
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 травня 2022 року                                                                                          № 11/34-22 

м.Бурштин 

 

Про передачу на правах господарського 

відання та на баланс основних засобів 
 

 

З метою ефективного використання комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади, яке перебуває на балансі комунальних підприємств, розглянувши 

звернення в. о. директора КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» Оксани Леськів 

(вих. лист від 04.04.2022 № 72) та звернення директора КП «Житловик» Зіновія Шафрана 

(вих. № 95 від 04.04.2022), керуючись ст. ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Передати на правах господарського відання на баланс КП «Житловик» трактор 

Comfort 1000 HD з травозбірником в кількості 1 одиниця, первісна вартість 18 999,00 грн., 

нараховано знос 100 %,  який перебуває на балансі КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської 

ради». 

2. Передати на правах господарського відання та на баланс КП «Еко-Сервіс 

Бурштинської міської ради» основні засоби, які перебувають на балансі КП «Житловик»: 

- автогрейдер, марка ДЗ-180А, інвентарний номер АТГ0001, первісна вартість 

27808,33 грн., реєстраційний номер 07251АТ, рік випуску 1991, заводський номер 910137, 

двигун номер 958222, об’єм двигуна 11150 см. куб., свідоцтво про реєстрацію машини АС 

№ 084793 від 14.10.2011; 

- трактор колісний, марка Т-40АМ, інвентарний номер 34072, первісна вартість 

21537,90 грн., реєстраційний номер 6750ИЕ, рік випуску 1991, заводський номер 485609, 

двигун номер 285003, об’єм двигуна 4150 см. куб., свідоцтво про реєстрацію машини ЕЕ № 

093053 від 08.12.2017; 

- трактор колісний, марка Т-25, інвентарний номер 34278, первісна вартість 8396,14 

грн., реєстраційний номер 6709ИЕ, рік випуску 1987, заводський номер 454083, двигун 

номер 1057248, об’єм двигуна 2077 см. куб., свідоцтво про реєстрацію машини АБ № 

543933 від 24.11.2008; 

та основні засоби, які перебувають на балансі Бурштинської міської ради:  

- подрібнювач гілок PG-120BD-K, інвентарний номер 101480225, первісна вартість 

118920,00 грн., нараховано знос 3568,60; 

- причіп ПРАГМАТЕК, інвентарний номер 101480226, первісна вартість 25080,00 

грн., нараховано знос 752,40 грн., реєстраційний номер АТ7309ХР, рік випуску 2019, 

модель V0-2112, номер шасі Y9WV02112K0001233, категорія В, колір сірий, свідоцтво про 

реєстрацію транспортного засобу СХЕ 063027 від 26.09.2019; 



- євроконтейнери під сміттєвоз для ТПВ відкидний оцинкований 1,1 м3, ДСТУ 

8476:2015 з одним запасним колесом, інвентарний номер 101600061, кількість 20 од., 

первісна варість 199718,00 грн., нараховано знос 0,00 грн.;  

- бак-контейнери для сміття 120л з кришкою і ручками, кількість 590 од., первісна 

вартість 394002,00 грн., нараховано знос 0,00 грн.; 

- контейнери пластикові 0,1т з кришкою, кількість 15 од., первісна вартість 60000,00 

грн., нараховано знос 0,00 грн. 

 3. Міському голові своїм розпорядженням створити комісію, якій здійснити дії, 

пов’язані з прийманням-передачі основних засобів, визначених пунктом 1 та 2 даного 

рішення, з оформленням відповідного акту.  

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

5. 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 


