
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про надання дозволу комунальним 
підприємствам на списання основних засобів, 

що перебувають у них на балансі 

РозгJIJШYВШИ звернеНИJI комунального підприємства «Служба 
замовника» від 09.04.2010 Не 11-516, кп «БроваритеШІоенергомережВ» від 
01.04.2010 Не 03-383, управлiНИJI освіти від 13.04.2010. Не 426, керуючись 
пунктом 5 статті 60 Закону Украіни "Про місцеве самоврядув8ИИJI в Украіні,'" 
враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада . 

ВИРІШИЛА: 
1: Надати дозвіл на списання основних засобів, що переБУВ8ІОТЬ на 

балансі: 
1.1. кп «Служба замОВИИКВ», згідно з додатком 1. 
1.2. кп <<БроваритеШІоевергомережВ», згідно з додатком 2. 
2. Керівникам, вказаних комунальних підприємств відобразити в 

бухгалтерському обліку зміни в складі основних засобів ва підставі актів ва 
списання. 

3. Контроль за виков8.ИИJIМ цього рішеИWI покласти на заступника 
міського голови Руденка В.В. . ~~ ... 
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поДAВJlЯ: 

НачanьнИК упрввnіИJl!l 
комунanьиоі власНОСТ1 

погоДЖЕНО: 

заступНИК міськоro голови -

начanьник юридичноro 

відділу-

начальник ЗarВJIЬиоro 

відАiny-

заступник roлови постійної комісіі 
з питань комунальної 

власноСТЇ та приватизації -

000176 

, о, t(,~ 
__ ~~-- К.О.ВОЗIUOХ 

~t..-V-~~_вов.Руденro 

Ю.А.СеpJ1101 
--~~~-



N! 
піп 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

Назва основних 

засобів 

2 

Друкарська маJJJИВ1(В 

OLIVEТI1 

Шуруповерт 

акумушпорвий 

DSDVF 3 14,4 V 

Зварювальний апарат 

«Примус» 

Газовий котсш кчм З 
автомаТИІСОЮ АППОК 

01.81. 

іІввевтар 
вий 
номер 

3 

50033 

50224 

30029 

30035 

Перелік основних засобів 
кп «Служба замовJIИ(8), що підпигають списаввю 

Причина СПИC8IПIJI 

4 

Не відповідає сучасним вимогам. 
Biдcyrвicть стрічки та копіювального 
паперу робить її подальше ВИІСористaвJIJI 

неможливим 

Вийшов з ладу пір та акум)'JIJIТOри. 
Ремонт економічно недоцільвий. 

Вийmлa з ладу первивва обмотка. 
Непридатний до подальшої експлуатації. 
Ремонту не ПЇДJш'aє. 

Не відповідає сучасним техвічвим 
вимогам. Вийшла з ладу автоматика, 

корозїJI труб та корпусу. Непридатний до 
подальшої експлуатації. Ремонту не 
пiдmlraє. 

Первісна 
вартість, 

!'рн. 

5 

550,00 

1103,25 

126,00 

601,00 

Знос, 
грн. 

6 

511,68 

516,94 

79,94 

578,22 

Додаток 1 
до рішеlDUl Броварської 
міськоі ради 

Від-taМ? Nи;'~~ 

Залишкова 
вартість, 

грн. 

7 

38,32 

586,31 

46,06 

22,78 

Рік 
введеввя 

в 

експлуа

тацію 

8 

2000 

2008 

1995 

1982 

Рік 
випуску 

9 

2007 

1982 



_ ... _, .. ,. _.-
І 1 2 З 4 5 6 7 8 9 

Не відповідає сучасним технічним І 

Газовий котел кчм з вимогам. Вийшла з ладу автоматиха, 

s. автоматикою АІПІОК 30036 корозія труб та корпусу. Непридатниіі до 601,00 578,22 22,78 1982 1982 
01.82. подальшої 

. .. 
Ремонту 

. 
експпуатаЦll. не 

ПЇДJШ'aє. 

Вийшов з ладу маатвик, рябухи. Лопнула 
1fiсопильнеоблццнввви • Р u 

6. 30041 
рама та ПJДШИІІНИКИ. емонт не можливии 

2936,00 1863,06 1072,94 1993 1953 
(пилорама РД-63) із-за відсутності Зaпчacтиll. Економічно 

недоцільиий. 

Корозія труб. Автоматика не працює. 

7. Котел опamoвапьиий 30078 НепридаТIDIЙ до подальшої експлуатації. 1234,00 1023,50 210,50 1997 1997 
КС-50 Т з автоматикою Ремонту не ПЇДJШ'aє. Не відповідає 

сучасним техиічиим вимогам. 

Згорів елепродвигуи, зношені шестерні 
редуктора, розбиті пjJfIIIИIIВIКИ. 

