
          
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

________________2019 року        м. Чернігів № _______

Про надання згоди на списання  
транспортних засобів

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 29 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 «Про затвердження Положення про порядок 
відчуження, списання, передачі основних засобів, що є комунальною власністю 
територіальної громади міста Чернігова» (22 сесія 6 скликання) зі змінами та 
доповненнями, та беручи до уваги витяг з протоколу № 16 засідання робочої 
групи з питань доцільності списання майна комунальної власності 
територіальної громади м. Чернігова від 28 серпня 2019 року, виконавчий 
комітет міської ради вирішив:

1. Надати згоду комунальному некомерційному підприємству «Дитяча 
поліклініка № 1» Чернігівської міської ради (Овсієнко Л. В.) на списання:

     1.1. Автомобіля  ВАЗ 2121, державний номер СВ 06-82 ВН, шасі номер 
ХТА212100М0844235, інвентарний номер 101510014, 1991 року випуску, 
балансова первісна вартість – 13 465 грн 00 коп., знос за станом на 1 червня 
2019 року – 12 824 грн 00 коп., ліквідаційна вартість – 641 грн 00 коп.

     1.2. Автомобіля ЛУАЗ 969, державний номер СВ 00-54 ВН, шасі номер 
ХТD969М02N018652,  ХТD969М0N0186520, інвентарний номер 101510019, 
1992 року випуску, балансова первісна вартість – 14 590 грн 00 коп., знос за 
станом на 1 червня 2019 року –13 895 грн 00 коп., ліквідаційна вартість –       
695 грн 00 коп.

2. Списання  транспортних засобів здійснити згідно із зазначеним вище 
Положенням.

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



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Ломако О. А.

Міський голова          В. АТРОШЕНКО

Секретар міської ради                                                    Н. ХОЛЬЧЕНКОВА
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