
                                                                                                                                           проект 

                                  ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА                 Гудзик Ю.А. 
                                   ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                        РІШЕННЯ 

 
 сесії міської ради          скликання 

_________ 2022 року №  

м. Шепетівка 

 
Про надання комунальному підприємству 

«Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство «Шепетівської міської ради» 

згоди на списання транспортних засобів  

 

            Розглянувши лист комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство «Шепетівської міської ради» , відповідно до Положення про 

порядок списання майна комунальної власності територіальної громади м. Шепетівка 

затвердженого Рішенням LI (позачергової) сесії міської ради VII скликання № 3 від 

06.12.2018 року, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,міська рада  

ВИРІШИЛА:   

 

1. Надати згоду комунальному підприємству «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство «Шепетівської міської ради»  на списання транспортних засобів, які 

перебувають на його балансі,  а саме: 

- Причіп тракторний 2ПТС-4Н, реєстраційний номер 13441 ВХ,  1972 року випуску,  

балансова вартість 2588,57 грн., амортизаційні відрахування 2588,57 грн., залишкова 

балансова вартість 0,00 грн. 

- Вилковий навантажувач, без номера, інформація про рік випуску відсутня, балансова 

вартість 35000,00 грн.,амортизаційні відрахування 35000,00 грн., залишкова балансова 

вартість 0,00 грн. 

- Екскаватор ЕО2621, реєстраційний номер 13440ВХ, 2004 року випуску,  балансова 

вартість 57943,66 грн., амортизаційні відрахування 57943,66 грн., залишкова 

балансова вартість 0,00 грн. 

- Трактор колісний ЮМЗ-6Л, реєстраційний номер 17013ВХ, 1978 року випуску, 

балансова вартість – 36811,84 грн., знос -36811,84 грн., залишкова балансова вартість 

– 0,00 грн. 

- Загальний автобус ПАЗ 32053, реєстраційний номер ВХ5991ВТ, 2005 року випуску, 

балансова вартість – 130000,00 грн., знос – 130000,00 грн., залишкова балансова 

вартість – 0,00 грн. 

- Автомобіль спеціальний вантажний ЗІЛ 431412КО, реєстраційний номер ВХ3832АХ, 

1992 року випуску, балансова вартість – 44524,49 грн., знос – 44524,49 грн., 

залишкова балансова вартість – 0,00 грн. 

- Автомобіль спеціальний вантажний ЗІЛ 431412КО, реєстраційний номер ВХ3841АХ, 

1991 року випуску, балансова вартість – 135,46 грн., знос – 135,46 грн., залишкова 

балансова вартість – 0,00 грн. 

 

2. Кошти від реалізації майна направити в бюджет розвитку Шепетівської міської 

територіальної громади (без врахування ПДВ). 



3. Контроль за виконанням рішення покласти заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Янушевського В.В. та постійну комісію з питань розвитку 

промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 

транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії  Бондарєв М.В.). 

  

 

 

Міський голова                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


