
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про H8ДaHНJI дозволу комунальному І 
підприємству «БроваритеплоенергомереЖ8» 
на списанНJI основних засобів. що 
перебувають у нього на балансі 

РОЗГJDIНУВШИ звернеННJI комунального підприємства 
«БроваритеплоенергомереЖ8» від 05.06.2009 N!! 03-937. керуючись пунктом 
5 етапі 60 Закону Украіни ,Дро місцеве самоврядування в Украіні". 
враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та 
приватизації. міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на списaRНJI основних засобів. що перебувають на 
балансі комунального підприємства «БроваритеплоенергомереЖ8» згідно з 

додатком. 

2. Керівнику. вказаного комунального підприємства, відобразити в 
бухгалтерському обnixy зміни в складі основних засобів на підставі актів на 

м.Бровари 

від Jf) rlU1I.&f, ш". 
Nи(;/ 1" - С, -ог 

покласти ва заступника 

1.Б.Сапожко 



ПОДAВllЯ: 

ВИХОвуІоча обов'язки начальника УправлінВJl 
комунальної власностї - заступиик 
начальника УправлїИИJI комунальної 

• 
власноСТ1 -

ПОГОДЖЕНО: 

Т.І·Данюr 

заступник міського голови - ~'-J-"Jt&\'-r---11- В.В.Рудевхо 

иач8JIЬВИК юридичного 

відділу-

иачапьиих зaraльиого 

Biдцiny-

; 
\ \ . 

заC'l')'ПВИx ГOJJОВИ постійної хомісіі 
з питaиr. КОМУНальиої . 
впасності та приватизаЦії _ 

·9.00425 

~e? 
І.Г.Лавер 

Н.І.ГиатюК 
-~---..,,...--



К! Назва основного 

піп засобу 

1 2 
1. Системний блок 

Bverest 

2. Монітор Samsung 
753 

3. Комп'ютер Celeron 
-433 

Переш основних засобів, що пiдпяraють списamпo 
по кп <<БроваритеJШоенергомережа» 

Інвеитарн Причина списавви Первісна 

иіномер вартість 
(грн.) 

3 4 5 
2845 ВИЙIПJIИ з ладу 2520,00 

материнська ПJIата, 

пам'ять та блок 
живnеRВJI. Ремонту не 

пiдmIraє 
2696 ВИЙlПJIа з ладу плата 1200,00 

управління 
черезстрокової розгортки. 

Ремонт недоцШьнИЙ. 

2525 Виііпши з ладу 3858,32 
материнська плата, 

модуль пам'АТі, 
віичестер, дисководи. 

- -

Додаток 

дорішеВВJI 
Броварської міської ради 
відА? "1. (11 N!/-/~.!~}'-a" 

Знос З8JIИIUК. Рік 
-

(грн.) вартість BBeдeННJI в 

на ексnnу-

01.07.09 
. 

аТ8Ц110 , 

(ГРН.) і 

6 7 8 
2332,89 187,11 2005 

1135,00 65,00 2004 

3615,11 243,21 1999 



-

4. Комп'ютер ШМ- 2506 ВИЙIПJIИ з ладу 1761,18 1672,38 88,80 1995 

386 материнська ІШата, 

жосткиіі диск та блок 
живnеИВSI. 

5. Насос К 45/55 0573 Корозія ІШастии ротора, 554,81 524,13 30,68 1987 
обірвана обмотка статора. 
Ремонту не підлягає. 

І 

6. Насос К 45/55 0569 Корозія ІШастии ротора, 554,86 525,77 29,09 1987 
міжвиткове ЗВМИК8RIIJI 

обмотки статора. Ремонту 
непідлягає. 

10449,17 9805,28 643,89 
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і· 
І.В.Сапожко 



ПОДЛІІІІЯ: 

ВШСОНУlОча обов'язки начальника Управління 

IСОМУНальної власності - заступник 

начальника Управління комунальної 

власності 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

_// 
~ Т.І.Дашок 

/ 
І 

~~ИJ-4~~+I __ - В.В.Руденко 
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