськополянської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального та дорожнього 

господарства, інфраструктури,  надзвичайних ситуацій,  енергозбереження та 

енергоефективності. 

 
 

      Сільський голова                                                    Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 



 

                                                             Додаток 

                                                                                           до рішення сільської ради 

                                                                                            від 26.02.2021 № 5-33/VIIІ 

 

Акт – приймання передачі 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації 

Дубіївської сільської ради,  створеної  рішенням  Руськополянської  сільської  

ради  від 15.12.2020 р. № 2-21/VIIІ , керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного 

кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», склали цей акт 

про наступне: 

1.  Руськополянська  сільська  рада  (ЄДРПОУ 26357573,  місцезнаходження:  

вул. Шевченка, 67, с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області, 

19602) внаслідок реорганізації Дубіївської сільської ради (ЄДРПОУ 26323309, 

місцезнаходження: вул. 1-го Травня, буд. 1,   с. Дубіївка, Черкаського району, 

Черкаської області. 19631 ) шляхом приєднання до Руськополянської сільської 

ради  є  правонаступником  майна,  активів  та  зобов’язань  Дубіївської  сільської  

ради щодо: 

   - Транспортного засобу марки ЗАЗ, модель SENS, тип    легковий                            

седан -В, номер шасі Y6DTF698KD0321393, колір сірий, рік випуску 2013, 

реєстраційний номер СА 1850ВО, свідоцтво про реєстрацію транспортного 

засобу САО 982920, видане Черкаським ВРЕР при УДАІ УМВС України в 

Черкаській області  25.05.2013р., показник спідометру на момент передачі 

транспортного засобу становить 213171 км. 

- Транспортного засобу  марки УАЗ, модель 3962,  тип  мікроавтобус 

меддопом.- В, ідентифікатор 438666/24000011,  номер рами 032080, рік випуску 

1987, колір зелений, реєстраційний номер 07714МЕ, свідоцтво про реєстрацію 

транспортного засобу РКС №329335, видане Черкаським РЕВ ДАІ ГУ УМВС 

України 26.09.2003р., показник спідометру на момент передачі транспортного 

засобу становить 70831 км. 

  2. Разом із майном Дубіївської сільської ради Руськополянська сільська 

рада приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, 

користування, розпорядження) на об’єкти основних  засобів . 

 

Комісія з реорганізації Дубіївської сільської ради: 

 

Голова комісії:                  _______________________  / _____________ 
                                                                                      (підпис)                                          (ПІБ) 

Заступник голови комісії: _______________________ /______________ 
                                                                                      (підпис)                                          (ПІБ) 



 

Член комісії:                      _______________________ /______________ 
                                                                                      (підпис)                                          (ПІБ) 

Член комісії:                      _______________________ /______________ 
                                                                                      (підпис)                                          (ПІБ) 

Член комісії:                      _______________________ / _____________ 
                                                                                      (підпис)                                          (ПІБ) 

Член комісії:                      _______________________ / _____________ 
                                                                                      (підпис)                                          (ПІБ) 

Член комісії:                      _______________________ / _____________ 
                                                                                      (підпис)                                          (ПІБ) 

 

Від імені Руськополянської сільської ради прийняла 

Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі: 

                                                    _______________ / ____________ 

                                                    _______________ / ____________ 

                                                    _______________ / ____________ 

 

 

 

 


