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НА КАЗ

лл Г:г і ц н їл і та м ..5Ф'
Про сііисання. »майна, закріплегІ9го за дочірнім підприємством "Тиврівеький

райагроліе" Вінницького обла.юного комунадьноі:о спеціалізованого
лісогосподарського підпрііємства "Віноблагроліе"

Відповідно до Положення про порядок списання майна спільної власності
територіальних .громад сіл, сдлйщ, Міст Вінницької області, затвердженого
рішенням ІЗ сесіївінницької обласної Ради б скликання від 18 грудня 2012 року
]Ф432 ''Про затвердження Положень щодо окремих п.итань комунальної
власності'': керуючись Положенняь{ про управління спільної комунальної
власності територіальних громад вінницької ооласті, затверджеіl9го
розпорядженням голови обласною Ради від. ЗІ серп.ня 2001 раку Ж9116 "Про
перейііенування уп.равлііlуя по ексрлуатації адмінбудинків обласної Ради та
внесення змін до його Положенн.8", враховуючи клопотання Департаменту
агропромислового розвитку, екологіі та природних ресурсів оолдержадміністраціі

НА КАЗУЮ
І. Надати. дозвіл дочірньому підприємству ''Тиврівський райагроліс''

Вінницького обласного комунального спеціалізованоі;о лісогосподарського
підприємства ''Віноблагроліс'' йа списання непридатних до експлуатація основних

- бензопили ''Хускварна:365": і.цвентарний ]ф 1 060966, 2007 року уведення в
експлуатацію, первісною вартістю 2650,00 Ґрн., залишк9вою вартістю 0,00 грн.;

І бензопилй l'Хускварна'', Інвентарнйй Ж91060963, 2007 року введення в
експлуатацію, первісною вартістю 3290,00 грн., залишковою ВФріістю 0,00 грн.;

І бензопилй l'Хускварна'', Інвентарнйй .IФ1060965, 2007 року введення в
експлуатацію, первісн ою вартістю 2622,00 грн., залишковою вартістю 0,00 грн.;

: бензопилй ''Хускварйа:365'',. іі!.вентарний .МЬ 1 060967, 2007 року рве;чення в
експлуатацію, первlсйою ВартідтЧ.4 .l 70,00 Ґрн., .залицlі$(2в9ю.цар-тестю 0,00 грн.;

І бензопилй ''Хускварйа:365'': і.н.вецтарний Ж9 1 060968, 2007 року вве:чення в
експлуатацію, первідц$!ю вартістю 2650,00 грн., ЗФлцlі!}(.ов9ю.вартістю 0,00 грн.;

: бензопили 5СП 1442, Інвентарний Л91060957, 2007 'року введення в
експлуатацію, первісною вартістю 5350100 грн., залишковою вартістю 0,00 грн.

зато Ів

2. Дочірньому підприємству ''Тиврівський райагроліс" Вінницького
?9ласуо'о кочуЕ9л'"ого Я'ЯЧІ''!-:ТЧIЧ.9Г9 ..р.і!$г":lс?!'#?!'се15ог?..!ідпр"ємс"ва
'Віноблагроліс'' (Кирилюк О:С.) здійснити заходи зі списання майна, відповідно
до чинного законодавства України з оформленням . необхід.них документів ТФ

надати акти на ліквідацію основних засоом.в ,управлінню спї.!ьноі комунальної
власності територіальних грот.іад Вінницької області в місячний термін.

З. Контроль. за виконанням
начальника управління Волощука В.І
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