РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
( 46 сесія)

РІШЕННЯ
28 .03 . 2018 р.

м. Рубіжне

№ 46/22

Про згоду на передачу у
позичку
майна
по
вул. Пушкіна, 13а, м. Рубіжне
Розглянувши звернення директора комунального підприємства «Бюро
технічної інвентаризації» Рубіжанської міської ради Чумака М. від 22.02.2018
№ 111
та
директора
Луганського
науково-дослідного
експертнокриміналістичного центру МВС України Семеніхіна М. від 05.01.2018
№ 19/113/9-1/1091, на підставі рекомендації постійної комісії міської ради з
питань
житлово-комунального
господарства,
комунальної
власності,
містобудування та земельних відносин від «
» березня 2018 року, гл. 60
Цивільного кодексу України, ч. 5 ст. 105 Закону України «Про Національну
поліцію», п. 3 ч. 4. ст. 42, ч. 1 ст. 59, ч. 5. ст. 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду комунальному підприємству «Бюро технічної
інвентаризації» Рубіжанської міської ради (ід. код 217655161) виступити
позичкодавцем та укласти договір позички майна відповідно з додатком, на
термін два роки 11 місяців та правом поновлення дії договору відповідно до
законодавства, з Луганським науково-дослідним експертно-криміналістичним
центром МВС України (ід. код 25574305), з метою виконання співробітниками
лабораторного комплексу Луганського науково-дослідного експертнокриміналістичного центру МВС України покладених повноважень.
2. Договір позички оформити відповідно до вимог чинного
законодавства, передбачивши у ньому умови самостійного укладання
Луганським
науково-дослідним
експертно-криміналістичним
центром
МВС України договорів на оплату комунальних послуг.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної
власності, містобудування та земельних відносин.

Міський голова

С. Хортів

Додаток
до рішення Рубіжанської міської ради
від «28»03. 2018 р. № 46/22

Перелік майна, яке обліковується на балансі
комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації Рубіжанської
міської ради, щодо якого надається згода на передачу в позичку

№
з/п

Найменування майна

Інвентарний
номер
Основні засоби
1. Частка адміністративної будівлі, у складі:
10310002
на 1-му поверсі: кімнати №№ 1- 8, №№ 11-14;
на 2-му поверсі: кімнати №№ 1-14,
загальна площа 538,7 кв. м, за адресою:
вул. Пушкіна, 13а, м. Рубіжне, Луганська обл.
2
10330021
2. Паркан цегляний, 79,1 м
78
3. Котел газовий одноконтурний
«WESTERN STAR D»
46
4. Котел газовий двоконтурний
«WESTERN STAR 31FI»
Інші необоротні матеріальні активи
67
5. Шафа книжкова
68
6. Шафа книжкова
69
7. Шафа книжкова
70
8. Шафа книжкова
123
9. Плита кухонна газова «Elektrolux»
205
10. ЯРП-100А
47
11. Лічильник 3-х фазний
48
12. Лічильник газовий G-6

Рік
Первісна
введення вартість, грн.
1965

269811,96

2008
2012

1782,04
9425,00

2006

7250,00

330,00
330,00
295,00
295,00
783,33
850,00
375,00
220,00

Начальник відділу
міського комунального майна
Рубіжанської міської ради

Т. Лященко

Секретар міської ради

В. Соловйов

