
          
 

         
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

01 жовтня 2020 року                  м. Чернігів          № 422

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 товариства з обмеженою відповідальністю фірми 
«ТехНова» з наданими до нього документами та протокол засідання робочої 
групи з питань доцільності списання майна комунальної власності 
територіальної громади  м. Чернігова від 14.09.2020 року № 19, виконавчий 
комітет міської ради вирішив:

1. Надати згоду на списання транспортних засобів, а саме:
- УАЗ-3303 автомобіль (ЧПК-3303 Десна-2М) (інвентарний № 2.0131, 

державний номер 2529 РМА, введений в експлуатацію з жовтня 1992 року, 
місце стоянки – дільниця з експлуатації і ремонту автотранспорту, що 
знаходиться на території КЕП «Чернігівська ТЕЦ» по вул. Ушинського, 23), за 
даними бухгалтерського обліку орендаря:  первісна вартість – 936303,11 грн.; 
знос за станом на 01.09.2020 року – 936303,11  грн.; залишкова вартість – 0,00 
грн.;

- АСЧ-03 автобус (на базі ГАЗ-51А) (інвентарний № 816.0131, державний 
номер 9793ЧНП, введений в експлуатацію з червня 1964 року, місце стоянки – 
дільниця з експлуатації і ремонту автотранспорту, що знаходиться на території 
КЕП «Чернігівська ТЕЦ» по вул. Ушинського, 23), за даними бухгалтерського 
обліку орендаря:  первісна вартість – 60 623,56 грн.; знос за станом на 
01.09.2020 року – 60623, 56  грн.; залишкова вартість – 0,00 грн.;

- ГАЗ-53 автомобіль («АПЭМ-2) (інвентарний № 812.0131, державний 
номер 2175 РМЕ, введений в експлуатацію з листопада 1969 року, місце 
стоянки – дільниця з експлуатації і ремонту автотранспорту, що знаходиться на 
території КЕП «Чернігівська ТЕЦ» по вул. Ушинського, 23), за даними 
бухгалтерського обліку орендаря:  первісна вартість – 420928,16 грн.; знос за 



станом на 01.09.2020 року – 420928,16  грн.; залишкова вартість – 0,00 грн., які 
входять до складу цілісного майнового комплексу, наданого в оренду 
товариству з обмеженою відповідальністю фірми «ТехНова» згідно з договором 
оренди від 25 грудня  2000 року № 1, як такі, які непридатні для подальшої 
експлуатації.

 2. Товариству з обмеженою відповідальністю фірма «ТехНова»           
(Щербина О. Ю.):

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».

2.3. Кошти, отримані від реалізації списаного орендованого майна, 
спрямувати до міського бюджету.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської 
ради Хольченкову Н. М.

Заступник міського голови О. ЛОМАКО

Секретар міської ради                                                           М. ХОЛЬЧЕНКОВА


