
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Управління спільної. комунальної.
власноса'.ї д'ери2'ор.дальних !lІ?оман

НАКАЗ

ов' .2018 Р. м. Вінниця м ,?И''

Про Списання майна, закріпленого за Вінницьким обласним
Спеціалізованим клінічним диепансером радіаційного захиегу населення

ВІ.цповідно до Положення про порядок списання майна спільної власності
територіальуих громад сіл, !елищ, міс! Вінницької області, . !атвердженого
рішенням. ІЗ,..месії Вінницької обласної Ради б скликання від 18 гр/цня 2012
боку Жд4і?2 ''Про затвер/!чення Положень щодо окремих питань кі)Йунальної
власності'', керуючись' Положенням про управління спільної комунальної
власності територіальних громад Вінницької області, затвердженого
розпорядженням голови. обласної Ради від..ЗІ серпня 2001 раку Ж91 І6 "Про
перейменування управлііlуя по експлуатація адмінбудинків дблф9ної Ради Іа
внесення змін .до його Положення",.. враховуючи клопотання Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

НАКАЗУЮ
І. Надати :цозеіл Вінницькому обласному спеціалізованому клінічному

диспансеру... ра2Зіаціиного захисту населення на списання непридатного до
експлуатація майна:

- комп'ютера Сеіеґоп-2,26 .СН2/256, Інвентарний ЛЬІоі.48205 1.,.2007 року
випуску? п?рвідноЧ вартістю.3422,00.г'Еу;,пзалишіовою вартістl0. 0:00 !lрн.; ' . .'ккуд«;В:lЕД'ю$;КІlЕ'іЗ;ґ.ЙЕЛМ:Ашl"Е:=ц:ЕЕ'КВ »ИМ".; :ОО,
року випуску, первісною вартістю 6083,00 грн., залишковою вартість 0,00

- коміп'!l)ТЕі?а, Інвентарний Ж9101482057, 2007 року випуску, первісною
вартістюЗ192,00грн.,залишковоювартістю0,00грн:; ' ' '' '

- ком.п'ютера,' Інвентарний ]%101482056, 2007 року випуску,
вартістю 3106,00 грн., залишковою вартістю 0,00 грн:; ' ' ''

- ктомп ют и ]lЕ-І, інвентарний І%l:01482018, ;гl07 року випуску, первісною
вартістюЗ310,00грн.,залишковоювартістю0*00грн.; ' ' '' '

: відеомагніт(іф9уд,"Дкай'', Інвейтарний ]Ф10'149300$г. 1992 року випуску,
первісною вартlдтю З.фl6,00.гр.цт залишйовою вартістю 0,00 грн.; ' ' ' 'l'їЕ8.:::'К:lК'М&.Т'Л!$,Іlі=ТЕБЇЕ 'ХIЦЇ'БЗзгК Ч&' р'«у -""у'«у,
первісною вартістю.3438,00 грн., залишковою вартістю 0,00грн.; ' ' ' ''- вІ'"l=.=р'"'"l:lі;г=='УУ'а'Ч.й:"""ковоЧ:К"стю и,ииіlЗ"' року 'ипуску.
первісн9р.в.артістю'4235,00.грц.; !алчійковою вартістю 0,00 грн.; ' ' ' ''- ПЕО)4,.Інвентарний 'З%101483034, 2007 року 'випуску
вартістю 5339,00 грн., залишковою вартісті0 0,00 гБн.; 'ісію л)у,ии ірн , задіишковою вартістю у.-ии гррі;. . , " ..: машинки друкар9ькоі, інвентарний .П91И1484016, 1997 року випуску,,ї..:='::П.#ч%иl%Н'Ь*l: зшиш«.-..::ДИ: '&ь#.р". р"' '""у"у'

грн l

первісною

первісною

.: Вінницькому обласном)І.спеціалуоуіному клінічному диспансеру
радіаційного захисту населення '(Даценко В.Г.) здійснити заходи зі списані;і
майна, зазначеного в пункті І цього .наказу, відповідно до чинного
законодавства України з офо»мленням необхідних 'документів та нгідати акти на
ліквідацію основних ггісооів управлінню спільної комунальної власності
територіальних громад Вінницьі('ої'області в місячний термін.
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З. Контроль .за виконанням. .цього
начальника уііравління Волощука В.І.

наказу покласти на заступника
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Начальник управління В. ФЕДОРИШИН

Л. Данилевич
О. Пахолюк
О. Писаренко


