
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про надання дозволу комунальним . 
ПІдприсмствам та установам на списання 

основних засобів, що перебуваJOТЬ у них на 

балансі 

РОЗГЛЯ1lУВШИ звернення комунального підприємства "Броваритепло

енергомережа" від 13.03.2007 N!!ОЗ-З25, виконавчого комітету Броварської 
міської ради від 14.03.2007, відділу капітального будівництва від 27.03.2007 
Н!!142, виробничого управління комунального господарства від 20.03.2007 Н!!59 
та від 10.04.2007 Н!!74, кеРУІ0ЧИСЬ 11УНКТОМ 5 статті 60 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації комісії з питань 

комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИІЧШИЛА: 

1. Надати дозвіл на списання основних засобів, що перебувають на балансі 
таких lСОМУНальних підприємств та ОРJ'анізацій: 

1.1. Комунальному підприємству "Броваритеплоенергомережа" згідно з 
додаТІСОМ 1. 

1.2. ВИlсонавчому комітету Броварської міської ради згідно з додатком 2. 
1.3. Виробничому управлінню комунального господарства згідно з 

додатком 3. 
2. Керівникам вищевказаних комунальних підприємств та організацій 

відобразити в бухгалтерському обліку зміни в складі основних засобів на 
підставі аІстів на списання. 

3. Відділу капітального будіВНИЦ1'ва Броварської міської ради демонтувати 
'гуалет по вул. Київській, що знаходиться на балансі виробничого управління 

lсомуliалыlїї власності. .. .. ~~-..:="':: ..... 
4. КОIlТРОЛЬ за викон~~:М _ цьoгo~ рі~ення покласти на заступника міського 
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Пода 111І Я : 
DИКОllУlоча обов' JlЗк.и 
начальника упраВЛІН~ 
комунальної власНОСТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

-заступник 

міського голови 

- начальник IОридичного відділу 

- начальник загального відді 

- голова комісії з питань 

комунальної власності 
та приватизації 

000310 

# Т.І·Данюк 

, <=:? 

с-С Z І.Г.Лавер 

Н.І.ГнаТІОК ------......; 

І 

М.А.ПелИХ 
-----4!...---



N!! 
піп 

1 
1. 

2. 

3. 

4. 

.~. ...... 
Перелік основних засобів, що піДJUIГають списанню 

по кп «Броваритеплоенергомережа» 

. е..... ~ • - ....... .-
Назва OCHOB~OГO Інвеliтарний .. 

засобу' номер 
. 

2 3 
Шчильник газовий 1004 

Велосипеди 4562, 
4563 

Принтер сtpуйний 2664 
LexmanZ605 
Комп'ютер 2516 
Celeron 466 
Всього 

Причина списання 

4 
Морально застарі-

лий, не відповідає 

(dI~авилам обліку .. » 
Поламані рама та 

колеса,механічний 

знос деталей. 

Ремонту не підлягає. 

Вийшов з ладу. 

Ремонту не підлягає. 

Вийшов з ладу. _, 
Р . ~ емонту не П1МЯ~_ 

'... '.:»~ .... ~ • ~,. і •. ,Ї.· tj~~. ,.. с' 
!. ••• - .... ~ ..... --

" 

t/ c~ї:;'lи _ 
\\ р. \1.. . 

. .:;, '1 • 'І· ,. ' •. Q/J 

Первісна . 
ваРТІСТЬ 

(грн.) 

5 
18947,24 

450,00 

233,33 

3033,60 

22664,17 

Додаток 1 
доріmення 
Броварської міської ради 
від ~;! ~ f)~ Н!! H~-~OГ 

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

ваРТІСТЬ 

на (рік) 
01.04.07 
(грн.) 

6 7 8 
8478,3 10468,97 1999 

399,44 50,56 1999 

203,49 29,84 2004 

2600,71 432,89 2000 

11681,94 10982,23 



Подання: 

виконуюча обов'язки начальника 

Управління комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Т.І.Данюк 



N!! 
піп 

1 
1. 

2. 

Назва основного'-' 
-'. 

