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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
І 

І г Про поповнення статутного фонду 
комунального підприємства "Служба Замовника" , 

РОЗГJUlнувши подання управління житлово - комунального господарства 
Броварської міської ради від 11.12.2008 р. Н!! 02-532 , керуючись Законом 
України "Про оподаткування прибутку підприємств", наказом Міністерства 
фінансів України від 30.09.2003р. Н!!561 " Про затвердження методичних 
рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів" , наказом Державного 
казначейства України від 17.07.2000 р.Н!! 64 "Про затвердження Інструкції з 
обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ" та 
ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, 
MiCЬKap~a 

вирішила: 

1. Передати з балансу Управління житлово-комунального господарства 
Броварської міської ради (далі - УЖКГ) для поповнення статутного фонду 
комунального підприємства "Служба Замовника" (далі - кп " Служба 
Замовника") вартість необоротних активів, а саме: 

1.1 Улаштування сміттєвого майданчика по вул.Короленко,50 в м.Бровари на 
суму 17900,00 без пдв. 

1.2 Улаштування сміттєвого майданчика по вул.Королеико,54 в м.Бровари на 
суму 28237,00 без пдв. 

1.3 Улаштування сміттєвого майданчика по вул.Королеико,64а, 64б в 
м.Бровари на суму 31439,00 без пдв. 

1.4 Улаштування cMiтrЄBoгo майданчика по вул.Короленко,68,68а,68б в 

м.Бровари на суму 47094,00 без пдв. . 
1.5 Улаштування сміттєвого майданчика по вул.Черюоовського,17 в 

м.Бровари на суму 15778,00 без пдв. . 
1.6 Улаштування cMiтrєвoгo майданчика по вул.ЧерняХ1ВСЬКОГО, школа Н!!10 в 

м.Бровари на суму 12533,00 б~з пдв. 
1 7 У ання сміттєвого маиданчика по вул.Кутузова,20/2 в м.Бровари 
. лаштув 

на суму 22462,00 без пдв. · 
1.8 Улаштування сміттєвого майданчика по вул.Красовського,6а в м.Бровари 

на суму 17452,00 без пдв. 
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1.11 Улаштування cMiтrЄBoгO майданчика по вул. Енгельса,8 в м.Бровари 
на суму 8644,00 без пдв. 

1.12 Улаштування cMiтrЄBoгO майданчика по вул. Енгельса, 1 О в м.Бровари 
на суму 14028,00 без ПДВ. 

1.13 Будівництво дитячого майданчика по вул.Черняхівського,13а в 
м.Бровари на суму 18890,00 без пдв. 

1.14 Будівництво дитячого майданчика по вул.М.Лагунової,13а в м.Бровари 
на суму 26446,00 без ПДВ. 

1.15 Будівництво дитячого майданчика по вул.Гагаріна,8-1 О в м.Бровари 
на суму 12990,00 без пдв. 

1.16 Будівництво дитячого майданчика по вул.Короленко,47 в м.Бровари 
на суму 23347,00 без пдв. 

1.17 Будівництво дитячого майданчика по вул.Незалежності, 12, 12а в 
м.Бровари на суму 10722,00 без пдв. 

1.18 Будівництво дитячого майданчика по вул.Гагаріна, 23 в м.Бровари 
на суму 20441,00 без пдв. 

1.19 Будівництво дитячого майданчика 
м.Бровари на суму 10984,00 без пдв. 

1.20 Будівництво дитячого майданчика 
м.Бровари на суму 11525,00 без пдв. 

по вул.Красовського,15-19 в 

по вул.Білодубравна,2 в 

1.21 Будівництво дитячого майданчика по вул.Черняхівського,19 в 
м.Бровари на суму 18816,00 без ПДВ. 

1.22 Будівництво дитячого майданчика по вул.Короленко,б8 в м.Бровари 
на суму 30138,00 без пдв. 

1.23 Будівництво дитячого майданчика по вул.Грушевського,17-17б в 

м.Бровари на суму 17280,00 без ПДВ. 
1.24 Будівництво дитячого майданчика по вул.Гагаріна,9 в м.Бровари 

на суму 10416,00 без пдв. 
2. УЖІ<Г БМР та кп "Служба Замовника" провести передачу вищезазначеної 

вартості необоротних активів. 
б . УЖІ<Г та КП" Служба 3. Відділам бухгалтерського о ЛІКУ .. . 

Замовника" відобразити в бухгалтерському облІКУ ЗМІНИ У складІ вартості 
необоротних активів в установленому зако~одавством порядку. .. 

4. кп "Служба Замовника" внести ЗМІНИ дО статутно.го фонду на ПIДСТ~1 
актів приймання - передачі вартості необоротних аКТИВІВ, вказаних в ІІУНКТ1 1 

даного рішення. . 
4. Контроль за виконанням даного РІшення покласти на заступника 

міського голови Голубовського г.п. і. .2; Н ;~ 
~~1&- \ 0,..,# * ~,"" u Ф 

Виконуючий обов'язки '(1 03° ". ~ !1 ~~ "O~ 
міського голови - t(._ \ \" І а ~ 
секретар міськоі ради \'\\' . ~ "ь 

'\ ~ ~ о.·., 
\ ~ ~ ~ 
',~ •. 9, .,., ",(І 

'. .. .tJ •• . , .;,-- .... ! • .. .,.. . . ",,~:- .-:-. .. 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Виконуюча обов 'язки начальника управлінНJ( 
житлово - комунального господарства _~~~~:::..._ А.П. CMaJ1hliQ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови ____ +-~г.П.голуБОВсьКl 

Начальник юридичного відділу ~ _____ І.Г. Лавер 

• 

Начальник ЗВI'ВnЬиоro відділу ~ Н.І. Гнатюк 
-

Заступник голови постійної 
комісії з питань комунальної 
вnаеиоетітаприватизацu __ -+-~IIL-_Ю.А. СердюК 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоІ ОБЛАСn 

Управпіннв ЖИТJJово-комунаJJЬНОГО господарства 

07400, Киівська область, 1\1. БРОВВРІІ, вул. Грушевського, 1, т/ф 6-04-13, т. 5-10-16 

Від ".I§.;).oor Н!! оа ·5 O~ 
НаН!! за ----

Про розгляд проекту рішення 

В.о. міського голови -
секретарю Броварської 
міської ради 
Сапожку І.В. 

КЛОПОТАННЯ 

Шановний Ігоре ВаСИJJЬОВИЧУ! 

з метою впорядкування в бухгалтерському обліку основних засобів та 

інших необоротних активів кп «Служба замовник&» прошу Вас винести на 
розгляд Броварської міської ради проект рішення «Про поповнення статутного 
фонду кп «Служба замовника» 

З повагою, 
Заступник начальника управління А.П. Смалько 
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