
          
 

         
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

________________20     року        м. Чернігів № _______

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 протокол засідання робочої групи з питань доцільності 
списання майна комунальної власності територіальної громади  м. Чернігова 
від 04.04.2019 року № 14 та звернення акціонерного товариства 
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» з наданими до нього документами, 
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. Лічильник LZQJ-XC кл.1.0 RS 485 (інвентарний № 13173, 
встановлений на котельні по вулиці А. Мовчана, 48), первісною вартістю -  
20216,03 грн.; знос станом на 01.05.2019 року – 7703,68 грн.; залишковою 
вартістю – 12512,35 грн. 

1.2. Насос циркуляційний ГВП К160/20 з електродвигуном 4А160М4, 
N=11кВт, 1450 об/хвил. з КВПіА (інвентарний № 11243, встановлений на 
бойлерній по проспекту  Миру, 157а), первісною вартістю - 11363,42 грн.; знос 
станом на 01.05.2019 року – 11363,42 грн.; залишковою вартістю – 0,00 грн. 

1.3. Насос корегувальний К160/30 з електродвигуном N=15кВт 
(інвентарний  № 1356, встановлений на бойлерній по проспекту  Миру, 157а), 
первісною вартістю – 6616,53 грн.; знос станом на 01.05.2019 року – 6616,53 
грн.; залишковою вартістю – 0,00 грн. 

1.4. Насос циркуляційний ГВП К160/20 з електродвигуном 4А160М4, 
N=11кВт, 1450 об/хвил. з КВПіА (інвентарний № 1365, встановлений на 



бойлерній по проспекту  Миру, 157а), первісною вартістю - 11363,22 грн.; знос 
станом на 01.05.2019 року – 11363,22 грн.; залишковою вартістю – 0,00 грн. 

1.5. Підвищувальний насос холодної води К160/30 з електродвигуном 
N=30кВт  (інвентарний № 1366 встановлений на бойлерній по проспекту Миру, 
157а), первісною вартістю - 14050,80 грн.; знос станом на 01.05.2019 року – 
14050,80 грн.; залишковою вартістю – 0,00 грн. 

1.6. Насос підвищувальний холодної води К160/30 з електродвигуном 
4А180 N=30 кВт з приладами КВПіА (інвентарний № 11325, встановлений на 
бойлерній по проспекту Миру, 157а), первісною вартістю – 9248,64 грн.; знос 
станом на 01.05. 2019 року – 9248,64 грн.; залишковою вартість – 0,00 грн. 

1.7. Щит обліку реактивної енергії  (інвентарний № 11802, встановлений 
на бойлерній по вул. Генерала Бєлова, 21а), первісною вартістю – 6848,94 грн.; 
знос станом на 01.05.2019 року – 6823,71 грн.; залишковою вартість – 25,23 грн. 

1.8. Насос циркуляційний ГВП 3К6 з електродвигуном N=11 кВт з 
електродвигуном (інвентарний № 11135, встановлений на бойлерній по вулиці 
Захисників України, 7а), первісною вартістю – 28698,18 грн.; знос станом на 
01.05.2019 року – 28698,18 грн.; залишковою вартість – 0,00 грн. 

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