засобу 

2 
Автомашина ВАЗ 

21053 

Автомашина ВАЗ 
2107 

Всього 

~ 

Перелік основних засобів, що підлягають списанню 
:. _ по виконавчому комітету Броварської міської ради 

'-lнвентарний Причина списання Первісна . 
номер ваРТІСТЬ 

(грн.) 

3 4 5 
10510012 Підлягає списанню у 27795,00 

зв,язку з недоцільні-

стю ремонту. Віднов-

ленню не підлягає. 

10510019 Підлягає списанню у 18233,00 
зв,язку з недоцільні-
стю ремонту. Віднов-. 
ленню не ПІДЛЯгає 

--::-:.-: -.. 46028,00 
-' - '. ,~~ 

н" ,. \', 
/~/ :~: . " І: : " .,.. . :/ '::- (. ~ .,-. :;' . 

!. t. o~,.' ,.. ," \'. 

І · '" - ". , І ... . 
- І, о \~ , 

Додаток 2 
дорішеННJI 
Броварської міської ради 
від ~,. O",,;:r N!! ~,,( -h~ 

Знос Залишко- Надійшов в 
(грн.) ва установу 

вартість 
на (рік) 

01.04.07 
(грн.) 

6 7 8 
27795,00 0,00 1994 

18233,00 0,00 1997 

46028,00 0,00 

Міський голова 

Ї і .~, ~:'i' , ---,' J. .:" :", ~ \ 

~
' ОО .'. " -: 0\ О: 

.:.І. ,~ ~ - о ~
' G ') 1:1: 
_ с\ ,,---/ ... : (і.: І . В.О.Антоненко 

• (;:. ..~ о,' 
І "о • n «-.. ,.' .. со J /' 



Подання: 

виконуюча обов 'язки начальника 

у правління комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Т.І.Данюк 

CO'----=--=_-~-I=.:--- С.М.Возняк 



N!! Назва основного 

піп засобу 

1 2 
1. Доріжка килимова 

2хЗ,6 

2. Доріжка килимова 
2х4,5 

3. Доріжка килимова 

3х2,5 

4. Доріжка килимова 

3хЗ,2 

5. Доріжка килимова 

3х6,0 

Перелік основних засобів, що підлягають списанню 

по виробничому управлінню комунального господарства 

Інвентарний Причина списання Первісна 

номер вартість 

(rpH.) 

3 4 5 
1046 Розпущені нитки, 123,00 

витерта поверхня 

1047 -«- 155,00 

1039 -«- 114,00 

1042 -«- 145,00 

981 -«- 272,58 

Додаток 3 . 
ДОРlшеНWI 

Броварської міської ради 
від I'~~ Р~N!!,d',L-?,'р-OF 

Знос Залишко- Надійшов в 
(rpH.) ва установу 

вартість 

на (рік) 
01.04.07 
(ГРН.) 

6 7 8 
123,00 0,00 1986 

155,00 0,00 1986 

114,00 0,00 1986 

145,00 0,00 1986 

272,58 0,00 1986 



6. Трибуна дерев'яна 219 Потрухлета 1616,00 1616,00 0,00 1985 
прогнили деталі та 
з 'єднання елементів 
конструкцій. 

7. Портативна 651 Морально застаріла. 1775,00 1775,00 0,00 1998 
радіостанція в Розбита, несправна. 

комплекті 

8. Ставок 185 Зігнyrий вал, 470,00 470,00 0,00 1981 
деревообробний електродвигун не 

працює, вийшов з 

ладу ротор. 

9. СтавокДЛJI 43 Зігнyra станина, 653,00 653,00 0,00 1950 
cтpyгaнНJI розбитий вал. 

Морально заста,,-ілий 

10. Бетонозмішувач 18 Розірваний корпус 193,00 193,00 0,00 1987 . 
редуктора, корозm 

ємності змішувача. 

11. Мотопилка SТIL 1086 Розбито посадочне 2276,67 1357,24 919,43 2004 
МS250 

. . 
МІсце ПІдшипника, 

зігнyrий колін вал, 
тріщина блоку. 

12 Колонка заправна 1091 Згорів 1400,00 604,26 795,74 2004 
електродвигун, не 

працює лічильник 

13. Автомашина 443 Корозія кузова, рами, 18529,20 15760,68 2768,52 1987 
сміттєвоз КО 413 тріщина блоку 

- двигуна, ремонт 

недоцільниЙ. 



