
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киівс~коl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про надання дозволу комунальним І 
підприємствам та організаціям на списання 
основних засобів, що перебувають у них на 
балансі 

Розглянувши звернення комунального підприємства «Броваритеплоенерго

мережю) від 09.04.2008 Н!! 03-601, фізкультурно-оздоровчого закладу 
<d1лавальний басейн «Купавю) від 26.03.2008 Н!! 14, та навчально-виробничого 
центру творчості молоді від 13.05.2008 Н!! 54, 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. Надати дозвіл на списання основних засобів, що перебувають на балансі 
таких комунальних підприємств та організацій: 

1.1. Комунальному підприємству «Броваритеплоенергомережю), згідно з 

додатком 1. 
1.2. Фізкультурно-оздоровчому закладу «ІІлавальний басейн <<Купавю), 

згідно з додатком 2. 
1.3. Навчально-виробничому центру творчості молоді, згідно з додатком 3. 
2. Керівникам вказаних комунальних підприємств та організацій 

відобразити в бухгалтерському обліку зміни в складі основних засобів на 

підставі актів на списання. 
3. Контроль за виконанням цього асти на заступника міського 

голови Андрєєва в.о. * 'о 'l- о Т 

Секретар міської ради 

м.Бровари 
від ~!} h/.дrlMJ JPf)f,p. 
Н!! ~tl9?3~- ОО-

о , 
.В.Сапожко 

. ... ;,. ,. . ... 
.1 ." • 



ПоД&IІІIП: 

Вllкокуюча обов' ЯЗ~ 
иачвnьИИка упрaвnl~ 
комунальної власносТІ 

ПОГОДЖЕНО 

-заступник 

мїськоro голови 

- начальник юридичноro відділу 

- начальник загального відділу 

- заc:rynниx голови Комісіі з ПИтань 
комунanьної масності 
та приватизації 

000556 
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N2п1п 

1 
1. 

2. 

3. 

Назва основного 

засобу 

2 
Екскаватор єо-

2621В 

Мобільний телефон 
Samsung ХІ00 

Перелік основних засобів, що підлягають списанню 
по кп «Броваритеплоенергомережа» 

Інвеитарии Причина списання Первісна 

іномер 
. 

варnсть 

(грн.) 
. 

3 4 5 
2335 Корозія кузова. Зношені 29194,55 

мости, рама, коробка 
передач. Ремонт 

недоцільНИЙ. 

5250 Корозія мати, мікро 1300,00 
тріщини. Ремонту не . 

ПІдлягає. 

Автомобіль ІЖ-2715 4512 Повний знос ходової 35288,23 
час~ Ш'~нту не 
".:~:~ 

Всього //.,"} І "~ .,. і-9-·-_ о .. :r:' 65782,78 

V .. ~Y' г:-, ill~ q',,"1 .!~( 01 

Секретар міської ради ., і> уг,,- " о ~ ~ .~~ ,~' '" " ,~ • oh
l2JA_ 

......... ~J§ _ .. 

Додаток 1 
до рimевви місько~ади 
від~Ф.~2 ,?-,jl-OS 

--- -- - -

Знос З8JIИIIlI(. Рік 
(грн.) 

. 
ваРТІСТЬ введеНЮІ 

на в 

01.05.08 експлу-

(грн.) атацію 

6 7 8 
18647,24 10547,31 2000 БІв 

1988р. 

випуску 

1222,07 77,93 2003 

31667,00 3621,23 1993 

51536,31 14246,47 

І.В.Сапожко 



ЛоданнSJ: 

виконуюча обов'язки начальника 

Управління комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Т.І.Дашок 

___ -:..---J~_В.О.Авдреев 



N!! піп 1 

1 
1. 

Перелік основних засобів, що підлягають списamпo 

Додаток 2 
до рішеВНJI міської ради .. 
від.,t.9, arUlJPN!! :1tL9-39'..~5 

по фізкультурно - оздоровчий заклад «Плавальний басейн (<купава» 

Назва основного 

засобу 

2 
Автомобіль ВАЗ-

2106 

І Іввеитарни І 
й номер 

з 

10510001 

Секретар міської ради 

Причина списання 

4 

Первісна Знос . 
(грн.) ваРТІСТЬ 

(грн.) 

5 6 
6000,00 6000,00 

І.В.Сапожко 

Залишк. Рік 

вартість введення 

на в 

01.05.08 експлу-

(грн.) атацію 

7 8 
0,00 1978 



Подання: 

виконуюча обов'язки начальника 

Управління комунальної власностї 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Тl.Дашок 



N~п1п 

1 
1. 

з. 

. Назва основного 
засобу 

2 
Автомобіль Г АЗ-

5204 

Автомобіль ВАЗ-
2106 

Всього 

Перелік основних засобів, що підлягають списamпo 
по навчально-виробничому центру творчості молоді 

Інвентарни Причина списання Первісна 
... . 
иномер ваРТІСТЬ 

(грн.) 

З 4 5 
01510227 Корозія кузова. Зношені 22770,00 

мости,дв~,коробка 
передач, ходова частина, 

шини. Ремонт 

недоцільНИЙ. 

01510245 Повний знос ходової 1889,00 
частини, дв~a, 

короб~ п~е.едач. 
Корозія кузова,~~онт 

недоцільниі;4;~ 
1'1\ . ~r1' *~ 24659,00 

: • о, І ',:.: • .1 РІ tn 
, • оо '/~ ~ Ь 

Додаток 3 
до рішеВIDI міської ради 
Biддl~J4P К!! ?ое9-З'-О5 

Знос Зaлиmк. Рік 
(грн.) 

. 
варТІСТЬ введення 

на в 

01.05.08 експлу-

(грн.) 
. 

атацlЮ 

6 7 8 І 

22770,00 0,00 1985 

1889,00 0,00 1982 

24659,00 0,00 

Ceкneтan міської папи 

:\}" .~" 
~ '. \. ~: .. ~ .... 09 

ТJ~_r.япn'WlYn 
': :1 Л 'J 

~ -.;: ~ 



Подання: 

811 КОНУlОча об08' язки начальника 
Управління комунальної власностї 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Т.!.Дашок 

____ ~~~_B.O.Aвдpєєв 



БРОВАРСЬКА lVПСЬКА РАДА киІвСЬКОЇ ОБЛАСП 
УПРАВJIIВНЯ КОМУНАльної ВЛАСНОСТІ 

07400, м.Бровари, вуn.Гагаріна.18, Т. 5-10-63 

Від /.v. ()s-, oШJ& Н!! JJ tJ 
НаN! ___ за І fJ 

eA~ J. Міському голові 
~/II. 't~. r В.О.Антоненко 
$р t:1 L r 4'-f. o .. r.of 
f{Й ПОДАННЯ 

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської 
міської ради в травні 2008 року наступні питання: 

1. Про надання дозволу комунальним підприємствам на списання 
осн<?вних засобів, що перебувають у них на балансі. 

2. Про надання дозволу комунальним підприємствам на продаж 
основних засобів, що перебувають у них на балансі. 

з. Про затвердження типового договору оренди індивідуально 

визначеного (нерухомого або іншого) майна територіальної громади 
м.Бровари ( в новій редакціі). 

4. Про затвердження переліку об'єктів, що перебувають у комунальній 
власності територіальної громади м. Бровари та підлягають приватизації у 
2008 році. 

Виконуюча обов'язки начальника 
Управління комунальної власності 

... 

Т.І.Данюк 
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