
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
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Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про передачу об'ектiв права державноi та
комунальноi власностi>, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21 вересня
1998 р. лъ 1482 <Про передачу об'ектiв права державноi та комунальноi
власностi> (зi змiнами), ураховуючи листи Глухiвськоi районноi державноi
лабораторii !ержпродспоживслужби вiд 14.11.2017 Is 58 та Путивльськоi
мiжрайонноi державноi лабораторii,Щержпродспоживслужби вiд 24.1|.2017
Nq б5 щодо безоплатноi передачi майна

НАКАЗУЮ:

Про безоплатну передачу
державного майна

1. Передати безоплатно майно, що належить до сфери
ЩепартаменТу агропроМисловогО розвитку CyMcbKoi обласноi
адмiнiстрацii, з балансу Глlr<iвськоi районноi державноi
Щержпродспоживслужби на баланс Путивльськоi мiжрайонноi
лабораторii Щержпродспоживслужби, згiдно з додатком (лодаеться).

2. Утворити комiсiю з питань передачi майна з балансу Глу<iвськоi
районноi державноi лабораторii Щержпродспоживслужби на баланс
Путивльськоi мiжрайонноi деря<авноi лабораторiI .Щержпродспоживслужби та
затвердити ii склад (додаеться).

з. koMicii, зазначенiй у пунктi 2 цього наказу, здiйснити в установленому
чинним законодавством порядку заходи щодо безоплатноi передачi майна,
зазначеного у додатку, та до З0.11.2017 подати Еа затвердження вiдповiдний
акт приймання - передачi.

4. КонтролЬ за виконанням цього наказу покласти Ila заступника
нач€Lпьника управлiння бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу та
розвиткУ сiльськиХ територiй - начальника вiддiлу бухгалтерського облiку та
фiнансово - кредитного забезпеlлення - головного бухгмтера Нiколаенко Н.м.

Тимчасово виконуlочий обов'язки
диреIýора Щепартаменry

управлlння
державноi

лабораторii
державно1

П.I.Турчин



_ Перелiк
майна, що поредаетьсrз балансу Глухiвськоi районноi державноi лабораторii

Щержпродспоживслужби на баланс Путивльськоi мiжрайонноi державноi
лабораторii Щержпродспоживслужби

Ns
з/п

назва майна Одини
ця

вимiру

Кiлькiс
ть

Первiсна
BapTicTb,

грн.

Знос,
грн,

зыrишкова
BapTicTb,

грЕ.
Рахyнок 1512 <Медикаменти та пеIlев'язyвальнi матерiали>>

1 Середовище Гiсса з глюкозою гр. 47,8 91,8

2 Середовище Гiсса з лактозою гр. 4,7,8 91,8

) Середовище Гiсса з сахарозою гр. 22,8 64,29

4 Середовище Гiсса з MaHiToM гр. 22,8 64,29

5 Середовище Мюлера Хiлт. гр. 65) 8з,86

6 Середовище Кода гр. 122 ||2,06

1 Кристалiчний вiолет. гр. 7 17,60

8 Глюкоза гр. 184 з5,10

9 Полсивний агар гр. 1з2,9 182,91

10 I {итратний агар CiMoHca гр. 78 285,зб

i1 Формалiн мл. з00 26

12 Пентон ферментний гр 50 5з

13 Натрiй азотнокислий гр. 50 22,65

I4 Фiльтрlточий папiр гр.
,70

l i,55

15 Калiй фосфорнокислй гр. 100 з2

16 Магнiй сiрчанокислий гр. 50 ,, ýп

1,7 Залiзо сiрчанокисле гр, 100 29

18 Калiй двохромовокислий гр. 100 51,2

19 Трилон-Б гр. 100 19,8

20 Агар мiкробiологiчний гр. 2з|,2 з41,8z

ВЕТСАНЕКСПЕРТИЗА
21 Спирт етиловий фл./100

мл.

