ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Харківської обласної ради
«Про надання дозволів на списання майна, що перебуває у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області»
1. До обласної ради надійшло звернення директора ТОВ «Аптека
№ 28» (вх. обласної ради від 24.01.2013 № 304/01-31, від 20.03.2013
№ 1394/01-31) стосовно списання з балансу шляхом ліквідації 20 (двадцяти)
одиниць основних засобів загальною первісною вартістю – 3717,00 грн.,
загальною сумою зносу – 3717,00 грн., загальною залишковою вартістю –
0,00 грн., згідно з додатком 1.
Відповідно до акту інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомості про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, актів про списання основних засобів, технікоекономічних обґрунтувань, довідок, вказані основні засоби морально
застарілі та фізичні зношені, відновлення та проведення ремонтних робіт
економічно недоцільно, пропонується списання вказаних основних засобів
шляхом ліквідації. Кошти отримані від здачі металобрухту будуть
використані на оновлення орендованого майна.
2. До обласної ради надійшло звернення директора КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА
ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» (вх. обласної ради від 14.02.2013 № 700/01-31, від
22.02.2013 № 889/01-31) стосовно списання з балансу шляхом ліквідації
2 (двох) одиниць транспортних засобів загальною первісною вартістю –
2927,00 грн., загальною сумою зносу – 2927,00 грн., загальною залишковою
вартістю – 0,00 грн., а саме:
– автомобілю РАФ 220301, державний № АХ 2286 ВІ, 1992 року
випуску, інвентарний № 10510027, первісною вартістю – 1503,00 грн., сумою
зносу – 1503,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн.;
– трактору ДТ - 14, 1961 року випуску, інвентарний № 10510019,
первісною вартістю – 1424,00 грн., сумою зносу – 1424,00 грн., залишковою
вартістю – 0,00 грн.
Департаментом науки і освіти Харківської облдержадміністрації надано
відповідні погодження (від 12.02.13 № 04-10/657, від 19.02.13 № 04-10/796).
Згідно з актом інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомістю про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, актом про списання автотранспортних засобів,
техніко-економічним обґрунтуванням, актом технічного стану, погодженням
наданим ВРЕВ ДАІ з обслуговування м. Харків ГУМВС України в
Харківській області автомобіль РАФ 220301 знаходиться у незадовільному
стані. В двигуні відмічені сліди підтікання масла, суцільна корозія блоку
циліндрів двигуна внутрішнього спалення. Під час останньої експлуатації
відзначено сторонні шуми при пуску і роботі двигуна. Потрібно проведення
капітального ремонту поршневої групи, головки блоку, колінчастого валу,
газорозподільного механізму. Спостерігається підтікання масла на корпусі
коробки перемикання передач, залипання диска зчеплення, повний знос
корзини та диска зчеплення. Повний знос головної пари заднього моста.

Ходова частина і гальмівна система також несправні. Виявлено підтікання
подачі матеріалу рідини на амортизаторах передньої та задньої підвіски.
Потрібна заміна верхніх і нижніх опор передньої підвіски, сален блоків.
Шланги гальмівної системи не підлягають експлуатації, гальмівна рідина в
гальмівній системі відсутня. Необхідна повна заміна гальмової системи.
Кузов повністю вкритий корозією, капот, багажник, днище, короби,
лонжерони, пороги, двері, дах також уражені корозією. Розриви і скрутки
проводки, ізоляція проводів повністю втратила еластичність, система
електроустаткування підлягає заміни. Автомобіль РАФ 220301 знаходиться в
неробочому технічному стані. Відновлення економічно недоцільно.
Відповідно до акту інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомості про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, техніко-економічного обґрунтування, акту
технічного стану, акту про списання автотранспортних засобів, погодження
наданого Державною інспекцією сільського господарства в Харківській
області, трактор ДТ – 14 непридатний для подальшої експлуатації. В двигуні
виявлено пошкодження паливної системи та насоса високого тиску палива і
системи водяного охолодження двигуна. Відмічені сліди підтікання масла,
суцільна корозія блоку циліндра двигуна внутрішнього спалення. Під час
останньої експлуатації відмічено сторонні шуми при пуску і роботі двигуна.
Потрібно проведення капітального ремонту поршневої групи, головки блоку,
колінчастого валу. Також, відзначено підтікання масла на корпусі коробки
перемикання передач, злипання диска зчеплення, повний знос корзини та
диска зчеплення. Ходова частина і гальмівна система – повний знос
гальмівних колодок. Кузов вкритий корозією. Пошкоджено лакофарбове
покриття (подряпини, здуття, сколи). Сидіння має забрудненості.
Пошкоджена панель приладів. Розриви і скрутки проводки, ізоляція проводів
втратила еластичність, місцями розсипалася. Трактор ДТ – 14 знаходиться в
неробочому технічному стані. Відновлення економічно недоцільно, підлягає
списанню шляхом ліквідації.
Пропонується списання вищезазначених транспортних засобів шляхом
ліквідації. Кошти отримані від здачі металобрухту будуть використані на
оновлення матеріально-технічної бази закладу.
3. До обласної ради надійшло звернення директора КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (вх.
обласної ради від 19.02.2013 № 780/01-31) стосовно списання з балансу
шляхом ліквідації автобусу КАВЗ 685, державний № 27887 ХА, 1985 року
випуску, інвентарний № 10510030, первісною вартістю – 5728,00 грн., сумою
зносу – 5728,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн.
Департаментом науки і освіти Харківської облдержадміністрації надано
відповідне погодження (від 13.02.13 № 04-10/670).
Відповідно до акту інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомості про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, техніко-економічного обґрунтування, акту
технічного стану, акту про списання автотранспортних засобів, погодження
наданого відділенням ДАІ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в

