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У К Р А Ї Н А 
 

РІШЕННЯ 
 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 
від 26 червня 2013 року                               № 357 
 
 
Про дозвіл на ліквідацію об’єктів  
незавершеного будівництва  
(проектно-вишукувальні роботи)  
та списання витрат по них з балансу  
управління капітального будівництва  
Кіровоградської міської ради 
 

 Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, ст. 11, підпунктом 1                             
п. "а" ст. 29, ст. 59, ч. 5 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007                          
№ 1314 (1314-2007-п), Порядку списання витрат по об’єктах незавершеного 
будівництва, що ліквідуються, затвердженого наказом Міністерства 
статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів 
України, Державного комітету містобудування України від 28 вересня                     
1995 року № 243/150/156/195, та Положення про порядок списання та 
передачі майна, що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської 
ради 11 грудня 2012 року № 2099, у зв’язку з необхідністю ліквідації об’єктів 
незавершеного будівництва (проектно-вишукувальні роботи), використання 
яких економічно недоцільно через відсутність фінансових коштів та 
застарілість, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Дозволити управлінню капітального будівництва Кіровоградської 
міської ради ліквідувати об’єкти незавершеного будівництва                                         
(проектно-вишукувальні роботи) та списати витрати по них на суму                        
186 520,00 грн. (сто вісімдесят шість тисяч п’ятсот двадцять гривень                               
00 копійок) згідно з додатком.  

 

2. Управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської ради: 
1) здійснити списання з балансу витрати на проектно-кошторисну 

документацію в сумі 186 520,00 тис. грн. (сто вісімдесят шість тисяч п’ятсот 
двадцять гривень 00 копійок) відповідно до вимог ведення бухгалтерського 
обліку і звітності; 
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2) подати до Головного управління статистики в Кіровоградській 
області звіт про ліквідацію об’єктів незавершеного будівництва (проектно-
вишукувальні роботи) та списання їх вартості з балансу управління 
капітального будівництва Кіровоградської міської ради у п’ятиденний термін 
після його підписання. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Каніщева В.М.  
 
 
 

Міський голова        О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурнін 24 49 57 
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Додаток                                                               
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради                                                            
26 червня 2013                                   
№ 357 

    

П Е Р Е Л І К                                                                                          
об'єктів незавершеного будівництва , які ліквідуються, та витрат                                                                         

по них, які списуються з балансу управління капітального 
будівництва Кіровоградської міської ради 

    

№ 
з/п 

Найменування, адреса 
Вартість,                                                               
тис. грн. 

Примітка 

Проектно-вишукувальні роботи 
1 Будівництво навчального 

корпусу  загальноосвітньої 
школи № 15, вул. Казанська, 13, 
м. Кіровоград (коригування 
проектної документації) 

114,30 Об'єкт введений в 
експлуатацію УКБ КОДА  
у 2011 році 

2 Будівництво позаквартальних 
мереж К-200, 102 мікрорайон 
(проектні роботи)  

32,36 Моральна застарілість 
проектної документації   

3 Реконструкція Водозабору 
"Холодні ключи" (проектні 
роботи) 

27,30 Моральна застарілість 
проектної документації   

4 Будівництво водопроводу по 
вул. Бєляєва (проектні роботи) 

12,56 Моральна застарілість 
проектної документації   

  ВСЬОГО 186,52 
 

  

    
   

 
 

Начальник управління капітального будівництва                           В.Ксеніч 
 
 


