
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 56 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.04.2019               Мукачево    №1371 
 
Про затвердження передавального акту Комунального підприємства 
Житлово ремонтно-експлуатаційного підприємства №5 
 

З метою забезпечення виконання рішення 42-ї сесії Мукачівської міської 
ради 6-го скликання №860 від 31.05.2013р. «Про припинення діяльності 
комунальних підприємств шляхом реорганізації (приєднання)» та внесення 
відомостей до єдиного державного реєстру, рішення Мукачівської міської ради 
від 25.10.2018р. №1187 «Про внесення змін до рішення 42-ї сесії Мукачівської 
міської ради 6-го скликання №860 від 31.05.2013р. «Про припинення діяльності 
комунальних підприємств шляхом реорганізації (приєднання)», відповідно до 
статей 104-107, 111 Цивільного кодексу України, враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, 
будівництва, архітектури та транспорту (протокол №54  від  23.04.2019 р.), 
постійної депутатської комісії з питань законності, регламенту, депутатської 
етики, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій (протокол №57  від  
24.04.2019 р.),  керуючись ч. 5 ст. 16, п. 30 ч. 1 ст. 26, ч.1 ст. 59, ч.5 ст. 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити передавальний акт Комунального підприємства Житлово 
ремонтно-експлуатаційного підприємства №5 (код ЄДРПОУ 02082255) (акт 
додається). 

2. Комунальному підприємству Житлово ремонтно-експлуатаційне 
підприємство №3 (код ЄДРПОУ 03344770) (А. Гичка) – як правонаступнику, 
прийняти на баланс матеріальні цінності згідно з передавальним актом.                                     

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради В. Гасинця та постійну депутатську комісію з питань житлово-
комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту. 
 
 
Міський голова                                                                                    А. Балога 
 
     
 
 



 
 

                ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                             Рішенням 56 сесії 7- го скликання 
                                                                             Мукачівської міської ради 

      від 25.04.2019 № 1371 
 
 

Передавальний акт 
 
_________________             м. Мукачево 
 

Даний передавальний акт підготовлено у відповідності до вимог статей 105 
та 107 Цивільного кодексу України та на підставі рішення 42-ї сесії Мукачівської 
міської ради 6-го скликання №860 від 31.05.2013р. «Про припинення діяльності 
комунальних підприємств шляхом реорганізації (приєднання)». Так відповідно 
до зазначеного рішення Комунальне підприємства ЖИТЛОВО РЕМОНТНО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО №5 (код ЄДРПОУ – 02082255, 
місцезнаходження – 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вул. Ілони Зріні, 
будинок 69, надалі по тексту – Підприємство) шляхом реорганізації 
приєднується до комунального підприємства ЖИТЛОВО РЕМОНТНО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО №3 (код ЄДРПОУ – 03344770, 
місцезнаходження – 89600, Закарпатська обл., місто Мукачеве, вул. Горького, 9) 
     Передавальний акт складено та затверджено Комісією з припинення 
діяльності Підприємства, яка створена рішенням 42-ї сесії Мукачівської міської 
ради 6-го скликання №860 від 31.05.2013р. Персональний склад комісії з 
припинення діяльності Підприємства затверджено рішенням 48-ї сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 25.10.2018р. №1187 у наступному 
складі: 
Голова комісії: 
Гасинець В.О.   – начальник Управління міського господарства 
 
Члени комісії: 
Дзьобак О. С.  – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

УМГ; 
 
Гичка А.М. – в.о. директора комунального підприємства «Житлово-

ремонтне експлуатаційне підприємство № 3»; 
 
Лізанець О.О. – депутат Мукачівської міської ради 7-го скликання, 

голова депутатської комісії з питань житлово-
комунального господарства, будівництва, архітектури та 
транспорту (за згодою); 

 
Маргіта К.В. – в.о. головного бухгалтера комунального підприємства 

«Житлово-ремонтне експлуатаційне підприємство № 3»; 
 



Полончак Н.М.   – начальник відділу експлуатації житлового фонду УМГ 
 
Тишков С.С.   – головний спеціаліст, юрисконсульт УМГ;  
 
Бердишев О.В.  - депутат Мукачівської міської ради 7-го скликання (за 

згодою) 
 

Відповідно до рішення 42-ї сесії Мукачівської міської ради 6-го скликання 
№860 від 31.05.2013р. «Про припинення діяльності комунальних підприємств 
шляхом реорганізації (приєднання)», Підприємство припиняється шляхом 
реорганізації (приєднання) до комунального підприємства «ЖРЕП № 3». Строк для 
заявлення вимог кредиторів сплив 27 серпня 2013 року. 

Відповідно до вимог чинного законодавства, правонаступником всіх 
майнових прав та обов’язків Підприємства, виступатиме Комунальне 
підприємство «ЖРЕП № 3» (код ЄДРПОУ – 03344770). 