Харківській області, автобус КАВЗ 685 знаходиться у незадовільному стані.
Двигун, КПП, ходова частина у неробочому стані. Шини, гальмівна система,
акумуляторна батарея потребують заміни, кузов уражений корозією. Автобус
потребує проведення капітального ремонту, що є економічно недоцільним.
Враховуючи повний фізичний знос та високу вартість відновлення автобусу,
пропонується списання шляхом ліквідації. Кошти отримані від здачі
металобрухту будуть використані на оновлення матеріально-технічної бази
закладу.
4. До обласної ради надійшло звернення директора КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ХАРКІВСЬКИЙ
ЦЕНТР
ДОСЛІДНИЦЬКОЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
«БУДИНОК
УЧИТЕЛЯ»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (вх. обласної ради від 05.03.2013
№ 1209/01-31) стосовно списання з балансу шляхом ліквідації автомобілю
ЗАЗ 1102, державний № 0802 ХАВ, 1992 року випуску, інвентарний
№ 10510071, первісною вартістю – 11485,00 грн., сумою зносу –
11485,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн.
Департаментом науки і освіти Харківської облдержадміністрації надано
відповідне погодження (від 11.02.2013 № 04-09/629).
Згідно з актом інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомістю про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, актом про списання автотранспортних засобів,
техніко-економічним обґрунтуванням, актом технічного стану, погодженням
наданим ВРЕВ – 2УДАІ ГУМВС України в Харківській області ЗАЗ 1102 не
експлуатується закладом з 2000 року, так як знаходиться у незадовільному
стані. Кузов вкритий корозією, спостерігаються вм’ятини, механічні
пошкодження, тріщини. Двигун, коробка передач, карбюратор, стартер,
генератор, компресор, гальмівна система відновленню не підлягають. Диски
коліс пошкоджені та стерті, передній міст і рульове управління несправні,
радіатор, акумулятор, головний гальмівний циліндр вийшли з ладу.
Автомобіль
повністю
фізично
зношений.
Відновлення
даного
автотранспортного засобу не вбачається доцільним. Пропонується списання з
балансу закладу шляхом ліквідації. Кошти отримані від здачі металобрухту
будуть використані на оновлення матеріально-технічної бази закладу.
5. До обласної ради надійшло звернення директора КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «ЗЕЛЕНОГАЙСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД-ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ) ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ» (вх. обласної ради від 19.02.2013 № 764/01-31) стосовно списання з
балансу шляхом ліквідації автомобілю РАФ 22031 – 01, державний № 66-61
ХАБ, 1993 року випуску, інвентарний № 10510009, первісною вартістю –
23255,00 грн., сумою зносу – 23255,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн.
Департаментом науки і освіти Харківської облдержадміністрації надано
відповідне погодження (від 12.02.2013 № 04-10/655).
Відповідно до акту інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомості про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, техніко-економічного обґрунтування, акту

технічного стану, акту про списання автотранспортних засобів, погодження
наданого відділенням ДАІ Нововодолазького району та АТІ ГУМВС України
в Харківській області, автомобіль РАФ 22031 – 01 знаходиться у
незадовільному технічному стані, повністю фізично зношений. Кузов має
значні механічні пошкодження та майже повністю вкритий корозією, рама
має тріщини та деформована. Фари вкриті тріщинам. Двигун повністю
зношений, має тріщини, що унеможливлює подальшу експлуатацію.
Карбюратор, коробка передач не працює, картер протікає, ресори автомобіля
ослаблені в результаті тривалого використання, рульова рейка пошкоджена,
передня вісь деформована, гума потребує заміни, диски коліс деформовані,
головний гальмівний циліндр несправний, так як порушена герметизація
через корозію. Салон автомобілю має значні пошкодження. Проведення
капітального ремонту є економічно недоцільним. Пропонується списання
автомобілю РАФ 22031 – 01, державний № 66-61 ХАБ шляхом ліквідації.
Кошти отримані від здачі металобрухту будуть використані на оновлення
матеріально-технічної бази закладу.
6. До обласної ради надійшло звернення директора КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «ЛЮБОТИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
(ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ)» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(вх. обласної ради від 19.02.2013 № 786/01-31) стосовно списання з балансу
шляхом ліквідації 2 (двох) одиниць автотранспортних засобів загальною
первісною вартістю – 40887,00 грн., загальною сумою зносу – 40887,00 грн.,
загальною залишковою вартістю – 0,00 грн., а саме:
– автобусу КАВЗ 3270, державний № 01331 ХА, 1990 року випуску,
інвентарний № 10510057, первісною вартістю – 8200,00 грн., сумою зносу –
8200,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн.;
– автомобілю ВАЗ 2121, державний № 7387 ХАА, 1991 року випуску,
інвентарний № 10510475, первісною вартістю – 32687,00 грн., сумою зносу –
32687,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн.
Департаментом науки і освіти Харківської облдержадміністрації надано
відповідне погодження (від 15.02.2013 № 04-10/731).
Згідно з актом інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомістю про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, актами про списання автотранспортних засобів,
техніко-економічними обґрунтуваннями, актами технічного стану,
погодженням наданим ВРЕВ ДАІ з обслуговування Валківського,
Коломацького районів та м. Люботин ГУМВС України в Харківській області
автотранспортні засоби знаходяться у незадовільному стані, а саме:
– автобус КАВЗ 3270 несправний – рама має продольні та поперечні
тріщини, місцями корозійні ушкодження наскрізні, корозією ушкоджені
місця кріплення ресор. Рама має діагональний перекос. Кузов вкритий іржею.
Стінки передніх та задніх дверей мають значне пошкодження внаслідок
корозії, двері не зачиняються, місця кріплення задніх фар повністю
пошкоджені іржею, бокові панелі кузова мають наскрізні дірки, лакофарбове
покриття пошкоджене на 85%, підлога провалилася, сидіння неможливо
прикріпити так як днище має наскрізні пошкодження іржею. Верхні люки не

