
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження передавального акту 
матеріальних цінностей Комунального 
підприємства «Житлово-експлуатаційна 

контора №2» комунальному підприємству 
„Служба замовника55 

Розглянувши подання генерального директора КП "Служба замовника" 
Смалько А.П. від 04.11.2010 № 01-2984 „Про затвердження передавального 
акту", враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, на підставі ст. ст.104-106 Цивільного 
кодексу України, ст.59 Господарського кодексу України та керуючись п.30 ст.26 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

В И Р І Ш Л А : 

1. Затвердити передавальний акт матеріальних цінностей комунального 
підприємства «Житлово-експлуатаційна контора №2» комунальному 
підприємству Броварської міської ради Київської області „Служба замовника", що 
додається. 

2. Комунальному підприємству «Служба замовника» здійснити виключення 
комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора №2» з Єдиного 
Державного Реєстру Підприємств та Організацій України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Голубовського Г.П. 

Міський голова І.В. Сапожко 

м. Бровари 
ВІД „ " _ 
№ 

2010р. 



м. Бровари 31 липня 2010 р. 

АКТ 
приймання - передачі 

Ми, що підписалися нижче, з одного боку Комунальне підприємство 
"Житлово-експлуатаційна контора №2", підприємство, що ліквідується 
відповідно до рішення Броварської міської ради Київської області № 637-31-
04 від 03.02.05 року "Про припинення діяльності комунального підприємства 
"ЖЕК №2" шляхом приєднання до комунального підприємства "Служба 
замовника" в особі голови ліквідаційної комісії Бражка Олексія 
Олександровича та з другого боку КП "Служба замовника" , 
підприємство, що визнано правонаступником КП "ЖЕК № 2", в особі 
генерального директора Смалько Аліни Петрівни склали даний АКТ в 
тому, що Комунальне підприємство " Ж Е К № 2" передало, а 
Комунальне підприємство мСлужба замовника" прийняло 

1. Виробничі запаси на суму 566,15 грн. 
2. Дебіторську заборгованість за послуги на суму 26641,20 грн.(Додаток№і) 
3. Дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом на суму 

148,77 грн. (Додаток №1) 
4. Іншу поточну дебіторську заборгованість на суму 9274,55 грн.(Додаток 

№ 1 ) 
5. Кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги на суму 

10964,80 гри. (Додаток №2) 
6. Кредиторську заборгованість за податками -податок з доходів 

фізичних осіб в сумі 661,70 грн. та зі страхування 288,04 грн. 
7. Зобов'язання по виплаті заробітної плати і вихідної допомоги 

звільненим працівникам В сумі 3449,29 (Додаток № з). 
8. Кредиторську заборгованість по рахунку 361 "Розрахунки з 

вітчизняними покупцями" перед КП "Служба замовника" на суму 
55670,84 грн., та збиток на суму 36997,75 грн. (Додаток №1) 

9. Інші поточні зобов'язання (профсоюзні внески) на суму 2593,75 грн. 
(Додаток №1) 

Додатки: 
Баланс КП "ЖЕК №2" та розшифрування статей і рахунків балансу. 

Акт складений в шести примірни 

Від КП "Служба замовника 
Генеральний директор 

Від КП " Ж Е К № 2м 

Голова ліквідаційної комісії 

АКТ підписали: 

н 



Додаток №1 до передавального балансу по КП МЖЕК №2М 

Розшифрування статей і рахунків балансу (грн.) 

АКТИВ 

П.100 

П.160 

П 170 

П.210 

ПАСИВ 

п.350 Непокритий збиток 36997,75 

п.550 Податок з доходів фіз. осіб 661,70 

п.570 Поточні зобов'язання зі страхування 
в фонд ФССНВП 200,00 
в фонд страхув. На випадок безробіття 88,04 

п.610 Кредит.заборгованість по pax.361 перед 
КП "Служба замовника" 55670,84 
Профсоюзні внески 2593,75 

Виробничі запаси 566,15 

Борг по квартплаті (БВУЕРЖФ) 26641,20 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом 148,77 

в тому числі: ПДВ 143,67 
Комунальн. податок 5,10 

Інша поточна дебіторська заборгованість: 
порах. 643 "Податкове зобов'язання" 9188,00 
страхові внески ФССТВП 86,55 

Голова ліквідаційної комісії - V О.О.Бражке 



Додаток №2 до передавального балансу по КП М Ж Е К №2М 

Розшифрування статей і рахунків балансу (грн.) 

ПАСИВ 

п.530 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

БВУЕРЖФ 268,34 грн. 
ТОВ "Ліфт-сервіс" 1779,18 
ТОВ "Інвестбудмонтаж" 8883,28 
Спец. Відділ контролю 
за станом благоустрою 
та зовн. дизайном 34,00 

Всього 10964,80 гри. 

Голова ліквідаційної комісії О.О.Бражко 



Додаток №3 до передавального балансу по КП М ЖЕК №2М 

Розшифрування статей і рахунків балансу (грн.) 

ПАСИВ 

п.580 Зобов"язанпя за розрахунками з оплати праці, грн. 

Якубовська І.А. 450,05 
Башинський С.М. 215,02 
Башинська С.С. 149,09 
Заєць В.М. 172,36 
Назарчук Л.М. 238,48 
Розка В.В. ' 73,50 
Кучер С.О. 78,86 
Ященко С.П. 82,17 
Кондратенко Л.І. 34,16 
Гладун Н.П. 340,38 
Дударенко М.М. 1274,41 
Власенко О.В. 340,81 

Всьго: 3449,29 грн. 

Голова ліквідаційної комісії О.О.Брал 


