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УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
, РІШЕННЯ № 996 

29 жовтня 2020 р. 46 сесія 7 скликання

Про списання майна

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4,5 статті 60, абзацу
2 пункту 10 розділу У “Прикінцеві та перехідні положення Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення 20 сесії обласної Ради
3 скликання від 27 березня 2001 № 360 “Про нову редакцію рішення 5 сесії 
обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року “Про об'єкти комунальної 
власності”, рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 
2012 року № 432 “Про затвердження Положення щодо окремих питань 
комунальної власності”, враховуючи клопотання Управління розвитку 
територій та інфраструктури облдержадміністрації, Департаменту соціальної та 
молодіжної політики' облдержадміністрації, Департаменту агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, управління 
спільної комунальної власності територіальних громад області та висновки 
постійної комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству “Вінницяоблтеплоенерго” на 
списання непридатного для подальшого використання котла Ніка-0,5 код 
000008262, 2001 року введення в експлуатацію, інвентарний № 10490170, 
первісною вартістю ЗО 833,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн, що 
знаходиться за адресою: вул. Гніванське шосе, 7 км, м. Вінниця.

2. Надати дозвіл Плисківському психоневрологічному інтернату на 
списання основних засобів:

- центрофуги, інвентарний номер 10490076, 2006 року введення в 
експлуатацію, балансовою вартістю 18 080,00 грн, залишковою вартістю 
0,00 грн;

- котла опалювального КВМ-03 Гн “Кригер”, інвентарний номер 10490086, 
2007 року введення в експлуатацію, балансовою вартістю 89 461,00 грн, 
залишковою вартістю 0,00 грн;

- машини прально-віджимної, інвентарний номер 10490047, 2002 року 
введення в експлуатацію, балансовою вартістю 15 144,00 грн, залишковою 
вартістю 0,00 грн;



- комбайна, інвентарний номер 10510016, 1989 року введення в 
експлуатацію, балансовою вартістю 105 369,00 грн., залишковою вартістю 
0,00 грн;

- трактора Т40М, інвентарний номер 10510013, 2007 року введення в 
експлуатацію, балансовою вартістю 149 851,00 грн, залишковою вартістю 
0,00 грн.

3. Надати дозвіл Жмеринському психоневрологічному будинку-інтернату 
на списання основних засобів:

- холодильної шафи Деву, 2010 року введення в експлуатацію, 
інвентарний № 10490145, первісною вартістю 24 982,00 грн, залишковою 
вартістю 0,00 грн;

- комп’ютера б/в Р4, 1999 року введення в експлуатацію, інвентарний 
№ 10480105, первісною вартістю 14 870,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- комп’ютера в комплекті (128), 2000 року введення в експлуатацію, 
інвентарний № 10148201, первісною вартістю 11 805,00 грн, залишковою 
вартістю 0,00 грн;

- комп’ютера в комплекті (256), 2001 року введення в експлуатацію, 
інвентарний № 10148202, первісною вартістю 17 033,00 грн, залишковою 
вартістю 0,00 грн;

- комп’ютера в комплекті (1024), 2003 року введення в експлуатацію, 
інвентарний № 10148204, первісною вартістю 11 289,00 грн, залишковою 
вартістю 0,00 грн.

4. Надати дозвіл дочірньому підприємству “Тульчинський райагроліс” 
Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського 
підприємства “Віноблагроліс” на списання непридатного до експлуатації 
майна:

- піролізна піч, 2008 року виготовлення (перебувала на балансі 
ДП “Тульчинський райагроліс”), 2014 року введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060009, первісною вартістю 20140,00 грн, залишковою 
вартістю 0,00 грн. (у зв’язку з крадіжкою);

- піролізна піч, 2008 року виготовлення (перебувала на балансі 
ДП “Тульчинський райагроліс”), 2014 року введення в експлуатацію, 
інвентарний номер 1060010, первісною вартістю 20140,00 грн, залишковою 
вартістю 0,00 грн (у зв’язку з крадіжкою).

