
 

                                                                        
 

РІШЕННЯ 
сорок перша  сесія VІ скликання 

 
від  23.04.2015 р. №________ 
                                                                                 
Про надання  дозволу комунальному   
виробничому житловому ремонтно- 
експлуатаційному підприємства №2  
на списання основних засобів 
 
          Розглянувши лист комунального  виробничого житлового ремонтно-
експлуатаційного підприємства №2 за вх.№ 416/02-13 від 06.04.15р., 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 №2 (Ананченко П.П.)  
на  списання основних засобів, а саме: 
         1.1 генератора ацетиленового АСП-10,  2008 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 1200,00 грн., 
залишковою балансовою вартістю 303,36 грн.; 
         1.2  генератора ацетиленового АСП-10,  2008 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 1200,00 грн., 
залишковою балансовою вартістю 303,36 грн.; 
         1.3 контейнерів для сміття, 39 одиниць,  2006 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 7163,27 грн., 
залишковою балансовою вартістю 938,24 грн.; 
         1.4 бензопили,  2010 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
первісною балансовою вартістю 1395,00 грн., залишковою балансовою 
вартістю 723,96 грн.; 
         1.5 бензокоси,  2010 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
первісною балансовою вартістю 1559,00 грн., залишковою балансовою 
вартістю 860,93 грн.; 



         1.6 комп’ютера GEMER ON 1700/256-2ДК,  2003 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 3670,38 грн., 
залишковою балансовою вартістю 625,48 грн.; 
         1.7 комп’ютера,  2002 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
первісною балансовою вартістю 2543,33 грн., залишковою балансовою 
вартістю 326,29 грн.; 
         1.8 перфоратора ПЕ 1050/1050ДФР,  2010 року виготовлення та 
введення в експлуатацію, первісною балансовою вартістю 1027,00 грн., 
залишковою балансовою вартістю 567,26 грн.; 
         1.9 перфоратора,  2010 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
первісною балансовою вартістю 1027,00 грн., залишковою балансовою 
вартістю 567,25 грн.;  
         1.10 крісла,  2003 року виготовлення та введення в експлуатацію, 
первісною балансовою вартістю 670,00 грн., повний знос. 
          2. Бухгалтерії комунального виробничого житлового ремонтно-
експлуатаційного підприємства №2 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 економіки                                            О. Жилін 
 
Заступник начальника управління економіки                         В. Рибкін        
     
Начальник юридичного відділу                                      Т.Камінська               
 


