
 

  
УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

 від                             №_______                

      м. Житомир 

Про списання основних фондів 

комунального підприємства  

“Житомирводоканал” 

Житомирської міської ради 
       
              Розглянувши   клопотання   дирекції   комунального  підприємства  

“Житомирводоканал” Житомирської міської ради від 06.02.2020 №16/254,   

акти постійно діючої комісії  підприємства  від  01.02.2019 року  про  списання  

автотранспортних  засобів, що виведені з експлуатації через відсутність 

необхідності  їх утримання  внаслідок повного  амортизаційного   зносу,   а   

також  повної  їх  непридатності до відновлення та проведення капітальних  

ремонтів, відповідно до «Положення про порядок відчуження та  списання  

майна», що   перебуває  у власності територіальної громади міста Житомира та  

ст. 29  Закону України  “Про  місцеве  самоврядування в Україні”,  виконавчий  

комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
         

1. Дозволити     комунальному       підприємству      “Житомирводоканал” 

Житомирської міської ради списати, зняти з обліку підприємства, військкомату, 

Територіального сервісного центру в Житомирській області та внести зміни в 

перелік комунального майна міської ради: 

1.1 автокран   ЗИЛ 133, державний   реєстраційний    номер   75-65  ЖИС, 

інвентарний  номер 1306,  випуску  1992 року; 

1.2 автомобіль   BMW-525,  державний   реєстраційний  номер  АМ 36-70, 

інвентарний номер 1328, випуску 1992 року; 

1.3 автомобіль   ГАЗ 52, державний  реєстраційний   номер  70-14 ЖИО, 

інвентарний номер 1295, випуску 1988 року;  

1.4 автомобіль    ГАЗ 66, державний  реєстраційний  номер  АМ 57-41 ВВ, 

інвентарний  номер 1304, випуску 1992 року; 

1.5  автомобіль  КАМАЗ, державний  реєстраційний  номер АМ 57-40 ВВ, 

інвентарний номер 1296, випуску 1988 року; 

1.6  автомобіль  МАЗ, 54329 державний  реєстраційний   номер  57-46 ВВ, 

інвентарний номер 1313, випуску 1995 року; 

1.7  автомобіль  ГАЗ 53, КО - 503 державний  реєстраційний  номер  23-07  
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ЖИП, інвентарний  номер 04583, випуску 1989 року; 

1.8 автомобіль ЗІЛ 431412, державний   реєстраційний  номер 02-23 ЖИС, 

інвентарний  номер 04584, випуску 1991 року; 

1.9 автопричіп УАЗ, державний реєстраційний номер 66-46 інвентарний  

номер 1254, випуску 1989 року; 

1.10 напівпричіп  (В) 1510, державний реєстраційний номер АМ 24-70ХТ, 

інвентарний  номер 1261, випуску 1997 року; 

1.11 автомобіль ГАЗ 53, державний реєстраційний номер 51-12 ЖИЛ, 

інвентарний  номер 1283, випуску 1997 року. 

2. Списані  відповідно до пункту 1.1-1.4 транспортні засоби та механізми 

розібрати, продефектувати,  придатні  до реставрації  та  використання  деталі,  

вузли  і  агрегати оприбуткувати на склад та використовувати як обіговий 

ремонтний фонд, непридатні - здати на металобрухт. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кондратюка С.М. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          С. І. Сухомлин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