зачиняються внаслідок сильної корозії, що призводить до попадання вологи
всередину салону. Кузов автобуса вичерпав свій ресурс на 85%. Двигун –
дюралеві частини сильно пошкоджені внаслідок довгострокового
використання. Після заклинювання колінчатого валу було обірвано два
шатуна. Корінні та шатунні підшипники стукають, гільзи та поршні мають
значний знос, ремонту не підлягають. Карбюратор має тріщину та
деформацію нижньої частини. У стартера згорів якір, а також вийшли з ладу
всі підшипники і бендекс. Корпус має тріщину. У генератора згоріла обмотка
статора, зносилися щітки генератора , а також вийшли з ладу всі підшипники.
Корпус генератора має тріщину. Коробка передач зношена, корпус має
тріщину, мастило витікає. Задній міст має зношений редуктор, підшипники
та сальники полуосей вийшли з ладу, картер деформований, карданний вал
має осьове биття. Система рульового управління має повний знос, розбиті
шкворні передньої балки, розбиті рульові наконечники, підшипники передніх
коліс, рульовий редуктор має великий знос шестерень. Диски коліс мають
тріщини. Місця кріплення дисків до барабанів через шпильки повністю
розбиті, диски неможливо щільно закріпити на барабані. Покришки
потріскалися. Скло вкрите тріщинами. Акумуляторна батарея має тріщину, а
також розпад свинцевої основи сепараторів.
– автомобіль ВАЗ 2121, державний № 7387 ХАА несправний – з ладу
вийшли: кузов має деформацію, численні тріщини, стійки передніх дверей та
кришки багажнику сильно пошкоджені корозією. Двері мають значний
перекос, внаслідок чого не закриваються. Двері, кришка багажнику мають
наскрізні дірки. Повністю знищені корозією арки передніх та задніх коліс,а
також короба передні та задні, підсилювачі кузова автомобіля , днище. Значно
пошкоджені передні та задні крила, ланджерони. Лакофарбове покриття має
пошкодження на 85%. Лобове скло має значну кількість тріщин, скло дверей не
функціонує через значне пошкодження дверей корозією. Двигун – дюралеві
частини якого сильно пошкоджені внаслідок довгострокового використання.
Внаслідок заклинювання колінчатого валу було обірвано один шатун. Корінні
та шатунні підшипники стукають, гільзи та поршні повністю зношені, ремонту
не підлягають. Карбюратор має тріщину та деформацію нижньої частини. У
стартера згорів якір, а також вийшли з ладу всі підшипники і бендекс. Корпус
має тріщину. У генератора згоріла обмотка статора, зносилися щітки
генератора, а також вийшли з ладу всі підшипники. Коробка передач має
великий знос шестерень та валів. Роздаточна коробка не вмикається, корпус
має тріщину, мастило витікає. Задній та передній міст мають великий знос
редуктора, підшипники та сальники полуосей вийшли з ладу, картер
деформований, карданні вали мають осьове биття, пружини передні та задні
полопалися. Система рульового управління має повний знос, розбиті нижні та
верхні опори, а також саленблоки. Розбиті рульові наконечники; підшипники
передніх коліс, рульовий редуктор мають великий знос шестерень. Диски коліс
мають тріщини. Місця кріплення дисків до барабанів через шпильки повністю
розбиті, диски неможливо щільно закріпити на барабані. Покришки
потріскалися. Амортизатори не працюють через згиб штоків. Акумуляторна
батарея має тріщину а також розпад свинцевої основи сепараторів. Автомобіль
непридатний для подальшої експлуатації, основні вузли і агрегати мають
повний знос та відновленню не підлягають. Проведення ремонту недоцільне.

Враховуючи вказаний стан автотранспортних засобів пропонується їх
списання з балансу закладу шляхом ліквідації. Кошти отримані від здачі
металобрухту будуть використані на оновлення матеріально-технічної бази
закладу.
7. До обласної ради надійшло звернення директора КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «КУП’ЯНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛАІНТЕРНАТ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (вх. обласної ради від
25.02.2013 № 935/01-31) стосовно списання з балансу шляхом ліквідації 2
(двох) одиниць автотранспортних засобів загальною первісною вартістю –
10071,00 грн., загальною сумою зносу – 10071,00 грн., загальною
залишковою вартістю – 0,00 грн., а саме:
– автомобілю ГАЗ 24, державний № АХ 9151 КХ, 1981 року випуску,
інвентарний № 10510005, первісною вартістю – 7653,00 грн., сумою зносу –
7653,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн.;
– автомобілю ГАЗ 330730, державний № 1623 ХАЦ, 1992 року
випуску, інвентарний № 10510003, первісною вартістю – 2418,00 грн., сумою
зносу – 2418,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн.
Департаментом науки і освіти Харківської облдержадміністрації надано
відповідне погодження (від 19.02.2013 № 04-10/800).
Згідно з актом інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомістю про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, актами про списання автотранспортних засобів,
техніко-економічними обґрунтуваннями, актами технічного стану,
погодженням, наданим відділенням ДАІ по обслуговуванню Купянського
району та АТІ ГУМВС України в Харківській області, автотранспортні
засоби знаходяться у незадовільному стані, а саме:
– автомобіль ГАЗ 24, державний № АХ 9151 КХ, знаходиться у
неробочому стані – кузов (проникаюча гниль, загальна корозія); салон
(корозія днища); двигун: карбюратор (тріщина корпуса, знос нарізного
з’єднання), стартер (знос якоря, щіток), генератор (загальна корозія корпусу),
гідрогальма (знос робочих гальмівних циліндрів та знос гумових прокладок);
коробка передач (знос шестерень 3,4 передачі, тріщина, загальна корозія);
задній міст і карданний вал: картер заднього мосту (знос диференціалу,
розбита шліцева частина), картер (наскрізні тріщини, корозія кришки);
передня вісь (деформація чашок амортизаторів, знос сайленблоків); диски
коліс (деформовані); рульове управління (знос шарніра кутових швидкостей);
ресори (повний знос листів); механізми рульового управління (знос шворнів
рульового корпусу); інші: радіатор (корозія сот, протікання), крила (загальна
корозія металу, прогнуття), капот (загальна корозія металу); фари (корозія),
скло (тріщини), акумулятор (окислення банок), амортизатори (протікає),
головний гальмовий циліндр (протікає). Враховуючи даний стан автомобіля
його відновлення економічно недоцільно. ГАЗ 24 морально застарілий і
фізично зношений, пропонується для списання шляхом ліквідації.
– автомобіль ГАЗ 330730, державний № 1623 ХАЦ, непридатний для
подальшої експлуатації у зв’язку з незадовільним технічним станом, а саме:
рама (проникаюча гниль); кузов (загальна корозія); кабіна (загальна корозія,
деформована); двигун: карбюратор (вичерпаний моторесурс, знос нарізного

