
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

 

Від 26.12.2019 р. №3269 

      м. Вінниця 

 

Про надання дозволу міському  

комунальному підприємству  

«Вінницький фонд  

муніципальних інвестицій»  

на списання основних засобів 

 

Враховуючи доповідну записку департаменту економіки і інвестиції 

міської ради від 21.12.2019 №11-00-004-65503, керуючись підпунктом 1 пункту 

«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  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл міському комунальному підприємству «Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій» на списання з балансу основних засобів згідно з 

додатком до цього рішення. 

2. МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» комплектувальні 

вироби, складові частини, компоненти та інші комплектуючі структурованої 

кабельної системи та систем: відеонагляду; електрообладнання; пожежної 

сигналізації; сигналізації, отримані в результаті демонтажу основних засобів, що 

пропонуються до списання, оприбуткувати в установленому чинним 

законодавством порядку.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови А. Очеретного. 

 

 

Міський голова                                                               С. Моргунов



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від 26.12.2019 р. №3269  

 

 

Перелік основних засобів, які підлягають списанню з балансу 

МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» 

 

№  

з/п 
Найменування об’єкта 

Рік випуску/ 

дата введення в 

експлуатацію 

Інвентарний 

номер 

Первісна 

вартість, грн 

Сума нара-

хованого 

зносу, грн 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, грн 

1 

Реконструкція та переобладнання 

приміщення за адресою:  

вул. Соборна, 64  

31.12.2015 1091/61 284 554,20 58 611,97 225 942,23 

2 Система відеонагляду 31.12.2015 1091/62 40 576,37 9 580,52 30 995,85 

3 Система електрообладнання 31.12.2015 1091/63 36 187,65 8 544,20 27 643,45 

4 Система пожежної сигналізації 31.12.2015 1091/64 12 834,99 3 030,42 9 804,57 

5 Система сигналізації 31.12.2015 1091/65 11 896,58 2 809,08 9 087,50 

6 Структурована кабельна система 31.12.2015 1091/66 15 291,54 3 610,46 11 681,08 

 Всього:   401 341,33 86 186,65 315 154,68 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому С. Чорнолуцький



Департамент економіки і інвестицій міської ради  

 

Вернигора Тетяна Володимирівна 

 

Начальник відділу фінансового аналізу та тарифної політики управління 

економічної політики 


