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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІВ·· •. 
СЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про списання дебіторської заборгованості, 

строк позовної давності якої минув 

Відповідно до наказу Держказначейства Украіни від 30.10.1998 Н!!90 
<dIpo затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, 
розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету і цін, керуючись статтею 2S Закону Украіни <<Про місцеве 
самоврядування в Україні», Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 Списати дебіторську заборгованість, строк позовної давності якої 
минув, по управлінню праці та соціального захис?-1' насе~ення Броварської 
міської ради станом на 01.03.2008 року по АТВТ «СВІтлотеХН1ка», КФК 090207 
в сумі 597,08 грн. (п'ятьсот дев'яносто сім гp~. 08 коп.). 

2. Контроль за викон~ .:;ц~~o РШІенНJI попасти на заступника 
. Ш ЛП ~·~e.IH~~ МІСЬКОГО голови естопал . .г/ оо о'. ~. о 
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Подання: . 
Виконуюча обов'язки начальника упраВЛІННЯ 
праці та соціального захисту населення 
Броварської місько! ради - заступнИК .;// /L 
начальника упраВЛІННЯ ~ -

Погоджено: 

Заступник міського голови 

Н.О.Новікова 

Л.П.Шестопал 

Начальник фінансового управління ~"., r....d~~~~".М.3еленсьКа 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст 

Голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та КУльтурного 
розвитку, бюджету і цін і 

000468 

.' ' 

Л.М.Шило 

А.В.Булка 
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ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАІНИ 

&РОВАРСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 

ІНСПЕКЦІЯ київської О&ЛАСТІ 
..... 07400, м. Бровари Київської оБJlасті, вуп. Київська, 286 

. Тм. (04494) 5-31-09, факс (04494) 5-31-09 

jf.fЛ. ЛЮІ N!~~jЩ Начальнику управління 
праці та соціального захисту населення 
Петренко А.І. 
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І . 

на Ваш запит N!!2101. від 25.02.2008 року Броварська ОДПl повідомЛJlЄ, ЩО АТ 
«СвітлотеXИЇIW) (ід.КОД 00212848) на протязі оставніх трьох років декларує збиткову 
діяльність. По даному підприємству 20.12.2004 року порушено провадження справи про 
бавхрyrcтво за N!!25/11 б-05. Ухвалою Господарського суду 28.04.2007 Н925/11 б-05 
затверджено план санації у справі про банкрутство. Ухвалою господарського суду Київської 
області від 24.01.2008 N!!25/llб-05/14/1R завершено ліквідаційну процедуру банкрута ВАТ 
«Світлотехніка». 

Ставом на 05.02.2008 року АТ «СвіТ:IОН:ХIІ:l\и) вилytІено з Єдиного державног реєс у 
підприємств та організauій України. -. .: 1~ 

Філію ВАТ ссСвемон» (ід.код 05408970) ~·IJ)Q.2005 року ЗНJlТО з реєстраЦІЇ в Бр ар; й 
ОДПІ. І 

ПерllIИЙ заступиик начальника 

МОl:l\lUIенко, 
4·11-20 , 

Свириденко В.В. 
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Голові правління 
АТВТ «Світлотехніка» 

Управління праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради просить повернути дебіторську заборгованість в розмірі 772,34 грн., яка 
виникла 08.01.2004 року на р/р 35411058001633, КФК 090207, ГУДК Київської 
обл., м.Київ, МФО 821 018, іден.код 03193637. 

ЮхнеНI\О 
S-69-З() 

Начальник управління А.І.Петренко 
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Ветерани ВВВ -
Ветерани військової СЛУЖО! та 
внутрішніх справ ' . 
Постраждалі від ЧАЕ~~п~ 
Інваліди 'зaгahьного . . ) .. 
захворювання та·lИВamди по.зору 

Дітивійии , -

НачВльиик ytїрВВЛЇНИJI 

м.п . . ' 
Начальник вiJlniлy 
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Н!! Найменуван За що виникла 

зІ ня та адреса дебіторська 

п дебітора заборгованіст 
ь 

1. І АТВТ»Світл ПоКФК . 
090207 отеХНІка», 

вул. КЕКВ1343 

Олімпійська, 

9а. 

