
                                                                     
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять сьома  сесія VІ скликання 
 
    від  14.11. 2013 р.  № _____.  

                                                                                                                                      
Про   надання  дозволу  комунальному  
підприємству теплозабезпечення на  
списання основних засобів 
 
           Розглянувши лист директора комунального підприємства 
теплозабезпечення за вх. № 1256/02-13 від 22.10.13р., 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. Електродвигуна 22 кВт, 1995 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6198, первісною  балансовою  вартістю 
2900,00 грн., залишковою балансовою вартістю 226,99 грн. 
         1.2. Насоса Д-200, 1996 року виготовлення та  введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1053, первісною  балансовою  вартістю 1103,47 грн., 
залишковою балансовою вартістю 92,38 грн. 
         1.3. Насоса НЦ-25/32, 1998 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1068, первісною  балансовою  вартістю 
61,00 грн., залишковою балансовою вартістю 5,57 грн. 
         1.4. Пальника ГГС-5М, 1997 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1183, первісною балансовою вартістю 
4979,63 грн.,залишковою балансовою вартістю 683,70 грн. 
         1.5. Насоса АК-50/160, 1996 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1035, первісною  балансовою  вартістю 
458,34 грн., залишковою балансовою вартістю 32,57 грн. 
         1.6. Насоса НЦ-25/32, 1996 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1027, первісною  балансовою  вартістю 
600,00 грн., залишковою балансовою вартістю 44,37 грн. 



         1.7. Насоса К-20/30, 1996 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1034, первісною  балансовою  вартістю 
333,32 грн., залишковою балансовою вартістю 23,63 грн. 
          1.8. Насоса 8-К-12, 1977 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 955, первісною  балансовою  вартістю 2488,82 грн., 
залишковою балансовою вартістю 35,45 грн. 
          1.9. Насоса 8-К-12, 1981 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1019, первісною  балансовою  вартістю 2281,38 грн., 
залишковою балансовою вартістю 17,61 грн. 
          1.10. Пересувного компресора ПКС3,5А, 1997 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 6053, первісною  балансовою  
вартістю 4162,13 грн., залишковою балансовою вартістю 178,43 грн. 
          1.11. Утилізатора, 1997 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 6128,  первісною  балансовою  вартістю 2500,00 грн., 
залишковою балансовою вартістю 227,74 грн. 
          1.12. Котла КСВа-0,25 «Єлга», 1998 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 876, первісною  балансовою  вартістю 
6671,00 грн., залишковою балансовою вартістю 651,24 грн. 
          1.13. Котла КСВа-0,25 «Єлга», 1998 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 877, первісною  балансовою  вартістю 
6671,01грн., залишковою балансовою вартістю 651,24 грн. 
          1.14. Пальника блочного ГБФ, 1998 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1193, первісною  балансовою  вартістю 
5813,74 грн., залишковою балансовою вартістю 560,86 грн. 
           1.15. Пальника блочного ГБФ, 1998 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1194, первісною  балансовою  вартістю 
5813,74 грн., залишковою балансовою вартістю 560,86 грн. 
          1.16. Бойлера, 1988 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 5059, первісною  балансовою  вартістю 16342,00 грн., 
залишковою балансовою вартістю 354,03 грн. 
         1.17. Електрошафи, 2002 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 4083, первісною  балансовою  вартістю 
387,45 грн., залишковою балансовою вартістю 213,67 грн. 
         1.18. Електрошафи, 2002 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 4084, первісною  балансовою  вартістю 
387,45 грн., залишковою балансовою вартістю 213,67 грн. 
         1.19. Електрошафи, 2002 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 4085, первісною  балансовою  вартістю 
387,45 грн., залишковою балансовою вартістю 213,67 грн. 
         1.20. Ємності металевої 1м3, 2008 року введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 295, первісною  балансовою  вартістю 3891,84 грн., 
залишковою балансовою вартістю 245,71 грн. 
         1.21. Хімводопідготовки,  2004 року виготовлення та 2005 року 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 329, первісною  балансовою  
вартістю 6200,00 грн., залишковою балансовою вартістю 787,83 грн. 



