
                                                                     
 

РІШЕННЯ 
двадцять шоста сесія VІ скликання 

 
від  10.10.2013 р. №1218 
 
Про внесення змін до  рішення Коростенської міської ради  
(дев’ятнадцята  сесія VІ  скликання) № 912 від 23.11.12 р.  
„Про надання дозволу на передачу основних засобів,  
малоцінних матеріальних та нематеріальних активів  
з балансу комунального виробничого житлового ремонтно-
екплуатаційного підприємства № 1 у господарське відання 
Комунальному виробничо-господарському підприємству ”   
 
 
         Розглянувши лист начальника Комунального виробничо-
господарського підприємства  за вх. № 1044/02-13 від 02.09.13р. про 
внесення змін до рішення Коростенської міської ради (дев’ятнадцята  сесія 
VІ  скликання) № 912 від 23.11.12 р. „Про надання дозволу на передачу 
основних засобів, малоцінних матеріальних та нематеріальних активів з 
балансу комунального виробничого житлового ремонтно-екплуатаційного 
підприємства № 1 у господарське відання Комунальному виробничо-
господарському підприємству”, керуючись  пп. 1 п. „а” ст. 29 та п.5 ст.60 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 1. Внести зміни до рішення Коростенської міської ради (дев’ятнадцята  сесія 
VІ  скликання) № 912 від 23.11.12 р. „Про надання дозволу на передачу 
основних засобів, малоцінних матеріальних та нематеріальних активів з 
балансу комунального виробничого житлового ремонтно-екплуатаційного 
підприємства № 1 у господарське відання Комунальному виробничо-
господарському підприємству” , а саме  п.1, що викладений  в редакції: 
„1. Надати дозвіл на передачу основних засобів, малоцінних матеріальних та 
нематеріальних активів з балансу комунального   виробничого  житлового 
ремонтно-експлуатаційного підприємства № 1 у господарське відання 
Комунальному виробничо-господарському підприємству та визначити, як 
інвестицію. (Перелік додається)”, змінити та викласти в наступній 
редакції: 
„1. Надати дозвіл на передачу основних засобів, малоцінних матеріальних та 
нематеріальних активів з балансу комунального   виробничого  житлового 
ремонтно-експлуатаційного підприємства № 1 на баланс Комунальному 
виробничо-господарському підприємству. (Перелік додається)”. 



 
2. Бухгалтеріям комунального   виробничого  житлового ремонтно-
експлуатаційного підприємства № 1 та Комунального виробничо-
господарського підприємства 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     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Додаток до рішення 26 сесії       
     Коростенської міської ради      
     VI  скликання від 10.10.13р. №1218 
 
 

Перелік  
основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних та нематеріальних 

активів, що передаються на баланс  Комунальному  виробничо-
господарському підприємству 

 
 

№ 
 
з/
п 

Найменування Інвентар- 
ний 
номер 

Кількість, 
одиниць 

Рік 
випус
-ку 

Рік 
вводу 
в екс 
плуа- 
тацію 

Первісна 
вартість, 
грн. 

Залишков
а 
вартість, 
грн. 

1 Машина упаковочна  1   494,40 494,40 
2 Тепловентилятор  1   290,00 290,00 
3 Прес для макулатури  1   20000,00 12551,08 
4 Автонавантажувач  1   33333,33 11326,35 
5 Апарат високого тиску 

«Керхер» 
 1   10200,00 941,52 

6 Механізм проколу 
пет.пляшок 

 1   3500,00 1567,29 

7 Ваги  1   115,00 115,00 
8 Скрепер  1   2460,00 682,98 
9 Токарний станок  1   5000,00 3472,28 
10 САЗ-ГАЗ-3507 

держ. № АМ 79-28АС 
 1   62783,76 3598,55 

11 Автомобіль УАЗ-3152  1   2745,88 526,43 
12 Ноутбук  1   3675,00 198,56 
13 Екскаватор ЄО23-02 

№042-98АЄ   
 1   108647,38 6418,05 

14 Підмітально 
прибиральн.авто  
КМР-125 ОК 

 1   90506,67 26298,13 

  
Всього  

     
343751,42 

 
68480,62 
 

 
 
Секретар міської ради                                                              В. Ходаківський 
 
 


