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ІІро передачу ьхайна комунальному. підііриємст!} "Віннгіцькіій обласний
»їолодіжнгїіі центр ііраці

Відповідно до Положення про порядок передачі обl.актів права спlльноі
власності територіальних . грому.ц . сіЛ, сел.ищ, міс! .Вінниці;коі області,
затвердженого рійенняьї ІЗ аесlї Вінницької облаlуої Ради б скликання від
18 грудня 2012 роі$у Ж9432 ''Цро затвердження Положень щодо окремих
питань комуналі;ної' власності'': керуючись Положено:!М про УЧраlління
спільної комунальної власності терйїорlальниг ,громад Р.іннйцької. області,
затвердженоі:о розпорядженням гол ови г)власної Ргіди від З І .серпня 2001 року
ЖдІІ6 '.Про гҐереййенування управліі=їня по екЕплуатаціі 'а,цхіінбудйнків
обласної Ради та, внесен ня змін ,Йо його Положення'', враховую'ііі клопотання
комунального підприємства ''Вінницький обласний молодіжніій центр праціі пі)годження постійної комісії обласної Ради з питань l'е'гулюванічя
комунальної власности та приватизацію

НАКАЗУЮ
І. Вилучити з оп.еративного управління комунал.ьі: ~і устаііови

''Авторемонтна'база закладів. охорони здоров'я'' транспортн.і з. соlби, що $
спільНою власністю територіальних громад сіл, сеііищ, г.лісі .Він.уицьісоі
області та передати Іх .Комунальному Гіідприємству ''Вінницьі€іій обласніій
молодіжний центр праці''? .закл)іпивши на праві господар?сьl$9го відання:- автомобіля АЗЛК=214]2, реєсіраційний Ж9 774-24 ВІ, .. шалі
Ж9 ХТВ214120К0060202, 1989 року випуску, первісною вартістю :1215,00 грн.,
залишковою вартістю 0,0Р грн.lі

Ж9 ХТН3303 10УІ 633424, 1997 року випуску, первісною вартість(, . ').3)8,ИС; і l) ї..
залишковою вартістю 0,00 грн.
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')358 .0С

2. Комунальній у$т.анові ''Авторемонтна база закзіп

Г
приймання ьїайна, зазначеного в пункті І цього наказу, відповід!
законодавства Украіни, з оформленняь4 необхідних докуьіентів
передача-прийьіання .управлінн.ю . сп.ільноі комунальної
територіалЬних громад Вінницької області в місячний терм.іін.

здоров'я" (Вічк овський В.В.) та крм
обласний молодіжний центр праці" (

нальному підприєкїств}
ордійчуЙ П.П.) .здійс.l-І}
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З. Контроль. за виконанням цього наказу покласти ііі] :істl>п
начальника управління Волощука В.І.
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