5. Надати дозвіл Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” на списання непридатного 
до експлуатації майна:

- установки енергетичної УЕАС-250, (була встановлена в котельні 
Іванівської спеціальної школи-інтернату, с. Іванів Калинівського району), 
інвентарний номер 10600074, 2010 року введення в експлуатацію, первісною 
вартістю 80572,50 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- стального котла на дровах ОРЛАН 60 ВТ, (був встановлений в котельні 
ЗОШ с. Михайлівка Бершадського району), інвентарний номер 10600072,
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2009 року введення в експлуатацію, первісною вартістю 24305,54 грн., 
залишковою вартістю 0,00 грн.

6. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» на 
списання непридатних до експлуатації транспортних засобів, а саме:

- УАЗ 3962, державний номерний знак АВ 8452 СА, 2010 року випуску, 
кузов № ХТТ374195В0405658 374100А0426950, інвентарний номер 
105500000109, балансова вартість 99 999,00 грн, залишкова вартість 0 грн;

- УАЗ 3962 Державний номерний знак АВ 8456 СА, 1995 року випуску, 
кузов № ХТТ39620680050792, інвентарний номер 105500000110, балансова 
вартість 25 902,00 грн, залишкова вартість 0 грн.

7. Викласти пункт 3 рішення 36 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання 
від 04 грудня 2018 року № 737 «Про списання майна» у такій редакції:

«3. Надати дозвіл Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс» на списання непридатного 
до експлуатації майна:

- дерев'яної огорожі (село Воробіївка Немирівського району), інвентарний 
№ 10300024, 2007 року введення в експлуатацію, первісною вартістю 54214,25 
грн, залишковою вартістю 32032,64 грн;

- дерев’яної конструкції (село Буша Ямпільського району), інвентарний 
№ 10300002, 2009 року введення в експлуатацію, первісною вартістю 23702,22 
грн, залишковою вартістю 0,00 грн».

8. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
«Жмеринська лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради» на 
списання непридатного до експлуатації автотранспорту, а саме: автомобіль 
Таврія-люкс ЗАЗ-1102, інвентарний номер 10510023, реєстраційний номер 3935 
ВИБ, 1993 року випуску, кузов № 0198333, первісною вартістю 14355,0 грн, 
залишковою вартістю 0,00 грн.

9. Надати дозвіл Стрижавському дитячому будинку-інтернату на забій та 
списання великої рогатої худоби - корови, ідентифікаційний номер ПА 
0501003028, паспорт НН 256572, балансовою вартістю 10903,00 грн, 
інвентарний № 101720004.

10. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницька обласна психіатрична лікарня № 2 Вінницької обласної Ради» на 
списання непридатних до експлуатації основних засобів:

- прогулянковий майданчик, інвентарний № 101300034, дата введення в 
експлуатацію 01 грудня 2012 року, первісною вартістю 12216,00 грн, знос 
9082,00 грн, залишкова вартість 3134,00 грн;



прогулянковий майданчик, інвентарний № 101300037, дата 
введення в експлуатацію 01 грудня 2012 року, первісною вартістю 11987,00 
грн, знос 8671,00 грн, залишкова вартість 3316,00 грн.

11. Комунальному підприємству “Вінницяоблтеплоенерго” 
(Довбанюк В.M.), Плисківському психоневрологічному інтернату 
(Тислюк В.П.), Жмеринському психоневрологічному будинку-інтернату 
(Мороз В.Б.), дочірньому підприємству “Тульчинський райагроліс” 
Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського 
підприємства “Віноблагроліс” (Подгорний М.М.), Вінницькому обласному 
комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству 
“Віноблагроліс” (Іванець A.B.), комунальному некомерційному підприємству 
«Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради» 
(Пірникоза A.B.), комунальному некомерційному підприємству «Жмеринська 
лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради» (Боровський Б.Р.), 
Стрижавському дитячому будинку-інтернату (Ліцький В.О.), комунальному 
некомерційному підприємству «Вінницька обласна психіатрична лікарня № 2 
Вінницької обласної Ради» (Царенко О.М.) здійснити заходи зі списання 
майна, зазначеного в пунктах 1-10 цього рішення, відповідно до вимог чинного 
законодавства України, з оформленням необхідних документів та надати акти 
на ліквідацію основних засобів управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.)
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Заступник голови 
обласної Ради М. КРЕМЕНКЖ


