
 
 

           

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

   2019 року м. Чернігів № 
 

Про надання згоди на списання 

основних засобів 

 

Відповідно до підпункту 1 пункту а) статті 29, частини 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про порядок 

відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю 

територіальної громади міста Чернігова, затвердженого рішенням міської ради 

від 26 червня 2012 року (22 сесія 6 скликання) зі змінами та доповненнями від 7 

червня 2013 року (32 сесія 6 скликання), від 26 жовтня 2017 року № 24/VII- 13, 

та на підставі протоколу засідання робочої групи з питань доцільності списання 

майна комунальної власності територіальної громади м. Чернігова від 

04.04.2019  № 14, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Надати комунальному підприємству «Чернігівське тролейбусне 

управління» Чернігівської міської ради згоду на списання: 

- тролейбуса типу ЗіУ-682В, інвентарний № 379, заводський № 30570, 

1988 року випуску, залишковою вартістю – 0,00 грн.; 

- тролейбуса типу ЗіУ-682В, інвентарний № 398, заводський № 32643, 

1989 року випуску, залишковою вартістю – 0,00 грн.; 

- тролейбуса типу ЗіУ-682В, інвентарний № 399, заводський № 32647, 

1989 року випуску, залишковою вартістю – 0,00 грн.; 

- тролейбуса типу ЗіУ-682В, інвентарний № 407, заводський № 33222, 

1989 року випуску, залишковою вартістю – 0,00 грн.; 

- тролейбуса типу ЗіУ-682В, інвентарний № 408, заводський № 33467, 

1989 року випуску, залишковою вартістю – 0,00 грн.; 

- тролейбуса типу ЗіУ-682В, інвентарний № 413, заводський № 34407, 

1990 року випуску, залишковою вартістю – 0,00 грн.; 

- тролейбуса типу ЗіУ-682В, інвентарний № 420, заводський № 36043, 

1990 року випуску, залишковою вартістю – 0,00 грн.; 

- тролейбуса типу ЗіУ-682В, інвентарний № 422, заводський № 36046, 

1990 року випуску, залишковою вартістю – 0,00 грн.; 
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- тролейбуса типу ЗіУ-682Г, інвентарний № 431, заводський № 967, 1991 

року випуску, залишковою вартістю – 0,00 грн. 

 

2. Списання основних засобів здійснити відповідно до зазначеного вище 

Положення. 

3. Майно підлягає реалізації у відповідності до Порядку продажу 

комунального майна (в тому числі списаного), яке належить територіальній 

громаді міста Чернігів, з використанням електронної торгової системи 

«Prozorro. Продажі». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Черненка А. В. 

 

 
 

Міський голова В. АТРОШЕНКО 

 
 

Секретар міської ради М. ЧЕРНЕНОК 


