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Техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна
Комісія з визначення непридатності матеріальних цінностей та їхнього списання, створена наказом
ректора від
р. №
у складі голови комісії: членів комісії:. провела опрацювання матеріалів та
обстеження мосту тензометричногоЦТИ-5 для встановлення економічної доцільності списання.
Загальні відомості
Міст тензометричний ЦТИ-5 був придбаний 26.12.1978р. Через тривалий термін експлуатації
(понад 33 р о к і в ) та інтенсивність використання мосту знаходиться в неробочому стані: морально та фізично
зношений та непридатний для подальшого використання. Знос становить 100%.
Технічна характеристика
Під час обстеження технічного стану МОСТУ ТЕНЗОМЕТРИЧНОГО було встановлено, що він знаходиться в
неробочому стані та не підлягає проведенню відновлювального ремонту, оскільки вийшли з ладу, відсутній
вихідний сигнал на трубках, згорів блок живлення, інструментів та деталей необхідних для поточного ремонту
відсутні. Міст не відповідає сучасним технічним вимогам, морально застарілі, що підтверджено дефектним
актом. Список мосту тензометричного із зазначенням дати й номера документа надходження та причини
несправності подано в таблиці 1.
№
з/п

Найменування

Інвентарний
номер

Заводський
номер

Причина
несправності

Дата
надходження
та документ

1

Економічні показники
Комісією проведено інвентаризацію мосту, який пропонується до списання, оформлено акт на списання та
підготовлено економічні показники (балансову вартість та знос). Балансову вартість та знос подано в таблиці2
(станом на 01.01. р.з урахуванням суми індексації).
Таблиця 2.

№
з/п

Найменування

Рік введення в
експлуатацію

Інвентарний
номер

Первісна
вартість, грн

Знос, грн

1.

Оскільки зазначений міст не працює, а деталей та інструменти не виготовляють, розрахунок вартості
ремонту даного мосту провести неможливо.
Інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна, а також напрями використання
коштів, які передбачається одержати в результаті списання
У разі надання дозволу на списання, з мосту буде вилучено деталі, що містять дорогоцінні метали, шляхом
їх передання до складу університету .
Висновок
Ураховуючи наведене техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, комісія з визначення
непридатності матеріальних цінностей та їхнього списання вважає за доцільне списати морально застарілий
та фізично зношений міст тензометричний ЦТИ-5 .
Додаток: дефектний акт.
Голова комісії:

