
Двснянськд рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

L6. ох . .(rа/ Хs /О/

Про передачу з балансу на баланс

основних засобiв .Щеснянськоi

районноi в MicTi Кисвi лержавноi
адмlнlстрацl1

Вiдповiдно до Господарського кодексу Украiни, статей 6, lз, 19, 40,

законiв Украlъи <про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, uпро передачу об'ектiв

права державноТ
Украiни вiд 2l ве

державноi та ком
надзвичайних ситуацiй .Щеснянськоi
адмiнiстрацii, згiдно з розпорядженням вiд 26 лютого 202l року Nэ 99

.щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii та з метою

впорядкування балансовоi належностi майна:

1. Передати з балансу .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацii на баланс Комунальному пiдприемству <керуюча компанiя з

обслуговування житлового фонду ,Щеснянського району м, Киева> ocHoBHi

,u"o6", йалоцiннi необоротнi матерiальнi активи, виробничi запаси, згiдtlо з

додатками 1-4 до цього розпорядження.

2. Постiйно дiючiй KoMicii щодо прийняття, передачi, списання,

знищевЕя, переоцiнки, встановлення строку корисноi (очiкувано-i) експлуатацii

основItих .ч"Ьбi" ,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,

директору Комунального пiдприемства <Керуюча компанiя з обслуговування

житлового фонду ,щеснянського району м. Киева>> здiйснити в установленому
порядкУ приймання-передачу майна, здiначеного у пунктi 1 цього

розпорядження.

З. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi ,Щеснянськоi районноТ в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii та директору Комунального пiдприемства

<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонлу .Щеснянського району м.



Киева>, у встановленому законодавством порядку, провести списанЕя з балансу
та зарахування на баланс майна, зазначеного у nyr*ri 1 цього розпоряджентrя.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження зiцишаю за собою.

В.о.голови Iрина АЛеКСееНКО



Додаток I

до Fюзпорялженtц Десцянськоi раЙояноi,"iхё:ЪI:ffi?уiьт,'

Перелiк майна (машпни та обладнаняя ), яке передаеться на бшIirнсКомунальному пiдпри€мству "Кер)4оча хомпанi' З.iffiу"r*"* *итлового фон4l !еснянського райоЕу
лъ
аlл

Iнвентарний
номер Наймевуваннл

Цiна кiлькiсть Первiсна
BanTicTb Знос Залишкова BapTicTbl l0487l83

l lз6,00

lззз,00

29368,00

з4l2,00

.l
l

2 104787l85 l l36,00 l l36,00 0,00

l049000l lззз,00 l l98,I8 l34,82

4 l0490028
l 29з68,00 29з68,00 0,00

5 l04900з0 l з4I2,00 з4l2,00 0,00, ,_-....",.,"",,,.IocKsHul J З052 00

Рrrом:
_l

5

з052,00 3052,00 0,00

зЕ301.00 J8l66,18 l3,1,E2

ольга МАШКIВСЬКА



Перелiк майна tmz
Комунальному пцпрra"ar"у

.Щолаток 2

дт

засоби ), яке передаеться на ба,rанс
l компанiя з обслуговування житлового фондуго району м.Киева''

лъ

'п
I_|iHa кiлькiсть Первiсна

Знос запишкова
вартiсгьl Пa)пки /-лD ,сл

7931,00 l 79з 1,00

Разом:
79з1,00 0,00

l 793 r'0о 793I.00 0,00

ольга МАШКIВСЬКА



перелiк майна (ммоцiннi необоротнi матерiальнi акгиви ), яке перодаеться на балансКомунальному пiдприемству ''Керуюча компаr'" ; Й;;;;ання житлового фонду ,Щеснянського
району м.Киева''

Керiвник апараry
ольга МАШКIВСЬКА



KoMyHa.rbHoMy пiдприемству

.Щодаток 4

ДО РОЗПорядження ,Щеснянськоi районноi в
Киевi державноТ адмiнiстрацiТ

фбОr.Дful!_N,/О/
майна (запаси), яке передаеться на баlIанс

rуюча компанiя з обслуговуванrrя житлового фонду
lською району м.Киева''

Ns
зlп

Iнвентарний
номеD Найменч lання Щiна vi--,,:л-- Сума

l 22l9зз005 мIшки l,4l 7800 l0985,00

Разом: 7800 l0985,00

Керiвник апарату

MicTj


