
                       

                                                                     
 

 
РІШЕННЯ 

дев’ятнадцята  сесія VІ скликання 
 
    від  23.11. 2012 р.  № 913 

                                                                                                                                      
Про надання дозволу Коростенському  
комунальному підприємству   „Водоканал”  
на списання основних засобів 
 
            Розглянувши лист начальника Коростенського комунального 
підприємства „Водоканал” за  вх. № 1419/02-13  від 09.11.12р. акт  на 
списання основних засобів, керуючись  п.5 ст. 60, п.30 ч.1 ст.26, ст.25 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1.  В зв’язку з незадовільним  технічним  станом  та неможливістю подальшої 
експлуатації основних засобів надати дозвіл Коростенському комунальному 
підприємству „Водоканал” (Чиркін О.М.)  на  списання: 
1.1. Термостату, 1963 року випуску та введення в експлуатацію, інвентарний 
номер 1060084, первісною  балансовою  вартістю 77,23 грн., повний знос. 
1.2. Шафи сушильної, 1984 року випуску та 1987 року введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1060092, первісною  балансовою  вартістю 
220,22 грн., повний знос. 
1.3. Шафи-серванту, 1996 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060064, первісною  балансовою  вартістю 289,16 грн., 
повний знос. 
1.4. Шафи одежної 3-х дверної, 1994 року випуску та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1060063, первісною  балансовою  вартістю 
187,75 грн., повний знос. 
1.5. Шафи 2-х дверної, 1999 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060060, первісною  балансовою  вартістю 291,67 грн., 
повний знос. 
1.6. Шафи, 1983 року випуску та введення в експлуатацію, інвентарний 
номер 1060058, первісною  балансовою  вартістю 97,24 грн., повний знос. 
1.7. Телефонного апарату, 2004 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1090043, первісною  балансовою  вартістю 225,00 грн., 
повний знос. 
 
 



 
 
1.8. Телефону «Панасонік», 2003 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060052, первісною  балансовою  вартістю 55,00 грн., 
повний знос. 
1.9. Серванту, 1985 року випуску та введення в експлуатацію, інвентарний 
номер 1060041, первісною  балансовою  вартістю 130,84 грн., повний знос. 
1.10. Сканера НР4100С, 1999 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060042, первісною  балансовою  вартістю 1176,35 грн., 
повний знос. 
1.11. Прибору ИСК-Г, 1996 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060035, первісною  балансовою  вартістю 639,00 грн., 
повний знос. 
1.12. Комп’ютера, 1997 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060022, первісною  балансовою  вартістю 1782,00 грн., 
повний знос. 
Акт на списання основних засобів додається. 
2. Бухгалтерії Коростенського комунального підприємства „Водоканал” 
оприбуткувати  списані основні засоби, що непридатні для подальшого 
використання, згідно діючих правил і наказів та внести відповідні зміни в 
бухгалтерському обліку. 
3. 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                                                    О.Ясинецький 
 
Заступник міського голови                                                    Л.Якубовський 
 
Начальник управління економіки                                         О. Жилін 
 
Заступник начальника управління                                        В. Рибкін 
економіки    
                        
Начальник юридичного відділу                                   Т.Камінська                                      
 
 


