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Про надання дозволу  

на списання транспортних засобів 

 

        Розглянувши звернення міського комунального підприємства 

«Бердичівкомунсервіс» про надання дозволу на списання транспортних засобів та 

представлені документи, відповідно до Положення про списання майна 

комунальної власності територіальної громади м.Бердичева, затвердженого 

рішенням  Бердичівської  міської  ради  від 27.06.2012 № 426 (зі змінами),                   

ч.4 ст.13  Бюджетного кодексу України, ст.25 та ч.5 ст.60  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА:   

1. Внести зміни до рішення Бердичівської міської ради від 01.03.2012   № 354 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 27.10.11 № 232 «Про припинення 

юридичних осіб, шляхом злиття» таким чином:  

1.1 У графі 2 «Найменування і коротка характеристика об’єкта» пункту 5 таблиці, 

зазначеної у додатку 1, слова та цифри «Поливомийка КО-713 ЗИЛ 431412                     

№97-88» замінити на слова та цифри «Спеціальний вантажний підмітально-

прибиральна-С ЗІЛ 431412 АМ 2193 ВХ». 

1.2. У графі 4 «№ паспорта» пункту 5 таблиці, зазначеної у додатку 1, літери та 

цифри «ІОС №210601» замінити на літери та цифри «СХТ 620952». 

2. Надати дозвіл  міському комунальному підприємству «Бердичівкомунсервіс» на 

списання з балансу  підприємства транспортних засобів: 

2.1 ЗІЛ-130 (спеціалізований вантажний піскорозкидувач-С),реєстраційний номер 

АМ 2188 ВХ, інвентарний номер 1050021, рік введення в експлуатацію – 1998, 

первісною вартістю – 179 107,71 грн, сумою нарахованого зносу – 179 107,71 грн. 

2.2 Спеціальний вантажний підмітально-прибиральна-С ЗІЛ 431412, реєстраційний 

номер АМ 2193 ВХ, інвентарний номер 1050020, рік введення в експлуатацію – 

1991, первісною вартістю – 47 968,07 грн, сумою нарахованого зносу –                     

47 968,07 грн. 

 



 

 

 

3. Міському комунальному підприємству «Бердичівкомунсервіс» (Кравчук М.А.) 

провести списання транспортних засобів, зазначених  у п.2 цього рішення, 

відповідно до чинного законодавства України. 

4. Непридатні для подальшого використання деталі, вузли та матеріали здати на 

спеціалізоване підприємство зі збору такої сировини. 

5. Відділу комунальної власності виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

забезпечити внесення змін до договора господарського відання від 26.06.2012, 

укладеного між Бердичівською міською радою і КП «Бердичівкомунсервіс», та 

акта безоплатної передачі у господарське відання від 26.06.2012  до даного 

договору  з врахуванням змісту п. 1 та п.п.2.2 п.2 цього рішення. 

6.Кошти, що надійдуть  від  списання майна, залишити в розпорядженні                  

МКП «Бердичівкомунсервіс». 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію житлової 

політики, інженерного господарства, будівництва, транспорту, землекористування, 

комунального майна та власності, благоустрою та екології. 

 

 

 

         Міський голова                                                                 В.К.Мазур 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


