
                                                                     
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять дев’ята  сесія VІ скликання 
 
    від  26.12. 2013 р.  № _____.  

                                                                                                                                      
Про   надання  дозволу  комунальному  
виробничому житловому ремонтно - 
експлуатаційному підприємству № 4  
на списання основних засобів 
 
           Розглянувши лист начальника комунального виробничого житлового 
ремонтно-експлуатаційного підприємства № 4 за вх.№ 1391/02-13                 
від 20.11.13р., акти 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 виробничому 
житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству №4 (Лупенко В.О.)  на  
списання основних засобів, а саме: 
         1.1. Телефон Simens C60, 2004 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 109014, первісною  балансовою  вартістю 
660,00 грн., повний знос. 
         1.2. Телефон Simens А52, 2004 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 109013, первісною  балансовою  вартістю 
515 ,00 грн., повний знос. 
         1.3. Модем ZyXEL Omni 56K, 2000 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 109008, первісною  балансовою  вартістю 
500,00 грн., повний знос. 
         1.4. Модем GVC SF-1133/R16, 2002 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 109010, первісною  балансовою  вартістю 
698,52 грн., повний знос. 
         1.5. Машинка пишуча - 2 од., 1983 року виготовлення та 2004 року 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 106099, первісною  балансовою  
вартістю 529,49 грн., повний знос. 
        



         1.6. Принтер HewLett Packard Deskjet 690C, 1998 року виготовлення та 
2000 року введення в експлуатацію, інвентарний номер 109003, первісною  
балансовою  вартістю 631,67 грн., повний знос. 
         1.7. Принтер Epson LX-300, 1998 року виготовлення та 2000 року 
введення в експлуатацію, інвентарний номер 109005 первісною  балансовою  
вартістю 631,67 грн., повний знос. 
         1.8. Контейнери - 8 од., 2003 року виготовлення та введення в 
експлуатацію, інвентарні номери 106075-106082, первісною  балансовою  
вартістю 2991,20 грн., повний знос.                            
          2. Бухгалтерії комунального виробничого житлового ремонтно-
експлуатаційного підприємства № 4  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               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


