
     
 

   УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 28.11.2018 № 7/61-17 

                м.Покровськ 

 

 

Про надання дозволу  

КП «Управління міського 

господарства» на списання  

основних засобів (колісної 

автотранспортної техніки) 

 

У відповідності до вимог Положення про порядок списання основних 

засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності 

територіальної громади міста Покровськ, затвердженого рішенням сесії 

Красноармійської міської ради 27.06.2012 року № 6/16-6 та у зв’язку із 

відсутністю економічної рентабельності відновлення,  керуючись статтями 26, 

59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати КП «Управління міського господарства» дозвіл на 

списання основних засобів (колісної автотранспортної техніки) шляхом 

ліквідації згідно додатку. 

 

2. Координацію виконання рішення покласти на КП «Управління 

міського господарства», контроль за виконанням рішення покласти на комісію 

з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

екології, охорони довкілля та благоустрою (Касьян). 

 

 

 

Міський голова         Р.В.Требушкін 



Додаток  

до рішення міської ради 

від 28.11.2018 №  7/61-17 

 

СПИСОК 

основних засобів (колісної автотранспортної техніки) 

яка підлягає списанню у зв’язку із відсутністю  

економічної рентабельності відновлення 

 

1. Автомобіль ЗИЛ- 433371  реєстраційний номер АН 6253 СР, рік 

випуску 2007, за даними бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний № 

34, балансова вартість: первинна 208000 гривень 00 копійок, залишкова        

0 гривень 00 копійок. 

2. Трактор Т – 16 МГ, реєстраційний номер Т 2346 ДЦ, рік випуску 

1982, за даними бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний № 19, 

балансова вартість: первинна 10700 гривень 00 копійок, залишкова 0 гривень 

00 копійок. 

3. Трактор Т - 25, реєстраційний номер Т 0892 АН, рік випуску 

1998, за даними бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний № 40, 

балансова вартість: первинна 1200 гривень 00 копійок, залишкова 0 гривень 

00 копійок. 

4. Автомобіль ГАЗ-3307, реєстраційний номер АН 4686 АО, рік 

випуску 1993, за даними бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний  

№ 9, балансова вартість: первинна 8796 гривень 13 копійок, залишкова              

0 гривень 00 копійок. 

5. Автомобіль ГАЗ-3309, реєстраційний номер АН 5444 ОС, рік 

випуску 2007, за даними бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний  

№ 27, балансова вартість: первинна 162032 гривень 50 копійок, залишкова      

0 гривень 00 копійок. 

6. Автомобіль  УАЗ-3962, реєстраційний номер АН 6780 НХ, рік 

випуску 2001 за даними бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний   

№ 191, балансова вартість: первинна 37872 гривень 00 копійок, залишкова      

0 гривень 00 копійок. 

7. Автомобіль ГАЗ-5204, реєстраційний номер АН 7212 ІР, рік 

випуску 1985, за даними бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний  

№ 47, балансова вартість: первинна 8293 гривень 09 копійок, залишкова         

0 гривень 00 копійок. 

8. Автомобіль ГАЗ-3307, реєстраційний номер АН 6638 АХ, рік 

випуску 2001, за даними бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний  

№ 10, балансова вартість: первинна 43585 гривень 44 копійок, залишкова      

0 гривень 00 копійок. 

 

 

Секретар міської ради        І.В.Сущенко 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Станом на 01 листопада 2018 року вісім одиниць колісної 

автотранспортної техніки, яка знаходиться на балансі КП «Управління 

міського господарства» і віднесена до основних засобів, прийшла в повну 

непридатність до подальшої експлуатації. 

Підприємством проведено експертну оцінку утилізаційної вартості на 

вказану колісну автотранспортну техніку. 

Відповідно до висновків експертної оцінки утилізаційної вартості 

ремонтно-відновлювальні роботи щодо цих колісних автотранспортних 

засобів економічно не рентабельні. 

Відповідно до даних бухгалтерського обліку усі вісім вказаних 

колісних автотранспортних засобів мають нульову балансову вартість.  

Вказані колісні автотранспортні засоби мають великі габарити, 

загромаджують територію підприємства, не мають жодного значення для 

виконання виробничих завдань. 

На даний період КП «Управління міського господарства» планує 

придбання нової техніки з метою повноцінної заміни її застарілих зразків.  

 

 

Начальник  

КП «Управління міського господарства»                                         М.М.Касьян 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту рішення  

Покровської міської ради 

 

 

 

Про надання дозволу  

КП «Управління міського господарства» 

на списання основних засобів (колісної 

автотранспортної техніки) 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ комунальним підприємством «Управління міського 

господарства» 

 

 

Начальник КП «Управління 

міського господарства»       М.М.Касьян 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови      Д.В.Гордієнко 

 

Начальник юридичного відділу 

міської ради        О.П.Смаль 

  

 

Начальник відділу з організаційної роботи   Ж.Л.Крамарова 

 

Голова комісії з питань житлово-комунального  

господарства, комунальної власності, екології,  

охорони довкілля та благоустрою      М.М. Касьян 

 

Секретар міської ради        І.В.Сущенко 

 


