
          
 

         
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

06  червня  2019 року                 м. Чернігів          № 226

Про надання згоди 
на списання майна 

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 29 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та керуючись Положенням про порядок 
відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю 
територіальної громади м. Чернігова, яке затверджено рішенням міської ради 
від 26 червня 2012 року (22 сесія 6 скликання) зі змінами та доповненнями, 
беручи до уваги звернення акціонерного товариства 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» з наданими до нього документами та протокол 
засідання робочої групи з питань доцільності списання майна комунальної 
власності територіальної громади  м. Чернігова від 28.05.2019 року № 15, 
виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Надати згоду на списання основних засобів, що входять до складу 
акціонерного товариства «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» згідно з договором 
оренди цілісного майнового комплексу від 28 червня 2001 року № 2/348, як 
такі, що непридатні для подальшої експлуатації:

1.1. Котел НІІСТУ-5 (інвентарний № 727, встановлений на котельні по 
вулиці Леоніда Пашина, 12), первісною вартістю -  60608,65 грн.; знос станом 
на 01.05.2019 року – 56631,38 грн.; залишковою вартістю – 3977,27грн. 

1.2. Котел НІІСТУ-5 (інвентарний № 11422, встановлений на котельні по 
вулиці Леоніда Пашина, 12), первісною вартістю -  60611,32 грн.; знос станом 
на 01.05.2019 року – 56634,05 грн.; залишковою вартістю – 3977,27грн.

1.3. Котел НІІСТУ-5 (інвентарний № 11423, встановлений на котельні по 
вулиці Леоніда Пашина, 12), первісною вартістю -  60611,32 грн.; знос станом 
на 01.05.2019 року – 56634,05 грн.; залишковою вартістю –3977,27грн.

1.4. Котел НІІСТУ-5 (інвентарний № 11424, встановлений на котельні по 
вулиці Леоніда Пашина, 12), первісною вартістю -  60611,32 грн.; знос станом 
на 01.05.2019 року – 56634,05 грн.; залишковою вартістю – 3977,27грн.



2. Акціонерному товариству «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 
(Геращенко В. М.):

2.1. Здійснити списання майна відповідно до зазначеного вище 
Положення. 

2.2. Рекомендувати забезпечити реалізацію списаного комунального 
майна відповідно до Порядку продажу комунального майна (в тому числі 
списаного), яке належить територіальній громаді міста Чернігів, з 
використанням електронної торгової системи «Prozorro. Продажі».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 
ради Черненка М. П.

Міський голова В. АТРОШЕНКО

Секретар міської ради                                                           М. ЧЕРНЕНОК