з’єднання), стартер (знос щіток), генератор (загальна корозія), компресор
(знос, вироблення коленвалу), пневмогальма (знос гумових прокладок);
коробка передач (тріщина, загальна корозія); задній міст і карданний вал:
картер заднього мосту (розбита шліцева частина, прогнута 1 сторона), картер
(наскрізні тріщини); салон, дно (тріщини); передня вісь (деформація); диски
колес (деформовані); рульове управління (знос шарніра кутових
швидкостей); ресори (знос листів); механізми рульового управління (знос
рульового корпусу); інші: радіатор (корозія, протікання), крила і підніжки
(корозія, прогнуття), капот (деформація, прогнуття); фари (тріщина), скло
(тріщина), акумулятор (окислення банок), амортизатори (протікає), головний
гальмовий циліндр (протікає). Проведення капітального ремонту економічно
недоцільно. Автомобіль ГАЗ 330730 морально застарілий і фізично
зношений, пропонується для списання шляхом ліквідації.
Враховуючи вказаний стан автотранспортних засобів пропонується їх
списання з балансу закладу шляхом ліквідації. Кошти отримані від здачі
металобрухту будуть використані на оновлення матеріально-технічної бази
закладу.
8. До обласної ради надійшло звернення директора КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛАІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 7» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (вх.
обласної ради від 18.03.2013 № 1349/01-31) стосовно списання з балансу
шляхом ліквідації автомобілю РАФ 22031 01, державний № 3074 ХАБ, 1992
року випуску, інвентарний № 10580205, первісною вартістю – 106303,00 грн.,
сумою зносу – 106303,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн.
Департаментом науки і освіти Харківської облдержадміністрації надано
відповідне погодження (від 14.02.2013 № 04-10/698).
Відповідно до акту інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомості про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, техніко-економічного обґрунтування, акту
технічного стану, акту про списання автотранспортних засобів, погодження
наданого відділенням ДАІ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській
області, зроблено огляд мікроавтобусу РАФ 2203 01 та виявлено, що лопнув
бампер, радіатор потік в декількох місцях, згорів генератор, зношені ремені,
головний тормозний циліндр не витримує тиск, зламаний замок запалювання,
гума в мікроавтобусі спріла, а диски проржавіли, прогорів глушник, стерті
гальмівні барабани та колодки, тріснула та проржавіла передня балка, шланги
системи охолодження лопнули, кузов машини згнив, тросики скло підіймачів
зношені, двигун не тримає компресію, тріснуло лобове скло, сидіння зламані,
обшивка ушкоджена. Отже, мікроавтобус потребує капітального ремонту,
проведення якого економічно недоцільно. Враховуючи вищевикладене,
пропонується списати мікроавтобус шляхом ліквідації. Кошти отримані від
здачі металобрухту будуть використані на оновлення матеріально-технічної
бази закладу.
9. До обласної ради надійшло звернення директора КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«БОГОДУХІВСЬКИЙ
СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНОВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (вх. обласної

ради від 07.03.2013 № 1238/01-31, № 1241/01-31) стосовно списання з
балансу:
– шляхом ліквідації 22 (двадцяти двох) одиниць основних засобів
загальною первісною вартістю – 1740374,00 грн., загальною сумою зносу –
1740374,00 грн., загальною залишковою вартістю – 0,00 грн., згідно з
додатком 2;
– шляхом продажу 33 (тридцяти трьох) одиниць основних засобів
загальною первісною вартістю – 15999,00 грн., загальною сумою зносу –
15999,00 грн., загальною залишковою вартістю – 0,00 грн., згідно з додатком
3, загальна ринкова вартість об’єктів згідно звіту про оцінку майна 146160,00
грн., з урахуванням ПДВ.
Головним управлінням освіти і науки Харківської облдержадміністрації
надані відповідні погодження на списання майна шляхом ліквідації (від
17.08.2012 № 01-09/4386, від 22.08.2012 № 01-09/4444), та шляхом продажу
(від 25.03.2013 № 04-10/1438).
Згідно з актом інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомістю про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, актами про списання основних засобів, технікоекономічними обґрунтуваннями, актом обстеження наданим Крисинською
сільською радою Богодухівського району, висновками про технічний стан
конструкцій будівель, наданими ТОВ ПБП «УКРСХІДРЕКОНСТРУКЦІЯ» та
Харківським державним технічним університетом будівництва та
архітектури, встановлено наступне:
– котельня літ. ”З-1”, загальною площею 158,3 м², 1984 року побудови,
інвентарний № 10300063, 1710,0 м2, первісною вартістю 144500,00 грн.
сумою зносу – 144500,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн., у
незадовільному стані – цегляна кладка частково завалилася, з`явилися великі
щілини, зруйнований відлив навколо будівлі, двері відсутні, погнили короби,
на вікнах скло відсутнє на 90 %, рами попрогнивали та частково зламані, на
даху відсутні шиферні листи, система електропостачання та освітлення
відсутня на 100 %, на стінах штукатурка зруйнована на 60 %, видно явне
провисання та затікання стелі, підлога частково зруйнована, попрогнивала та
попровалювалась;
– технічна будівля літ. ”Е-1”, загальною площею 238,9 м², 1956 року
побудови, інвентарний № 10300066, первісною вартістю 10300,00 грн. сумою
зносу – 10300,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн., в аварійному стані –
цегляна кладка частково завалилася, з`явилися великі щілини по всіх стінах,
відсутній відлив навколо будівлі, двері відсутні, погнили короби, віконні
рами попрогнивали та частково зламані, система електропостачання та
освітлення відсутня, на стінах штукатурка зруйнована, видно явне затікання
стелі, підлога частково зруйнована, попрогнивала та попровалювалась, під
час огляду горища виявлено, що на даху відсутні шиферні листи, вражені
грибком пошивні стропила, порушені вузли елементів конструкції покрівлі,
з`явилося видиме просідання конструкції покрівлі;
– погріб літ. “К”, 1958 року побудови, інвентарний № 10300075,
первісною вартістю 7700,00 грн. сумою зносу – 7700,00 грн., залишковою
вартістю – 0,00 грн., має незадовільний стан – цегляна кладка частково