         1.22. Автомагнітоли LG, 2004 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 694, первісною  балансовою  вартістю 
796,00 грн., залишковою балансовою вартістю 90,66 грн. 
         1.23. Компресора ЗИФ-55, 2001 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6094, первісною  балансовою  вартістю 
1250,00 грн., залишковою балансовою вартістю 154,54 грн. 
          1.24. Зварювального перетворювача, 1982 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 6060, первісною  балансовою  
вартістю 4127,79 грн., залишковою балансовою вартістю 482,32 грн. 
          1.25. Фільтра ХВО, 2000 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 2095, первісною  балансовою  вартістю 
4800,00 грн., залишковою балансовою вартістю 182,38 грн. 
          1.26. Фільтра ХВО, 2000 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 2096, первісною  балансовою  вартістю 
4800,00 грн., залишковою балансовою вартістю 182,38 грн. 
          1.27. Фільтра ХВО, 2000 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 2097, первісною  балансовою  вартістю 
4800,00 грн., залишковою балансовою вартістю 182,38 грн. 
          1.28. Фільтра ХВО, 2000 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 2098, первісною  балансовою  вартістю 
4800,00 грн., залишковою балансовою вартістю 182,38 грн. 
          1.29. Низьковольтні мережі, 2000 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 484, первісною  балансовою  вартістю 
4323,00 грн., залишковою балансовою вартістю 35,64 грн. 
          1.30. Солерозчинник, 2000 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 483, первісною  балансовою  вартістю 
1930,00 грн., залишковою балансовою вартістю 113,54 грн. 
          1.31. Діаратора, 2000 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 342, первісною  балансовою  вартістю 15000,00 грн., 
залишковою балансовою вартістю 1537,99 грн. 
          1.32. Насоса Н55/55, 1999 року виготовлення та 2000 року введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1130, первісною  балансовою  вартістю 
1450,00 грн., залишковою балансовою вартістю 259,27 грн. 
          1.33. Електродвигуна Маяк, 1998 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6186, первісною  балансовою  вартістю 
780,00 грн., залишковою балансовою вартістю 164,54 грн. 
          1.34. Фільтра ХВО, 1998 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 2111, первісною  балансовою  вартістю 
2853,06 грн., залишковою балансовою вартістю 487,52 грн. 
          1.35. Фільтра ХВО, 1998 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 2112, первісною  балансовою  вартістю 
2853,06 грн., залишковою балансовою вартістю 487,52 грн. 
         1.36. Солерозчинника, 1998 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 485, первісною  балансовою  вартістю 
3220,18 грн., залишковою балансовою вартістю 465,86 грн. 



