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УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ІМЕНІ ІГОР Я СІКОРСЬКОГО" 

НАКАЗ № 1/-/!О!; 
"2;: о?- 20 1 8р. 

Про створення постійної комісії на списання необоротних актиnів, нематеріальних 

активів , основних засобів придбаних за рахунок освітнього процесу та позабюджетних коштів 

по ІШІ ім . Ігоря Сікорського. 

Відпов ідно до постанови КМУ № 13 14 від 08.1 1 . 2007р. " Про затвердження Порядку 
списання об ' єктів державної власності" 

Нак а з у ю: 

Створити комісію по списанню в такому складі : 

1. По списанню приладів і устаткування вартістю більше 20000 грн. 
Голова комісії: Ковальов П.В. - проректор з науково-педагогічної роботи (АГР) 

Члени комісії: декан факультету, зав ідувач кафедри , керівник підрозділу 

Шинкаренко В.Г. - зав .лаб. кафедра електронних приладів та пристроїв 

Ковтун О.В . - заступник головного бухгалтера ДЕФ 

Яковенко О.В . - зав .лаб . метрології та стандартизації 
Гончаренко О.А .. - зав. лаб. каф. авто. ~атизації електромеханічних систем та 

електроприводу 

Іващенко Є.В . - доцент каф . ф ізики металів 

2. По списанню приладів і устаткування вартістю менше 20000 грн. 
Голова комісії: декан факультету 

Члени комісії: завідувач кафедри, керівник підрозділу 
Шинкаренко В.Г. - зав.лаб . кафедра електронних приладів та пристроїв 

Ковту 11 О.В . - заступник головного бухгалтера ДЕФ 

Яковенко О.В. - зав.лаб. метрології та стандартизації 
Гончаренко О.А.. - зав. лаб. каф . автоматизації електромеханічних систем та 

електроприводу 

Іващенко Є.В. - доцент каф. фізики металів 

3. По списанню господарсьІ(ОГО м'ЯІ(ОГО інвентаря, меблів, інструментів у корпусах, 

кафедрах, гуртожитках 

Голова ком ісії: декан факультету, кер івник підрозділу, заст. директора студмістечка 
Члени комісії: Шинкаренко В.Г. - зав.лаб. кафедра електронних приладі в та пристроїв 

Ковтун О.В. - заступник головного бухгалтера ДЕФ 
Яковенко О.В. - зав.лаб. метрології та стандартизації 



І . . .. . 

Гончаренко О.А" - зав. лаб. каф. автоматизації електромеханічних систем та 

електроприводу 

4. По списанню дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння по КПІ ім . Ігоря 
Сікорського 

Голова комісії: декан факультету 

Члени комісії: за відувач кафедри або заступник зав ідувача кафедри 

Терещенко 0.М. - доц. , канд. техн. наук каф. аналітичної х і мії 

Матвієнко І .З. - провідний бухгалтер 

Яковенко О.В. - зав.лаб. метрології та стандартизації 

Інженер - кафедри по якій проводиться списання 

5. По списанню бібліотечних фондів 
Голова комісії: Бруй О.М . - директор НТБ 

Члени комісії: Безрукава Т.В. - зав. в ідділу збері гання фондів 

Дмитрунь О.П. - зав. в 1дд1лу комплектування 

Катуніна Т.Є.. - зав. сектору навчального в1ддшу 

Кодьєва Т.О. - провідний бібліотекар 

Кулик В.І. - провідний бухгалтер ДЕФ 

Наказ № 4-92 від 05 липня 20 17 р. вважати таким, що втратив чинн ість. 

Ректор М.З. Згуровський 
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Розрахунок розсилка: 

1- загальний відділ 
2 - бухгалтерії 

З - підрозділам КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 
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