
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

чотирнадцята  сесія VІ скликання 
 

від  24.04.2012 р. №657 
 
Про надання дозволу Коростенському   

  комунальному підприємству„Водоканал”  
  на списання основних засобів 

 
 
 
            Розглянувши лист начальника Коростенського комунального 
підприємства „Водоканал” за  вх. № 318/02-13 від 19.03.12 р., 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 подальшої 
експлуатації основних засобів надати дозвіл Коростенському комунальному 
підприємству „Водоканал” (Чиркін О.М.)  на  списання: 
1.1. Меблів для вітальні, 1994 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060033, первісною  балансовою  вартістю 380,44 грн., 
повний знос. 
1.2. Друкарської машинки „Ятрань”, 1992 року випуску та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1060020, первісною балансовою вартістю 
506,87 грн., має повний знос. 
1.3. Стола, 1994 року випуску та введення в експлуатацію, інвентарний номер 
1060043, первісною балансовою вартістю 253,62 грн., має повний знос. 
1.4. Стола однотумбового, 1999 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060046/1, первісною балансовою вартістю 158,33 грн., 
має повний знос. 
1.5. Стола полірованого, 1983 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060049, первісною балансовою вартістю 92,95 грн., має 
повний знос. 
1.6. Шафи 2-х дверної, 1999 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060060, первісною балансовою вартістю 291,67 грн., має 
повний знос. 



 
1.7. Шафи одежної, 1983 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060061, первісною балансовою вартістю 97,24 грн., має 
повний знос. 
1.8. Шафи одежної 3-х дверної, 1994 року випуску та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1060063, первісною балансовою вартістю 
187,75 грн., має повний знос. 
1.9. Серванта, 1985 року випуску та введення в експлуатацію, інвентарний 
номер 1060041, первісною балансовою вартістю 130,85 грн., має повний знос. 
1.10. Секції меблів, 1994 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060040, первісною балансовою вартістю 4030,34 грн., 
має повний знос. 
1.11. Секції меблів, 1988 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060039, первісною балансовою вартістю 559,86 грн., має 
повний знос. 
1.12. Принтера Sumsung ML1250, 2002 року випуску та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1060037, первісною балансовою вартістю 
1017,50 грн., має повний знос. 
1.13. Джерела безперервного живлення, 1999 року випуску та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1060018, первісною балансовою вартістю 
940,00 грн., має повний знос. 
1.14.Стола однотумбового, 1999 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060046/2, первісною балансовою вартістю 158,34 грн., 
має повний знос. 
1.15. Водоміру ДРК-С, 1994 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060002, первісною балансовою вартістю 5833,33 грн., 
має повний знос. 
1.16. Газогенератору, 1994 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1040018, первісною балансовою вартістю 343,27 грн., має 
повний знос. 
1.17. Засувки Ду300, 1995 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1040065/1, первісною балансовою вартістю 360,00 грн., 
має повний знос. 
1.18. Зварювального агрегату, 1995 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1040089, первісною балансовою вартістю 357,15 грн., має 
повний знос. 
1.19. Клапану зворотнього, 1998 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1040104, первісною балансовою вартістю 1260,00 грн., 
має повний знос. 
1.20. Конденсаторної установки, 1993 року випуску та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1040109, первісною балансовою вартістю 
20,13 грн., має повний знос. 
1.21. Конденсаторної установки, 1995 року випуску та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1040108, первісною балансовою вартістю 
2229,38 грн., має повний знос. 



1.22. Засувки Ду300, 1995 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1040065/2, первісною балансовою вартістю 360,00 грн., 
має повний знос. 
1.23. Насоса, 1998 року випуску та введення в експлуатацію, інвентарний 
номер 1040125, первісною балансовою вартістю 770,00 грн., має повний знос. 
1.24. Насоса НДВ, 1991 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1040132, первісною балансовою вартістю 930,87 грн., має 
повний знос. 
1.25. Насоса НДВ, 1991 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1040133, первісною балансовою вартістю 902,20 грн., має 
повний знос. 
1.26. Насоса НЦ 25/32, 1996 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1040137, первісною балансовою вартістю 700,00 грн., має 
повний знос. 
1.27. Насоса 8НДВ, 1985 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1040152, первісною балансовою вартістю 1156,12 грн., 
має повний знос. 
1.28. Насоса ФГ-216, 1985 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1040210, первісною балансовою вартістю 405,60 грн., має 
повний знос. 
1.29. Панелі ЩО-70, 1993 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1040213, первісною балансовою вартістю 17,07 грн., має 
повний знос. 
1.30. Понтонів, 1986 року випуску та введення в експлуатацію, інвентарний 
номер 1040214, первісною балансовою вартістю 1208,33 грн., має повний 
знос. 
1.31. Токарного патрону, 1996 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1040239, первісною балансовою вартістю 545,00 грн., має 
повний знос. 
1.32. Щит оператора ШПК, 1993 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1040248, первісною балансовою вартістю 30,47 грн., має 
повний знос. 
1.33. Насос ГРК 400/40, 1986 року випуску та введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1040442, первісною балансовою вартістю 4999,07 грн., 
має повний знос. 
1.34. Трансформатору зварювального, 1990 року випуску та введення в 
експлуатацію, інвентарний номер 1040452, первісною балансовою вартістю 
965,26 грн., має повний знос. 
 
2. Бухгалтерії Коростенського комунального підприємства „Водоканал” 
списати основні засоби, що непридатні для подальшого використання, як 
металевий брухт та згідно діючих правил і наказів, отримані кошти 
спрямувати на відновлення основних засобів і 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     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
    
 


