
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про HaдВННJI дозволу комунальному 
п~иємству <<Броваритеплоенергомережш) 
на списанWl основних засобів, що 
перебувають у нього на балансі 

РозгJIJIНYВШИ звернеННJI комунального підприємства «Броваритепло
енергомережш) від 14.08.2008 N!! 03-1327, керуючись пунктом 5 статті 60 
Закону Украіни "Про місцеве самоврядувВННJI в Украіні", враховуючи 
рекомендації комісії з питань комунальної власностї та приватизації, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на списання основних засобів, що перебувають на 
балансі кп <<Броваритеплоенергомережа» згідно з додатком. 

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

списання. 

3. Контроль за виконaнНJIМ цього рішеННJI покласти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари . 
від І? f).f ~~ 
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І.В.Сапожко 

.. .. . ' 

.. ; ti 



aвniввЯ Подання: начальник Упр . 
комунальної власноСТІ 

пОГОДЖЕНО: 

-заступних 

міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відцїлу 

- заступних голови комісії з питань 

комунальної власності 
та приватизації 
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Перелік основних засобів, що підлягають списанню 

--- КIl«Б ..... ---.... ---------.... ---._-.... --_.-. 
N!! Назва основного Інвентарний Причина списанни Первісна 
піп засобу номер вартість 

(грн.) 

1 2 3 4 5 
1. Насос К 45/30 2319 Послаблені поса- 869,01 

дочні місця робочого 
колеса, корпуса, ва-

лу. Ремонту не 

підлягає 

2. Комп'ютер АМД- 2497 Не працюють- 2095,65 
486 материнська плата, 

модуль пам' яті, 
вінчестер. Ремонту . 

не П1ДJUlГає. 

3. Насос К 45/30 1971 Послаблені 132,29 
посадочніNdсЦJI 

робочого колеса, 
корпуса, валу. 

І Ремонту не підлягає. 

Додаток 

дорimеввя 
БРОВ~RСЬКОіNdСЬКО!R~ 
від 1r.1J9. aj; N!! J'6 ~";"5-a" 

І 

Знос З8JIИП1l(. Рік 

(ГРН.) 
. 

ваРТІСТЬ введеввяв 

на експлу-

01.09.08 атацію 

(гp~.) 
6 7 8 

869,01 0,00 2000 

1832,05 263,60 1997 

120,65 11,64 1990 



1 2 3 4 5 6 7 8 ! 

4. Насос К 80-65-160 2159 -«- 157,00 121,68 35,32 1995 
5. Компенсатор 2434 Повністю покритий 136,96 1134,89 23,07 1987 

І 
сальвиковий ДУ- корозією. Фізично І 

400 зношений. І 

6. Компенсатор 2409 -«-- 201,56 163,52 38,04 1988 І 

І 
С8JIЬииковиі ДУ- j 500 

7. Компенсатор 2410 -«- 201,56 165,44 36,12 1988 
І 

сальииковий ДУ-

500 
Всього 1:--~.,; ~-""'" ~ 3386,24 407,79 
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Подаиии: 

начальник Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міСЬКОГО голови 

-~fI!!1I-Jr,r-e.~--- К.О.Возвюк 

--....;;......:.--11---- В.О.Андрєєв 



m 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київська! ОБЛАСТІ 
'УПРАВJnНВЯ КОМУНАльної ВЛАСНОСТІ 

07400, М.Броварlt, вуп.Гагаріна. 18; тenlфакс 8 (04494) 5-10-63 

Від IJ 3. /J9.,2d)j Н!! ,~i 
НаХ! за ----- Виконуючому обов 'юки 

міського голови

секретарю Броварської 
міської ради 

()!;. 

w Сапожку І.В. 
09. () IJ 

ПОДАІПІЯ 

УправліНIUI ко альної власності подає на розгляд сесії Броварської 
міської ради в вересні 08 року наступні питання: 

1. Про надання дозволу комунальному підприємству 
«Броваритепломережа» на списання основних засобів, що ЗН8ХОДJIТЬся у 
нього на балансі. 

2. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 27.12.2007 
Н!!565-31-05 <<Про надання дозволу на безоплатну передачу вартості 
реконструкції кінотеатру ім. т.г. Шевченка по вул. Київській, 155, м. Бровари, 
що перебуває на балансі відділу капітального будівництва Броварської міської 
ради». 

3. Про надання згоди на безоплатне прийнятrя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари гуртожитку по вул. Кутузова, 1 О, щО 
перебуває на балансі ЗАТ «Броварський деревообробний комбінат». 

4. Про надання згоди на безоплатне ПРИЙНJlТl'Я у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари складу військового містечка Н!!201, щО 
перебуває на балансі Київського квартирно-експлуатаційного управління. 

5. Про встановлеННJI пільгової орендної плати. 
6. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 

26.06.2008. N9 765-38--05 "Про надання дозволу комунальному підприємству 
"Служба замовника" на відчуження 33/50 частини будинку, сараю та гаража 
по вул. Старотроїцькій, 132-б, що перебувають у комунальній власностї 
тери~ріальної громади м. Бровари" 

Начальник Управління 
комунальної власності К.О.Вознюк 
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