
 

                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

     рішенням загальних зборів                               

                                              засновників приватного підприємства 

     «Редакція газети «Голос з-над Бугу»

                                                    31 жовтня  2018 року  

                                                протокол № 1 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ  АКТ  БАЛАНСОВИХ  РАХУНКІВ, 

МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  ТА АКТИВІВ  

комунального підприємства «Редакція газети «Голос з-над Бугу» до 

правонаступника приватного підприємства                                                   

«Редакція газети «Голос з-над Бугу» 

 

 

Ми, що нижче підписалися, члени комісії з проведення реорганізації шляхом 

перетворення комунального підприємства  «Редакція газети «Голос з-над Бугу», 

створеної загальними зборами трудового колективу комунального 

підприємства «Редакція газети «Голос з-над Бугу» (ідентифікаційний код 

02473872)  02 грудня 2016 року протокол №2, у складі: 

Голова комісії - Сорочук Василь Володимирович, головний редактор 

комунального підприємства «Редакція газети «Голос з-над Бугу», 

ідентифікаційний номер 2248314778;  

Члени комісії - Процик Ірина Анатоліївна, головний бухгалтер комунального 

підприємства «Редакція газети «Голос з-над Бугу», ідентифікаційний номер 

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕; 

Редя Галина Володимирівна, оператор комп’ютерного набору комунального 

підприємства «Редакція газети «Голос з-над Бугу», ідентифікаційний номер 

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕; 

Лесик Марія Романівна, прибиральниця комунального підприємства «Редакція 

газети «Голос з-над Бугу», ідентифікаційний номер ⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕;    

Саламанчук Олег Михайлович, головний спеціаліст загального відділу 

Сокальської районної ради, ідентифікаційний номер ⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕,  

керуючись   статтею   107   Цивільного кодексу  України, склали цей акт про те, 

що всі зобов'язання  комунального підприємства «Редакції газети «Голос з-над 

Бугу», перед кредиторами,  усі права та  обов’язки, а також  всі  активи  і 

пасиви комунального підприємства «Редакція газети «Голос з-над Бугу», 

шляхом  перетворення  переходять до правонаступника - приватного 

підприємства «Редакція газети «Голос з-над Бугу»,  а саме: 
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№ 

п/п 
Назва рахунку балансу 

Дані балансу 

 комунального 

підприємства «Редакція 

газети «Голос з-над Бугу» 

(грн., коп.) 

Примітка 

(розшифровки 

статей в розрізі 

бухгалтерських 

рахунків в окремих 

додатках) Актив Пасив 

1 2 3 4 5 

1. Нематеріальні активи - - - 

2. Балансова (залишкова) 

вартість 

463,97 - - 

3. Знос  191,03 - 

4. Первісна вартість 655,00 - - 

5. Основні засоби  - - 

6. Балансова (залишкова) 

вартість 

428 874,18 - - 

7. Знос  167 785,99      додаток №2 

8. Первісна вартість 
596 660,17 

      додаток №1  

 

 в тому числі по рахунках:   - 

 105 Транспортні засоби 10 879,35  - 

9. Інші необоротні матеріальні 

активи 

  - 

10. Балансова (залишкова) 

вартість 
2529,45 

 - 

11. Знос  3169,45      додаток №4 

12. Первісна вартість 5698,90        додаток №3 

13. Виробничі запаси 14 436,67         додаток №5 

 в тому числі по рахунках:   - 

 Сировина й матеріали 

201 
6873,37 

 - 

 Паливо 

203 
9,30 

 - 

 Іншi матеріали 

209 
2803,00 

 - 

14. Малоцінні та 

швидкозношувані предмети, 

22 

4751,00 

          

  Виробництво, 23 0,00  - 

15. Дебіторська заборгованість 75 503,60  додаток №6 

 Розрахунки з 

постачальниками, 

підрядниками за товари, 

роботи й послуги  

65 868,75   

 Розрахунки із податків і 

зборів 

4 429,93  - 

http://www.buhoblik.org.ua/uchet/sebestoimost/383-raxunok-23.html
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 Розрахунки із страхування 3 451,81  - 

 Розрахунки з підзвітними 

особами 

  - 

 Розрахунки за іншими 

операціями, 644  

1 753,11  - 

16. Розрахунки за операціями з 

внутрівідомчої передачі 

майна 

  - 

17 Готівка 0,38   

 в тому числі по рахунках:    - 

 Готівка в національній валюті 

301 
0,38 

 - 

18. Рахунки в банках 152 472,80  додаток №7 

 Поточні рахунки в 

національнiй валюті 

 

152 442,39  - 

 Карткові рахунки в 

нaціональній валюті 

 

30,41  - 

 Поточні рахунки в ін. валюті 

 

