
 

                                                                     
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять друга  сесія VІ скликання 
 
    від  19.03. 2013 р.  № 1029 

                                                                                                                                      
Про   надання  дозволу  комунальному  
підприємству теплозабезпечення на  
списання основних засобів 
 
           Розглянувши лист директора комунального підприємства 
теплозабезпечення за вх. № 275/02-13 від 04.03.13р., 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 
подальшого використання, надати дозвіл комунальному підприємству 
теплозабезпечення  (Баранівська Т.М.)  на  списання основних засобів, а 
саме: 
         1.1. Зварювального апарату, 1996 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6089, первісною  балансовою  вартістю 
208,32 грн., залишковою балансовою вартістю 9,63 грн. 
         1.2. Котла «ВК-21», 1995 року виготовлення та 1996 року введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 845, первісною  балансовою  вартістю 
11022,42 грн., залишковою балансовою вартістю 1198,15 грн. 
         1.3. Зварювального апарату, 1996 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6066, первісною  балансовою  вартістю 
140,00 грн., залишковою балансовою вартістю 5,89 грн. 
         1.4. Котла «ВК-21», 1995 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 834, первісною балансовою вартістю 
12396,35грн.,залишковою балансовою вартістю 2054,77 грн. 
         1.5. Теплової мережі Ду  50-100 мм по вул. Зв’язківців,7, 1976 року 
виготовлення та введення в експлуатацію, інвентарний номер 411, первісною  
балансовою  вартістю 116972,19 грн., залишковою балансовою вартістю 
2193,49 грн. 
         1.6. Електрошафи, 1990 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 4013, первісною  балансовою  вартістю 1311,38 грн., 
залишковою балансовою вартістю 46,93 грн. 
         1.7. Солерозч.2,5м³, 2002 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 319, первісною  балансовою  вартістю 
366,66 грн., має повний знос. 



     
          1.8. Електрошафи, 1987 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 4015, первісною  балансовою  вартістю 675,95 грн., 
залишковою балансовою вартістю 9,34 грн. 
          1.9. Огорожі кот. вул. К.Маркса, 61А, 1991 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 219, первісною  балансовою  
вартістю 258,94 грн., повний знос. 
          1.10. Бойлера, 1998 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 5058, первісною  балансовою  вартістю 658,00 грн., 
залишковою балансовою вартістю 39,05 грн. 
          1.11. Регулятора «Ізодром», 1996 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6110, первісною  балансовою  вартістю 
146,66 грн., залишковою балансовою вартістю 15,70 грн. 
          1.12. Регулятора «Ізодром», 1996 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6111, первісною  балансовою  вартістю 
146,66 грн., залишковою балансовою вартістю 15,70 грн. 
          1.13. Вентилятора ВДН-8, 1996 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 2068, первісною  балансовою  вартістю 
754,44 грн., залишковою балансовою вартістю 75,60 грн. 
          1.14. Вентилятора ВДН-8, 1996 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 2069, первісною  балансовою  вартістю 
754,44 грн., залишковою балансовою вартістю 75,01 грн. 
           1.15. Вентилятора ВДН-8, 1996 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 2070, первісною  балансовою  вартістю 
754,44 грн., залишковою балансовою вартістю 75,03 грн. 
          1.16. Електрошафи, 1982 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 4051, первісною  балансовою  вартістю 
1461,38 грн., залишковою балансовою вартістю 33,01 грн. 
         1.17. Електрошафи, 1982 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 4052, первісною  балансовою  вартістю 
1461,38 грн., залишковою балансовою вартістю 33,01 грн. 
         1.18. Електрошафи, 1982 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 4053, первісною  балансовою  вартістю 
1461,38 грн., залишковою балансовою вартістю 33,01 грн. 
         1.19. Електрошафи, 1982 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 4054, первісною  балансовою  вартістю 
2440,28 грн., залишковою балансовою вартістю 44,01 грн. 
         1.20. Електрошафи, 1982 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 4055, первісною  балансовою  вартістю 
397,52 грн., залишковою балансовою вартістю 10,94 грн. 
         1.21. Електрошафи, 1982 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 4056, первісною  балансовою  вартістю 
2159,92 грн., залишковою балансовою вартістю 44,01 грн. 
         1.22. Вентилятора котла «Грач» ВДН-8, 1996 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 2064, первісною  балансовою  
вартістю 754,44 грн., залишковою балансовою вартістю 72,02 грн. 
         1.23. Вентилятора котла «Грач» ВДН-8, 1996 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 2065, первісною  балансовою  
вартістю 754,44 грн., залишковою балансовою вартістю 72,01 грн. 
 