14. Атокатафалк КАВЗ 471 

15. Туалет по бlн 
вул.Київській , 

:. . 
О. . . - .: .... . .. -.- . : .... 

. 

16. Автопавільйон по бlн 
вул.КиївськіЙ зуп. 

<<ІІорошинка» 

17. Автопавільйон по бlн 
вул. Київській зуп. 

«5-та ШКОЛЮ> 

Разом 
-

Міський голова 

Корозія кузова, рами, 

знос ходової частини 

тадвигуна. 

Знаходиться в 

аварійному стані, 

становить загрозу .. 
життю людеи, 

екології, забруднює 
навколишнє 

середовище. 

Знаходиться в ава-. .. . 
Р1ИНОМУ стаю, та в 

зв'язку з будівницт-

вом нового. 

Знаходиться в ава-. .. . 
Р1ИНОМУ стаю, та в 

зв'язку з будівницт-

вом нового. 

-. - .... 
~ .\~. , 

43928,86 42206,68 1722,18 1991 

78636,00 33733,00 44903,00 1980 

2158,50 2158,50 0,00 1975 

2158,50 2158,50 0,00 1975 

1546Q4,31 103495,44 51108,87 

В.О.Антоненко 



Подання: 

виконуюча обов'язки начальника 

у правління комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Т.І.Данюк 

_~ __ ~~-=;;.;. ..... С.М.Возняк 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
YDPАВлюmнЯКО~иоівЛАСВОСП 

07400, м.Бровари. вуn.Гaraріиа,IВ, т. 5-10-63 

Від 11 .. () І/. J.,()j)~ N!! Mr 
HaN!! за ------- -----------

Секретарю міської ради 
І.В.Сапожко 

ПОДАННЯ 

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварсы�оїї 
мїсы�оїї ради в квітні 2007 року наступні питання: 

1. Про надання дозволу комунальним підприємствам та установам па 
списання основних засобів, що перебуваlOТЬ у них на балансі. 

2. Про надання дозволу на безоплатну передачу управлінню освіти 
автобусу БАЗ - А- 079.20 «Турист», що перебуває на балансі виробничого . 
упраВЛІННЯ комунального господарства» . . 

з,:.Про безоплатн~ прийняття у комунальну власність територіальної 
грома!и м.Бровари жи:глового фонду, що перебуває на балансі Київського 
обласного державного підприємства по племінній справі в тваринництві 
"Київське облдержпідприємство" . 

4. Про безоплатну передачу на баланс об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «Зв'язківець-2006» житлового будинку по 
вул.l.Сірка,7, що перебуває на балансі кп «Служба замОВНИКа». 

5. Про призначення балансоутримувача І-П під'їздів будинку по 

вул.ОлімпіЙські~,6. 

t 
6. Про встановлення пільгової орендної плати. 

7. Про затвердження переліку. об"єктів комунал~~ої власн~сті 
територіальної громади м.{)ровари, що ШДЛЯГаІОТЬ приватизацll у 2007 рОЦІ. 

ВИІ(ОНУІоча обов'язки начальника. 
Управління комунальної влаСНОСТІ 

{/ 
'. Т.І.Дашок 



' .. --. . 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 

ВИРОВНИЧЕУПРAWПННЯКО~НОГОГОСПОДАРСТВА 

07400, М. БроваРll, вуn. Шевченка, 2а, ТCJI. (294) 5-96-72 

г 
HI~ _________ Bm __________ _ 

г 
МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

~ 
АНТОНЕНКУ в.о. 

Про надання дозволу 

насписання основних засо 

~~ 
ШАНОВНИЙ ВІКТОРЕ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ! 

Броварське виробничеуправління комунального господарства 
просить надати дозвіл на списання основних засобів, які прийшли в 
непридатність і іх ремонт є недоцільним. 

Перелік основних засобів для списання додається. 

