
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 жовтня 2021 року                                                                                        № 10/20-21 

м.Бурштин 

  

Про надання дозволу КНП «Бурштинська  

центральна міська лікарня» на списання  

основних засобів  
 
 

Розглянувши звернення директора КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Володимира Василика (вих. лист від 11.10.2021 № 548) щодо надання дозволу на списання 

основних засобів, керуючись ст. ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Надати дозвіл КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» на списання 

основних засобів, які не відповідають критеріям визнання активу та не можуть бути 

використані у господарській діяльності у зв’язку з повною фізичною зношеністю, а саме: 

- холодильник «Кодри», рік випуску 1978, інвентарний номер 10480074, заводський 

номер 750592, первісна вартість 96,00 грн., нараховано знос 100%; 

- холодильник «Дніпро», рік випуску 1967, інвентарний номер 10480037, заводський 

номер 38545, первісна вартість 96,00 грн., нараховано знос 100%; 

- холодильник «Кодри», рік випуску 1978, інвентарний номер 10480076, заводський 

номер 212134, первісна вартість 96,00 грн., нараховано знос 100%; 

- холодильник «Кодри», рік випуску 1978, інвентарний номер 10480128, заводський 

номер 21101, первісна вартість 81,00 грн.,нараховано знос 100%; 

- холодильник «Кодри», рік випуску 1982, інвентарний номер 10480129, заводський 

номер 12400, первісна вартість 81,00 грн., нараховано знос 100%; 

- холодильник «Снайга», рік випуску 2007, інвентарний номер 10480238, заводський 

номер 94697, первісна вартість 2221,00 грн., нараховано знос 100%; 

- холодильник «Чинар», рік випуску 1985, інвентарний номер 10480148, заводський 

номер 0241295, первісна вартість 107,00 грн.,нараховано знос 100%; 

- стіл операційний,  рік випуску 1987, інвентарний номер 10470396, заводський номер 

20963, первісна вартість 1244,00 грн., нараховано знос 100%; 

- трубка оптична, рік випуску 1973, інвентарний номер 10470211, заводський номер 

7310, первісна вартість 113,00 грн., нараховано знос 100%; 

- велоергометр, рік випуску 1982, інвентарний номер 10470326, заводський номер 

75460, первісна вартість 2397,00 грн., нараховано знос 100%; 

- апарат ІЗТ-301, рік випуску 1984, інвентарний номер 10470345, заводський номер 

271, первісна вартість 339,00 грн., нараховано знос 100%; 



- апарат  лікувальний «Ленар», рік випуску 1987, інвентарний номер 10470382, 

заводський номер 6479, первісна вартість 238,00 грн., нараховано знос 100%; 

- апарат Ультрозвук, рік випуску 2006, інвентарний номер 10470515, заводський 

номер 3500, первісна вартість 4406,00 грн., нараховано знос 100%; 

- електрокардіограф Юкард, рік випуску 2006, інвентарний номер 10470493, 

заводський номер 10205033, первісна вартість 7998,00 грн., нараховано знос 100%; 

- електрокардіограф Юкард, рік випуску 2006, інвентарний номер 10470497,  

заводський номер 103060150012, первісна вартість 7979,00 грн., нараховано знос 100%; 

- електрокардіограф Юкард, рік випуску 2008, інвентарний номер 10470511, 

заводський номер 40802153, первісна вартість 9923,00 грн., нараховано знос 100%; 

- електрокардіограф одноканальний ЕК 1Т-04, рік випуску 2008, інвентарний номер 

10470525, заводський номер 09031, первісна вартість 5400,00 грн., нараховано знос 100%; 

- офтальмометр, рік випуску 1966,  інвентарний номер 10470047, заводський номер 

168, первісна вартість 424,00 грн., нараховано знос 100%; 

- набір оптичних склів,  рік випуску 1969, інвентарний номер 10470051, первісна 

вартість 454,00 грн., нараховано знос 100%; 

- віз, рік випуску 2001, інвентарний номер 10530001, первісна вартість 1216,00 грн., 

нараховано знос 100%; 

- ваза «Півень декоративний», рік випуску 1972, інвентарний номер 10300005, 

первісна вартість 44,00 грн., нараховано знос 100%; 

- диван, рік випуску 1987, інвентарний номер 10630167, первісна вартість 52,00 грн., 

нараховано знос 100%; 

2. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірину Герт). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Івана Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 

 

 

 

       Міський голова                                                                            Василь АНДРІЄШИН 

 