          1.24. Вентилятора котла «Грач» ВДН-8, 1996 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 2066, первісною  балансовою  
вартістю 754,44 грн., залишковою балансовою вартістю 72,02 грн. 
          1.25. Вентилятора котла «Грач» ВДН-8, 1996 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 2067, первісною  балансовою  
вартістю 754,43грн., залишковою балансовою вартістю 72,01 грн. 
          1.26. Пульсатора ел.магнітний ПЕ-3, 1996 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 6178, первісною  балансовою  
вартістю 1872,00 грн., залишковою балансовою вартістю 260,00грн. 
          1.27. Пульсатора ел.магнітний ПЕ-3, 1996 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 6179, первісною  балансовою  
вартістю 1872,00 грн., залишковою балансовою вартістю 260,00грн. 
          1.28. Пульсатора ел.магнітний ПЕ-3, 1996 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 6180, первісною  балансовою  
вартістю 1872,00 грн., залишковою балансовою вартістю 260,00 грн. 
          1.29. Паливної ємності, 1987 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 273, первісною  балансовою  вартістю 
3715,63 грн., повний знос. 
          1.30. Електроводонагрівача «Арістон», 2004 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 5064, первісною  балансовою  
вартістю 630,00 грн., залишковою балансовою вартістю 28,85 грн. 
          1.31. Зварювального трансформатору, 1996 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 6088, первісною  балансовою  
вартістю 416,65 грн., залишковою балансовою вартістю 19,48 грн. 
          1.32. Хімводоочищення, 2002 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 310, первісною  балансовою  вартістю 
537,00 грн., повний знос. 
          1.33. Водонагрівача «Арістон», 2002 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 5063, первісною  балансовою  вартістю 
591,67 грн., залишковою балансовою вартістю 60,45 грн. 
          1.34. Ємності б/в, 1996 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 328, первісною  балансовою  вартістю 180,00 грн., повний 
знос. 
          1.35. Електродвигуна, 1997 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6126, первісною  балансовою  вартістю 
245,84 грн., залишковою балансовою вартістю 26,27 грн. 
         1.36. Сак колесний, 1996 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 6085, первісною  балансовою  вартістю 140,00 грн., 
залишковою балансовою вартістю 6,36 грн. 
         1.37. Газогенератора АСП-10, 1996 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6086, первісною  балансовою  вартістю 
374,98 грн., залишковою балансовою вартістю 32,46 грн. 
          1.38. Автомагнітоли LG, 2004 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 692, первісною  балансовою  вартістю 
766,67 грн., залишковою балансовою вартістю 104,35 грн. 
          1.39. Водонагрівача, 2003 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 5062, первісною  балансовою  вартістю 
591,67 грн., залишковою балансовою вартістю 62,75 грн. 
      
 
 



         1.40. Компресора СО-75, 2004 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6163, первісною  балансовою  вартістю 
587,00 грн., залишковою балансовою вартістю 76,95 грн. 
         1.41. Зварювального агрегату АДБ 3122, 2000 року виготовлення та 
2001 року введення в експлуатацію, інвентарний номер 6093, первісною  
балансовою вартістю 1250,00 грн., залишковою балансовою вартістю 
99,89грн. 
         1.42. Ємкості, 2003 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 323, первісною  балансовою  вартістю 140,00 грн., повний 
знос. 
         1.43. Ємкості, 2003 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 324, первісною  балансовою  вартістю 140,00 грн., повний 
знос. 
         1.44. Зварювального агрегату, 2004 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6164, первісною  балансовою  вартістю 
750,00 грн., залишковою балансовою вартістю 101,99 грн. 
         1.45. Електродвигуна 4,5 кВт, 1996 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6104, первісною  балансовою  вартістю 
300,00 грн., залишковою балансовою вартістю 81,28 грн. 
         1.46. Зварювального апарату, 1992 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6138, первісною  балансовою  вартістю 
590,00 грн., залишковою балансовою вартістю 48,55 грн. 
         1.47. Сигналізатора, 1995 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6036, первісною  балансовою  вартістю 
2085,75 грн., повний знос. 
         1.48. Газогенератора АСП-10, 1999 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6103, первісною  балансовою  вартістю 
325,00 грн., залишковою балансовою вартістю 41,64 грн. 
         2.Бухгалтерії комунального підприємства теплозабезпечення 
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 житлово- 
комунального господарства                                                  В. Мартинюк 
Начальник управління економіки                                         О. Жилін 
Заступник начальника управління                                        В. Рибкін 
економіки        
Начальник юридичного відділу                                   Т.Камінська               
 
 
 
 
 


