
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від 02.07.2020 р. № 1304       

            м. Вінниця 
 

 

Враховуючи звернення комунального підприємства Вінницької міської 

ради «Вінницяміськтеплоенерго» від 25.06.2020 р №12/1667 щодо списання 

основних засобів та керуючись частиною 1 пунктом а статті 29, частиною 1 статті 

52, частиною 6 статті 59, частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Порядку списання об’єктів 

комунальної власності територіальної громади м. Вінниці з балансів 

комунальних підприємств і організацій міської ради (крім бюджетних установ), 

затвердженого рішенням міської ради від 10.02.2012 № 664 зі змінами, 

виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» на списання з балансу основних засобів, згідно з 

додатком до рішення. 

2. КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» придатні для подальшого 

використання вузли і агрегати оприбуткувати в установленому законом порядку, 

непридатні – здати в металобрухт.  

3. Відповідно пункту 18 Порядку списання об’єктів комунальної власності 

територіальної громади м. Вінниці з балансів комунальних підприємств і 

організацій міської ради (крім бюджетних установ), затвердженого рішенням 

міської ради від 10.02.2012 № 664 зі змінами, кошти, що надійшли в результаті 

списання майна залишити в розпорядженні підприємства та використати на 

ремонтно-відновлювальні роботи об’єктів підприємства.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови  М. Форманюка. 

            
 

Секретар міської ради                                                              П. Яблонський  

                                    

Про надання дозволу комунальному  

підприємству Вінницької міської ради 

 «Вінницяміськтеплоенерго» 

   на списання  основних засобів 



 

                                                                                                  

Додаток до рішення 

виконкому міської ради 

від 02.07.2020 р. № 1304 

 

        

 

   Перелік  основних засобів, які підлягають списанню з балансу  

КП  ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 

 

№ п/п 
Найменування  

основних засобів 

Рік зара-

хування на 

баланс 

Інвентарний 

номер( 

грн.) 

Первісна 

вартість, 

грн. 

Знос, 

грн. 

Залишкова 

вартість,     

грн.) 

Примітка 

1 

Т/м від місця врізки 

буд.ФОП Авраменко 

до ж/б Немирівське 

шосе,10 2Д 

108L=212м.п. 

01.02.2016 00011858 7860,96 7860,96 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                           С. Тимощук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент енергетики, транспорту та зв’язку 

 

Огородник Таїса Іванівна 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  

економічного аналізу-головний бухгалтер 

 