         1.37. Водопідігрівача, 2008 року виготовлення та 2009 року введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 5056, первісною  балансовою  вартістю 
10583,00 грн., залишковою балансовою вартістю 153,88 грн. 
          1.38. Фільтра ХВО, 1998 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 2028, первісною  балансовою  вартістю 
1379,00 грн., залишковою балансовою вартістю 91,88 грн. 
          1.39. Фільтра ХВО, 1998 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 2029, первісною  балансовою  вартістю 
1379,00 грн., залишковою балансовою вартістю 91,89 грн. 
         1.40. Солерозчинника, 1998 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 431, первісною  балансовою  вартістю 
3640,18 грн., залишковою балансовою вартістю 596,19 грн. 
         1.41. Водонагрівача Ariston, 2007 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 5066, первісною  балансовою вартістю 
809,00 грн., залишковою балансовою вартістю 96,83 грн. 
         1.42. Водонагрівача Ariston, 2007 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 5067, первісною  балансовою вартістю 
809,00 грн., залишковою балансовою вартістю 96,83 грн. 
         1.43. Друкувальна машина «Ятрань», 1999 року виготовлення та        
2000 року введення в експлуатацію, інвентарний номер 621, первісною  
балансовою  вартістю 675,00 грн., повний знос. 
         1.44. Мобільний телефон Simens, 2003 року виготовлення та 2004 року 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 663, первісною  балансовою  
вартістю 540,83 грн., повний знос. 
         1.45. Мобільний телефон Samsung, 2005 року виготовлення та 2006 року 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 664, первісною  балансовою  
вартістю 2099,00 грн., повний знос. 
         1.46. Радіотелефон, 2002 року виготовлення та 2003 року введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 656, первісною  балансовою  вартістю 
3642,50 грн., повний знос. 
         1.47. Комп’ютер Celeron 1700 та монітор, 2003 року виготовлення та 
2004 року введення в експлуатацію, інвентарний номер 7011, первісною  
балансовою  вартістю 1750,00 грн., повний знос. 
         1.48. Комп’ютер Celeron 1700 та монітор, 2002 року виготовлення та 
2004 року введення в експлуатацію, інвентарний номер 7012, первісною  
балансовою  вартістю 2486,50 грн., повний знос. 
         1.49. Комп’ютер Everest Intel Celeron 1700, 2002 року виготовлення та 
2003 року введення в експлуатацію, інвентарний номер 7007, первісною  
балансовою  вартістю 3684,00 грн., повний знос. 
         1.50. Комп’ютер Samsung 940 bw, 2006 року виготовлення та 2007 року 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 7016, первісною  балансовою  
вартістю 4297,00 грн., повний знос. 
          1.51. Телефон трубка, 2003 року виготовлення та 2004 року введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 661, первісною  балансовою  вартістю 
1330,71 грн., повний знос. 



          1.52. Персональний комп’ютер АМД Atlon, 2001 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 681, первісною  балансовою  
вартістю 2916,67 грн., повний знос. 
          1.53. Персональний комп’ютер Intel 200, 1997 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 679, первісною  балансовою  
вартістю 4749,13 грн., повний знос. 
          1.54. Принтер Cаnon ІР-1000, 2005 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 696, первісною  балансовою  вартістю 
470,72 грн., повний знос. 
          1.55. Принтер Cаnon LBР 2900, 2006 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 704, первісною  балансовою  вартістю 
591,67 грн., повний знос. 
          1.56. Принтер Cаnon Ріхма МР 150, 2005 року виготовлення та          
2006 року введення в експлуатацію, інвентарний номер 703, первісною  
балансовою  вартістю 369,17 грн., повний знос. 
           1.57. Принтер Epson LX-300, 2006 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 705, первісною  балансовою  вартістю 
950,00 грн., повний знос. 
          1.58. Принтер Lехмark-Z602, 2004 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 693, первісною  балансовою  вартістю 
301,00 грн., повний знос. 
          1.59. Електродвигун 75кВт, 1997 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6121, первісною  балансовою  вартістю 
3291,67 грн., залишковою балансовою вартістю 209,01 грн.  
          1.60. Зварювальний апарат СТШ250, 1998 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 6129, первісною  балансовою  
вартістю 208,32 грн., залишковою балансовою вартістю 9,00 грн. 
          1.61. Електродвигун АІР, 1997 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6123, первісною  балансовою  вартістю 
245,84 грн., залишковою балансовою вартістю 19,23 грн. 
          1.62. Електродвигун АІР, 1997 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6124, первісною  балансовою  вартістю 
245,84 грн., залишковою балансовою вартістю 19,23 грн. 
          1.63. Електродвигун АІР, 1997 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6125, первісною  балансовою  вартістю 
245,84 грн., залишковою балансовою вартістю 19,23 грн. 
          1.64. Електродвигун 7,5 кВт, 1996 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6092, первісною  балансовою  вартістю 
1000,00 грн., залишковою балансовою вартістю 73,31 грн. 
          1.65. Електродвигун АІР, 1999 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6057, первісною  балансовою  вартістю 
303,00 грн., залишковою балансовою вартістю 28,22 грн. 
          1.66. Електродвигун АІР, 1999 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 6058, первісною  балансовою  вартістю 
303,00 грн., залишковою балансовою вартістю 28,22 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               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


