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Про безоплатIIу передачу
державного майна

НАКАЗУЮ:

1. Передати безоплатно
!епартаменту агропромислово
адмiнiстрацii, з балансу Бiл
Щержпродспоживслужби на баланс Бi
ветеринарноi медицини, згiдно з додатк

2. Утворити комiсiю з питань передачi майна з балансу Бiлопiльськоiр лабораторii Щержпродспоживслужби на бапансБ i державноi лiкарнi в.rф"нчрноi медицини та затвердитиii
з, koMicii, зазначенiй у пунктi 2 цього Еаказу, здiйснити в установленомучинним законодавством порядку заходи щодо безоплатноi передачi майна,зазначеного у додатку, та до З0.11.2017 подати на затвердження вiдповiдний

акт приймання - передачi.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступниканачальника управлiннЯ бухгалтерсьКого облiку, економiчцого urй.у rч

розвиткУ сiльських територiй - начмьника вiддiлу бухгалтерсько.о обпi*у ,u
фiнансово - кредитного забезпечення - головного бухгьлтера Нiколаенко Н.м.

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз
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Тимчасово виконуючий обов'язки .-- l
директора [епартаменту --LM П.I.Турчин
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Перелiк
майна, що п9редаетьсi з балалсу Бiлопiльськоi районноi державноi лабораторii

.Щержпродспоживслужби на баланс Бiлопiльськоi районноi державноi лiкарнi
ветеринарно1 медицини

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Щепартаменту агропромислового
розвитку CyMcbKoi обласпоi державно[
адмiнiстрацii

Голова KoMicii з лiквiдацii
Бiлопiл ьськоi районноi державноi
пабораторii .Щержпродспоживслужби

П.I.Турчин
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з/п

назва майна Одиниця
вимiру

Кiлькiс
ть

Первiсна
BapTicTb,

грIr.

Знос,
грн.

заrишкова
BapTicTb,

грн.

1 Персональний
комп'ютер в зборi

шт. 1 7775,00 |690,17 5484,8з

2 Папiр ксероксний шт. з 264,00
J
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KoMicii з БiлопiльськоТ районноi державноi

лабор а баланс Бiлопiльськоi районноi
еринарноi медицини

Бродська Олена
Олександрiвна

fliддубна Оксана
Опександрiвна

Бондаренко Сергiй
Борисович

Рожок Лариса
Олександрiвнаа

Тимчасово виконуючий обов'язки

адмiнiстрацii

Голова KoMicii з лiквiдацii
Бiлопiльськоi районноТ державноi
лабораторii Щержпродспоживслужби

- голова KoMicii з лiквiдацii Бiлопiльськоi районноi

державноi лабораторii,Щержпродспоживслужби ;

- член KoMicii з лiквiдацii Бiлопiльськоi районноi

державноi лабораторii Щержпродспоживслужби;

- начаJIьниК Бiлопiльськоi районноi державноi

пiкарнi ветеринарноi медициItи;

- головний бухгалтер Бiпопiльськоi районноi
державноi лiкарнi ветеринарноi медицини,

директора,Щепартамепту агропромислового

роir"r*уСумськоiобласноiдержавноi r П.I.Турчин

О.О.Бродська
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Акг прllf,мдЕпя-передачi frsйЕа, lo п€релrсrься з бsлiпсу
Бiлопйьськоi рдйоЕЕОi дерrкrвпоi лдборатоРii Дерrкпродсцоrrпвот!rкбtr ца балапс Бйопiльськоi роf,опвоi державЕоi лiкарпi

встерцвдрлоi мсдпцвап

Iввёптарцп
й номер

Номер

рlхушку
НаймепувяЕвя об'€гга

одIrшпц кiлькi Первiсва
BapтicTb

пrп.

зцос rra
01.11.17 грп

здлпшкова
Bapтicтb,

1м10025 1014 Персональний компьюrcр в зборi 7] 75 00 l690.1? 5484,83

я.-л.п пп lnl! naY 7t75.00 1б90,17 54t4,tз

рАзом 7l75.00 1690,17 | 5484.8з

п! з/п
Номер

рахуЕку
НаймепувдвЕя об'€кта

одшппц

!aMlDy

кiлькi
, сть

Вдртiсть
грЕ.

l812 Папiр ксероксний з 264

Всього по 1812 Dдх. 3 264,00

рАзом 4 14з9 1690,17 54Е4,tз

о.о.Бродська (ф