Начальник ВУКГ С.О.Орлов 

Гол. бухгалтер Л.Д.Яворська 

• 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоі ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
07400, М. БроваРІІ, КllіВСlокоі обпасті, вул. Незалежності, 2 
тenlфакс 5-21-37 КОД 22202690 

J./I-, ().3. IJ/ D 11f';'" 
•••••••••••••••••••••••••••••• J(L ••••••••••••• 

HaN! •....•••..........•...•.... за ........... . ~ ~icьKOMy голові 
, .... -:1 

Про знесення туалету 

по вул .. Київсь ій N!!.N!!l~~ ~ijJHeHКY В.О. 
~ ",#" (J 

(Z) 
~овиий· ,.,.' ...... -

2:-40)~ 
Нарадою від 22.03.2007р., яка відбулась під головуванням заступника 

міського голови Руденка В.В., було прийнято рішення щодо виконання робіт по 
благоустрою земельної ділянки по вул .. КиївськіЙ, N!!.N!!155-157, на якій 
розташований громадський туалет, та прилеглої до неї території. 

Постійне підтоплення вказаного району призводить утримання вказаної 

споруди до невідповідності гігієнічним показникам та вимогам Державних 
санітарних правил планування та забудови населених пунктів Н!!173 від 

19.06.96р .. 
для знесення туалету по вул .. КиївськіЙ в межах номерів 155 та 157 

просимо вирішити питання списання туалету як основного засобу, який 
знаходиться на балансі Виробничого управління комунального господарства. 

з повагою 

Начальник відділу 

Хребтова 
5-32-49 

М.М.ЖдановськиЙ 

-----~--I 
f " '::,:: І' ;~\!.Sl( 
І {оо... '.1. J?t г ~M .. ~'.1 І" -(t,)J 7';' ;.J 

o~ ~. - r1!() 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 

ВИРОБНИЧЕ УПРAВJIIННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
07400, М. БроваРII, вуn. Шевченка, 2а, 1'CJI. (294) 5-96-72 

г 
НаНе _____ Від _____ _ 

МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

АНТОНЕНКУ В.О. 

~~~eY 
mАНОВ ..... Н"ІІ'Уи~й ВІКТОРЕ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ! 

Виробниче управління комунального господарства просить Вашого 
. дозволу на списання двох автопавільйонів на автозynинках «Порошинка» 
та «5-та школа» по вул. Київській, в ЗВ"ЯЗКУ З будівництвом нових сучасних, 
так як існуючі знахОДJ1ТЬся в аварійному стані і мають непривабливий 
естетичний вигляд. 

Остаточна балансова вартість одного автопавільйону - 2158,50 грн , 
загальна вартість двох автопавільйонів складає - 4317 грн. 

3 повагою, 

Начальник ВУКГ 

Бик. CepДJOK Н.О. 
4-94-81 

С.О.Орлов 

МТ ........... "',..,..·IСІІМр. ..... ,., ..... ,. 

що 



".fc,JJ"'" 

."".~~ 
(/:5 

в конуючому обов 'язки 

в зв' язку з неможливістю подальшої експлуатації автомобілів, які 

вичерпали встановлений ресурс експлуатації та недоцільністю проведення 

ремонту прошу розглянути питання про списання автомобілів: 

1. ВАЗ 21053 державний номер 300-43 км перебуває на балансі з 

30.08.1994р. 

2. ВАЗ 2107 державний номер О 14-66 км перебуває на балансі з 04.03. 1997р. 

Керуючий справами виконкому ~(,IC.C.~-~ в.п. Дворський 

\ 

8р,.. 

,.. 
~. ~ .-

IІI 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киТвськоJ ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА " 

Р/р 2600400285600 І Броварська філія АТ "УкріllбаttК" МФО 321808 Код ОКПО - 13711949 
07400, КIІТВСЬка область, м.БроваРIІ, вул.Грушевського ,За 
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" СПllсанн~их засобів, 

Міському голові 

Антоненку в.о . 

кп "Броваритеплоенергомережа" просить Вашого дозволу на списаliНJf 
9СНОВНИХ засобів, які непридатні до подацьшої експлуатації та не підляг~ють . , 
ремонту. 

о. Перелік основних засобів додається .. 

з повагощ 

Директор 

Гол.бухгаJlтер 

. . .. . 

О.В,Коршак 

"Q,Р,БудіJlова 
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