
 

 

  
У К Р А Ї Н А 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від  10 грудня  2013 року                                                                             № 691 
 

 

Про внесення  змін до  пунктів 1, 2  
рішення   виконавчого комітету 
Кіровоградської  міської ради                      
від 27 грудня 2011 року № 1245 “Про  
внесення змін до складу  орендованого 
майна цілісного майнового комплексу” 
 

 
Керуючись ст. 143 Конституції України, частиною 5 ст. 60 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні",  рішенням Кіровоградської 
міської  ради від  11 грудня 2012 року № 2099 “Про управління майном, що 
належить до комунальної власності  територіальної громади міста 
Кіровограда”, Порядком списання об’єктів державної власності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 року  
№ 1314, враховуючи акт постійно діючої комісії по списанню основних 
засобів на підприємствах, установах, організаціях комунальної власності 
територіальної громади  м. Кіровограда від  06 листопада 2013 року, акти про 
списання основних засобів від 01 листопада 2013 року, зважаючи на 
клопотання товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої 
фірми “Екоцентр”  від 03.10.2013 року № 119/13 та від 04 листопада                      
2013 року № 142/13,  виконком Кіровоградської міської ради 
   

В И Р І Ш И В :  
  

1. Внести  зміни до  пунктів 1, 2 рішення   виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  від  27 грудня 2011 року № 1245 “Про внесення 
змін до складу  орендованого майна цілісного майнового комплексу”, а саме: 

в пункті 1 слова “... приміщення першого поверху адміністративної 
будівлі по вул. Тимірязєва, 59 площею 171,7 кв.м” замінити на слова                   
“... приміщення першого поверху площею 184,0 кв.м та підвалу площею 
156,4 кв.м адміністративної будівлі по вул. Тимірязєва, 59”; 

в пункті 2 слова “...приміщення першого поверху адміністративної 
будівлі по вул. Тимірязєва, 59 площею 171,7 кв.м” замінити на слова 
“...приміщення першого поверху площею 184,0 кв.м та підвалу площею  
156,4 кв.м адміністративної будівлі по вул. Тимірязєва, 59”. 
 2. Дозволити товариству з обмеженою відповідальністю науково-
виробничій фірмі “Екоцентр” здійснити списання з балансу орендовані 
основні    засоби    та   малоцінні    необоротні    матеріальні    активи,   що    є  
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власністю   територіальної  громади   м. Кіровограда,  згідно  з  додатком  1  в 
 порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
 3. Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробничій 
фірмі “Екоцентр”:   

 1) здійснити списання з балансу орендовані основні засоби та малоцінні 
необоротні матеріальні активи відповідно до вимог ведення бухгалтерського 
обліку і звітності; 

2) витрати на списання майна, переданого в оренду, віднести до витрат 
орендаря. 

4. Затвердити склад комісії з оцінки комунального майна, яке 
перебуває в оренді   ТОВ НВФ “Екоцентр” (далі — Комісія), згідно з  
додатком 2. 

5. Комісії  визначити вартість  майна, що  перебуває в оренді                     
ТОВ НВФ “Екоцентр” станом на 13 грудня 2013 року. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М.  
 
 
 
Міський  голова                                                                                  О. Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фурман 24 85 41 



 

 

 

Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради 

         10 грудня 2013 № 691 
 

 
 
 

Перелік 
орендованих основних засобів та малоцінних необоротних  
матеріальних активів, на списання яких надано дозвіл  

 
 

№ 
п/п 

Найменування №  
інвен-
тарний  

Кіль-
кість 

Залиш-
кова 

вартість 

Балансовий рахунок 

1 2 3 4 5 6 
1. Репортерський 

магнітофон 
28 1 відсутня 109 “Інші основні 

засоби” 
2. Бетонозмішувач БСФ 17 1 відсутня 104 “Машини і 

обладнання” 
3. Калориметр 10 1 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи” 
4. Хроматограф 03-700 81 1 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи” 
5. Хроматограф 82 1 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи” 
6. Хроматограф 31 1 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи” 
7. Установка УК-25 29 1 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи” 
8. Апарат Scanner Magic 

600 
36 1 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи” 
9. Автомагнітола 23 1 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи” 
10. Калькулятор 85 1 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи” 
11. Крупорушка 30 1 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи” 
12. Каскадний імпактор 35 1 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи” 
13. Пристрій 37 1 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи”  
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1 2 3 4 5 6 
14. Телефонний апарат 42 1 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи” 
15. Обприскувач 87 1 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи” 
16. Ковшовий елеватор 

Норія 
55 1 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи” 
17. Тістоміс 58 1 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи” 
18. Шумовимірювач 2 1 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи” 
19. Стіл 64-80 15 відсутня 112 “Малоцінні 

необоротні активи”  
  
 
 
  
Начальник управління власності  
та приватизації комунального майна  
Кіровоградської міської ради      О. Щербина  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

                                                           
                                                            Додаток 2 
                                                            до рішення виконавчого комітету 
                                                            Кіровоградської міської ради 
                                                            10 грудня 2013   № 691 

 
 
Склад 

 комісії з оцінки комунального майна, яке перебуває в оренді   товариства  з 
обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми “Екоцентр”   

    
  Голова комісії 

 
Щербина 
Ольга Володимирівна 

- начальник управління власності та приватизації 
комунального  майна Кіровоградської міської 
ради 

   
  Секретар комісії 

 
Фурман 
Діана Володимирівна 

- начальник відділу оренди управління власності 
та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради 

   
  Члени комісії: 

 
Асауленко 
Аксеня  Василівна 

- головний бухгалтер  товариства з обмеженою 
відповідальністю науково-виробничої фірми 
“Екоцентр” (за згодою) 
 

Бедлінська 
Яніна Олексіївна 

- головний бухгалтер управління власності та 
приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради 

   
Риба 
Сергій  Володимирович 

- заступник  директора товариства з обмеженою 
відповідальністю науково-виробничої фірми 
“Екоцентр” (за згодою) 
 

 

 
 
Начальник управління власності 
та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради                                                О. Щербина 