завалилася, з`явилися щілини по всіх стінах, двері відсутні, плити перекриття
мають значні пошкодження в виді сколів захисного слою;
– штаб літ. ”Д-3”, загальною площею 2820,8 м², 1986 року побудови,
інвентарний № 10300052, первісною вартістю 739800,00 грн. сумою зносу –
739800,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн., знаходиться у
незадовільному стані – цегляна кладка має затікання, та вивітрювання, в
результаті просідання фундаменту з`явилися тріщини по стінах, відсутній
відлив навколо будівлі, на вікнах скло відсутнє, рами попрогнивали та
частково зламані, система електропостачання та освітлення відсутня, на
стінах штукатурка зруйнована, видно явне затікання стелі, підлога частково
зруйнована;
– вбиральня літ. “Ч”, загальною площею 3,0 м², 1964 року побудови,
інвентарний № 10300056, первісною вартістю 6600,00 грн. сумою зносу –
6600,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн., має незадовільний стан –
спостерігається просідання фундаменту, стіни мають наскрізні тріщини
покрівля частково зруйнована;
– гараж літ. “Л-1”, загальною площею 663,7 м², 1984 року побудови,
інвентарний № 10300057, первісною вартістю 105900,00 грн. сумою зносу –
105900,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн., знаходиться у аварійному
стані – цегляна кладка частково завалилася, з`явилися щілини по всіх стінах,
відсутній відлив навколо будівлі, двері відсутні, погнили короби, на вікнах
скло відсутнє, рами зламані, на даху частково відсутні шиферні листи,
з`явилося
просідання
покрівлі,
поломані
стропила,
система
електропостачання та освітлення відсутня, підлога частково зруйнована
гниллю;
– технічна будівля літ. ”П-1”, загальною площею 68,9 м², 1967 року
побудови, інвентарний № 10300058, первісною вартістю 11500,00 грн. сумою
зносу – 11500,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн., знаходиться у
аварійному стані – цегляна кладка частково пошкоджена, з`явилися великі
щілини на стінах, скло на вікнах відсутнє, рами уражені гниллю, з`явилося
просідання покрівлі, погнили стропила, електропроводка відсутня, стеля
провисла, на даху відсутні шиферні листи, пошивні стропила уражені
грибком;
– технічна будівля літ. ”Ф-1”, загальною площею 284,9 м², 1972 року
побудови, інвентарний № 10300064, первісною вартістю 20100,00 грн. сумою
зносу – 20100,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн., у незадовільному
стані – цегляна кладка частково завалилася, з`явилися великі щілини по всіх
стінах, відсутній відлив навколо будівлі, двері відсутні, погнили короби,
віконні рами вкриті гниллю та частково зламані, з`явилося просідання
покрівлі, погнили стропила, система електропостачання та освітлення
відсутня, спостерігається провисання стелі, підлога частково зруйнована, на
даху відсутні шиферні листи, вражені грибком пошивні стропила, погнили та
розсипаються;
– технічна будівля літ. ”О-1”, загальною площею 165,1 м², 1966 року
побудови, інвентарний № 10300065, первісною вартістю 20600,00 грн. сумою
зносу – 20600,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн., у незадовільному
стані – цегляна кладка частково зруйнована, стіни вкриті тріщинами, двері,
вікна відсутні, погнили короби, з`явилося просідання покрівлі, погнили

стропила, система електропостачання та освітлення відсутня, спостерігається
провисання та затікання стелі, підлога частково зруйнована, попрогнивала та
попровалювалась, на даху відсутні шиферні листи, вражені грибком пошивні
стропила, прогнили та розсипаються, порушені вузли елементів конструкції
покрівлі;
– підстанція літ. ”Ж-1”, загальною площею 41,0 м², 1986 року побудови,
інвентарний № 10300067, первісною вартістю 29200,00 грн. сумою зносу –
29200,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн., у незадовільному стані цегляна кладка частково руйнується, щілини по всіх стінах в розломі від 1см
до 4см, відсутній відлив навколо будівлі, двері та короби відсутні, система
електропостачання та освітлення відсутня, видно явне провисання та
затікання стелі, підлога частково зруйнована, вкрита гниллю;
– ангар літ. ”М-2”, загальною площею 861,50 м², 1989 року побудови,
інвентарний № 10300068, первісною вартістю 569500,00 грн. сумою зносу –
569500,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн., знаходиться у
незадовільному стані – цегляна кладка частково зруйнована, видно
вивітрювання швів, щілини по стінах в розломі до 2см, зруйнований відлив
навколо будівлі, на вікнах скло відсутнє, нижні елементи рам прогнили, на
даху побиті шиферні листи, з`явилося просідання покрівлі, прогнили
стропила, електропроводка, освітлення відсутнє, видно явне провисання та
затікання стелі;
– сарай літ. ”И-1”, загальною площею 7,5 м², 1968 року побудови,
інвентарний № 10300081, первісною вартістю 9300,00 грн. сумою зносу –
9300,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн., частково зруйнований – стіни
мають тріщини та щілини, відсутній відлив навколо будівлі, двері відсутні.
Відповідно до акту інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомості про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, актів про списання автотранспортних засобів,
актів про списання основних засобів, техніко-економічних обґрунтувань,
довідки наданої ВДАІ Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській
області, довідки наданої обласною державною інспекцією Держтехнагляду,
актів обстеження побутової техніки, наданих ФО-П Кулік Н.Ю., встановлено,
що:
– трактор ДТ-75Н, 1986 року випуску, інвентарний № 10510020,
первісною вартістю 6130,00 грн. сумою зносу – 6130,00 грн., залишковою
вартістю – 0,00 грн., знаходиться у неробочу стані – двигун, радіатор,
паливна система потребує капітального ремонту, кабіна вкрита наскрізною
корозією, обшивка салону пошкоджена, електропроводка несправна, скло та
фари вкриті тріщинами, гусениці непридатні до подальшої експлуатації,
лакофарбове покриття також пошкоджене;
– трактор Т-012, 1992 року випуску, інвентарний № 10510007, первісною
вартістю 8953,00 грн. сумою зносу – 8953,00 грн., залишковою вартістю –
0,00 грн., у незадовільному стані – лакофарбове покриття полущилося, шини
вкриті гниллю, фари уражені корозією, паливний бак має діру та протікає,
крила розбиті, салон кабіни ушкоджений, гідравліка в неробочому стані,
двигун потребує заміни;
– трактор Т-150К, державний № 0279 ХА, 1984 року випуску,
інвентарний № 10510004, первісною вартістю 2082,00 грн. сумою зносу –