<:l 11 960"7з

22 Вата уп. з2 274,56

Мiдь сiрчанокисла гр. l5 8,08



18,67
IIIавелева кислота гр. 55.\д

Сахароза
гр. 50 12

1.85
lэ

мл. 5,94
26 Антиген бруuельознии для

-: -- ,-л_лt л^аrrтii ,r мопоком;
28.8 8

ls0

к!rDцчDчr }/v*,_-__ -

колба конiчна
;= ;;;

IпT. 1

27
IпT 5

28 склянка висока uо-zэч
шт 10 612

29 Ппобiпка MrpHa l r-z

гр. 20 )А)

1 1 1,60

l9з,8

30
шт. 1

з1 Бюретка з краном I -z-zJ
гр. 2550

з2 Екстрат для виявлеЕня

HiTpaTiB хрестоцвlтнии

|1 .57гр. 6,4
33

гр. 290 з4,6
з4 Гмуни а,,lюмокалtевt 1lol

гр. 17 5

з5 Кобольт сiрчапокислии

Ка:riй йодистий

Резузарин

Тод -р".r"rrЙ"й

15;7 4гр. |4,52
зб

гр. 49,45 454.54
з,7

гр. 7"7 з2

16J2
з8

гр. 20
з9 Калiй залiзосинеродистии

_--_------,---
калiй азотнокислии

17,06гр. 29,6
40

шт. 2 1з0

пr)2,Б
4| Склянка висока з нOчикuNr

l| Вс"ого по рахунку l5ll:
tредмети))| ;;:: i" - -. ,iнпi та швидко: t+IошYв:llIl л

РаХУЕОК lo-t.а ((lv.ra,,ruu

l1 Г- l6?,+o-{
42 ffi шт.

2 l 0],]0шт.
4з Журна:r ресстр. лао

-лл.i. 1 оOп
68.rl0

Йй;*йб
-лл-: - 1nOTr

шт.
-l

44

254,64шт. 50
45

59з,64
Всього по рахунку lulz:

Разом:
5зtt5,79

Тимчасово виконуючий обов' язки

директора .Д,епартаменry )ItllIсJового l
розвитку Су,мсьКОi ОбЛаС la*Hol 

aР,1* п.l.Турчrrrr
адмiнiстрацii - \JY

Голова KoMicii з лiквiдацil
ГллiвськоТ районноi державноI

лчЪораrорii !,"р*"род"поживслужби
I.С.Волончуtt



зАтвЕрдI(Еt{о

наказ директора
,Щепартаменry агропроми с Jtового

!'o.u"rny Сумськоi облас r roi

державноi алмiнtстрашlt

ov лf 0рdJ.

KoMicii з пи у Глухiвськоi районноi,дерrкавноi

лабораторii b*u", Путивльськоi мiжрайонноI

ержпродсlIо)кивслужби

- голова KoMicii з лiквiдацi'i Глухiвськоi р,й:_1л::i

дЙаuпоi лабораторii !,еряtпродспоживсJ l ) )t(U и,

- член KoMicij з лiквiдацiТ Глухiвськоi рuй1'']_оjл,..

дЙжuчноi лабораторii,Д,ерlr<продспоживслу)t(Uи,

- директор Путивльськоi мiяtрайонноi дерirtавrrоi

пЙорurор;i Д.р*"род,поживслужби;

Тимчасово викопуючий обов'язки

o"p."ropu .Ц,епартамен,у чlро"р:у:сл_ового

П.I.Турчин

Волончук Iрина
CeMeнiBHa

IBaHiщeBa Тетяна
миколаiвна

Риндич Олена
миколаiвна

Челядiна Тетяна
василiвна

адмiнiстраuii

- головний бlхгалтер Пу,гивльськоi мiжрайоrrпоi

;;;;;;i;;"р",рir fr"рп,прод,поживслуясби,,

I.С.Волончук


