
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про надання дозволу комунальному 
підприємству «Служба замовника» на І 
СПИСaинJI основних засобів. що перебувають у 
нього на балансі 

3 

Розглянувши звернення комунального підприємства «Служба 
замовника» від 20.07.2009. Ки 11-2076. керуючись пунктом 5 cтaтri 60 Закону 
Украіни .,про місцеве самоврядув8ННJI в Украіні". враховуючи рекомендації 
комісії з питань комунальної власності та приватизаціі, міська рада 

ВИРППИЛА: 
1. Надати дозвіл на списання основних засобів. що перебувають на 

'бапансі комунального підприємства «Служба замовника» зriдно з додатком. 
2. Керівнику, вказаного комунального підприємства, відобразити в 

бухгалтерському обліку зміни в СЮІ8ДЇ основних засобів на підставі актів на 
списання. 

3. Контроль за виконaRIUIМ цього рішення ПОЮІасти ва заступника 
міського roлови Руденка В.Б. 

Биконуючий обов'яЗки міського 
, \ 

гопови - секретар ради 
" \ 

. . 
\ 

\ 

\. 

І.В.Сапожко 

MT,$poIIpAIt8 """"'·_1 Ро"". Nll5fN01JCJ 



ПОДАННЯ: 

НачальНИІС Управліввя 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

виконуюча обов'язки 
начальmпca юридичного 

• • u· • 
В1ДДШУ - головиии спеЦ1aJI1СТ 

начальник загального 

відціпу-

заступиик голови постійиої комісії 
з mrraвь комунальної 

власності та приватизації -

--/P-J~~-- К.О.ВОЗНІоr 

__ ~~'-- Г.П.ГОлубовсw: 

н А.Б.Баба-МірІІ 



N!! Назва основного 

піп засобу 

1 2 

1. Кущоріз «СпарТа» 

Мотокоса «Спарта» 2. 
25 

. 

Перелік основних засобів, що підлягають списанню 
по ю1 «Служба замОВНИКа» 

Первісна 
Інвентарний 

Причина списання вартість 
номер 

(грн.) 

3 4 5 

Спрацьована 
. 
лльзо-

поршнева група, блок 

30241 двигуна має механічні 2052,10 
дефекти. Ремонт 

недоцільНИЙ. 

Спрацьована 
. 
ГІЛЬЗО-

поршнева група, блок 
30470 двиryна має механічні 1298,00 

дефекти. Ремонт 
недоцільний . 

Додаток 

доріmенни 
Броварської міської р8}Щ 
BiдJ.xPJ!~ N!JGIZ'r-t5:J9-06-

; 

Залишкова Рік 

Знос вартість на введення в 

(грн.) 01.07.09 експлу-

(грн.) атацію 

6 7 8 

1189,15 862,95 2005 

506,77 791,23 2007 



1 2 

Мотокоса «Спарта» 
з. 

25 

Всього: 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

З 

31022 

-

4 
Спрацьована гШьзо-
порmнева група, блок . . 
двигуна має меХанІЧНІ 

дефекти. Ремонт 
недоцільНИЙ. 

-

5 б 7 8 

1415,75 286,89 1128,86 2007 

38081,85 1982,81 36099,04 - І 

І.В.Сапожко 



пОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міСЬКОГО голови -

~ к.О.БОЗВЮК 

_~~Q...;;;::::=.-::Г:....;lІ.голубовсьКИЙ 
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