
           
 

         
УКРАЇНА

     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

20 серпня 2020 року                  м. Чернігів          № 332

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 
07.02.2020 року № 18 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 теплової енергії ULTRAHEAT 2 WR 5703 (інвентарний               
№ 12475, встановлений на котельні по вул. Гетьмана Полуботка, 84), первісною 
(переоціненою 26.07.2016 року) вартістю – 2305,45 грн.; знос за станом на 
01.07.2020 року – 1227,92 грн.; залишковою вартістю – 1077,53 грн.

1.2. Манометр МТС (інвентарний № 1343, встановлений на котельні по 
проспекту Миру, 151а), первісною вартістю (переоціненою 26.07.2016 року) – 
1531,71 грн.; знос за станом на 01.07.2020 року – 1531,71 грн.; залишковою 
вартістю – 0,00 грн. 

1.3. Насос підживлюючий ВК (с) 5/24 з електродвигуном N=7,5 кВт 
(інвентарний № 392, встановлений на котельні по проспекту Миру, 193а), 
первісною вартістю (переоціненою 26.07.2016 року) – 7657,38 грн.; знос за 
станом на 01.07.2020 року –  7657,38 грн.; залишковою вартістю – 0,00 грн. 

1.4. Насос підживлюючий ВК (с) 5/24 з електродвигуном N=7,5 кВт 
(інвентарний № 338, встановлений на котельні по проспекту Миру, 193а),  



первісною вартістю (переоціненою 26.07.2016 року) – 2106,33 грн.; знос за 
станом на 01.07.2020 року – 2106,33 грн.; залишковою вартістю – 0,00 грн. 

1.5. Котел НІІСТУ-5 №1 (інвентарний № 2087, встановлений на котельні 
Гомельське шосе 4 км, 6-А), первісною вартістю (переоціненою   26.07.2016 
року) – 175089,37 грн.; знос за станом на 01.07.2020 року – 175089,37 грн.; 
залишковою вартістю – 0,00 грн. 

1.6. Котел НІІСТУ-5 №1 (інвентарний № 11481, встановлений на котельні 
Гомельське шосе 4 км, 6-А), первісною вартістю (переоціненою   26.07.2016 
року) – 175089,59 грн.; знос за станом на 01.07.2020 року – 175089,59 грн.; 
залишковою вартістю – 0,00 грн.

1.7. Програмний комплекс АСКОЕ 9 (складова автоматизованої системи 
обліку електроенергії), (інвентарний № 6801, встановлений в будівлі 
електроцеху по вул. Рокоссовського, 17б), первісною вартістю (переоціненою  
26.07.2016 року) – 282484,26 грн.; знос за станом на 01.07.2020 року –               
282484,26 грн.; залишковою вартістю – 0,00 грн. 

1.8. Водопідігрівач швидкісний 5-ти секційний (1-й ступінь) Ду250 
Lсекц.=4 м (інвентарний № 10434, встановлений на бойлерній по вул. 
Волковича, 25 ), первісною вартістю (переоціненою 26.07.2016 року) – 
114326,25 грн.; знос за станом на 01.07.2020 року – 94319,48 грн.; залишковою 
вартістю – 20006,77 грн.

1.9. Персональний комп’ютер (інвентарний № 6804, по                                      
вул. Рокоссовського, 17б), первісною вартістю (переоціненою 26.07.2016 року) 
– 11000,00 грн.; знос за станом на  01.07.2020 року – 11000,00  грн.; 
залишковою вартістю – 0,00 грн.

1.10. Димова труба сталева h-35 м/0,5 м (інвентарний № 12006, 
встановлена на котельні по вул. Корольова, 16), первісною вартістю 
(переоціненою 26.07.2016 року) – 111481, 35 грн.; знос за станом на 01.07.2020 
року – 82124,91 грн.; залишковою вартістю – 29356,44 грн.

1.11.Тепломережа від котельні ЗАЗа до житлового будинку по проспекту 
Миру, 249 і гуртожитку – довжиною 366 м/п (інвентарний № 4338), первісною 
вартістю (переоціненою 26.07.2016 року) – 147837,53 грн.; знос за станом на 
01.07.2020 року – 135635,61 грн.; залишковою вартістю – 12201,92 грн.

1.12. Фільтр для обезмаслювання конденсату Ду 1000  (інвентарний                   
№ 3940, консервація з 01.10.2004 року, встановлений в будівлі хімпромивання 
по вул. Гетьмана Полуботка, 95), первісною вартістю (переоціненою 26.07.2016 
року) – 2453,14 грн.; знос за станом на 01.07.2020 року – 1640,13 грн.; 
залишковою вартістю – 813,01 грн.

1.13. Установка збору конденсату з баками і відстойником, насосами 
ВКс1/16 (2 шт. з електрод.), насос шестерний (консервація з 01.10.2004 року), 
(інвентарний № 3947, встановлений в будівлі хімпромивання по вул. Гетьмана 
Полуботка, 95),  первісною вартістю (переоціненою 26.07.2016 року) –                  
16992, 91 грн.; знос за станом на 01.07.2020 року – 11366, 24 грн.; залишковою 
вартістю – 5626,67 грн.



1.14. Насос для перекачування розчину солі Х-50/32-125Д з 
електродвигуном  N= 4кВт (інвентарний № 6246, встановлений в будівлі 
хімпромивання по вул. Гетьмана Полуботка, 95), первісною вартістю 
(переоціненою 26.07.2016 року) – 10973,57 грн.; знос за станом на 01.07.2020 
року – 10973,57 грн.; залишковою вартістю – 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 Хольченкову Н. М.

Міський голова В. АТРОШЕНКО

Секретар міської ради                                                           Н. ХОЛЬЧЕНКОВА


		Латина В.В.
	2020-08-21T06:57:26+0000
	Латина В.В.
	barCode




