
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про за!верджен~ передавального акту 
матеРІальних ЦІнностей Броварського 

виробничого управлінНJI комунального 
господарства комунальному підприємству 

"Служба замовника" та виділеННJI коштів 

Розглянувши подання заступника міського голови - голови ліквідаційної 
комісії Голубовського г.п. від 21.07.2008 N!! 2-53/483 ,Дро затвердження 
передавального акту" та від 21.07.2008 N!! 2-53/482 «Про виділення коштів», 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної 
власності та приватизації, на підставі ст. ct.�04-106 Цивільного кодексу України, 

ст.59 Господарського кодексу України та керуючись п.30 ст.26 Закону України 
,.про місцеве самоврядування вУкраїні", міська рада 

ВИРІШЛА: 

1. Затвердити передавальний акт матеріальних цінностей Броварського 
виробничого управління комунального господарства комунальному підприємству 
"Служба замовника", що додається. 

2. Комунальному підприємству «Служба замовника» здійснити ВИКJПOчення 
Броварського виробничого управління K~~~H~~? господарства з Єдиного 
Державного Реєстру ІПдприємств та ОрганlзацlИ УкраІНИ. 

з. Управлінню фінансів передбачити кошти в сумі 44? 8~2,1~ грн. в бюджеті 
міста на 2008р на відпп<одУВaШDI витрат, повязаних з mКВlдацlЄЮ Броварського 
виробничого управління комунального господарства. 
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І.В. Сanожко 
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поДАННЯ: 

_ заступНИК міського гол?~~ 
голова ліквідаційної КоМІс!! 

ПОГОДЖЕНО: 

- начальник фінансового 
управлiннJI 

- начальник управління 
JO!Тлово-ко~ального 

господарства 

-вико~чаобов'взки 
начальника юридичного відділу 

w •• 

головнии спеЦІ8Л1СТ 

, 

~~r-Г.П. Голубовський 

(!".~9jt.м. Зеленська 

_~IfIDI_~_"""_в.о.морозова 

~ А.В. Баба-Мірзоєва 

- начальИИІС загального відділу ~н.I.гнaТlOK 
- заступник голови постійної комісії з 
ІІИТ8ІІІі комунальної власності та 
приватизації 
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II.Броваро 
<аl» ЛІІПІІВ 2008 року 

АКТ 

Ми, що підписалися нижче, з одного боку Броварське Вllpобниче упраВJlіпип 
KOltyВDJlЬHOГO господарства, ПЇДПРІІЄМСТВО , ЩО ліквідується відповідно до 
рішеВВJI Броварської міської ради Київської області Н!! 287-19-05 від 17.04.2007 року 
<сПро припинення діяльності Броварського виробничого управління комунального 
господарства шляхом його приєднання до комунального 

підприємства «Служба замовника» та змінами від 25 >lСОВТНЯ 2007 року Н!! 477-28-05, 
від 24 хвітня 2008 року Н!!710-36-05, від 29 травня 2008 року Н!! 735-37-05 в особі Голови 
ліквідаційної КОllісіі Голубовського Григорів ПаВJlовича та з другого боку кп 
«Служба заМОВНІІка», підприємство, що визнано правонаступником Броварського 
ВУКГ, в особі генерального ДІІректора КОВРІІГО ПаВJlа Івановича склали давні АКТ 

втому, що 

Броварське вироБНllче упраВJliuвв КОМУН8JlЬНОГО господарства передаJlО, а 

KOМYHDJlЬHe ПЇДПРIIЄlIСТВО «Служба замовника» npиіmВJlО 

1. Основні засоби: 
-первісна вартість -35513,6 тис.грН; ЗaJIИIIIКова вартість 12455,7 тис,грн.~ знос - 23057, 9 
тис.грн.; 

2. Нематеріальні активи (програмне забезпечення)на суму 4,9 тис. грн. первісною і 
зammпcовою вартістю відповідно; 
3. Незавершене будівництво -63, тис. грн. 
4. Виробничі запаси на суму 414,6 тис. грн.. . 
S. Готова продукція на суму 1,1 тис. грн. вJДПОВIДНО до балансу Броварського ВУКГ за 
ставом на 1 квітия 2008року. . 
6. 30бов»язавкя по виплаті вихідної допомоги звільне~ прац1В~ (Левченку О.М. 
Гашевку А.І., Гончаруку В.В.), які постраждали внаСЛІДОК аварn на ЧАЕС, на суму 
20635,74 rpH. за ставом на 04.07.2008 року; .. 
7 3 б по виплаті вихідної допомоги при ЗВ1ЛЬнеlПl1 Михайлову П.Д., JIКИЙ . о ов»яз8ВИЯ . 10215 15 постраждав вваслідок аварії ва ЧАЕС, в СУМ1 , грн. за ставом ва дату 

передавальвого бanавсу, • _~. • 
8 В _.:t. 'тал ва сVLПf 13021,2 тис. грн. в тому чисm :ста:&..1.1.аАА кamтал у суш . ласlUU1 КаПІ .,J •• _" • 1489 2 
13320,2 тис. грв., додатковий введений К8П1тan ва суму , тис. грн. за станом ва 

21 07 2008 битки в сумі 1788,2 тис. грн. • 
.• року. таз КРД «Райффайзен Банк Аваль» у сумі 11814,84 rpH., 

9. 3aлиmок ва поточноМУ рахунку У 
З8JJИПIок ва казвачейському рахувку-4567,69 грн. 