2082,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн., потребує проведення
капітального ремонту двигуна, кабіни, електропроводка, панель приладів не
працює, трактор повністю фізично зношений;
– автомобіль ГАЗ 66, державний № АХ1563 КХ, 1992 року випуску,
інвентарний № 10510026, первісною вартістю 6932,00 грн. сумою зносу –
6932,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн., знаходиться у незадовільному
стані: лакофарбове покриття вигоріло, полущилося, гума на колесах попріла,
крила погнуті, гнилі, ресори вигнуті, амортизатори несправні, фари вкриті
тріщинами, обшивка салону пошкоджена, вимикачі фар та поворотів розбиті,
електропроводка зруйнована, капот має вм’ятини;
– автомобіль ГАЗ 5201, державний № 28751 ХА, 1988 року випуску,
інвентарний № 10510011, первісною вартістю 3541,00 грн. сумою зносу –
3541,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн., несправний – лакофарбове
покриття вигоріло, полущилося, гума на колесах зношена, кабіна, крила,
капот, двері мають вм’ятини, лобове скло вкрите тріщинами, дошки на
бортах вкриті наскрізними тріщинами, ресори вигнуті, обшивка салону,
сидіння пошкоджені, електрична проводка, панель приладів знаходиться в
неробочому стані, двигун потребує заміни;
– автомобіль ГАЗ 5312, державний № АХ 6693 АС, 1988 року випуску,
інвентарний № 10510027, первісною вартістю 3221,00 грн. сумою зносу –
3221,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн., потребує проведення
капітального ремонту – двигун несправний, автомобіль повністю вкритий
наскрізною корозією, лакофарбове покриття облущилося, рама тріснута,
кабіна, двері мають вм’ятини, лобове скло вкрите тріщинами, шини повністю
зношені, дошки на бортах вкриті гниллю, обшивка салону ушкоджена,
електропроводка несправна;
– автомобіль ИЖ 21251, державний № АХ6384 АВ, 1993 року випуску,
інвентарний № 10510024, первісною вартістю 7192,00 грн. сумою зносу –
7192,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн., знаходиться у незадовільному
стані, а саме: двигун потребує заміни, ходова частина вийшла з ладу та не
підлягає ремонту, електрична проводка також несправна, кузов автомобіля
деформований, крила та підніжки вкриті корозією, кабіна потребує
наступних ремонтних робіт – заміна панелі приладів, обшивки салону,
сидінь, дно кабіни зварювальним роботам не підлягає;
– холодильний агрегат, 2004 року випуску, інвентарний № 10430011,
первісною вартістю 5083,00 грн. сумою зносу – 5083,00 грн., залишковою
вартістю – 0,00 грн., несправний – порушена герметичність конденсатора,
компресор агрегату (герметичний) в неробочому стані, механізм компресора
має підвищений шум, продуктивність компресора рівна нулю, обмотка
електродвигуна компресора має коротке замикання на корпус;
– пральна машина МСГ-50кг, 1999 року випуску, інвентарний
№ 10490327, первісною вартістю 8820,00 грн. сумою зносу – 8820,00 грн.,
залишковою вартістю – 0,00 грн., знаходиться у незадовільному стані –
корпус машини пошкоджено корозією (порушена герметичність), дверцята
машини зачиняються не герметично, а також мають пошкодження скла
(тріщини), барабан машини пошкоджено корозією, особливо з внутрішньої
сторони, пристрій зливу води зачиняється негерметично;

– брусковий станок, 1985 року випуску, інвентарний № 10490217,
первісною вартістю 13420,00 грн. сумою зносу – 13420,00 грн., залишковою
вартістю – 0,00 грн., станина станка несправна, видимий вал деформований,
подаючий пристрій має пошкодження у вигляді тріщин та відколів,
електродвигун станка в неробочому стані, потребує заміни.
Враховуючи вищевикладене, вищезазначені будівлі, споруди,
транспортні засоби та обладнання знаходяться у незадовільному стані,
непридатні для подальшої експлуатації, у зв’язку з чим підлягають списанню
з балансу закладу шляхом ліквідації.
Згідно з актом інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомістю про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, актами про списання основних засобів, технікоекономічними обґрунтуваннями, актами технічного стану, звітом про оцінку
майна від 22.03.2013, наданим Харківською товарною біржею, 33 одиниці
металевих резервуарів підлягають списанню шляхом продажу. В минулому
дані резервуари використовувалися для зберігання пального для гелікоптерів.
На теперішній час необхідності їх експлуатації закладом немає. Враховуючи
задовільний стан резервуарів, вбачається за доцільне списання об’єктів з
балансу шляхом продажу, та використання вивільненої земельної ділянки, як
пасовища. Кошти отримані від розбирання будівель та споруд, здачі
металобрухту, продажу майна, будуть використані на оновлення
матеріально-технічної бази закладу, матеріали придатні для подальшого
використання – оприбутковані.
10. До обласної ради надійшло звернення директора КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (вх. обласної ради від
26.03.2013 № 1467/01-31) стосовно списання з балансу шляхом ліквідації
3 (трьох) одиниць основних засобів загальною первісною вартістю –
19001,00 грн., загальною сумою зносу – 16356,00 грн., загальною
залишковою вартістю – 2645,00 грн., а саме:
– ангару, 1994 року побудови, інвентарний № 10300008, первісною
вартістю – 15573,00 грн., сумою зносу – 12928,00 грн., залишковою
вартістю – 2645,00 грн.;
– причепу-цистерни, державний № 05917 ХА, 1993 року випуску,
інвентарний № 10500074, первісною вартістю – 2427,00 грн., сумою зносу –
2427,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн.;
– причепу, державний № ЧП 02-90, 1954 року випуску, інвентарний
№ 10500040, первісною вартістю – 1001,00 грн., сумою зносу – 1001,00 грн.,
залишковою вартістю – 0,00 грн.
Департаментом науки і освіти Харківської облдержадміністрації надано
відповідні погодження (від 21.03.2013 № 04-10/1393).
Відповідно до акту інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомості про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, акту про списання основних засобів, технікоекономічного обґрунтування ангар знаходиться у незадовільному технічному
стані. Теплоізоляційна обшивка під стелею та на стінах пошкоджена,
металева обшивка вкрита корозією, стеля місцями протікає. Ремонтні роботи

