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Пр(\.Передачу ма.йна, закріпленог9 за комун.альним підприємством
"Вінницьке обласне об'єднане бюро технічної ІнвентаризаціР'

Відповідно до Положення про порядок передачі об'єктів права спільної
власності територіальних громад сїл, селищ, міст Вінницької області,
затвердженого рішенням ІЗ сесії Вінницької обласною Ради б скликання від
1 8 грудня 2012 ]і)оку ]Ф+32 ''Про затвергіження Положень щодо окремих питань
комунальної власності'': керуючись Положенням про.управлПня спільної
комунальної власності територіальни.х громад ' .Вінницької області,
затвердженого розпорядженням голови обласною Ради від З l..серпня,г001 робу
Ж9116 ''Про парейменува:цня управління по експлуатація гймінбудиніів",
Враховуючи . клопоти.ння Департаменту соціальною та.,д.олодіжної політики
облдержадміністрації, комунального закладу ''Вінницька обласна
психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка'' і погодження постійної
комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та
приватизацію

НАКАЗУЮ
І. Вилучити з !осподарського відання .комунального підприємства

''В.Інницьке (обласне об'єднане бюро технічної ІнвейтариздціІ" майно, .що є
спільною власністю територіал.ьних гроьіад сід,.селищ, міст Вінницької області
та передати його комунальній установі "Обласний пансионат для осіб з
інвалідністю та осю похилого віку , закріпивши на праві оперативного
управління:

- стіл письмовий 2-х тумбовий, Інц9нтарний Ж9505, 2006 року введен.ня в
9кс.плуатацію, первісною вартістю 729,28 грн., залишковою вартістю
364,64 грн.;

- стіл письмових, Інвентарний .МЬ985, 2008 року введення в експлуатацію,
первісною вартістю 932.20 грн., залишііоlою вартістю 466, 1 0 грн.;

- стіл письмових, інвентарний ]Ф987, 2008 року введення в експлуатацію,
первісною вартістю 932,20 грн., залишковою вартістю 466,1 0 грн.;

- стіл пі,їсьь,новий кутовий, Інвентарний Л9238, 2005 року введення в
ДЕспдуатацію, первісною вартістю 10Ґ1,57 грн., залишковою вартістю

грн)

2. Вилучити з !осподарського відання .комунального підприємства
''В.Інницьке обласне об'єднане бюро технічної ІнвентариздціІ" майно, .що є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької обл.акті
га передати його цомуцальному закладу ''Вінницька обласна психоневрологічна
лікарня ім. акад. О.І.'К)щенка":.закріпйвши на праві оперативного управління:

- стіл письмових 2-х тумбовий, Інцентарнйй ]®506, 2006 року введен.ня в
експлуатацію, первісною вартістю 729,28 грн., залишковою вартістю
364,64 грн.;

- стіл писььчовий, Інвентарний Ж9992, 2008 року введення в експлуатацію,
первісною вартістю 932,20 грн., залиціковою вартістю 466,1 0 грн.



З. .К:омунальному...,під!])иємст!:у. 'lвінницьке. обласне. об'єгїЧ9:l=. бюро

жlЙ:Ї'#Е!#lИ IЕЕд:':Н :н:l %'Иі' йктt И к:
комунальному.закл.Чду ''Винни.ці:ка обласна психоневрологічна lіікарн.? ім. акад.0.1.' К)щеніЙ'' (КуЬерук С.О.) здійснити. передачу-приймання майна,
зазначеного в пункті ]' 'цього.наказу, відповідн.о до чинного зжонодавства
України, з офоІЗмленням . необхідних документів та: на,дати.акти перег?Д.іl:
у.рйймайня. уптаЬлінню спільної комунальної власності територіальних громадВінницької області в місячний термін.

4. Контроль за .виконання.у ,цього наказу покласти на заступника
начальника управління Волощука В.І.
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