
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про HaдaнНJI дозволу комунальному 
підприємству «Служба замовника» на 
списвнНJI основних засобів, що перебувають у 
нього на балансі 

РозгJIJIВYВШИ звернеННJI комунального підприємства «Служба замовника» 
від 06.11.2009 Н!! 01-3067, керуючись пунктом 5 статті 60 Закону Украіни 
"Про місцеве самоврядуванНJI в Украіні", враховуючи рекомендації комісії з 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІIПИJIA: 

1. Надати дозвіл на спис8НИJI основних засобів, що перебувають на балансі 
комунального підприємства «Служба замовника» згідно з додатком. 

2. Керівнику, вказаного комунального підприємств&, відобразити в 
бухгалтерському обліку зміни в складі основних засобів на підставі aкriв на 

спис8НIDI. 

3. Контроль за виконанням цього рішеНIIJI покласти ва заC'l')'IDUlК8 
міського голови Руденка В.В. 

Вшсонуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від J..G. 1(, ~I 
Н!! IJ.P6 - ~--~r 

І.Б.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Заступник начальника 

Управління комунальної 
власності . 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник юридичного 

відцілу -

начальник загального 

відділу -

заступник голови постійної комісіі 
з питань комунальної, 

• t - •• 
влаСНОСТІ та npиваТИЗ8Ц11 -. 

~} '.1 0508 

І с") 

с;:-сі І.г JIaВeP 

Ю.А.СерДlO' 
--~p::..7fj~-



Додаток \':) 

. до ріmеиНJI 

Броварської міської ради 
від Н!!:....-___ _ 

Перелік основних засобів, що піДJIJlГ8ЮТЬ списанню 
по кп «Служба замовника» 

Н!! 

піп 

1 
1. 

Назва основного 

засобу 

Причина списання І Первісна 
вартість 
(грн.) 

2 4 5 
ЗовніППlЄ оСвітлеННJI\ В зв'JlЗКУ з реконструкцією дороги І 21200,00 
по вул. Київській ПО вул. Киівській, частковим 

демонтажем зовні1ШlЬОГО освітлення 
та замінОЮ ЙОГО на нове 

2. 'Зовнішнє освітлеННJI В зв'JlЗКУ з тривалОЮ ексrшyатацією 
по бульвару пошкоджені корпуса світильників та 

12116 

3. 

Незалежності елементи кріплення пуско-
реryлюючоі апаратури, які 

виготовлені з полімерних матеріалів 
з додаванням скловолокна. 

Зовнішнє освітлеННJI І В зв'JlЗКУ З реконструкцією дороги 
по вул. Олімпійській по вул. Олімпійській, частковим 

18975,00 
:~ . .." ~ 

демонтажем ЗОВНІШНЬОГО ОСВІтлення .'::.. ~. . . . .. 
• w ~ ~ , • , ~ 

та замІНОЮ иого на нове. " '':r' t' • , .- ~I \~ 

і/.," ; ~/- : ... г 52~91\Ql) 

, .. ' <.,: -; '.' ~. а"-і 

;~ ~ '.... • 01 І} 

~~ ')~ . ::..- ~ rtf і/ 
Виконуючий обов'JlЗКИ міського голови - секретар радИ'~~:,,/, 11' ~~ 

~~ e~~7 
~. 

Знос 

(грн.) 

6 
7420,00 

6784,96 

15348,15 

29553,11 

Зaлиmк. 

вартість 

на 

01.07.09 
(грн.) 

7 
13750,00 

Рік 
BBeдeНWIB 

експлу

атацію 

8 
2002 

5331,04 І 2002 

3626,85 І 1986 

22737,89 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Заступник начальника Управління 
комунальноівласносri 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови - j 

Т.І.Дашок 

~~:.o.+-v.-+-+- В.В.Руденко 
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