
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про надання дозволу на списання основних засобів 

Розглянувши звернення комунального підприємства «Броваритепло-
енергомережа» від 18.08.2010 № 03-1172 та від 27.09.2010 № 03-1341, дитячого 
естетико-натуралістичного центру «Камелія» від 07.09.2010 № 52, керуючись 
пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
рішенням Броварської міської ради від 20.12.2007 № 550-30-05 «Про 
затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, 
установ та організацій комунальної власності територіальної громади 
м. Бровари», враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на списання основних засобів, що перебувають на 
балансі таких комунальних підприємств та організацій: 

1.1. КП «Броваритеплоенергомережа», згідно з додатком 1. 
1.2. Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія», згідно з 

додатком 2. 
2. Керівникам вищевказаних підприємства та організації, відобразити в 

бухгалтерському обліку зміни в складі основних засобів на підставі актів на 
списання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. 

Міський голова ІЛЗ.Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 



Додаток 1 
до рішення Броварської 
міської ради 
від № 

Перелік основних засобів КП «Броваритеплоенергомережа», що підлягають списанню 

№ 
п/п 

Назва основних 
засобів 

Інвентар-
ний 

номер 
Причина списання 

Первісна 
вартість, 

грн. 
Знос, 
грн. 

Залишкова 
вартість, 

грн 

Рік введення 
в експлуа-

тацію 

1. 
Електродвигун 4 АМ 
225 10400930 

Зміщення бочки ротора, посадочні місця 
підшипників вироблені, не підлягає 
ремонту. 

393,62 345,93 47,69 1989 

2. Електродвигун 4 АМ 
225 

10400921 Зміщення пластин та бочки ротора, не 
підлягає ремонту. 387,12 343,53 43,59 1990 

3. Джерело живлення 
АРС 500У 

10402863 Вийшов з ладу акумулятор та блок 
управління живленням 282,00 271,58 10,42 2005 

4. Бак деаераторний 10401574 Ерозія днища бака, знос метала до 60%. 3468,08 3468,08 0,00 1998 

5. Ємність 20 мЗ 10401640 
Ерозія метала днища, не пройшла 
випробовування на щільність, виявлені 
свищі. 

4378,19 4378,19- 0,00 1998 

6. Перфоратор 10605248 Повністю зношена механічна частина. 
Ремонту не підлягає. 571,67 471,49 100,18 2003 

7. Екскаватор ЕО-2629В 10402334 

Корозія метала та деформація кабіни, крил. 
Зношені задній та передній мости, рульове 
управління та карданний вал. Знос 
коленвала, поршевої групи, блока двигуна. 

52090,77 25651,71 26439,06 1998 

Всього 61571,45 34930,51 26640,94 

Міський голова І.В.Сапожко 



Додаток 2 
до рішення Броварської 
міської ради 
від № 

Перелік основних засобів ДЕНЦ «Камелія», що підлягають списанню 

№ 
п/п 

Назва основних 
засобів 

Інвентар-
ний 

номер 
Причина списання 

Первісна 
вартість, 

грн. 

Знос, 
грн. 

Залишко 
ва 

вартість, 
грн 

Рік 
введення в 
експлуа-

тацію 

Ь 
Бензокосарка 46 
РВ 

10490012 
Повністю -зношений двигун. Була в 
ремонті в 2008 році. Ремонт 
недоцільний. 

1750,00 1002,00 748,00 2007 

Міський голова І.В.Сапожко 


