
 
 

                                                                     
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять п’ята сесія VІ скликання 
 
    від  28.08. 2013 р.  № 1167 

                                                                                                                                      
Про надання дозволу управлінню економіки  
виконавчого комітету Коростенської міської  
ради на списання основних засобів 
 
          Розглянувши лист начальника управління економіки виконавчого 
комітету Коростенської міської ради за вх.№ 967/02-13 від 16.08.13р., 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 управлінню економіки виконавчого 
комітету Коростенської міської ради (Жилін О.В.)  на  списання  основних 
засобів, а саме: 
        1.1Комп’ютер Celeron 900/128/20Cb/SVCA/8Mb/SD/Lan/15", інвентарний 
номер 10480001, 2002 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю 2287,00 грн.,  повний знос; 
         1.2 Комп’ютер Celeron 100/128/40Cb/16Mb/SD//17", інвентарний номер 
10480002, 2002 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю 2291,00 грн.,  повний знос; 
         1.3 UPSA APOLLO Back Pro 1100T 1000VA, інвентарний номер 
10480003, 2002 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю 516,00 грн.,  повний знос; 
         1.4 Комп’ютер Celeron 850/128/20Gb/SVGA 8Mb/SB/CD-ROM/LAN/15", 
інвентарний номер 10480004, 2002 року випуску та введення в експлуатацію, 
первісною  балансовою  вартістю 2427,00 грн.,  повний знос; 
         1.5 Комп’ютер Cleron 800/128/20Gb/SVGA8Mb/SB/Lan/15", інвентарний 
номер 10480008, 2001 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю 2312,00 грн.,  повний знос; 
          1.6 Принтер HP Laser Jet 6L, інвентарний номер 10480010, 2002 року 
випуску та введення в експлуатацію, первісною  балансовою  вартістю 
1306,00 грн.,  повний знос; 
          1.7 Монітор LG FT T17 10 BH, інвентарний номер 10480012, 2002 року 
випуску та введення в експлуатацію, первісною  балансовою  вартістю  
737,00 грн.,  повний знос; 
 



 
 
         1.8 НР Laser Jet 1000W,USB,1Mb, інвентарний номер 10480016,        
2003 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  балансовою  
вартістю  1035,00 грн.,  повний знос; 
         1.9 Системний блок Celeron-170/128/20Gb/SVGA/SB/LAN, інвентарний 
номер 10480018, 2003 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю  1500,00 грн.,  повний знос; 
         1.10 Системний блок Celeron-170/128/20Gb/SVGA/SB/LAN, інвентарний 
номер 10480019, 2003 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю  1500,00 грн.,  повний знос; 
         1.11 Комп’ютер PIV-2600/865/512Mb/80Cb/CD/SvGA, інвентарний 
номер 10480027, 2003 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю  4165,00 грн.,  повний знос; 
         1.12 Принтер HP Laser Jet 1000W, USB, 1Mb, інвентарний номер 
10480036, 2003 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю  923,00 грн.,  повний знос; 
         1.13 Модем маршрутизатор Dynamix UMS (1 Lan), інвентарний номер 
10480047, 2004 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю  950,00 грн.,  повний знос; 
         1.14 Модем маршрутизатор Dynamix UMS (1 Lan), інвентарний номер 
10480048, 2004 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю  950,00 грн.,  повний знос; 
         1.15 Ламінатор Docuseal 125P, інвентарний номер 10480052, 2004 року 
випуску та введення в експлуатацію, первісною  балансовою  вартістю  
714,00 грн.,  повний знос; 
         1.16 Комп’ютер Pentium IV 2,8 C/1Cb/2*80Gb/CD/SVGA, інвентарний 
номер 10480054, 2004 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю  5100,00 грн.,  повний знос; 
         1.17 UPS APC Back 650 Mi 400W, інвентарний номер 10480055,         
2004 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  балансовою  
вартістю  600,00 грн.,  повний знос; 
         1.18 UPS APC Back 650 Mi 400W, інвентарний номер 10480056,        
2004 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  балансовою  
вартістю  600,00 грн.,  повний знос; 
         1.19 Факс Panasonic KX-FT78 RUB, інвентарний номер 10480057,      
2004 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  балансовою  
вартістю  800,00 грн.,  повний знос; 
         1.20 Фотокамера Minolto Dimoge, інвентарний номер 10480066,        
2005 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  балансовою  
вартістю  2943,00 грн.,  повний знос; 
         1.21 Системний блок Celeron - 3.2G/512Md/HDD80Gb/DVD R-RW 
SVGA-SB-Lan on board, інвентарний номер 10480074, 2006 року випуску та 
введення в експлуатацію, первісною  балансовою  вартістю  1665,00 грн.,  
повний знос; 
         1.22 Ноутбук Cei 24/512/40Gb/Video/DVD/-RV/model/Lan 15”/USB, 
інвентарний номер 10480075, 2006 року випуску та введення в експлуатацію, 
первісною  балансовою  вартістю  3200,00 грн.,  повний знос; 
         1.23 Монітор TFT  Viewsonic VA916 19" атиблик, TN, 300 кд/м2, 1000:1 
(DC 2000:1), 5мс, 170/160,D-Sub. чо,  інвентарний  номер 10480105, 2008 року  
 



 
випуску та введення в експлуатацію, первісною  балансовою  вартістю  
1132,00 грн.,  повний знос; 
         1.24 Модем Dynamix UM-S (1-lan.G.SNDSL, інвентарний номер 
1130001, 2005 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю  950,00 грн.,  залишковою балансовою вартістю    
475,00 грн.; 
         1.25 Модем Dynamix UM-S (1-lan.G.SNDSL, інвентарний номер 
1130002, 2005 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю  950,00 грн.,  залишковою балансовою вартістю   
475,00 грн.; 
         1.26 Модем Dynamix UM-S (1-lan.G.SNDSL, інвентарний номер 
1130003, 2005 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю  790,00 грн.,  залишковою балансовою вартістю    
395,00 грн.; 
         1.27 Модем Dynamix UM-S (1-lan.G.SNDSL, інвентарний номер 
1130004, 2005 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю  790,00 грн.,  залишковою балансовою вартістю    
395,00 грн.; 
         1.28 Модем Dynamix UM-S (1-lan.G.SNDSL, інвентарний номер 
1130005, 2005 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю  790,00 грн.,  залишковою балансовою вартістю    
395,00 грн.; 
         1.29 Модем Dynamix UM-S (1-lan.G.SNDSL, інвентарний номер 
1130006, 2005 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю  790,00 грн.,  залишковою балансовою вартістю    
395,00 грн.; 
         1.30 UPS APC Back ES525, інвентарний номер 1130015, 2007 року 
випуску та введення в експлуатацію, первісною  балансовою  вартістю  
325,00 грн.,  залишковою балансовою вартістю 162,00 грн.; 
         1.31 UPS APC Back ES525, інвентарний номер 1130016, 2007 року 
випуску та введення в експлуатацію, первісною  балансовою  вартістю  
325,00 грн.,  залишковою балансовою вартістю 162,00 грн.; 
         1.32 Факсимільний апарат PANASONIC KX-FT934, інвентарний номер 
1130052, 2007 року випуску та введення в експлуатацію, первісною  
балансовою  вартістю  620,00 грн.,  залишковою балансовою вартістю    
310,00 грн. 
         2. Бухгалтерії управління економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 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  Ясинецького О.А. 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                   О. Ясинецький 
Заступник начальника управління                                       В. Рибкін 
економіки        
Начальник юридичного відділу                                  Т.Камінська               



 
 