Передавальний акт складено станом на «30» серпня 2013 року на підставі 
Акту передачі майнових і немайнових прав та обов’язків ЖРЕП-3 в зв’язку з 
припиненням діяльності ЖРЕП-5, складеного комісією, утвореною відповідно до 
рішення 42-ої сесії 6-го скликання Мукачівської міської ради від 31.05.2013 
№860 «Про припинення діяльності комунальних підприємств шляхом 
реорганізації (приєднання) в повному обсязі. Цей акт є підставою для передачі 
всієї сукупності майна, майнових прав та обовʼязків, визначених у балансі 
Комунального підприємства ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО №5 (код ЄДРПОУ – 02082255), на баланс правонаступника – 
комунального підприємства «ЖРЕП № 3» ( код ЄДРПОУ 03344770). 

Передавальний баланс підписано Головою Комісії з припинення діяльності 
Підприємства та членами Комісії з припинення діяльності Підприємства. Даний 
акт сформовано з метою внесення відомостей державним реєстратором до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань про припинення юридичної особи Житлово ремонтно-
експлуатаційне підприємство №5 (код ЄДРПОУ – 02082255). 

  
Передавальний баланс 

від Комунального підприємства ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО №5  
до Комуналього підприємства «ЖРЕП № 3» 

 
Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку  
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
 

 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 201

3 
08 0

1 
Підприємство _____________________________________________________________ за ЄДРПОУ  
Територія ________________________________________________________________ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання ________________________________ за КОПФГ  
Вид економічної діяльності _________________________________________________ за КВЕД  
Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________ 
Адреса, телефон  ___________________________________________________________________________ 



Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім  розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту  
 
про  сукупний  дохід)  (форма  N  2),  грошові   показники   якого наводяться в гривнях з копійками) 
 
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку х 
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на __30 серпня___ 2013 р. 
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 

Актив од 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1   3 4 

I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 

 

000 
  

    первісна вартість  001   

    накопичена амортизація  002   

Незавершені капітальні інвестиції 005 
  

Основні засоби 010 3974,1 4136,5 

    первісна вартість  011 6987,0 7282,9 

    знос  012 3012,9 3146,4 

Інвестиційна нерухомість 015   

Довгострокові біологічні активи 020   

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 030 

  

інші фінансові інвестиції  035 
  

Довгострокова дебіторська заборгованість  040 
  

Відстрочені податкові активи  045   

Інші необоротні активи  090 
  

Усього за розділом I  095 3974,1 4136,5 

II. Оборотні активи  
Запаси  100 

 
15,9 

 
15,9 

Поточні біологічні активи  110 
  

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 125 1637,3 1474,6 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 130 

  

з бюджетом 135 37,2 16,8 

у тому числі з податку на прибуток 136   

Інша поточна дебіторська заборгованість  155 55,2 55,1 



Поточні фінансові інвестиції  160 
  

Гроші та їх еквіваленти  165 119,3 64,8 

Витрати майбутніх періодів 170   

Інші оборотні активи  190   

Усього за розділом II  195 1864,9 1627,2 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 200 

  

Баланс  300 5839,0 5763,7 

Пасив од 

ядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1  3 4 

I. Власний капітал  
Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

400 

 
4439,6 

 
4466,1 

Капітал у дооцінках 405   

Додатковий капітал  410 238,3 406,9 

Резервний капітал  415 
  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  420 281,4 161,1 

Неоплачений капітал  425 (             ) (             ) 

Вилучений капітал  430 (             ) (             ) 

Усього за розділом I 
495 4959,3 5034,1 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 

 

500 
   

Довгострокові кредити банків 510   

Інші довгострокові зобов’язання 515   

Довгострокові забезпечення 520 112,5 112,5 

Цільове фінансування  525   

Усього за розділом II 595 112,5 112,5 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  

 

600 
   

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями  610 

  

товари, роботи, послуги  615 232,8 101,0 

розрахунками з бюджетом 620 482,2 463,9 

у тому числі з податку на прибуток 621   



розрахунками зі страхування 625   

розрахунками з оплати праці 630   

Поточні забезпечення 660   

Доходи майбутніх періодів 665   

Інші поточні зобов’язання 690 52,2 52,2 

Усього за розділом IІІ 695 767,2 617,1 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та групами вибуття 700 

  

Баланс 900 5839,0 5763,7 

 
 

Голова комісії: __________________________   Гасинець В.О. 
  
Члени комісії: __________________________   Дзьобак О. С. 
  

__________________________   Гичка А.М.  
 

__________________________   Лізанець О.О.
  

__________________________   Маргіта К.В.
  

__________________________   Полончак Н.М. 
   

__________________________   Тишков С.С. 
  

__________________________   Бердишев О.В. 
  

 
 
 
 
Секретар міської ради         І. Маняк 
 
 