  - 

19 Рахунки в казначействі 

загального фонду 

  - 

20. Рахунки в казначействі 

спеціального фонду 

  - 

21. Витрати майбутніх періодів, 

39 

15 838,30  - 

22. Додатковий капітал  253 103,00 - 

23.  Нерозподілені прибутки 

(нeпокриті збитки), 44 

 55 824,76 - 

24. Кредиторська 

заборгованість 

 

 

10 149,02 

Додаток №8 

 Розрахунки з 

постачальниками, 

підрядниками за товари, 

роботи й послуги, рах. 63 

 

614,34 

- 

 Розрахунки із заробітної 

плати 

 0,00 - 

 Розрахунки зa податками i 

платежами, 644 

 9534,68 - 

    - 

25. Доходи майбутніх періодів, 

69 

 371 042,57 - 

    - 

 Разом 861 265,82  861 265,82  

  

 

 

http://www.buhoblik.org.ua/uchet/organizacziya-buxgalterskogo-ucheta/399-raxunok-39.html
http://www.buhoblik.org.ua/uchet/organizacziya-buxgalterskogo-ucheta/406-raxunok-44.html
http://www.buhoblik.org.ua/uchet/organizacziya-buxgalterskogo-ucheta/406-raxunok-44.html
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                           Розшифрування позабалансових рахунків 
 

№ з/п 
Назва рахунку позабалансового 

обліку 

Дані балансу 

 комунального 

підприємства  редакції 

газети «Голос з-над Бугу» 

(грн., коп.) 

Примітка 

(розшифровки в 

окремих додатках) 

1 01 "Орендовані необоротні 

активи" 

- - 

2 02 "Активи на відповідальному 

зберіганні" 

- - 

3 04 "Непередбачені активи і 

зобов'язання" 

- - 

4 05 "Гарантії та забезпечення" - - 

5 07 "Списані активи та 

зобов'язання" 

- - 

6 08 "Бланки суворого обліку" - - 

 Разом - - 

 

Примітка: додатки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, до передавального акта 

додаються. 

Крім того, до правонаступника – приватного підприємства «Редакція 

газети «Голос з-над Бугу», передається організаційно-розпорядча документація, 

яка велась в комунальному підприємстві «Редакція газети «Голос з-над Бугу», а 

саме бухгалтерські та податкові документи в папках: 
 

 

ОПИСАННЯ  ДОКУМЕНТІВ 

 

№п/п Назва  документів Період Кількість  папок 
1 Меморіальний ордер №1 2009--2012,2013,2014,2015-2018 10 

2 Меморіальний ордер №2 2009--2012,2013,2014,2015-2018 10 

3 Меморіальний ордер №5 2009--2012,2013,2014,2015-2018 10 

4 Меморіальний ордер №6 2009--2012,2013,2014,2015-2018 10 

5 Меморіальний ордер №8 2009--2012,2013,2014,2015-2018 10 

6 Меморіальний ордер №10 2009--2012,2013,2014,2015-2018 10 

7 Оборотні відомості по рах.23 2009--2012,2013,2014,2015-2018 10 

8 Табель обліку використання 

робочого часу 

2015-2018 4 

9 Книги по з/платі 1990-2014, 2015-2018 29 

10 Дорожні   листи 2015-2018 4 

11 Звіти  по  1 ДФ 2015-2018 4 

12 лікарняні 2015-2018 4 

13 Звіти по фондам та податковій 2015-2018 4 

14 Квартальні  фінансові звіти 2015-2018 4 

15 Касова книга 1990-2018 29 

16 Головна книга 1990-2018 29 

17 Особові рахунки працівників 2009-2018рр 10 

18 Книги наказів 1990-2018 1 

19 Договори  з організаціями 2015-2018 4 

20 Книга реєстрації вхідних 

документів 

2015-2018 4 

21 Книга реєстрації вихідних  

документів 

2015-2018 4 

22 Штатний розпис 2015-2018 4 
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23 Кошториси 2015-2018 4 

24 Акти прймання-передавання 2015-2018 4 

25 Акти ревізій 2009-2018 10 

26 Папка Установчих документів  1990-2018 1 

27 Підшивки газет 1990-2018 29 

    

 

- Розшифровка залишків коштів комунального підприємства «Редакція газети «Голос з-

над Бугу» на реєстраційних рахунках  станом на 01.11.2018. Додаток № 9 до 

передавального акту. 

- Інформація щодо діючих угод комунального підприємства «Редакція газети Голос з-

над Бугу» станом на 01.11.2018. Додаток № 10 до передавального акту. 

- Передавальний баланс комунального підприємства «Редакція газети Голос з-над 

Бугу» станом на 01.11.2018.  Додаток № 11 до передавального акту. 

 

 

 

Голова комісії :                                              Сорочук В.В 

 

Члени комісії :                                                Процик І.А. 

 

   Редя Г.В. 

 

  Лесик М.Р. 

 

  Саламанчук О.М. 

 

 
 

Голова зборів                                                 Пузич Л.В. 

 

Секретар зборів                                             Редя Г.В. 
 

 

       

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


