
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про безоплатну передачу необоротних активів 
з балансу управління житлово - комунального І 

господарства Броварської міської ради на баланс 
комунального підприємства "Служба Замовника" 

Розглянувши подання управління житлово - комунального господарства 
Броварської міської ради від 11.12.2008 р. N!!02-5ЗЗ, керуючись Законом України 
"Про оподаткування прибутку підприємств" , наказом Міністерства фінансів 
Украіни від 30.09.2003р. N!!561 " Про затвердження методичних рекомендацій з 
бухгалтерського обліку основних засобів", наказом Державного казначейства 
Украіни від 17.07 .2000р. N!! 64 "Про затвердження Інструкції з обліку основних 
засобів та інших необоротних активів бюджетних установ" та ст.60 Закону 
Украіни ''Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

вирішила: 

1. Безплатно передати з балансу Управління житлово - комунального 
господарства Броварської міської ради (далі - УЖКГ) на баланс 
комунальному підприємству "Служба Замовника" (далі кп - "Служба 
Замовника") вартість необоротних активів, а саме: 

1.1 Реконструкція даху житлового будинку по вул.Енгельса,2 в м.Бровари на 
суму 87400,00 грн. без пдв. 

1.2 Реконструкція даху житлового будинку по вул.Постишева,1 в м.Бровари 
ва суму 196297,00 грн. без пдв. 

1.3 Реконструкція даху житлового будинку по вул.Шевченка,6 в м.Бровари на 
суму 106208,00 грн. без пдв. 

1.4Реконструкція даху житлового будинку по вул.Седова,2 в м.Бровари на 
суму 129158,00 грн. без пдв. . . 

1 5Р · 'І'nового будинку по ВУЛ.ДіМІтрова,4 в м.Бровари на · еконструкцlЯ даху жи ,,~ 

суму 142260,00 грн. без пдв. . 
1 6Р . 'пового будинку по вул.ГагаРІна,2 в м.Бровари на · еконструкцlЯ даху жит,,~ 

суму 252243 ОО грн. без пдв. 67 ( )' 
1 7Р '. ,пового бvДИНКУ по вул.Короленко, проект в 
· еконструкцlЯ даху ЖИТ,,~ .І'пдв 

Б 6668 ОО грН. без . 
1 М. ровари на.суму , го бvдинку по вул.Енгельса,10 в м.Бровари на 
.8 РеконструкцІЯ даху житлово .І' & 

суму 410822,00 грн. без пдв. .' ~J:::~ 
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1.9 Реконструкція даху житлового будинку по вул.Енгельса,4 в м.Бровари на 

суму 457186,00 грн. без пдв. 
1.10 Реконструкція rypтожитку по вул.Гагаріна,12 в м.Бровари на суму 

250518,00 грн. без пдв. 

1.11 Технічне переоснащення вузлів обліку електроенергії мереж 
зовнішнього освітлення на суму 73352,00 грн. без пдв. 

1.12 Утеплення зовнішніх стін житлового будинку по 
вул.ЧеРНJIXовського,23-а в м. Бровари на суму 547929,00 грн. без пдв. 

1.13 Реконструкція приміщення Пенсійного фонду по бульвару 
Незалежності в м. Бровари на суму 29166,00 грн. без пдв. 

1.14 Реконструкція вбудованого теплового пункту та системи опалення в 
житловому будинку по вул.Короленко,54б в м.Бровари на суму 198401,00 
грн. без ПДВ. 

1.15 Реконструкція системи опалення в житловому будинку по вул. 
Черняховського, 21а на суму 174398,00 грн. без пдв. 

1.16 Реконструкція зливної каналізації від вул.Київська,172 до вул. 
Андрєєва,129 в м.Бровари на суму 156139,00 грн. без пдв. 

1.17 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення парку "Перемога" в 
М.Бі)QВ~РИ на суму 259 230,00 грн. без пдв. 

2. УЖКГ та кп "Служба Замовника" провести передачу вищезазначеної 
вартості необоротних активів. 
з. Відділам бухгалтерського обліку УЖКГ. та. кп "С~ба . 
Замовника" відобразити в бухгалтерському оБЛІку ЗМІНИ У складІ ваРТОСТІ 
необоротних активів в установленому з~конодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника 

міського 
голови Голубовського г.п. 

Виконуючий обов' язки 
міського голови -
секретар Mi~ЬKOЇ ради 

І.В.Сапожко 



Подання: 

- виконуюча обов' язки начальника -
заcrynник начальника ynравлїШІЯ житлово -
комунального господарства ~~~~ 

Погоджено: 

- заступник міського голови ~i 
-----I-~ Г.Л. Гo~ 

- начВАЬНИК ЮРИДИЧНоro 
відцілу 

" с"') 

~ І.Г. Аавер 

---- начальник: ЗВl'llAЬИоro відділу ~ 
Н.І.ГнатюХ 

- заcтytIни:к голови КОмісії з ПИТань 
l(Оl.nrиаль " -.. J...... НОІ власності ~ Приватизації 

----r-F-It\j'--_ Ю.А.Сер~ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУвськоІ ОБЛАСТІ 

Управління XCI�TJIOBO-lсомунаJlЬНОГО господарства 

КлопотанНЯ 

Шановний Ігоре ВасJ.ШЬОВИЧУ{ 

Виконуючому обов' ЯЗЮ·І 
Міського голови -
секретарю ради 

Сanожку І.В. 

Просимо Вас зняти з розгтщу порядку денного чергової сесії наступні питання : 
I.Про безоплатну передачу вартості об'єктів незавершеного будівництва з балансу 
управлінНJI житлово-комунального господарства Броварської міської ради на баланс 

комунального підприємства "Бровари - Флора" 
2. Про безоплатну передачу вартості об'єктів незавершеного будівництва з балансу 
управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради на баланс 
комунального підприємства" Броваритепnоенергомережа" 

та внести зміни в назву рішення 

З. Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу управління житлово
комунального господарства Броварської міської ради на баланс комунального 
підприємства "Служба замОВНИка" 

З повагою. 
Заступник начальника управління А.П. Смалько 
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