ДОВІДКА 

до акта по списанню 

З якого 

часу 

Сума І Причина виникнення дебіторської заборгованості 
заборгован . 
ОСТІ 

08.01.2004р І 597,08 грн. Державним казначейством 28.11.2003 р. актом 

передачі заборгованості за програмою,пов' язаною з 
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи 

Управлінню праці та соціального захисту населення 
була передана кредиторська заборгованість по А твт 
СвітлотехніК8» в розмірі 1442,75 грн. 
В грудні 2003 р. сума заборгованості в розмірі 

1442,75 грн. була проплачена готівкою, а 08.01.2004р. 
ця ж сума в розмірі 1442,75 грн. була проплачена 
взаємозаліком. Тому станом на 08.01.2004р. виникла 
дебіторська заборгованість в розмірі 1442,75 грн. 
За період із 08.01.2004р. по 01.03.2008р. дебіторська 
заборгованість знімалась поточними нарахуваннями. 
Станом на 01.03.2008р. дебіторська заборгованість 
становить 597,08 грн. 
Організація не повідомляла управління про . 
порушення по даному ПІДПРИЄМСТВУ справи про 

банкункрутсво із 20.12 2004 р. та вилучення їх із 
Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України. 



АКТ 

''ЗАТВЕРДЖУю'' 

В.О.Н~чальника у'правління праці 
та СОЦІального захисту населення 

~:::;:J:jipQ:!gP,cLKOЇ міськради 

;п~~~ __ ~H.O.HOBiKOBa 
(<JN~ 1Y--tt-__ 2. ОО8р. 

Ми, що нижче підписалися, комісіи в складі: голова комісії Новікова Н.О. _ 
заступник начальника управління праці та соціального захисту населення, члени КО"lісіі: 
Сапак Л.М. - головний спеціаліст відділу обліково-економічної роботи, Василенко С.Ф. _ 
головний спеціаліст відділу обліково-економічної роботи, Патер 0.1. - головний 
спеціаліст з питань демографії ринку праці та зайнятості населенНJI, склали цей акт про 
те, що на виконання Наказу Головного управліННJI державного казначейства Украіни 
Міністерс;тва фінансів Украіни від 30.10.1998 р. Н!!90 «Про затвердженНJI інструкції з 
інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних 
установ» необхідно провести списанни просроченої дебіторської заборгованості, яка 
виникла станом на 01.03.2008 року по АТВТ «Світлотехнік.)) в розмірі 597,08 rpll. по 
КФК 090207 в зв'язку із тим, щО ухвалою господарського суду Київської області від 
24.01.2008 року N!!2S/116-0S/14/18 завершено ліквідаційну процедуру банкрута ВАТ 
«СвітлотехніКа». 

Станом на OS.02.2008poкy АТ «Світлотехнї!w> вилучено з Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій Украіни. .. . 

На даний час по будинку Олімпійська 9а, JIКИЙ належав АТ «СВІТЛОТехНІК&» пшьги 
ГPOMaдJlНВМ JIКЇ мають на це право, не відшкодовуються. 

дп ~вірки заборгованості та довідка до акта списання додаються. 

~ Новікова н.о. 
~ СlІПІІКл.м. 

_= __ ""1І~ре;..._"'--___ василенко С.Ф . 
.ft- Патер 0.1. 

----~.~---------
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МІСЬКА РАДА київськоі ОБЛАСТІ 

упрАВЛIННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО З 
07400,,.1. Бровар". B)QI. Гагаріна. ІВ mелlфа1\С. (0449 АХИСТУ НАСЕЛЕННЯ . 4) 5-2З-ВВ E-mail: .. ps=nt~h(Qlnшіl.г .. ------ --- -

N!jI'J It від OJ. ():(.. 200 L. ро УДК в КlIЇВСloкіП області 
МФО 821018 Код 3193637 

НаМ. __ від __ --2ОО - ро 

Про включення до порядку денного 

сесії питання «Про списання 

дебіторської заборгованості, строк 
позовної давності якої минув» 

ПОДАННЯ 

ро І ро 3 S 4 І 3 О І 2 О О І 6 3 3 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

Управління праці та соціальноro захисту иаселенИJ( Броварської міської 
ради просить вКЛЮЧИТИ до порядкУ денноro черroвої сесії Броварської 
міської ради ПИ'[ІІННІІ «ІІро списанИJ( дебіТОрської заборroваності. строк 
позовної давності JIКOї минув» відповідно до наказу ДержКаЗначейства України 
від 30.10.1998 N!90 <dIpo з;rrвepджеНИJI Інструкції з інвентаризації 
матеріальних цінностей. розрахунків та іНШІІХ статей балансу бюджетних 
установ». 

Виконуюча обов"JI3КИ начал~ упрааліНИJl
заступник начальника управЛІННЯ 

IОХIІСIIКО 
S-бg-~п 

~///! 7"'71- Новікова н.о. 
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