
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я   №__  

Про надання згоди на списання нежитлової будівлі 

 

       Відповідно до статей 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Положенням про порядок списання 

майна комунальної власності Арцизької міської територіальної громади, 

затвердженим рішенням Арцизької міської ради від 16 липня 2021 року № 

536-VIII (зі змінами, внесеними рішенням «Про внесення змін до рішення 

Арцизької міської ради від 16 липня 2021 року  № 536 «Про затвердження 

Положення про порядок списання майна комунальної власності Арцизької 

міської територіальної громади» від 03 червня 2022 року № 1329-VIII) (далі-

Положення), протоколом засідання комісії зі списання основних засобів 

Комунального підприємства «Житловик» від 29 серпня 2022 року № 1, 

розглянувши  клопотання директора Комунального підприємства 

«Житловик» від 31 серпня 2022 року № 680/02-26 про надання згоди на 

списання нежитлової будівлі (колишнього теплопункту військової частини), 

що знаходиться в м. Арциз по вул. Калмикова, яка  перебуває в аварійному 

стані, є фізично зношеною, непридатною для подальшого використання та 

відновлення якої є економічно недоцільним,  Арцизька міська рада:   

ВИРІШИЛА:             

         1. Надати згоду Комунальному підприємству «Житловик» на списання 

нежитлової будівлі (колишнього теплопункту військової частини), 

розташованої за адресою: м. Арциз, вул. Калмикова (рік побудови та дата 

введення в експлуатацію - 1960, первісна вартість – 296000 (двісті дев`яносто 

шість тисяч)гривень, сума нарахованого зносу – 296000 (двісті дев`яносто 

шість тисяч) гривень, інвентаризаційний номер – 10135001) яка  перебуває в 

аварійному стані, є фізично зношеною, непридатною для подальшого 

використання, повністю амортизована та відновлення якої є економічно 

недоцільним.  

       2. Комунальному підприємству «Житловик»:   

       2.1. Провести процедуру списання майна, визначеного у пункті 1 цього 

рішення, відповідно до Положення та згідно з чинним законодавстом.  

       2.2. Забезпечити розбирання списаної нежитлової будівлі з дотриманням 

вимог техніки безпеки,  оприбуткування конструкцій та матеріалів, 

придатних для подальшого використання, а також відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських 

операцій. 

       2.3. Про результати виконання рішення проінформувати відділ 

комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань Арцизької 

міської ради. 

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

містобудування, будівництва та охорони природи. 

                                                                      Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                       відділом комунальної власності, 

                                                                                       земельних відносин 

                                                                                       та екологічних питань 

                                                                                       Арцизької міської ради 



 

Аркуш погодження до проєкту рішення  

«Про надання згоди на списання нежитлової будівлі» 

 
 

 

Перший заступник Арцизького 

міського голови  Арцизької міської ради    

                                          

«____» ___________  2022року          ____________  Тетяна    БАХЧЕВАН 

 

 

Начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності 

та фінансово-господарського забезпечення- 

головний бухгалтер Арцизької міської ради  

 

«____» ___________  2022року          ____________  Лариса ЛАБУНЕЦЬ 

 

 

Начальник юридичного відділу 

 Арцизької міської ради    

            

«_____»____________   2022року     ____________  Анастасія СТАНКОВА 

 

 

Виконавець: 

головний спеціаліст відділу 

комунальної власності, 

земельних відносин 

та екологічних питань                            

                             

«_____»___________  2022року        _____________  Людмила ПРОХОРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


