
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про надання дозволу на списанНJI та беЗОІШатиу 
переда:r Основних засобів, що знахОДJIТЬСJl на 
балаНСІ Комунальних установ 

11 

Розгmmyвmи звернення Навчально-виробничого центру творчості молоді від 
24.04.2007 N!!2З, та управління економіки від 08.05.2007 N!!З-1І171, керуючись 
пунктом 5 статті БО Закону Украіни ,Дро місцеве самоврядуванни в Украіні" та 
Законом України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної 
власності", враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІПІИ,JIA: 

1. Надати дозвіл на списання основних засобів, що перебувають на балансі 
Навчально-виробничого центру творчості молоді згідно з додатком 1. 

2. Надати дозвіл на безОІШатну передачу з балансу управління економіки 
Броварської міської ради на баланс комунального підприємства <~ровари
ФJIОРІ» стінки меблевої, інвентарний номер 1 06000 1, ЗaJIИllП(ова ваpnсть 0,00 
гри. 

2. Списання та передачу вищевказаних основних засобів оформити згідно з 
Вимогами діючого законодавства. 

з. Контроль за викон8НЮІМ .~WiЩе~ покласти на заступника міського 
ГОJIОВИ ВозНJП(8. С.М. * 'о і- о І О (J" * 
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Подавви : виконуюча обов'язки . 
начальника Управління 
комунальної власносТЇ 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

-заступник 

міського голови 

(). ...: нач8JIЬlIИItOOридичного відділу 

- иачальник загального відділу 

- голова комісії з питань 
комунальної власиості 
та приватизації 

000454 

~ Т.І.Давюк 

~~ ____ І.В.Сапожко 

• ВОЗJШ( 

J..JI. бчu~ 
a:-..~ I.Г.JIaвep 

~ Ш.ГJll1'l'lOiC 

'. 



N!! 
піп 

-" 
~ 

,,-[ 1 
1. 

2. 

3. 

4. 

: 
'. 

Назва OCHOBHOro " . .~, 

(~асобу'" . 
-.. . , . 

, . . 

2 
Системний блок 
МNDК-63 ОО 

( 

Системний блок 
AМD-266 

Системний блок с-
800 

Системний блок р-

Ш-450 

Всього 

Перелік основних засобів, що підлягають списашпо 
по Навчально-виробничому центру творчості молоді 

~~,~нтарний Причина списання Первісна . 
номер_ варпсть 

(грн.) 

3 4 5 
01380178 Несправна 2063,00 

материнська плата та 

оперативна пам'ять. 
Ремонтнемо~ий-

морально застарілий. 

01380264 -«»- 1735,00 

01380336 -(0)- 2131,50 

01380308 ~y; ~ їао. ~ 3123,75 
*'O~~h* \ 

'І trI b'r -Ф t\ I~ \~ ... Ф\ _ 9053,25 
'~I ca s 

Додаток 1 . 
до рппеВВJI 

Броварської міськоі ради 
від ~Y. а-; ~ N!! ~!J/-ril"~ 

Знос З8JlИlПI(о- Надійшов! 
(грн.) ва установу . 

ваРТІСТЬ 

на (рік) 

01.05.07 
(ГРН.) 

6 7 8 
2063,00 0,00 1998 

1735,00 0,00 1999 

2131,50 0,00 2001 

3123.75 0,00 2001 

9053,25 0,00 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

01400, м.БроваРIІ, вул. Гагаріна, 18, То 5-10-63 

Biд~ ____ _ 
НаН!! за 

-----."j~ 

·1 
оо 

·1 

О. 

о i~' 

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської : 
міської ради в травні 2007 року наступні питання: 

1. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари автодоріг по бульвару Незалежності та по 

вулиці Металургів, що перебуваЮТІ) на балансі Казенного заводу порошкової 

металургії. 
2. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власпіс·rь 

територіальної громади м.Бровари гуртожитку по вул. Енгельса 1 Об, що о:: 
перебуває на балансі ЗАТ «Дарницьке ремонтно-будівельне управління)~. . і' .. !' 

з. Про реєстраціlО договорів КУllівлі-продажу. \~~t 
4. Про надання дозволу на списаllНЯ та передачу основних засобів. ,'.<)1 

ВИКОН)'lоча обов'язки началЬНИlса 

Управління комунальної власності Т.І.ДанJOК 
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