неможливі. Біля ангару збудована високовольтна мережа 110 кВт, що за
нормами ДБН не дає можливості для роботи підйомно-транспортної техніки.
На даний час ангар використовують для зберігання різних матеріалів. Ангар
знаходиться у аварійному стані. Проведення ремонту економічно недоцільно,
так як потрібна на ремонт ангару сума перевищуватиме його вартість в
декілька разів.
Відповідно до акту інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомості про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, акту про списання автотранспортних засобів,
техніко-економічного обґрунтування, погодження, наданого ВРЕВ – 2 ВДАІ
РВ ГУМВС України в Харківській області, причіп-цистерна, державний
№ 05917 ХА, перебуває в неробочому стані: технічно зношений,
непридатний до подальшого використання. Під час обстеження технічного
стану причепу-цистерни встановлено, що не підлягає ремонту, зносився
поворотний майданчик, поверхня вкрита корозією. В результаті тривалої
інтенсивної експлуатації причіп-цистерна відробила свій технічний ресурс.
Вартість деталей, що підлягають заміни перевищують його вартість.
Відповідно до акту інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомості про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, акту про списання автотранспортних засобів,
техніко-економічного обґрунтування, погодження, наданого ВРЕВ – 2 ВДАІ
РВ ГУМВС України в Харківській області, причіп перебуває в неробочому
стані: технічно зношений, непридатний до подальшого використання. Під час
обстеження технічного стану причепу встановлено, що він ремонту не
підлягає, оскільки комплектуючі, необхідні для його проведення, відсутні.
Використовувати причіп у даний час не має можливості, так як у
навчальному закладі не має вантажного автомобілю. У результаті тривалої
інтенсивної експлуатації причіп відробив свій технічний ресурс, металеві
частини причепу вкриті корозією, на колесах протектори стерлися з плином
часу, диски покрилися корозією, появилися тріщини.
Відновлення ангару, причепу-цистерни, державний № 05917 ХА та
причепу, державний № ЧП 02-90, є економічно недоцільним та не вбачається
необхідним. Пропонується списання шляхом ліквідації. Кошти отримані від
здачі металобрухту будуть використані на оновлення матеріально-технічної
бази закладу.
11. До обласної ради надійшло звернення головного редактора
комунального підприємства – редакції газети «Слобідський край» (вх.
обласної ради від 20.03.2013 № 1395/01-31) стосовно списання з балансу
шляхом ліквідації 3 (трьох) одиниць основних засобів загальною первісною
вартістю – 74709,67 грн., загальною сумою зносу – 71493,69 грн., загальною
залишковою вартістю – 3215,98 грн., а саме:
– автомобілю NISSAN Maxima, державний № 10040 ХА, 1997 року
випуску, інвентарний № 00004, первісною вартістю – 58556,21 грн., сумою
зносу – 55340,23 грн., залишковою вартістю – 3215,98 грн.;
– фотокамери «Canon» G3, 2002 року випуску, інвентарний № 00409,
первісною вартістю – 8799,19 грн., сумою зносу – 8799,19 грн., залишковою
вартістю – 0,00 грн.;

– копіру «Canon» NP 6317, 1995 року випуску, інвентарний № 00069,
первісною вартістю – 7354,27 грн., сумою зносу – 7354,27 грн., залишковою
вартістю – 0,00 грн.
Управлінням у справах преси та інформації Харківської
облдержадміністрації надано відповідне погодження (від 19.03.2013
№ 02-36/314).
Згідно з актом інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомістю про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, техніко-економічним обґрунтуванням, актом
технічного стану, актом про списання автотранспортних засобів,
погодженням наданим УДАІ ГУМВС України в Харківській області, звітом,
наданим ТОВ «САТЕЛ ГРУП», автомобіль NISSAN Maxima, державний №
10040 ХА, відновленню не підлягає у зв’язку з незадовільним технічним
станом. А саме, двигун – поршньова група та система вприску палива
потребують заміни, система охолодження потребує ремонту, виявлено
підтікання масла. Коробка передач – знос шестерень. Ходова частина –
передні та задні амортизатори потребують заміни. Гальмівна система –
передні гальмівні диски та тормозні шланги потребують заміни. Кузов –
капот, поріг, двері, бампер потребує ремонту, крила потребують заміни,
уражені наскрізною корозією. Проведення капітального ремонту економічно
недоцільно.
Відповідно до акту інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомості про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, актів про списання основних засобів, актів
технічного стану, техніко-економічних обґрунтувань, актів технічного стану
наданих ТОВ «МЕТАКОН»:
– фотокамера «Canоn» G3 знаходиться у неробочому стані, технічно
несправна, встановлено, що корпус та оптика мають механічні пошкодження,
об'єктив несправний, необхідна заміна об'єктива та механіки фотокамери;
– копір «Canon» NP 6317 технічно несправний, встановлено
необхідність заміни плати управління, синхронізатору, скануючої системи,
вузла термозакріплення.
Відновлення зазначених основних засобів є економічно недоцільним та
не вбачається необхідним. Пропонується списання шляхом ліквідації. Кошти
отримані від здачі металобрухту будуть використані на оновлення
матеріально-технічної бази підприємства.
12. До обласної ради надійшло звернення генерального директора
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНИЙ СПОРТИВНИЙ
КОМПЛЕКС «МЕТАЛІСТ» (вх. обласної ради від 28.03.2013 № 1512/01-31)
стосовно списання з балансу шляхом ліквідації системи зрошення
футбольного поля, 2009 року випуску, інвентарний № 104261, первісною
вартістю – 187858,70 грн., сумою зносу – 103608,31 грн., залишковою
вартістю – 84250,39 грн. (станом на 01.03.2013).
Відповідно до акту інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомості про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, довідки, акту про списання основних засобів,
акту технічного стану, техніко-економічного обґрунтування, акту дефекації

