
®
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

УІіравл.інки сл.іль.ноі комуналь.но.і
вла сііості т'ери2'ор.дальних і'роман

НАКАЗ

.2019 Р. м. Вінниця ж.З,б

Про передачу майна комунальній установі "Вінницький обласний центр
цивільного захисгу та матеріальних резервів''

Відповідно до Положення про порядок передачі об.'єктів права спільної
власності територіальних громгЬ . сій, селищ, міст .Вінниці;кої області,
затвердженого) рішенням ІЗ весії Вінницької обладуої Ради б скликання від
18 г15удня 20]2 року ]Ф432 ''Про затверджеіlуя Положень щодо окремих
питань комуналйіої власності:': керуючись Положеннгlщ про уцраlління
спільної комунальної власності терйїоріальних [р9мад ВініlйцьКої' області,
затвердженого розпорядженням гбловй обласної'Ради від .З І серпня 2001
реку Ж9 lі !6 ''Про перейменування упра!:іння по ецсплуатації адмінбудинків
і)бласної Ради Іа внесення змін до .його Положення'', t:рlІ?юв)lу?и клопотання

: .... . ..:І' :Департаменту охорони здоров'я. Вінчиц>кої облдержадміністрації і
погодження постійної комісlії обласної Ради з питань регулювання
комунальної власності та приватизацію

НАКАЗУЮ
І. .Передати з балансу. Вінницьі$ого . облгсног9 спеціалізованого

територіалі;ного медичного об'єднання ''Фтизіатрія'' на баланс комунальної
ус:іаноіи: ''Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних
резервів майно:

І ліжко з дерев'яною спинкою, Інвентар.ний номер 1 1 130570, в кількості
56 шт., вартість:і 100,00 грн., на суму 5600,00 грн.;

- ліжко з.дерев'яною спинкоіо, 'інвен.ГФрнйй номер 1 1 130582, в кількості
138 шт., вартість 100,00 грн., на суму 13800,00..грн.;

- ліжк(і з дерев'яною гпинкою, Інвентарний номер 1 1 132400, в кількості
7 шт., вартістю 25,00 грн., на суму 175,00 грн.;'!Д 'ВД' ЦГКВ Д И ЧІІҐЧ/ЦЬ/'/'/ЦЬ

- ліжко з дерев'яною спині(ой, Інвентгфний номер 1 1 132662, в кількості
4 шт., вартістю 100,00 грн., на суму 400,00 грн.

2. Ванну.цькому обласному .. сіцціалізован9му. ~ територіальному
медичномЕ . об'єднанню . ''Фтизіатфія'' (Служивий О.П.) та комунальній
установі ''Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних
і)езервів'' (Бондар В.Ф.) здійснити передачу-приймання майна, зазначеного в
їіунйті І нього 'нгlказ5', відповідно .до чинного законодавства. України, з
оформленням необхідних документ!.в та надати акти передачі-приймання
}рравлінню .спільної. комгlнальноі власності територіальних громадЬ;шшт, милі' лЛпя'' ' ' '
'.,--'----ц"'-и' и.....ті в місячний термін.

з. Контроль за виконанням цього накгґф залишаю за собою

В.о. начальника управління В. Волощук
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