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Про надаліня дозволу комунально»іу закладу "Вінницька обласна
Спеціалізована дитячо-юнагlРІ(! Еп9ртивна школа олімпійеького резерву звеслування Іьіені Юлії Ряб;ігінської" на списання майна' ' '

Відповідно до Положення про порядок списання майна спільної власності
територіалруих [р(l2рад сіл, !елищ, міс-т Вінницької області, затвердженого

БЦ;'хЩ;l !..ЧВ::ЕНДУ::!г'Н:Е:9:::'и.а.5'н=ш ІИ::: йй У
власност!'', керуючись Положенням про управл.ійня спільної комунальної
власності територіальних. громгlд Вінницької області, затвердженого
розпорядженням голови. обласною Ради від..З] серґlня 2001 реку Ж9] І.б ''ПРО
переб.кіенування упі)авління по експлуатація адмінбудинків обласноі Ради Іа
внесенн? змін до його Положення", враховуючи клопотання управління
фізичною культури та спорту облдержадлііністраціі ' " ''' ' ' '

НАКАЗУЮ
1.. Надати дозвіл коьіунальноьіу закладу ''Вінницька обласна

-.''Ц ?lї;:l=.'?11НРЕ.;.?#::іl..р'Н:Е::l.,%'Г:З.ДППЕ?:Т:.ЛlііlЕ;і.ії
- каное-двір.ки, ІнвентарнЧЦ. Жр10550001, 2003 року введення

експлуатацію, перЕісною вартістю 3308.00 гру;,.з$уишковою вартістю 0,00 грн
каное-двій.ки, Інвентарнцй..ї%10550002, 2003 рогу введення'

експлуатацію, перlісною вартістю 3 1 04;00 гру;,.зlуіишковою вартістю 0,00 грн
каное-двір.ки, Інвентарни4. ,.МЬ10550357, 2006 роі&у . введення'

експлуатацію, перlісною вартістю 62 1 9;00,Гру,г.залишковою' вартістю 0,00 грн.;
каное-двій.ки, ІнвентарнЧй. Ж9]0550364, 2003 роі&у введення' в

експлуатацію, перlісною вартістю 3078.00 грlі;, .з!!л ишковою вартістю 0,00 грн.;
каное-двій.ки, ІнвентарнЧ.й. .ГФ10550403, 2004 роігу введення' в

експлуатацію, перЕісною вартістю 3 1 04;00 гру;цгал ишковою вартістю 0,00 грн.;
каное-двір.ки, Інвентарний . Ж.-]0550374, 2005 рогу введення' в

експлуатацію, перlісною вартістю 6046;00 гру:,.заlтишковою вартістю 0,00 грн.;
каное-двір.ки, Інвентарний . Ж910550375, 2005 рому введення' Й

експлуаіацію, первісною вартістю 6046,00 грн;г ?длlїшкоlзою вартістю 0,00 грн
Д?Г#9ріи-одиночкиl ІнвентпаІ?Н.ЙЙ М9 1 6550386, 2003 раку вв9денЬЙ

експлуатлацію, первісною вартістю 3489,00 грн:г ?гди.!цкороР.віРтЬтю 0,00 ГРН
- байдарки.одиночкиl Інвент:llЕН.ий Мдіб550421, 2007 р'оку ввддення

експлуа:азію, первісною вартістю 4245,00 Грн= ради.щкорокlваРтЬтю 0,00 ГРН
.- байдарки.одиночки: і.нвентдЕний .ҐФlа550422, 2007 р'оку введення

експлуатацію, первісною вартістю 4245,00 г12Ч.: ;зЗЛушковою віРтЬтю 0,00 Грій.;- каное-одиночка, Інвентарний. .МЬ10550387, 2003 року введенню Й
експлуатацію, первісною вартістю 3489,00 г12ц.; ;зддушковою Ьаріістю 0,00 грн.;

каное-одиночка, Інвентарний. .ГФ10550388, 2003 ро ку введенню Б
експлуаlацію, первісною вартістю 3585,0.0 грн:г lзглицlкоlз9ю. Ьаріістю 0,00 грн .;

бай:царкиІ'одиночкиl Інвентар.н.ий. Мді 6550402, 2004 р'оку ввддення в
експлуатлацію, первісною вартістю 4 l46,0.0 Грн:г ?9lіишкорою. ваРтЬтю 0,00 ГРН.;

байдарки:одиночкиl Інвентарііид.Мді6550401, 2004 р'оку введєlння' в
експлуатацію, первісною вартістю 4 Г46,00 грн., залишковою вартістю 0,00 грн.
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2.. Доручити директору комунального закладу ''Вінницька обласна
спеціалізована диЗяч$2:юнацька 9рортивна щі$ола . олїмпіиського резерву з
веслування Імені К)лії Рябчинськоі'' Настюку В.Н. здійснити .заходи зі списання
майна, зазначеного в пункті І цього наказу, відповідно до чинного
законодавства України з офоІlмленняьі необхідних документів та надати акти
на лїквїдацїю основний..засобів упі).авлінню .спільно)і комунальної власности
територіальних громад Вінницької області в місячний терьіін.

З. Контроль. за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника управління Волощука В.І.

В. о. начальника управління в. КРОТ

в. волощук/гЗііщ
о. пахолюк'і'lЕ....',. .
л. д-«««.-"-$#ЬФ
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