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П О Л Т А В С Ь К А   М І С Ь К А    Р А Д А 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 
 Про списання  комунального майна    

 

 

           Керуючись ст. ст. 25, 60  Закону України «Про  місцеве самоврядування 

в Україні», «Положенням про порядок списання та передачі майна 

комунальної власності міста», затвердженим  рішенням двадцять шостої сесії 

Полтавської міської ради шостого скликання від 18 вересня 2012 року, 

клопотання управління охорони здоров'я виконавчого комітету Полтавської 

міської ради, звернення дитячої міської клінічної лікарні м. Полтави, та 

звернення комунального підприємства «Полтаваелектроавтотранс» 

Полтавської міської ради щодо списання непридатного для подальшого 

використання комунального майна, Полтавська  міська рада  

 

   В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Дозволити списати: 

1.1. Дитячій міській клінічній лікарні м. Полтави: 

      - інкубатор для новонароджених іsolette C 2000, 2004 року випуску, 

введений в експлуатацію у 2004 році, інвентарний №101473233, заводський 

№X W12491; 

      - інкубатор для виходжування новонароджених BLF-2001, 2006 року 

випуску, введений  в експлуатацію у 2006 році; інвентарний №101473264; 

заводський №CEI 00034; 

      - аварійне джерело живлення ШФ-96, 1988 року випуску, введений  в 

експлуатацію у 1989 році; інвентарний №101470955; заводський №88016; 

      - аварійне джерело живлення ШФ-96, 1988 року випуску, введений  в 

експлуатацію у 1989 році; інвентарний №101471371; заводський №88014; 

      - аварійне джерело живлення ШФ-96, 1988 року випуску, введений  в 

експлуатацію у 1989 році; інвентарний №101471372; заводський №88017; 



      - відсмоктувач секрету з трахеї незалежний від електромережі, 2004 року 

випуску, введений  в експлуатацію у 2005 році; інвентарний №101473231; 

заводський №2099990079. 

 

1.2. Комунальному підприємству «Полтаваелектроавтотранс» Полтавської 

міської ради: 

 - тролейбус ЮМЗ-Т2П, 1993 року випуску, введений в експлуатацію у 

1993 році; інвентарний № 32; заводський № 93106; 

 - тролейбус ЮМЗ Т2, 1999 року випуску, введений в експлуатацію у 1999 

році; інвентарний № 87; заводський № 99191; 

 - тролейбус ЮМЗ Т2, 1999 року випуску, введений в експлуатацію у 1999 

році; інвентарний № 89; заводський № 99193; 

- тролейбус грузовий, 1988 року випуску, введений в експлуатацію у 1988 

році; інвентарний № 1246; заводський № 23226; 

- компресор ПК-1,75АУ-2, 2000 року випуску, введений в експлуатацію у 

2000 році; інвентарний № 2355; заводський № 2711/1117; 

- компресор ПК-1,75АУ-2, 2000 року випуску, введений в експлуатацію у 

2000 році; інвентарний № 2353; заводський № 2706/1191. 

 

2. Вилучені після демонтажу деталі та матеріали основних засобів,   

зазначених  в  п. 1, підлягають здачі на спеціалізоване підприємство, яке 

займається прийманням металобрухту,   деталі  та   вузли   основних    засобів, 

що містять дорогоцінні метали, підлягають здачі на спеціалізоване 

підприємство, яке займається прийманням та переробкою відходів і лому 

дорогоцінних металів. 

 

3. Після ліквідації основних засобів в 10-денний термін надати управлінню 

охорони здоров'я виконавчого комітету Полтавської міської ради та 

управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Полтавської міської ради  додатки до актів про списання – копії накладних 

про здачу металобрухту та про оприбуткування матеріалів, придатних для 

подальшого використання.  

 

4. Списання з балансу основних засобів оформити актами  типової форми. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань економічної політики, комунальної власності, бюджету, фінансів 

(Г.Сахно). 

 

 

 

 

 

 
 


