
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІI скликання 

ХІ сесія 

(ІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 21 грудня 2017 року         № 800 

 

Про передачу основних засобів 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. На виконання рішення сесії міської ради №747 від 26 жовтня 2017 року 

«Про припинення Бережанського  міського комунального підприємства 

«Благоустрій» шляхом ліквідації» передати основні засоби з балансу 

Бережанського міського комунального підприємства «Благоустрій» на 

баланс Бережанському міському комунальному підприємству «Господар» 

згідно Додатку 1. 

2. Доручити головним бухгалтерам БМКП «Благоустрій» та БМКП  

«Господар» забезпечити передачу основних засобів відповідно до чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П. 

 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В.Я. 



 

Додаток 1 

до рішення сесії міської ради № 800 

від 21 грудня 2017 року 

 

Перелік основних та малоцінних засобів по МКП «Благоустрій» станом на 

20.12.2017 року 
 

1. Конвектор - 1 шт.- балансовою вартістю 1393.00 грн; знос на 01.01.2018 

рік- 1009.00 грн 

2. Трансформатор зварювальний - 1 шт.- балансовою вартістю 1602.00 грн; 

знос на 01.01.2018 рік – 1000.00 грн. 

3. Отвал Т-16 - 1 шт.- балансовою вартістю 2490.00 грн; знос на 01.01.2018 

рік-1554.00 грн. 

4. Мотокоса - 1 шт.- балансовою вартістю 3418.00 грн; знос на 01.01.2018 рік-

2133.00 грн. 

5. Електроножниці - 1 шт.- балансовою вартістю 1470.00 грн; знос на 

01.01.2018 рік-737.00 грн. 

6. Газонокосарка FORESTA LM-4G - 1 шт.- балансовою вартістю 6500.00 

грн; знос на 01.01.2018 рік-1790.00 грн. 

7. Бензотример FORESTA 1,6 кВк - 1 шт.- балансовою вартістю 2950.00 грн; 

знос на 01.01.2018 рік-813.00 грн. 

8. Бензопила FORESTA 1,7 кВк - 1 шт.- балансовою вартістю 2410.00 грн; 

знос на 01.01.2018 рік-660.00 грн. 

9. Мотокоса Бригадир STAUN 1,6 кв - 1 шт.- балансовою вартістю 3140.00 

грн; знос на 01.01.2018 рік-709.00 грн. 

10.  Конвектор - 1 шт.- балансовою вартістю 2900.00 грн; знос на 01.01.2018 

рік-654.00 грн. 

11. Газонокосарка - 1 шт.- балансовою вартістю 7000.00 грн; знос на 

01.01.2018 рік-1575.00 грн. 

12. Ігровий майданчик вул. Львівська - 1 шт.- балансовою вартістю 34677.00 

грн; знос на 01.01.2018 рік-10397.00 грн. 

13. Бензотример FORESTA 1,6 кВк - 1 шт.- балансовою вартістю 2480.00 грн; 

знос на 01.01.2018 рік-371.00 грн. 

14. Дитячий майданчик вул. Руська - 1 шт.- балансовою вартістю 22900.00 грн; 

знос на 01.01.2018 рік-2481.00 грн. 

15. Дитячий вуличний комплекс вул.Корольова,2 - 1 шт.- балансовою вартістю  

16700.00 грн; знос на 01.01.2018 рік-1808.00 грн. 

16. Дитяча площадка вул. Січових Стрільців - 1 шт.- балансовою вартістю 

10280.00 грн; знос на 01.01.2018 рік-1113.00 грн. 

17. Бензопила MS 260 - 1 шт.- балансовою вартістю 10409.00 грн; знос на 

01.01.2018 рік-1041.00 грн. 

Разом по 1014 - 132719.00 грн.; знос на 01.01.2018 рік-29845.00 грн. 
 



18. Трактор Т-16 - 1 шт.- балансовою вартістю 3632.00 грн.; знос на 01.01.2018 

рік-3632.00 грн. 

Разом по 1015   -  3632.00 грн; знос на 01.01.2018 рік-3632.00 грн. 

 
19. Урни для сміття (бетонні) - 20 шт.- балансовою вартістю 1832.00 грн; знос 

на 01.01.2018 рік-916.00 грн. 

20. Тачка універсальна - 1 шт.- балансовою вартістю 545.00 грн; знос на 

01.01.2018 рік-272.50 грн. 

21. Тачка садова - 1 шт.- балансовою вартістю 497.00 грн.; знос на 01.01.2018 

рік-248.50 грн. 

22. Сікатор плоскісний - 1 шт.- балансовою вартістю 166.00 грн.; знос на 

01.01.2018 рік-83.00 грн. 

23. Тачка - 1 шт.- балансовою вартістю 850.00 грн.; знос на 01.01.2018 рік-

425.00 грн. 

24. Електроточило - 1 шт.- балансовою вартістю 950.00 грн.; знос на 

01.01.2018 рік-475.00 грн. 

25. Лампа паяльна - 1 шт.- балансовою вартістю 345.00 грн.; знос на 

01.01.2018 рік-172.50 грн. 

26. Насос ножний - 1 шт.- балансовою вартістю 320.00 грн.; знос на 01.01.2018 

рік-160.00 грн. 

27. Бензотример - 1 шт.- балансовою вартістю 3500.00 грн.; знос на 01.01.2018 

рік- 1750.00 грн. 

Разом по 1113 - 9005.00 грн.; знос на 01.01.2018 рік- 4502.50 грн. 

 
28. Лом цвяхотяг - 1 шт.- балансовою вартістю 45.00 грн. 

29. Вила - 2 шт.- балансовою вартістю 54.00 грн. 

30. Льодоруби - 5 шт.- балансовою вартістю 133.15 грн. 

31. Вогнегасник - 1 шт.- балансовою вартістю 140.00 грн. 

32. Сапи - 6 шт.- балансовою вартістю 108.00 грн. 

33. Граблі з черепками - 5 шт.- балансовою вартістю 265.00 грн.  

34. Лопати штикові - 5 шт.- балансовою вартістю 375.00 грн. 

35. Поливалка з розпилювачем - 2 шт.- балансовою вартістю 180.00 грн. 

36. Сокира побутова - 2 шт.- балансовою вартістю 470.00 грн. 

37. Лопата совкова з черепками - 6 шт.- балансовою вартістю 546.00 грн. 

38. Щиток захисний - 3 шт.- балансовою вартістю 480.00 грн. 

39. Ножиці кущові - 1 шт.- балансовою вартістю 380.00 грн. 

40. Оприскувач - 1 шт.- балансовою вартістю 280.00 грн. 

41. Автомобільна аптека - 1 шт.- балансовою вартістю 30.00 грн. 

Разом по 1812     -  3486.15 грн. 

 

Пісок - 45 тон - балансовою вартістю 5400.00 грн. 

 

Всього на суму   - 154242.15 грн. 

 

Головний бухгалтер БМКП «Благоустрій»                        Л.В.Банах 


