
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦLЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

ху, /4 lpry м. Суми м //-ор

Про безоплатну передачу
державного майна

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про передачу об'ектiв права державноi та
комунальноi власностi>, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21 вересня
1998 р. N9 1482 <Про передачу об'ектiв права державноi та комунальноi
впасностi>> (зi змiнами), ураховуючи листи Великописарiвськоi районноТ
державноi лабораторii .Щержпродспоживслужби вiд 09.||.20117 р. Nэ 51,
Охтирськоi мiжрайонноi державноi лабораторii .Щержпродспоживслужби вiд
10.11.2017 р. J\Ъ 01-12/174 щодо безоплатноi передачi державного майна

НАКАЗУК):

1,Передати безоплатно майно, що належить до сфери управлiння
.Щепартаменту агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацii, з ба,rансу Великописарiвськоi районноi державноi лабораторii
.Щержпродспоживслужби на баланс Охтирськоi мiжрайонноi державноi
лабораторii,Щержпродспоживслужби, згiдно з додатком (додаеться),

2.Утворити комiсiю з питань передачi майна з баланс Великописарiвськоi
районноi дерrкавноi лабораторii Щержпродспоживслужби Еа баланс Охтирськоi
мiжрайонноi державноi лабораторii .Щерrкrrродспоrкивслужби та затвердити ii
склад (додаеться),

3.Комiсii,зазначенiй у пунктi 2 цього наказу, здiйснити в установленому
чинним законодавством порядку заходи щодо безоплатноi передачi майна,
зазначеного в додатку, та до З0.11,2017 подати на затвердження вiдповiдний
акт приймання - передачi.

4. Контроль за виконанням цього наказу покJIасти на,заступника
начальника управлiння бухгалтерського облiку, економiчного аЕалiзу та
розвитку сiльських територiй - начальника вiддiлу бlхгалтерського облiку та

фiнансово - кредитного забезпечення - головного бухгалтера Нiколаенко Н.М,

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Щепартаменry П.I.Турчин
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Перелiк
майна, що переда€ться з балансу Великописарiвськоi райопноi
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Тимчасово виконуючий обов'язки директора

,Щепартаменry агропромислового розвитку
Сумськоiобласноi деряtавноТ адмiнiстрацiТ П.LТурчин

Т.О.Каднiчанська

Голова KoMicii з лiквiдацii Великописарiвськоi

районноi державноТ лабораторii

!ержпродспоживслужби ,,',/)'

Номер
DiцYнкY

Iнвентарний
номер Найменування об'скга

одиниця
вимiру кiлькiсть

Первiсна
BapTicTb,

грн.
Знос на

01.|2.2011

залишкова
BapTicTb,

грн,

10161 11060000l
Касовий аппарат Екселлiо
Dр_з5 шт 5600 886,66 4,71з,з4

Разом 5600 8Е6,66 4,7l3,34

l l1з0 l1з00010 Компютер АМД -4000 ВОХ цт 4850 2425 2425

разом субрах. 11l31 цт 1 4850 2425 2425

всього шт 1 l0450 3311,66 7138,34

15 l21 датер стрlчковии шт 1 98.21 98,2l

1512l папiр для РРо шт 4 ]а, 19,z

l512l папlр ксерокснии пач l 80 80

разом сYбр 18121 6 l97,4l l91,4l
18l20 спирт етил 96Уо 100 мл фл 41.9 81з,7 81з.7

18120 Етанол 96 7о фл 58 874,64 87 4,64

l 8120 хлорантоlн кг 0,8 244 244

разом сYбр 18120 100,7 1932,34 19з2,34

18121 кислотно миючiй засiб л 0,054 49,61, 49,6l

l 812l луrкний миючiй засiб л 0,054 49,66 49,66

1Е l21
унiверсальний набiр

хiмDеактивiв lцт l 440 440

разом субр.18121 1.108 539,27 539,27

|5\2|/1 папlр ксерокснии пач 14 1252,8 1252,8

разом субрах 15121/l l4 1252,8 1252,8

РАЗоМ запаси 121,808 3921,82 0 3921,82
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Hakaal директора
.Щепартаменry агропромислового
розвитку СумськоТ обласноi
державноi адмiнiстрацii

Склад
KoMicii з питань передачi майна з балансу ВеликописарiвськоТ районноi
державноi лабораторii .Щержпродспоживслужби на баланс Охтирськоi

мiжрайонноi державноi лабораторii .Щержпродспоживслужби

Каднiчанська Тамара - голова KoMicii з лiквiдацii Великописарiвськоi
ОлексiiЪна районноi державноi лабораторii,Щержпродспожив-

служби;

Скрипник Надiя - члеЕ KoMicii з лiквiдацii Великописарiвськоi районноi
IBaHiBHa державноi лабораторii.Щержпродспоживслужби;

Карбишев.Щмитро -директорОхтирськоiмiжрайонноiдержавноi
Сергiйович лабораторii ,Щержпродспоживслужби;

Касьян Альона - головний бухгалтер Охтирськоi мiжрайонноi
Леонiдiвна державноi лабораторii ,ЩержпродспоживсJryжби.

Тпмчасово викопуючий обов'язки
директора .щепартаменry агропроми
розвитку CyMcbKoI обласноi держав
адмiнiстрацii

Голова Koмicii з лiквiдацii
Великописарiвськоi районноi державноi
лабораторii .Щержпродспокивслужби

Jt il.Д.рf I xg rf-OP

_i7, Z Т.О.Каднiчанська


