
                                                                             

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про намір списання основного засобу 

 

Згідно з Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314, списанню 

підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, 

безоплатно передане державним підприємствам, установам чи організаціям та 

щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх 

застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно: 

морально  застаріле  чи  фізично  зношене, непридатне для подальшого  

використання  суб’єктом  господарювання та відновлення  

якого   є  економічно  недоцільним  (у  тому  числі  у  зв’язку  з  

будівництвом,  реконструкцією  та технічним переоснащенням);  пошкоджене 

внаслідок  аварії  чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є 

економічно недоцільним); виявлене в результаті інвентаризації як нестача. 

З метою ефективного використання та безоплатної передачі такого майна 

іншим суб’єктам господарювання державної форми власності, на виконання  

вимог Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314 Закарпатська 

обласна державна адміністрація – обласна військова адміністрація як суб’єкт 

управління майном, повідомляє про намір списання обʼєкту нерухомого 

державного майна, яке знаходиться на балансі ДП ,,Добробуд” і первісна вартість 

якого становить більш як 50 тис. гривень. 

У разі наявності пропозицій просимо звертатись протягом 30 робочих днів 

із дня оприлюднення цього оголошення за тел.: 0997782911. Контактна особа від  

ДП ,,Добробуд”  - директор підприємства Руслан Балабан. 

 

НАЙМЕНУВАННЯ ОСНОВНОГО ЗАСОБУ, 

що підлягає списанню з балансу ДП ,,Добробуд’’, первісна вартість якого 

становить більш як 50 тис. грн. 

№ 

з/п 
Найменування Рік 

випуску/дата 

введення в 

експлуатацію 

 

Кількість, 

од. 
Первісна вартість, 

грн 
% 

зносу 

 

1. Об’єкт нежитової 

нерухомості у т.ч. 

будівлі: літ. А- 

навчальний кабінет; 

літ. Б- навчальний 

кабінет; літ. В – 

прохідна; літ. Г- макет 

навісу-трибуни; літ. Д 

– вбиральня; літ. Е – 

1987 16 886200 99,3 



макет складу; літ. Ж – 

макет 

напівзруйнованого 

будинку; літ. З – 

макет складу; літ. К – 

макет насосної; літ. Л 

– макет складу; літ. Н 

– макет сховища; літ. 

О – макет навісу; літ. 

П – макет пожарного 

депо; літ. Р – макет 

сховища; літ. С – 

макет складу; II:VIII- 

макети обвальних 

сховищ 

 


