
 
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради (одинадцята сесія 
VІІІ скликання) від 25.11.21р.  «Про надання  дозволу  Комунальному 
некомерційному підприємству  «Коростенська центральна міська 
лікарня Коростенської  міської  ради»  на списання основних засобів» 
 

 
         До відділу комунальної власності управління земельних відносин та 
комунальної власності  виконавчого комітету Коростенської міської ради 
подані матеріали від комунального некомерційного підприємства  
«Коростенська центральна міська лікарня Коростенської  міської  ради»  
списання основних засобів, а саме: 

1.1 Комплекс рентгенівський  «INDIascan-01» КРД 50, 2008 року 
випуску, інвентарний номер 10470775, первісною вартістю 340 000,00 грн., 
залишковою вартістю  0,00 грн. 

1.2 Машина віджимна МО-25, 2006 року випуску, інвентарний номер 
10470665, первісною вартістю 17 890,00 грн., залишковою вартістю  0,00 грн. 

1.3 Машина пральна МСТ-50, 2006 року випуску, інвентарний номер 
10470664, первісною вартістю 33 685,00 грн., залишковою вартістю  0,00 грн. 

1.4 Машина пральна, 1994 року випуску, інвентарний номер 10490002, 
первісною вартістю 12 940,00 грн., залишковою вартістю  0,00 грн. 

1.5 Машина пральна «ARISTON», 2014 року випуску, інвентарний 
номер 10630909, первісною вартістю 7750,00грн., залишковою вартістю   
0,00 грн. 

1.6 Автоклав вертикальний, 1970 року випуску, інвентарний номер 
10490197, первісною вартістю 12 480,00 грн., залишковою вартістю  0,00 грн. 

1.7 Чугунна ванна, 1989 року випуску, інвентарний номер 10490201, 
первісною вартістю 6570,00 грн., залишковою вартістю  0,00 грн. 
         Актом прийняття-передачі пакет документів було передано до відділу 
організаційного забезпечення діяльності міської ради для розгляду  комісією  
з питань бюджету, економіки  та комунальної  власності, щодо доцільності 
надання міською радою дозволу на списання комунального майна. 
        Вищевказаною  комісією був наданий позитивний висновок на списання 
основних засобів, в зв’язку з непридатністю до подальшої експлуатації.       
 
 

Начальник відділу комунальної власності    
управління земельних відносин та  
комунальної власності                                                          Ганна БАБСЬКА 
 
 
 
 
                                             



                                                       Довідка 
про погодження проєкту рішення Коростенської міської ради 

(одинадцята сесіяVІІІ скликання) від 25.11.21р.  «Про надання  дозволу  
Комунальному некомерційному підприємству  «Коростенська 

центральна міська лікарня Коростенської  міської  ради»  на списання 
основних засобів» 

 
 

Проєкт рішення розроблено: відділом комунальної власності управління 
земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету  
Коростенської  міської ради 
                   
Виконавець: Микитчук Наталя Вікторівна, головний спеціаліст  відділу 
комунальної власності управління земельних відносин та  комунальної 
власності   тел. 9-65-69 
                           
Доповідає на сесії:  Ясинецький Олександр Анатолійович, заступник 
міського голови 
 
Доповідає на засіданнях постійних комісій : 
Ясинецький Олександр Анатолійович, заступник міського голови 
 
Запросити:    -  
 
Розсилка: 

- Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого 
комітету  Коростенської міської ради; 

- Комунальному некомерційному підприємству  «Коростенська 
центральна міська лікарня Коростенської  міської  ради. 

 
 
 
ПОГОДЖЕНО  із зауваженнями: 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 


