УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LIII СЕСІЯ VIІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1110
від «18» серпня 2020 р.

м.Моршин

Про надання дозволу на списання
та демонтаж будівель та споруд,
які перебувають на балансі
КП “Зелене місто”
по вул. Геологів, 10 в м. Моршині

Розглянувши звернення КП “Зелене місто” та додані документи, Звіт про
проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних
мереж об'єкта від 06.08.2020р., відповідно до рішення сесії Моршинської
міської ради № 758 від 12 грудня 2013 року «Про затвердження Положення про
порядок списання майна (способом ліквідації, безоплатної передачі,
відчуження), яке належить до комунальної власності територіальної громади
м.Моршина», Постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 року №1314
«Про затвердження порядку списання об’єктів державної власності», керуючись
ст.ст.26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Моршинська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати комунальному підприємству “Зелене місто” Моршинської міської
ради дозвіл на списання будівель та споруд по вул. Геологів, 10, в м. Моршині,
що перебувають на балансі підприємства, а саме: гараж (літ. Б-2),
автозаправочна станція ( літ.Д-1), ТО-1 зі складом (літ Е-1), сторожова будка
( літ Ж-1), частина складу ( літ З-1), сторожова будка (літ.Й-1), водогрійка ( літ.
К-1).
2. Надати комунальному підприємству “Зелене місто” Моршинської міської
ради дозвіл на демонтаж будівель та споруд по вул. Геологів, 10 в м. Моршині,
а саме: гараж (літ. Б-2), автозаправочна станція ( літ.Д-1), ТО-1 зі складом (літ
Е-1), сторожова будка ( літ Ж-1), частина складу ( літ З-1), сторожова будка
(літ.Й-1), водогрійка ( літ. К-1).
3. Директору КП “Зелене місто” В.Яцинину:
3.1 провести процедуру списання та демонтажу нерухомого майна відповідно
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до чинного законодавства;
3.2 матеріали, які придатні для подальшого використання, отримані після
проведення демонтажу та розбирання нерухомого майна оприбуткувати на
рахунках бухгалтерського обліку;
3.3 здійснити
інвентаризації.

заходи

щодо

внесення

змін

до

матеріалів

технічної

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника міського голови
В.Левковича та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та
житлово-комунального господарства (Головатий Р.Я.).
Міський голова

Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

