
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 17.03.2021 № 8/7-23 

                 м. Покровськ 

 

 

Про надання дозволу  

на списання основних засобів  

(колісної автотранспортної техніки) 

 

              У зв’язку з відсутністю економічної рентабельності відновлення колісної 

автотранспортної техніки, на підставі актів на списання автотранспортних засобів 

від 10.02.2021р. №01, №02, №03, №04, №05, №06, №07, №08, №09, №10, №11, №12, 

№13, затверджених КП «Покровськводоканал», враховуючи техніко-економічне 

обґрунтування необхідності списання  майна, виданого оцінювачем ФОП Стицюком 

Дмитром Вікторовичем, у відповідності до вимог Положення про порядок списання 

основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної 

власності територіальної громади міста Покровськ, затвердженого рішенням 

Красноармійської міської ради 27.06.2012 №6/19-6 «Про затвердження Положення 

про порядок списання основних засобів з балансів підприємств, установ та 

організацій комунальної власності територіальної громади м. Красноармійська», 

керуючись статтями 26, 59, 60, 73 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами),  міська рада  

 ВИРІШИЛА: 

 

              1. Надати КП «Покровськводоканал» дозвіл на списання основних засобів 

(колісної автотранспортної техніки) шляхом ліквідації згідно додатку.  

 

              2. Виконання рішення покласти на КП «Покровськводоканал» (Коваль).  

 

              3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста 

(Хижняк).   

 

Міський голова                                                                                          Р. Требушкін 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення міської ради  

від 17.03.2021  №  8/7-23 
СПИСОК  

основних засобів (колісної автотранспортної техніки) які підлягають списанню у зв’язку із 

відсутністю економічної рентабельності відновлення   
 

1. Автобус марки КАВЗ-3270, 1987 року випуску, реєстраційний номер АН6225ЕН, за даними 

бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний №2077, балансова вартість: первинна 5814,00 грн.,  

залишкова 0 грн;  
 

2. Автомобіль грузовий марки ГАЗ-5201, 1990 року випуску, реєстраційний номер АН3171ЕЕ, 

за даними бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний №1855, балансова вартість: первинна 

30471,07 грн., залишкова 0 грн.; 
 

3. Автомобіль легковий марки УАЗ - 3909, 1999 року випуску, реєстраційний номер 

АН6226ЕН, за даними бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний №2023, балансова вартість: 

первинна 24166,67 грн., залишкова 0 грн.; 
 

4. Автомобіль легковий марки ВАЗ – 21053, 1998 року випуску, реєстраційний номер 

АН6418ЕЕ, за даними бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний №2003, балансова вартість: 

первинна 10729,17 грн., залишкова 0 грн.; 
 

5. Автомобіль легковий марки ВАЗ -21101, 2005 року випуску, реєстраційний номер 

АН9380ЕС, за даними бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний №2272, балансова вартість: 

первинна 35500,00 грн., залишкова 0 грн.; 
 

6. Трактор марки Т – 16  М Г, 1992 року випуску, реєстраційний номер Т3839ДЦ, за даними 

бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний №1893, балансова вартість: первинна 3588,94 грн., 

залишкова 0 грн.; 
 

7. Трактор марки ХТЗ – 2511, 1998 року випуску, реєстраційний номер Т8237ДК, за даними 

бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний №2020, балансова вартість: первинна 27463,34 

грн., залишкова 0 грн.; 
 

8. Трактор марки МТЗ-80, 1993 року випуску, реєстраційний номер Т3844ДЦ, за даними 

бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний №1894, балансова вартість: первинна 18840,94 

грн., залишкова 0 грн.; 
 

9. Трактор марки Т-40, 1978 року випуску, реєстраційний номер Т3841ДЦ, за даними 

бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний №1360, балансова вартість: первинна 13941,50 

грн., залишкова 0 грн.; 
 

10. Екскаватор марки ЭО – 2621, 1991 року випуску, реєстраційний номер Т3847ДЦ, за даними 

бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний №1881, балансова вартість: первинна 10601,21 

грн., залишкова 0 грн.; 
 

11.  Екскаватор марки ЭО – 3322, 1983 року випуску, реєстраційний номер Т3988ДК, за даними 

бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний №2078, балансова вартість: первинна 18000,00 

грн., залишкова 0 грн.; 
 

12. Екскаватор марки ЭП – 3106, 2000 року випуску, реєстраційний номер Т3836ДЦ, за даними 

бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний №2024, балансова вартість: первинна 85416,67 

грн., залишкова 0 грн.; 
 

13. Причіп марки 2ПТС – 4, 1993 року випуску, реєстраційний номер Т3842ДЦ, за даними 

бухгалтерського обліку 100% зносу, інвентарний №1892, балансова вартість: первинна 1454,52 грн., 

залишкова 0 грн. 
 

Перелік основних засобів, які підлягають списанню підготовлено: КП «Покровськводоканал» 

Директор                                       С. Коваль  

 

Секретар міської ради                                                                                                                Н. Іваньо  



 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення міської ради 

 

 

Про надання дозволу  

на списання основних засобів  

(колісної автотранспортної техніки) 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:        Комунальним підприємством  

        «Покровськводоканал» 
 

Директор 

КП «Покровськводоканал»                            С. Коваль 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                                С. Федоров  
 

Директор департаменту фінансово – економічної  
політики та управління активами  
Покровської міської ради Донецької області                           О.Добровольський 
  
 
Начальник відділу юридичного                                                         
забезпечення діяльності міської ради  
та її виконавчих органів                                                                   В. Пишна     
           

 

Начальник відділу забезпечення  

діяльності міської ради                                                            Ж. Крамарова 

 

 

Голова постійної комісії з питань 

місцевого самоврядування, гласності та  

депутатської діяльності, забезпечення  

громадського порядку, дотримання законності,  

охорони прав, свобод та законних інтересів                           Д. Тришкін  

 

 

Голова постійної комісії з питань  

житлово-комунального господарства, благоустрою  

та інженерної інфраструктури міста                                                   В. Хижняк  

 

 

Секретар міської ради                                Н. Іваньо 



  
Пояснювальна записка 

Станом на 01 лютого 2021 року тринадцять одиниць колісної 

автотранспортної техніки, яка знаходиться на балансі КП «Покровськводоканал» 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 тринадцять вказаних колісних 

автотранспортних засобів мають нульову балансову вартість. Вказані колісні 

автотранспортні засобі мають великі габарити, загромаджують територію 

підприємства, не мають жодного значення для виконання виробничих завдань.  

На даний період КП «Покровськводоканал» планує придбання нової техніки з 

метою повноцінної заміни її застарілих зразків.  

 

Директор  

КП «Покровськводоканал»                                                              С.М. Коваль  

 
 


