
 

                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 вересня 2022 року                                                                                            № 08/38-22 

м.Бурштин 

 

Про списання та зняття з балансу  

Бурштинської міської ради і КП «Житловик» 

основних засобів, який є комунальною власністю  

Бурштинської міської територіальної громади 

 

 

Розглянувши звернення старости Задністрянського старостинського округу 

Богдана Мазурика (вих. лист № 27 від 01.07.2022) та звернення директора КП «Житловик» 

Зіновія Шафрана (вих. лист № 222 від 16.09.2022 та № 223 від 16.09.2022), з метою 

впорядкування обліку комунального майна та підвищення ефективності використання 

об’єктів комунальної власності Бурштинської міської територіальної громади, керуючись 

ст. ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 
 

1.  Провести процедуру списання наступного транспортного засобу, який є 

комунальною власністю Бурштинської міської територіальної громади, у зв’язку з його 

фізичною зношеністю, недоцільністю ремонту та такого, що непридатний для 

використання: 

- автомобіль, реєстраційний № АТ7395АЕ марка ГАЗ, модель 3307, рік випуску 

2005, колір білий, шасі (кузов, рама, коляска) № 33070050877660, тип ТЗ 33070050080942 

ФУРГОН-С, повна маса 6550 кг, об’єм двигуна 4200 см³, свідоцтво про реєстрацію 

транспортного засобу РСА № 363195 від 15.06.2006, інвентарний номер 101550001, 

первісна балансова вартість 79800,00 грн., нараховано знос  72 618,00 грн. (91%), 

залишкова балансова вартість 7182,00 грн. 

2. Бухгалтерській службі міської ради (Олена Тріщук) зняти з балансу 

Бурштинської міської ради транспортний засіб, вказаний в пункті 1. 

3. Надати дозвіл КП «Житловик» на списання наступних основних засобів, як 

таких, що непридатні для подальшого використання, у зв’язку з повним та фізичним 

зносом, та не підлягають відновленню чи капітальному ремонту: 

- Агрегат зварочний, інвентарний номер 34289, первісною вартістю 3794 грн.00 

коп., залишковою вартістю 00 грн. 00 коп.; 

- ВАЗ 21093, інвентарний номер 100001, первісною вартістю 25188 грн. 98 

коп., залишковою вартістю 00 грн. 00 коп., реєстраційний № 60495ІВ, рік випуску 2001, 

колір синій, кузов № ХТА21093012977915, свідоцтво про реєстрацію ТЗ ІВС № 167171 від 

26.06.2001; 

- ГАЗ-ЗЗ07 бортовий, інвентарний номер 101388, первісною вартістю 4608 грн. 

96 коп., залишковою вартістю 00 грн. 00 коп., реєстраційний № 11159, рік випуску 1992, 



колір синій кузов № 1469288, об’єм двигуна 4250 см³, свідоцтво про реєстрацію ТЗ ІВС № 

171441 від 16.04.2002; 

- ГАЗ-53 дв.кабін., інвентарний номер 101387, первісною вартістю 4722 грн. 56 

коп., залишковою вартістю 00 грн. 00 коп.; 

- ГАЗ-5314 сміттєвоз, інвентарний номер 101382, первісною вартістю 2982 грн. 

33 коп., залишковою вартістю 00 грн. 00 коп., реєстраційний № 11156ІВ, рік випуску 1992, 

колір сірий, кузов № 1359172, об’єм двигуна 4250 см³, свідоцтво про реєстрацію ТЗ ІВС № 

171443 від 16.04.2002; 

- ГАЗ-5312 асенізаційна-С, інвентарний номер 1000115, первісною вартістю 

12392 грн. 67 коп., залишковою вартістю 1875 грн. 14 коп., реєстраційний № 11093ІВ, рік 

випуску 1989, колір синій, кузов № 1290980, свідоцтво про реєстрацію ТЗ ІВС № 169630 

від 18.12.2001; 

- Трактор ДЗ-42, інвентарний номер АТГ0021, первісною вартістю 8700 грн. 00 

коп., залишковою вартістю 00 грн. 00 коп., рік випуску 1988; 

- Екскаватор ЕО-2621, інвентарний номер 34716, первісною вартістю 53563 

грн. 03 коп., залишковою вартістю 00 грн. 00 коп., реєстраційний № 6749ИЕ, рік випуску 

1991, заводський № 751050, двигун № 1К0689, об’єм двигуна 4935 см. куб., маса машини 

6100 кг, свідоцтво про реєстрацію машини серія АБ № 543931 від 24.11.2008; 

- Екскаватор ЕО-3322, інвентарний номер 34596, первісною вартістю 67493 

грн. 46 коп., залишковою вартістю 00 грн. 00 коп., реєстраційний № 6734 ИЕ, рік випуску 

1989, заводський № 16804, двигун № 578303, об’єм двигуна 6330 см. куб., маса машини 

12700 кг., свідоцтво про реєстрацію машини серія АБ № 543936 від 24.11.2008; 

- ЗАЗ-110557 ТАВРІЯ, інвентарний номер 100071, первісною вартістю 16307 

грн. 08 коп., залишковою вартістю 00 грн. 00 коп., реєстраційний № 64766ІВ, рік випуску 

2001, колір білий, кузов № Y6D11055710017073, свідоцтво про реєстрацію ТЗ ІВС № 

169204 від 16.11.2001; 

- Трактор Т-40М, інвентарний номер 34072, первісною вартістю 7895 грн. 82 

коп., залишковою вартістю 00 грн. 00 коп., реєстраційний № 6711ИЕ, рік випуску 1985, 

заводський № 242380, двигун № 2357165, об’єм двигуна 4154 см. куб., маса машини 2420 

кг, свідоцто про реєстрацію машини серія АБ № 543937; 

- ЗІЛ-ММЗ-554, інвентарний номер 100027, первісною вартістю 2959грн. 74 

коп., залишковою вартістю 00 грн. 00 коп., реєстраційний № 11021ІВ, рік випуску 1988, 

колір синій, кузов № 2787011, об’єм двигуна 6000 см³, самоскид, свідоцтво про реєстрацію 

ТЗ ІВС № 170831 від 13.03.2002; 

- ЗІЛ-431412 сміттєвоз, інвентарний номер 101383, первісною вартістю 4323 

грн. 43 коп., залишковою вартістю 00 грн. 00 коп., реєстрацій № 11199ІВ, рік випуску 1993; 

- Компресор КС, інвентарний номер 34760, первісною вартістю 1902 грн. 55 

коп., залишковою вартістю 00 грн. 00 коп. 

4. Бухгалтерській службі міської ради (Олена Тріщук) та КП «Житловик» 

(Зіновій Шафран) у місячний строк після закінчення проведення процедури списання 

основних засобів (розбирання, демонтажу та оприбуткування), вказаних в пунктах 1 і 3 

даного рішення, подати на розгляд постійних депутатських комісій звіт про списання 

комунального майна. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

6. Контроль за виконанням 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 


