
                                                                      
 

 
РІШЕННЯ 

тридцять восьма  сесія VI скликання 
 

від  18.12.2014 р. №________ 
 
Про надання дозволу на списання проектно- 
кошторисної документації з балансу управління 
житлово-комунального господарства виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 
 
 
 

 Розглянувши акти на списання проектно-кошторисної документації 
управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
Коростенської міської ради та враховуючи те, що проектно-кошторисна 
документація є об’єктом незавершеного будівництва, керуючись  п.12 ст.39 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою 
КМУ від 08.11.2007 р. N 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів 
державної власності», п.5 ст. 60, п.30 ч.1 ст.26, ст.25 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада  

  
 

ВИРІШИЛА: 
 
             1.  Надати дозвіл на списання з балансу управління житлово-
комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської 
ради проектно-кошторисної документації, по об’єктам, які не розпочаті 
будівництвом, в зв’язку з тим, що вона на теперішній час не відповідає 
вимогам Наказу Мінрегіону від 16.05.2011р. №45 «Про затвердження 
Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів», 
ДСТУ Б А.2.4.-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої 
документації», є морально застаріла та не відповідає сучасним будівельним 
нормам, а саме: 
            1.1. ПКД «Реконструкція житлового будинку по вул. К.Маркса, 67  в 
м.Коростені» 2009 року виготовлення,  балансовою  вартістю 41 475,00 грн. 
            1.2. ПКД «Реконструкція газових мереж по вул. Б.Шосе в 
м.Коростені» 2009 року виготовлення,  балансовою  вартістю  9 200,00 грн. 
            1.3. ПКД «Реконструкція житлового будинку по вул. 
Грушевського,74  в м.Коростені» 2009 року виготовлення,  балансовою  
вартістю 41 505,00 грн. 



 
            1.4. ПКД «Реконструкція житлового будинку по вул. Грушевського,52 
в м.Коростені» 2009 року виготовлення,  балансовою  вартістю 41 565,00 грн. 
            1.5. ПКД «Реконструкція I-го провулку Шатрищанського в 
м.Коростені» 2009 року виготовлення, балансовою  вартістю 40 833,00 грн. 
            2. Надати дозвіл на списання з балансу управління житлово-
комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської 
ради проектно-кошторисної документації, а саме:  
           -  ПКД «Очищення русла р.Уж в м.Коростені»  2011 року виготовлення 
та введення в експлуатацію,  балансовою  вартістю 58 773,00 грн.; 
           -  ПКД «Очищення русла р.Уж в м.Коростені»  2012 року виготовлення 
та введення в експлуатацію, балансовою  вартістю 33 234,00 грн.,  
 в зв’язку з тим, що роботи по даним об’єктам згідно переліченої 
документації були виконані в повному обсязі протягом 2011 та 2012 років. 
            3. Бухгалтерії управління житлово-комунального господарства 
виконавчого комітету Коростенської міської ради  внести відповідні зміни в  
бухгалтерському обліку.  
            4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, економіки  та комунальної  власності,  
заступника  міського  голови Якубовського Л.П.  
 
 
 
 

Міський голова                                               В.Москаленко 
 
 
 

            Секретар міської ради                                                                  В. Ходаківський 
            Заступник міського голови                                     Л. Якубовський 
            Начальник управління ЖКГ                                                       В. Мартинюк 
            Начальник юридичного відділу                                                  Т. Камінська                
 