8. Moтop-peдyкrop 30208 с; 664,00 421,34 242,66 2000 
НепридаТIDIЙ до подальшої експлуатації. 

-
Ремонт економічно недоцільИИЙ. 

Вийшов з ладу маховик, зірочка, порmеиь, 

9. Мотопила 30219 цилівдр; деформоваииі корпус. Ремонт 2098,00 1331,30 766,70 2001 -
економічно недоцільиий. 

Спрацьована порmиева rpупа. 

10. Кущоріз «Спарта» 30240 НепридаТIDIЙ до подальшої експлуатації. 2052,10 1381,10 671,00 2005 -
Ремонту не ПЇДЛJII'aє. 

11. Насос мm 206 Е 30467 
Спрацьована механічна частииа обмотки 1906,66 941,33 965,33 2007 -елепродвигуиа, мЬквиткове З8МИКВИВJl. 

Тріщина на пластмасовому корпусі. 

12. мийха ДJUI автомобілів 31005 Вийшов з ладу елепродвигуи. Ремонт 1875,00 732,05 1142,95 2008 2008 
економічно недоцільИИЙ. 

-



f 1 

13. 

14. 

15. 

2 

Колонка заправва 

Обладиаини до oтвany 

юмз 

Оroрожа дерев'па 
по вул. Київській та 

вул.Кірова 
(12094м) 

Всьоro: 

3 

31036 

31070 

Виконуючий обов'.зхи міськоro 
rопови - секретар ради 

4 

Деформація каркасу. Вийшов з ладу васос 
та епепродвиryн. Непридатний ДJJJI 
подanьmоі експлуатації. Ремонт 
ведоцільВИЙ. 

Деформація рамки, тріщвва ва хріплевві. 
Непридатний ДJIJI подальшої експлуатації. 

Проrвила, поломава. МїCЦJIМИ повністю 

5 б 

1100,00 774,88 

2500,00 2003,86 

BЇДcyтmL Терміи еІССплуатaцU вийшов. До І 414045,74 І 414045,74 
подапьшої експлуатації вепридатва. 

~·'--II ,.;~.... І 433392,75 426783,16 

7 8 9 

325,12 2004 1997 

496,14 2005 

0,00 1978 1978 

6609,59 

І.В.Сапожко 
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N! Назва основввх 
піп засобів . 

Моторопер ТМЗ-5402 з 
01. номерним зивом 55-92 

кxr 

Вихоиуючий 060в'nо міського 
гопови - секретар ради 

Перелік основввх засобів 
кп с<Броваритеплоенергомережа», що ПЇДJШ'aIOТь списаввю 

Іввеитар- Первісна 
вий Причива спиC8В1DI вартість, 
номер грн. 

Тріщини на рамі. Корозія металу кузова. У 
двигува: знос хопеввany порmвевоі rpупи, 

обрив обмотки возбуждеввя, знос 10504555 
шестерні, зламані JПdр та стартер. До 

924,80 

подальшої ехсппуатаціі та ремонту не 
ПЇДПJП'aє. 

~----~."' ./." "'"І_е_I.: '~ . ,--- .. -
.f9t 

-а _ _ ••••• _ ........ ф. _. ___ ......... . 

Додатак2 

до рішСВIUI Броварської 
міськоір'!р 
Від~бi!!J.~ N!~~.JY=д!Г 

3нос, 
38JШПП(Qва Рік введеввя 
вартість, вехсплуа-

Ірн. 
грн . тацію 

924,80 0,00 1989 
. 

І.В.Сапожхо 
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БРОВАРСЬКА l\tIIСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
УПР АВЛlн НЯ КОМУНАльної ВЛАСНОСТІ 

07400, ".6роввр", К11івська обл., вул.Шсвчеlrl\1L, 2; ТСЛ/фВІ\'С 0(4594) 4-13-69 

Від #. Об.~ Н!! rJ.t J/ ОО 

іі},О( . 

Иа~ за ______ __ 
Виконуючому обов 'язки 
міського голови -
секретарю ради 

Про розгJIJIД питань на сесії 
Броварської міської ради 
в травні 201 О року 

~JГ 
~I~ 

\ , 
\~ 

Сапожку І.В. 

Упр омун а сті просить винести на розгJUIД сесії 
Броварської міської ради в авні 20 І року ваступні питаввя: J 1. Про надання дозволу комунальним підприємствам на списання 
основних засобів, що перебувають у вих ва балансі. "2. Про HaдaннJI дозволу на безоплатну передачу основних засобів з 
балансу виконавчого комітету Броварської міської ради на баланс упрaвniНIUI 
освіти. 

J 3. Про надання дозволу на передачу з балансу кп «Служби замовНИІС8) 
пам'~ «Воїнам ВизвоJlИТeJIJIМ» по вул. Київській. 

V 4. Про встановлеНВJI пільгової орендної плати. 

НаЧ8JIЬВИІС Упрaвniввя 
комунальної власноСТЇ К.О.ВОЗlПOк 
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