
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про надання дозволу виконавчому комітету І 
Броварської міської ради на списання основних 
засобів, що перебувають у нього на балансі 

РозгJIJlИYВПІИ звернеНRJI виконавчого комітету Броварської міської ради від 
06.05.2009 Н! 2-53/395 та від 02.06.2009 Н! 2-53/480, керуючись пунктом 5 
eтaтri 60 Закону Украіни ,Дро місцеве самоврядування в Украіні", 
враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІшИЛА: 

1. Надати дозвіл на списання основних засобів, що перебувають на балансі 
виконавчого комітету Броварської міської ради згідно з додатком. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
Броварської міської ради відобразити в бухгалтерському обліку зміви в сЮІ8ДЇ 
основних засобів ва підставі актів на спиC8ВIIJI. 

3. Koвтpo~ за викоиаввям цього рimеИRJI ПОЮІасти ва заступника міського 
голови Руденка В.Б. 

Виконуючий обов'язки 
голови - секретар ради 

м.Бровари 

від "'5цrfkt JШ9',р. 
.N! ~~~-/-БV-CJ!) 

І.В.Сшожко 



ПОДАВВЯ: 

І 

НаЧВПЬВИl( Управління 
комунальної власносТЇ 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міСЬКОГО голови -

иачвльвик юридичного 

відділу-

начвпьвик загального 

відділу-

заступник roлови постійної комісії 
з mrraиь комунальної 
власності та приватизації _ 

000354 

-....I......f4~-- В.Б.РуДeJII 



N!! Назва основного 

піп засобу . 
о 

1 2 
1. Автомобіль БАЗ 

21074 

2. Світлове табло 

3. Електронвий 
ГОДИННИК 

Перелік основних засобів, що пiдЛяraють списанню 
по виконавчому комітету Броварської міської ради 

. 
Іввентарн Причина списaннJI Первісна . 
номер ваРТІСТЬ 

(грн.) 

3 4 5 
10510020 Повністю фізично зношений. 19954,00 

Ршмата~ов-с~на 
корозія; задній міст та кардан-

ний вал - пошкоджені зварні 
шви; двигун потребує 
капітального ремонту (ремонт 
недоцільНИЙ). 

10490570 Бийпша з ладу плата 49808,00 •. ' 
упрaвлiннJI блоком індикації, 
система пшм'яті та світлодіоди 

Ремонту не пiдmIraє. 
10490571 Обпmpна корозія елементів 7610,00 

систе~ .~ 

івфор ~~~~ u.~ ~ * 
'J'II'JHl"lilr іР ~~ :_1 1\1ft \0\ 'о 77372,00 
",.1 ~ ,:~ 
O-~ • r.. '1. 

ВИКОИУЮ'ІІІЙ обов'JI3КИ місьхоro I'OJIОВИ - секретар р .. 9 ... ~J~ 
О, fN 9 ~ll 

Додаток 

дорішеВВJI 

-uo. 

Броварської міської ради 
Biд~l',)$ N!!#?I'-G?-ar , 

Знос З8JIИIIII(. Рік 
(грн.) 

. 
ваРТІСТЬ на введен. 

01.06.09 вексп. 

(гРн.) 

6 7 8 
19954,00 О 1996 

4Q098,00 710,00 2005 

7502,00 108,00 2005 
- -

76554,00 818,00 

І.Б.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник УправлiииJI 

ко~альноївласносri 

ПОГОД)КЕНО: 

Заступник міського голови 

--++.;r.a..----=:;-- К.О.ВОЗВlOК 

~WlliPQ:.""""'--- В.В.Рудевхо 
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