наданого ТОВ «НВП «ТЕЛЕРАДІОЗВ'ЯЗОК», системи зрошення
футбольного поля знаходиться у несправному стані, при перевірці технічного
стану системи виявлено механічні пошкодження, тріщини, руйнування
деталей та вузлів, датчик дощу Rain Clik, насос Pedrollo CP AR, пуль
управління Hunter на 15 зон, пульт управління насосним агрегатом вийшли з
ладу та ремонту не підлягають. Вартість капітального ремонту дорівнює
вартості аналогічного обладнання, що є економічно недоцільно.
Пропонується списання системи зрошення футбольного поля шляхом
ліквідації. Кошти отримані від здачі металобрухту будуть використані на
оновлення матеріально-технічної бази підприємства.
13. До обласної ради надійшло звернення голови ліквідаційної комісії
КОМУНАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
«ХАРКІВСЬКА
ОБЛАСНА
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО
РЕЗЕРВУ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» (вх. обласної ради від 15.04.2013
№ 1830/01-31) стосовно списання шляхом ліквідації 4 (чотирьох) одиниць
основних засобів загальною первісною вартістю – 76500,00 грн., загальною
сумою зносу – 76500,00 грн., загальною залишковою вартістю – 0,00 грн., а
саме:
– швертботу «ЛГ», 1986 року випуску, інвентарний № 10550002,
первісною вартістю – 6000,00 грн., сумою зносу – 6000,00 грн., залишковою
вартістю – 0,00 грн.;
– швертботу «ЛГ», 1983 року випуску, інвентарний № 10550003,
первісною вартістю – 6000,00 грн., сумою зносу – 6000,00 грн., залишковою
вартістю – 0,00 грн.;
– причепу 2 вісного апаратного, 1981 року випуску, інвентарний №
10550040, первісною вартістю – 29500,00 грн., сумою зносу – 29500,00 грн.,
залишковою вартістю – 0,00 грн.;
– спеціалізованого автобусу «ЛИАЗ-677», 1976 року випуску,
інвентарний № 10550049, первісною вартістю – 35000,00 грн., сумою зносу –
35000,00 грн., залишковою вартістю – 0,00 грн.
Департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської
облдержадміністрації надано відповідне погодження (лист від 20.03.2013
№ 01-38/1279).
Відповідно до акту інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомості про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, актів про списання основних засобів, акту про
списання автотранспортних засобів, актів технічного стану, технікоекономічних обґрунтувань, актів технічного стану вищезазначені основні
засоби морально застарілі, фізично зношені та непридатні для подальшої
експлуатації, у зв’язку з тривалим та інтенсивним використанням.
Проведення капітального ремонту економічно недоцільно.
Швертботи «ЛГ» вкриті корозією, не мають необхідної жорсткості,
захисне покриття зруйноване. Причеп 2 вісний апаратний також у
незадовільному стані – вкритий корозією, вісь повністю зношена, проведення
ремонту не вбачається доцільним. Спеціалізований автобус «ЛИАЗ-677»
вкритий корозією, основні агрегати та вузли вийшли з ладу та заміні не
підлягають.

Пропонується списання зазначених основних засобів шляхом ліквідації.
Кошти отримані від здачі металобрухту, у зв’язку з ліквідацією закладу,
будуть використані на оновлення матеріально-технічної бази КЗ КДЮСШ
«ХТЗ» ХОР.
14. До обласної ради надійшло звернення директора ОК ВЕП
«ДЕРЖПРОМ» (вх. обласної ради від 11.04.2013 № 1762/01-31) щодо
списання з балансу підприємства шляхом продажу 3 (трьох) одиниць
автотранспортних засобів загальною первісною вартістю – 79884,74 грн.,
загальною сумою зносу – 79797,55 грн., загальною залишковою вартістю –
87,19 грн., згідно з додатком 6.
Відповідно до акту інвентаризації об’єктів спільної власності, що
пропонуються до списання, відомості про об’єкти спільної власності, що
пропонуються до списання, актів про списання основних засобів, технікоекономічних обґрунтувань, актів технічного стану та довідки, наданих
ОК ВЕП «ДЕРЖПРОМ», звітів про оцінку вартості майна, наданих
ФО-П Губенюк Ю.В, автотранспортні засоби ГАЗ 31029, державний
№ АХ 9455 ВЕ, ГАЗ 31029, державний № АХ 1554 СН та ГАЗ 31029,
державний № АХ 6151 АН знаходяться в незадовільному, але в робочому
стані, придатні для подальшої експлуатації. У зв’язку з високою вартістю
запасних частин, а також відносно великою витратою палива, трудомістким
профілактичним ремонтом, пропонується їх списання шляхом продажу.
Отримані від продажу кошти будуть спрямовані на оновлення матеріальнотехнічної бази підприємства.
Комісією, створеною розпорядженням голови обласної ради № 84 від
22 липня 2011 року «Про затвердження персонального складу постійно
діючої комісії з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» (зі
змінами) на засіданнях 29.03.2013 та 17.04.2013 розглянуті зазначені
звернення комунальних закладів, підприємств, а також, ТОВ «Аптека № 28»,
якому передано в оренду майно у складі цілісного майнового комплексу,
щодо списання майна спільної власності шляхом ліквідації, продажу.
При розгляді наданих балансоутримувачами матеріалів комісією
враховувалася наявність всіх необхідних документів, визначених
Положенням про порядок списання майна, що перебуває у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням
обласної ради від 16 червня 2011 року № 190 – VІ.
За результатами голосування комісія вирішила погодити винесення на
розгляд обласної ради питання надання дозволу на списання шляхом
ліквідації та продажу інвентарних об’єктів, визначених у пунктах 1-14 даного
проекту рішення.
Згідно із рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року № 190-VІ
«Про упорядкування питань списання майна, що перебуває у спільній
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», відповідно до
статті 43 та частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», в зв`язку з недоцільністю подальшого використання
вищезазначених основних засобів пропонується для розгляду обласною

радою проект рішення «Про надання дозволів на списання майна, що
перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області».
Начальник управління з питань
комунальної власності виконавчого
апарату обласної ради

А.П. Поливаний

