
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про надання дозволу комунальному І 

І 

підприємству «Служба замовник&» на 
списання основних засобів, що перебувають у 
нього на балансі 

Роз\JUlНУВmи звернення комунального підприємства «Служба замовник&» 
від 04.08~008 N!! 2010, керуючись пунктом 5 cTaтri 60 Закону Украіни ,,про 
місцеве самоврядування вУкраїні", враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної ~aCHOCTi та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на списання основних засобів, що перебувають на балансі . ' 
кп «Служба замовника» згІДНО з додатком. .,-

2. Керівникові вказаного комунального підприємства відобразити в 
бухгалтерському обліку зміни в CКJIaдi основних засобів на підставі актів на 

списання. 

з. Контроль за виконанням цього рішення ПОКJIасти на заступника 

міського голови Андрєєва в.о. 

Виконуючий обов' язки міського 
голови - секретар ради 

і . 
І \ 

І.В.Сапожко 



Подання: 

Заступник начальника Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник . 
МІського голови 

- начальник Юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- заступник голови комісії з питань 
комунальноївласносri 
та приватизації 
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N! Назва основного 

піп засобу 

1 2 
1. Зовнішнє 

освіТJIення по вул. 

Киівській О,4км 
В тому числі: 
210ПОРа, 

42 світильника 
«Сінтро», 

860мкабemo 

2. РозЧИННИЙ вузол 

3. Кран <dIioHep» 

Перелік основних засобів, що підлягають списанню 
по кп «Служба замовника» 

Інвентарний Причина СПИСaннJI Первісна . 
номер ваРТІСТЬ 

(грн.) 

3 4 5 
В зв'язку з 100276,06 . 

реКОНСТРУКЦІЄЮ 

дорог.и,част.ковим 

демонтажем зовні-
. нього освітлеНWI та 

заміною його на 
нове. 

2014 Зношений фізично та БІв 
морально застарілий. 

30056 Морально та фізично 634,00 
зношений. Ремонт до оцінка в 

недоцільНИЙ. 2003р 

Додаток 

дорішеННJI 
Броварської міської ради 
від d.rJP t?c$N!! ,!U-? -4:t-P.:P , 

Знос ЗалИПП(. Рік 

(грн.) 
. 

ваРТІСТЬ введення в 

на ексІШУ-

01.08.08 
. 

атацlЮ 

(грн.) 

6 7 8 
100276,06 2002 

1985 

331,24 302,76 1974 



4. Бетонозмішувач 30073 Деформація корпусу 683,00 356,83 326,17 1985 

4БС-4604 тапmеків. дооціИІсав 
2003р 

5. Газонокосарка 30237 Спрацьована гільЗ0- 2915,00 1451,14 1463,86 2003 
порпmева група, 

блок двигуна, ремонт 

недоцільНИ'Й. 

6. Насос EL МА VE 30417 Розбиті посадочні 1075,00 459,02 615,98 2006 
RSM5/25 гнізда підПІИІІВИКів, 

корпус насоса. 

7. Мотокоса SOLO 30444 Спрацьована гільзо- 1956,67 687,81 1268,86 2006 
(пo.nyпpоф.) порmнева група, 

ДВИГУН. І 

8. Реєстратор 1069, Модель морально 1012,92 х2 = О 2043,84 2002 
розрах.операцій 1070 застаріла. Від 2043,84 

<сКроха» неналежних умов 

зберігання 
ВнУТРішня корозія. 

9. Світлова 1,2,3,4,5,6,7,8, В зв'язку з 1670,00 хІІ 8867,21 9502,79 2005 
конструкція 9,10,11. реконструкцією = 18370,00 . 

дороги, до подальшої «корона з ЗІрками» 
~ ::;:=.~, 

експлуатації А oJ.г.:'i~ ....... 

непРидатні If... "і • \ о' Ї/ 4.:1. -~.. \ 
Всього f/ ф ·.rJ; : ~\tJ~Зj$7 \\ 12153,25 115782,32 

;;~t І . '\' ~ " ~), s ... 1 '""1-1 ~., І·. 

~.,t.' -...:? ' .' .... '" -,. ),. /} 
~- '. 

Виконуючий обов'язки міського голови ... секретар ради ~. '" rJ .:.' · -еіод І.В.Сапожко '. ~.7 
'\0 



Подання: 

Заступник начальника 

УправлінНJI комунальної власності Т.1.Дашок 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови __ ~~~I..o.-_ В.О.Андрєєв 
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