
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І{ИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про надання дозволу комунальному під
приємству "Броваритеплоенергомережа" на 
продаж основного засобу, що перебуває у нього 
на балансі 

Розглянувши звернення комунального підприємства "Бровари-
теплоенергомережа" від 17.05.06. Н!!03-1187, керуючись статтями 66 та 78 
Господарського кодексу Украіни, статтями 26 та 60 Закону Украіни "Про 
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству "Броварителоенерго
мережа" на продаж електропідіймача автомобільного, 1996 року введения в 
експлуатацію, з інвентарним номером 2340, залишковою вартістю 275,72 
ГРН., щО перебуває у нього на балансі та з 2005 року не використовуєrься у 
виробничій діяльності. 

2. Відчуження основного засобу шляхом його продажу здійснити на 
конкурентних засадах - через біржі, на аукціоні за ринковою вартістю, 
визначеною експертним шляхом. 

з. Кошти, отримані від ]gQJl.~ .~~КТРОПіді~ача автомобільного, 
спрямовувати на інвестув ~~.fЩf4чеl Д1JШЬносТ1 mдпpиємства. 
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Шановний Вікторе Олександровичу! 

кп "Броваритеплоенергомережа" просить Вас дати дозвіл на продаж 

електропіднімача автомобільного: 

Первісна вартість - 793,50 грн. 
Знос 517,78 грн. 
Залишкова вартість - 275,72 грн. 
Інвентарний К!! - 2340, дата прийманШl на баланс- 1996 р. 

з повагою 

Директор О.В.Коршак 

Гол.БУХГDJJтер 
О.Р.БудіJJова 

Виконавець Буділова О.Р. тел.4-1S-99 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвськоJ ОБЛАСТІ 
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Міському голові 

Антоненку В.О. 

Шановний Вікторе Олександровичу ! 

КП "Броваритеплоенергомережа" просить Вас дати дозвіл на ПРОДаж 

електропіднімача автомобільного: 

Первісна вартість - 793,50 грн. 
Знос 517,78 грн. 
Залишкова вартість - 275,72 грн. 
Інвентарний К!! - 2340, дата приймання на баланс- 1996 р. 

з повагою 

Директор О.В.Коршак 

Гол.бухгалтер 
О.Р.Буділова 

ВИконавець Буділова О.Р. тen.4-1S-99 
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