
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

смт Біловодськ № ^  ^

Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Управління 
агропромислового розвитку Біловодської районної державної адміністрації

Відповідно до ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», ст. 111 Цивільного кодексу України, Закону України № 996-14 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», 
враховуючи розпорядження голови Біловодської районної державної 
адміністрації від 02.12.2019 р. № 331 «Про оптимізацію структури та 
чисельності працівників апарату Біловодської районної державної адміністрації 
та її структурних підрозділів», розглянувши лист голови ліквідаційної комісії з 
припинення Управління агропромислового розвитку Біловодської 
райдержадміністрації від_17.02.2020 року № 17, 
зобов’язую:

1. Затвердити проміжний ліквідаційний баланс юридичної особи -  
Управління агропромислового розвитку Біловодської районної державної 
адміністрації Луганської області (додається).

2. Затвердити акт приймання -  передавання активів та зобов’язань 
Управління агропромислового розвитку (ЄДРПОУ -  00734209) до Білгтоттс.ккої 
районної державної адміністрації Луганської області (ЄДРПОУ -  04052028) 
(додається).

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, договірної роботи та 
правового забезпечення Біловодської райдержадміністрації (Мякоті І.В.) 
провести необхідні заходи щодо постановки на баланс райдержадміністрації 
активів та зобов’язань відповідно до акту приймання -  передавання зазначеного 
в пункті 2 цього розпорядження.

4. Голові ліквідаційної комісії (Полторак H.A.) з припинення юридичної 
особи «Управління агропромислового розвитку Біловодської районної 
державної адміністрації Луганської області» провести необхідні заходи щодо 
складання та подання на затвердження голові райдержадміністрації у порядку 
визначеному законодавством ліквідаційного балансу.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату районної державної адміністрації Будовську Н.В.

Перший заступник, в.о. голови 
районної держадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації
/<Г

Акт приймання-передачі

смт. Біловодськ « 'Р  » 2020 р.

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про державну службу», «Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань», статей 89, 90, 104-107, 110-112 
Цивільного кодексу України, розпорядження голови Біловодської районної 
державної адміністрації Луганської області від 02 грудня 2019 року № 331 «Про 
оптимізацію структури та чисельності працівників апарату Біловодської 
районної державної адміністрації та її структурних підрозділів» ліквідаційна 
комісія з припинення юридичної особи-Управління агропромислового розвитку 
Біловодської районної державої адміністрації Луганської області у складі:

•  • • •Голова ліквідаційної комісії:

Полторак Наталія Анатоліївна (ідентифікаційний номер 2812310144);

Секретар ліквідаційної комісії:

Савела Олександр Павлович (ідентифікаційний номер 3146921450);

Заступник голови ліквідаційної комісії :

Шимоня Михайло Васильович (ідентифікаційний номер 2006913453);

Члени ліквідаційної комісії:

Орденко Максим Сергійович (ідентифікаційний номер 3277415419);
М’якота Ірина Вікторівна (ідентифікаційний номер 2248607144).

з однієї сторони та керівник апарату Біловодської районної державної 
адміністрації в особі Будовської Наталії Вікторівни з іншої сторони, склали цей 
акт приймання-передачі основних засобів (активів) дебіторської та 
кредиторської заборгованості (зобов’язаннь) Управління агропромислового 
розвитку Біловодської районної державної адміністрації Луганської області 
(ЄДРПОУ 00734209) Біловодській районній державній адміністрації Луганської 
області (ЄДРПОУ 04052028).
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Комісія з ліквідації Управління агропромислового розвитку Біловодської 
районної державної адміністрації Луганської області здійснила передачу 
Біловодській районній державній адміністрації Луганської області:

1. Основних засобів на суму: 19511,00 грн. (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот 
одинадцять гривень 00 копійок) (додаток 1);

2. Дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості на суму:
432800,00 (чотириста тридцять дві тисячі вісімсот гривень 00 копійок) 
(додаток 2).

Акт приймання-передачі складений та підписаний у двох примірниках, 
які мають однакову юридичну силу. Додатки 1, 2 є його невід’ємною і 
складовою частиною. Сторони претензій одна до іншої не мають.

Передали:

Члени комісії:

Голова комісії:

Секретар комісії:

Прийняли:

Керівник апарату, 
Біловодської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

Головний спеціаліст віддулу 
бухгалтерського обліку, 
договірної роботи та 
правового забезпечення



Додаток 1
до акту приймання — передавання

Основні засоби

№
з/п Найменування об'єкту

Інвентарни 
й номер

Кількі
сть

Загальна
вартість

Сума
зносу

1 МФУ НР М26 А 10140007 1 3911,00 2811,00
2 Персональний комп’ютер 

(сист. блок
Репгіит/80/12088СІ 1500 
СЬ/500 XV/ Монітор НР 
24/Комплект клавіатура + 
миша І^ іїес ії)

10140008 1 15600,00 325,00

Всього: 2 19511,00 3136,00

Сума основних засобів складає: 19511,00 грн. (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот 
одинадцять гривень 00 копійок).

