
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про надання дозволу комунальному 
підприємству "Служба замовника" на списання 
основних засобів, що перебувають у нього на 
балансі 

Розглянувши звернення комунального підприємства "Служба замовника" 

від 04.12.2006 N!!04-1586, керуючись пунктом 5 статті 60 Закону Украіни "Про 
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Комунальному підприємству "Служба замовника" надати дозвіл на 
списання основних засобів, що перебувають у нього на балансі згідно з 
додатком 1. 

2. Керівнику вищевказаного комунального підприємства відобразити в 
бухгалтерському обліку зміни в складі основних засобів на підставі актів на 
списання. 

з. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Возняка С.М. 

Міський голова 

м.Бровари 
від J~ ІІ/-ен.е Jl2l)/1. 
Н!!. J-I~- -I~ -().г 

В.О.Антоненко 



ПОД81IНR: 

виконуюча обов'язки 
начальника Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

. 
-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- гопова комісії з питань 

хомунanьноівпасності 
та приватизації 

000031 

..- -:-:z3.r JIaВeP 



N!! Назва основного 

піп засобу 

1 2 
1 Принтер EPSON-

1050 
2. Ксерокс "Canon" F-

13500 
3. Ксерокс "Сепоп" F-

129100 

4. Пульт управління 

телефонів 

5. Друкарська 

машинка "Габріела" 

Перелік основних засобів, що підлягають списанню 

по кп "Служба замовника" 

Інвентарний Причина списання Первісна . 
номер ваРТІСТЬ 

(гри.) 

3 4 5 
50182 ВИЙІШІИ з ладу мата 115,00 

та літерний диск. 

50195 Вийшли з ладу 602,00 
внутрішні елементи. 

50036 ВИЙІШІИ з ладу 244,00 . . 
ВНУТРІШНІ . 
МІкроелементи. 

Морально та фізично 
застарілий. 

50042 Фізично та морально 181,00 
застарілий. 

50175 Не підлягає ремонту. 

Морально застаріла. 81,00 

Додаток 1 . 
до рuпеини 

Броварської міської ради 

від.tfЙ/de ,.N9.I!-I-~G-O!Г 

Знос Залишко- Надійшов в 
(грн.) ва установу . 

ваРТІСТЬ 

на (рік) 

01.12.06 
(грн.) 

6 7 8 
66,38 48,62 1994 

347,50 254,50 2000 

140,86 103,14 1985 

104.49 76,51 1978 

46,77 34,23 1996 

- -

І 



6. Принтер "Laser-51" 50045 ВИЙШЛИ з ладу 234,00 135,07 98,93 1996 
1 

внутрішні . . МІкроелементи плати 

електроніки. 

Всього 1457,00 __ 841,07 615,93 
-

Міський голова В.О.Антоненко 



Подання: 

виконуюча обов'язки начальника 

Управління комунальної власностї 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Т.І.Дашок 

~--=---~~~т--- С.М.Возняк 
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