
 
 

           УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 
 

від 26.09.2019 № 7/69-29                            

                           м.Покровськ 

 

Про надання дозволу  

КП «Управління міського 

господарства» на списання  

основних засобів  

 

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 № 6/19-6 та у зв’язку із 

відсутністю економічної рентабельності відновлення,  керуючись статтями 26, 

59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати КП «Управління міського господарства» дозвіл на 

списання основних засобів (згідно додатку). 

 

2. КП «Управління міського господарства» здійснити  демонтаж 

основних засобів. 

 

3. Виконання рішення покласти на КП «Управління міського 

господарства» (Касьян). 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, екології, 

охорони довкілля та благоустрою (Касьян). 

 

 

В.п.міського голови       І. Сущенко



Додаток до рішення 

від 26.09.2019 № 7/69-29 

 

Перелік  

об’єктів які знаходяться на балансі КП «Управління міського господарства» 

 та підлягають списанню 

 
№ Найменування об’єкту (споруди) Придатність до експлуатації 

1 Барельєф «Красноармійськ» Барельєф «Красноармійськ» не 

придатний для експлуатації. 

2 Будівля гуртожитку по  

вул. Ольшанського, 18 

Стан будівлі IV (аварійний). Будівля 

гуртожитку по вул. Ольшанського, 

18 не придатна до експлуатації та ії 

відновлення економічно недоцільне. 

3 Будівля котельні по  

вул. Ольшанського,20 

Стан будівлі III (непридатний). 

Будівля котельні по  

вул. Ольшанського, 20 не придатна 

до експлуатації та ії відновлення 

економічно недоцільне. 

4 Огорожа гуртожитку по  

вул. Ольшанського, 18 

Огорожа відсутня (зруйнована). 

5 Труба димова гуртожитку по  

вул. Ольшанського, 18 

Труба димова гуртожитку по  

вул. Ольшанського, 18 не придатна 

для експлуатації. 

6 Теплиця по вул. Північна Стан будівлі III (непридатний). 

Теплиця по вул. Північна не 

придатна до експлуатації. 

7 Теплиця по вул. Північна Стан будівлі  - фактично відсутній 

(остаточний залишок частини 

фундаменту). Теплиця по вул. 

Північна не придатна до 

експлуатації. 

 

 

Секретар міської ради       І.Сущенко 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

Станом на 01 липня 2019 року сім одиниць об’єктів нерухомості, які 

знаходиться на балансі КП «Управління міського господарства» і віднесені 

до основних засобів, прийшла в повну непридатність до подальшої 

експлуатації. 

Донецьким науково-дослідним інститутом  проведено будівельне – 

технічне дослідження об’єктів нерухомості,  будівельних матеріалів та 

конструкцій для визначення не придатності в експлуатації. 

За результатами висновку придатність об’єктів нерухомого стану з 

наведенням їх технічного стану не придатні для подальшої експлуатації та їх 

відновлення економічно не доцільне. 

Відповідно до даних бухгалтерського обліку усі будівлі та конструкції 

мають нульову балансову вартість.   

 

 

Начальник  

КП «Управління міського господарства»                                         М.Касьян 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту рішення  

Покровської міської ради 

 

 

 

Про надання дозволу  

КП «Управління міського господарства» 

на списання основних засобів  

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ комунальним підприємством «Управління міського 

господарства» 

 

 

Начальник КП «Управління 

міського господарства»       М.Касьян 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови      А.Луганський 

 

 

Начальник юридичного відділу 

міської ради        О.Смаль 

  

 

Начальник відділу з організаційної роботи   Ж.Крамарова 

 

 

Голова комісії з питань житлово-комунального  

господарства, комунальної власності, екології,  

охорони довкілля та благоустрою      М. Касьян 

 

 

Секретар міської ради        І.Сущенко 

 
 

 

 

 


