
 

 

 

Проєкт 
 

 

 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від                             №        

м. Краматорськ   

    

Про попередній розгляд проєкту 
рішення міської ради "Про проведення 
оцінки незавершеного будівництвом 
об'єкта та списання незавершених 
капітальних інвестицій та необоротних 
матеріальних активів по проєкту 
"Будівництво зупинки громадського 
транспорту (по вул. Сіверській в районі 
саду Бернацького, м. Краматорськ)" 

 

 

Попередньо розглянувши проект рішення міської ради "Про проведення оцінки 
незавершеного будівництвом об'єкта, демонтаж та списання незавершених капітальних 
інвестицій та необоротних матеріальних активів по проєкту "Будівництво зупинки 
громадського транспорту (по вул. Сіверській в районі саду Бернацького, м. Краматорськ)", 

керуючись ст.ст. 52, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

схвалити та внести на розгляд міської ради проєкт рішення міської ради "Про 
проведення оцінки незавершеного будівництвом об'єкта, демонтаж та списання 
незавершених капітальних інвестицій та необоротних матеріальних активів по проєкту 
"Будівництво зупинки громадського транспорту (по вул. Сіверській в районі саду 
Бернацького, м. Краматорськ)" (додається). 

 

 

 

Міський голова                                                                           Олександр ГОНЧАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проєкт 

 
 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА  РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від                          № 

м. Краматорськ     

  

Про проведення оцінки незавершеного 
будівництвом об'єкта та списання 
незавершених капітальних інвестицій та 
необоротних матеріальних активів по 
проєкту "Будівництво зупинки 
громадського транспорту (по вул. 

Сіверській в районі саду Бернацького, м. 
Краматорськ)" 

 

У зв’язку з пошкодженням внаслідок аварії (дорожньо-транспортної пригоди) 

незавершеного будівництвом об'єкта - зупинки громадського транспорту, розташованої по 
вул. Сіверській в районі саду Бернацького у м. Краматорськ, відповідно до протоколу 

засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, приватизації і 
комунальної власності від 27.08.2021 № 14, згідно з Постановою кабінету міністрів України 
від 08.11.2007 № 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності", 

враховуючи рекомендації комісії з питань житлово-комунального господарства, 
приватизації, комунальної власності, керуючись ст. 25, 26, 59, ст. 60 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", 

 

міська рада 

 

В И Р І Ш И ЛА: 
 

1. Управлінню капітального будівництва та перспективного розвитку міста 
Краматорської міської ради: 

- провести оцінку остаточної вартості незавершеного будівництвом об'єкта - зупинки 
громадського транспорту розташованої по вул. Сіверській в районі саду Бернацького у м. 
Краматорськ за проєктом "Будівництво зупинки громадського транспорту" (по вул. 

Сіверській в районі саду Бернацького, м. Краматорськ); 
- розробити будівельний проєкт демонтажу з вивезенням відходів на полігон 

зазначеної зупинки громадського транспорту розташованої по вул. Сіверській в районі саду 
Бернацького у м. Краматорськ;  

- зробити переоцінку незавершених капітальних інвестицій на суму вищезазначеного 
проєкту демонтажу та перевести незавершені капітальні інвестиції  (витрати) в необоротні 
матеріальні активи з послідуючим списанням зазначених витрат, згідно з чинним 
законодавством України. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови, 
згідно з розподілом повноважень, та на постійну комісію з питань житлово-комунального 
господарства, приватизації  і комунальної власності.   

  

 

Міський голова                                                                      Олександр ГОНЧАРЕНКО             


