
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XIX_  сесія    VI _  скликання  
 (2-е пленарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про надання дозволу 
на списання основних засобів 
КП ЗГ«Агромікс» 
 

  Розглянувши клопотання КПЗГ «Агромікс» від 21.08.2013р.       
№ 89, керуючись ст. 136 Господарського кодексу України, Порядком 
списання, обміну, передачі, застави основних засобів, що перебувають у 
комунальній власності міста, затвердженого рішенням VIII сесії міської ради 
VІ скликання від 14.10.2011р. № 279, статтями 26, 60 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні “,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати КП ЗГ«Агромікс» Ужгородської міської ради дозвіл на 

списання шляхом ліквідації наступних основних засобів: 
- оранжерея № 1, рік введення в експлуатацію 1980, інвентарний номер 

1/12, балансовою вартістю 74901,30 грн. зносом 74901,30 грн.; 
- оранжерея № 2, рік введення в експлуатацію 1981, інвентарний номер 

1/13, балансовою вартістю 67119,83 грн., зносом 67119,83 грн.; 
- оранжерея № 3, рік введення в експлуатацію 1981, інвентарний номер 

1/14, балансовою вартістю 68955,00 грн., зносом 68955,00грн.; 
- оранжерея № 4, рік введення в експлуатацію 1982, інвентарний номер 

1/15, балансовою вартістю 84178,20 грн., зносом 84178,20 грн.; 
- оранжерея № 5, рік введення в експлуатацію 1983, інвентарний номер 

1/31, балансовою вартістю 121760,00 грн., зносом 121760,00грн.; 
- оранжерея № 6, рік введення в експлуатацію 1988, інвентарний номер 

1/16, балансовою вартістю 248582,33 грн., зносом  248582,33 грн.; 
- оранжерея № 9, рік введення в експлуатацію 1988, інвентарний номер 

1/19, балансовою вартістю 61973,25 грн., зносом  61973,25 грн.; 
- оранжерея № 10а, рік введення в експлуатацію 1988, інвентарний 

номер 1/30, балансовою вартістю  13120,43 грн., зносом  13120,43 грн.; 
- оранжерея № 11а, рік введення в експлуатацію 1988, інвентарний 

номер 1/20, балансовою вартістю  13120,50 грн., зносом  13120,50 грн.; 
 
- автомобіль ЗІЛ державний номер № 38-71 ЗАМ, двигун № 997988, 

номер шасі 2684917, рік введення в експлуатацію 1988, інвентарний номер 
2/14 балансовою вартістю 12888,00 грн., зносом 12888,00грн. 



2. Оприбуткований від ліквідації металобрухт реалізувати в 
установленому законодавством порядку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю. 

 
 
 

Міський голова                          В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