Голова комісії:
Н.А. Полторак



Додаток 2
до акту приймання -  передавання

Дебіторська заборгованість:

Дебітор
найменування ЄДРПОУ всього

1 2 3
Приватна Агрофірма 
«Плугатар» 25363590 66000,00
Кооператив «Бджілпром» 20182888 17300,00
Фермерське господарство 
«Сан» 31928478 19900,00
ТОВ АФ «Нива» 30091359 40900,00
Фермерське господарство 
«Г арант» 30053659 16600,00
ТОВ «Племінний завод 
«Біловодський» 31230725 93900,00
Мале приватне підприємство
«Агро» 13412891 54500,00
ДП «Новоолександрівський 
кінний завод №64» 37996538 123700,00
Разом : X 432800,00

Кредиторська заборгованість:

Кредитор

найменування ЄДРПОУ всього

1 2 4
Приватна Агрофірма «Плугатар» 25363590 66000,00
Кооператив «Бджілпром» 20182888 17300,00
Фермерське господарство «Сан» 31928478 19900,00
ТОВ АФ «Нива» 30091359 40900,00
Фермерське господарство 
«Г арант» 30053659 16600,00
ТОВ «Племінний завод 
«Біловодський» 31230725 93900,00
Мале приватне підприємство 
«Агро» 13412891 54500,00
ДП «Новоолександрівський 
кінний завод №64» 37996538 123700,00
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Разом : X 432800,00

Сума Дебіторської заборгованості та Кредиторська заборгованості складає:
432800,00 (чотириста тридцять дві тисячі вісімсот гривень 00 копійок).
Дебіторської заборгованості та Кредиторська заборгованості склалася у 2007
році.

Голова комісії: Н.А. Полторак

41

І



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації

Проміжний ліквідаційний баланс юридичної особи -  управління 
агропромислового розвитку Біловодської районної державної адміністрації

Луганської області

Основні засоби
№
з/п

Найменування об'єкту Інвентар
ний

номер

Кількіс
ть

Загальна
вартість

Сума зносу

1 МФУ Н РМ 26А 10140007 1 3911,00 2811,00
2 Персональний 

комп’ютер (сист. блок 
РегИ;ішп/8С/12088<і 1500 
СЬ/500 \У/ Монітор НР 
24/Комплект клавіатура 
+ миша І^ іїес ії)

10140008 1 15600,00 325,00

Всього: 2 19511,00 3136,00

Сума основних засобів складає: 19511,00 грн. (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот 
одинадцять гривень 00 копійок).

Дебіторська заборгованість:
Дебітор
найменування СДРПОУ всього

1 2 3
Приватна Агрофірма 
«Плугатар» 25363590 66000,00
Кооператив «Бджілпром» 20182888 17300,00
Фермерське господарство 
«Сан» 31928478 19900,00
ТОВ АФ «Нива» 30091359 40900,00
Фермерське господарство 
«Г арант» 30053659 16600,00
ТОВ «Племінний завод 
«Біловодський» 31230725 93900,00
Мале приватне підприємство 
«Агро» 13412891 54500,00
ДП «Новоолександрівський 
кінний завод № 64» 37996538 123700,00
Разом : X 432800,00



Кредиторська заборгованість
Кредитор

найменування СДРПОУ всього

1 2 4
Приватна Агрофірма 
«Плугатар» 25363590 66000,00
Кооператив
«Бджілпром» 20182888 17300,00
Фермерське 
господарство «Сан» 31928478 19900,00
ТОВ АФ «Нива» 30091359 40900,00
Фермерське 
господарство «Гарант» 30053659 16600,00
ТОВ «Племінний завод 
«Біловодський» 31230725 93900,00
Мале приватне 
підприємство «Агро» 13412891 54500,00
ДП
«Новоолександрівський 
кінний завод №64» 37996538 123700,00
Разом : X 432800,00

Сума Дебіторської заборгованості та Кредиторська заборгованості складає:
432800,00 (чотириста тридцять дві тисячі вісімсот гривень 00 копійок).
Дебіторської заборгованості та Кредиторська заборгованості склалася у 2007 
році.

Голова комісії: 

Секретар комісії: 

Члени комісії:

H.A. Полторак 

О.П. Савела 

М.В. Шимоня 

М.С. Орденко

I.В. М’якота