б авість рахунку 361 »Розрахунки з вітчизВJIНИМИ покупцими» в 
1 О.Кредиторську за оргов • із тпв 

• 72 84 • сплачених аванс1В за вив . 
суш 353, грв.вІД . адані послуги та виховані роботи (рахунок 361-
II.Дебіторську. заборгов8И1: за н та замовниками) ва суму 302680,88 грв. в тому 
Розрахувхи з В1ТЧИЗШJВИМИ. К:=ЛУГИ по оренді ТОВ <<Ресторану «Спорт» -273254,63 
числі безвадійну заборroв8И1СТЬ 

Ірв. 



12. Дебіторську заборгованість на суму 36853,42 ГРН. по рахунку 631 «Розрахунки з 
вітчизWIИИМИ постачальниками» та кредиТОрську заборгованість у сумі 152225,63 грн. 
13. Дебіторська заборгованість за податками -1215,46 ГРН. в тому числі -ІЩВ -928,43 ГРН., 
місцеві податки -287,03. 
14.Передається недостача по касі -39735,11 грН., суми до вирішеННJ[ позовів в судових 
opraвax -25530,12 ГРН. 
15. ШкарИJIIIИЙ лист серії АБЄ N2 090039, виданий Орлову с.о. і закритий 16.07.08 року 
БроваРСЬКОIО поліклінікоlO. 

Додаткп: 1. Баланс Броварського ВУКГ та розшифруванНJI статей і рахунків балансу. 

в чому і розписуємось. 

АКТ підппсали: 

Від Броварського ВУКГ -
ГОJlова .піквідацііівоі комісії 

Від ІаІ «Служба Замовника» 

Генеральниіі директор 

ВЗІ«Сny.Eбазамоввика 

.П.Гоny60ВСЬКПЙ 



На НИ ---- за -----:~~.J._.J:.L!] '~Z:::::---U:--

Про затвердження 

передаваnьного акта 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

вс: 5-53-82 

17 квітня 2007 року Броварською міською радою було прийняте рішення 
"Про припинення діяльності Броварського виробничого управління комунального 
господарства ІШІЯХом його приєднання до комунального підприємства "Служба 
замовника" із змінами від 25.10.2007 року Н!! 477-28-05 та від 24.04.2008 року Н!! 
710-36-05. 

В зв'язку з тривалою хворобою деяких працівників Виробничого управління 
Комунального господарства не було можливості на цей час скласти та затвердити . ~ 

МІською радою передавальнии акт, як це вимагає чинне законодавство. 

Враховуючи що дані питання вирішені, просимо внести до порядку денного 
чергової сесії Броварської міської ради питання, про затвердження 
передавального акту Броварського виробничого управління комунального 
господарства. 

L 

3 повагою, 
заступник міського гоnови 

гоnова Jlіквідаційноі комі 
г.п. Голубовськиі 

. ;:',,;. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИfвСЬКОУ ОБЛАСП 
ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ 

07400, М. Бровари, вул. Гarаріиа, 15, тел. (294) 5-40-94, 224-62-72, ТМ.- факс: 5-53-82 

НаJ(! ____ за ______ _ 

г Про виділення коштів 1_ ~~п d Р 
C~'J1.CV'''' 

Міському голові 
в.о. Антоненку 

17 квітня 2007 року Броварською міською радою було прийняте рішення ,,про 
припинення діяльності Броварського виробничого управління комунального 
господарства шляхом його приєднання до комунального підприємства "Служба 
замовника" із змінами від 25.10.2007 року Н!! 477-28-05 та від 24.04.2008 року Н!! 
710-36-05. 

Прошу Вас внести на розгляд чергової сесії Броварської міської ради 
питання про виділення коштів кп "Служба замовника" , як правонаступнику 
підприємства, що ліквідується, в сумі 451.8 тис. грн., необхідних для повного 
заkpитrя Броварського виробничого управління комунального господарства. 

Згідно наданих розрахунків (додається). 

з поваГОIО, 
заступник міського голови 

голова ліквідаційної комісії 

L 

г.п. Голубовський 
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ДодаТОI( N!! І 

Для ліквідаl1ії ВІІ)10БНІІЧОГО управління fСОМУflaЛЬНОГО господарства 

JJеобхіДJlО погаСIІТIІ 1()1СЩfТОРСI,КУ заборгованіСТIJ за отримані товарн та 

послуги в сумі 451756.49 грн .. ЗОf(рсма: 

ТД ТОВ Баггі 95268.48 грН.; 

КП КОР «БrОRL1r ll -(lО,101<L1IШ.l» 4380.00 ГРН.: 

тов «дССІІа - 2» 22000.00 грн.; 

КП «Броварнтеплоенсргомсрежа» 20540.60 грн.; 

КП ПНБМ 2410.00 грн.; 

КП «Сл\'жба за~ЮRJflII(а» 3265,20 ГРН.; 
" 

Центр електрозв . язку N~ 1 ВА Т «У кртелеf<ОМ» 2677.65 грн; 

ПП Казько М.Д. 1514.35 грн.; 

Компенсація віДПУСТf(J'1 277400,21 грн.; 

ЗIІЯїГЯ з обліку та постановка на облік 
транспортних засобів 22300,00 грll .. 

Генеральний диреf<ТОР Г1.І.Коврига 
КП «Служба заМОВНИ1(а» 
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