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міро передачу майна іюмунальній установі. "Авторемонтна база закладів
охорони здоров'я''

Відповідно до Положення про порядок передачі об'єктів права спільної
власності територіальних громад . сій, селищ, міст Вінницької області,
затвердженого рішенням ІЗ весії Вінницької обласної Ради б скликання від
18 грудня 2012 роі$у ]Ф432 ''Цро затвердження Положень щодо окре.мих
питань ..комунальної.. власності:', керуючись Положенням про управління
спільної комунальної власності терйторіальних громад Вінницької області,
затвершідного розпорядженням голови обласної Ради від З І серпня. 200 1 року

. ейменування уп ..плуатаціі адміноудинків]Ф116 ''Про пе ' равління по екс ' ' ' '
обласної Ради та внесення змін до його Положення'',..враховуючи клопотання
ДепарЗам9нту оборони здоров'я облдержадміністрації ї погоіїження постійною
комедії облфаної Ради з питань регулювання комунальної власності та
приватизації Н А К А З У Ю:

І. Вилучити з оперативного управління Вінницького обласного
клінічного шкір.но-венерологlчного диспансеру. транспортні засоби, що є
спільною власністю територіальних громад. сіл, селищ, міст Вінницької
області та передати Іх .комунальній установі ''Авторемонтна база закладів
охорони здоро!. я ,.закріГ.у.вши на права.оперативного.уп.Еавлін.уя :' - автомобіль УАЗ 3962, реєстраційний номер АВ 9648 АТ, номер шалі
куlз9ва, рами) 168748/4300(3 0'6 1 47 ї, 1 988 року випуску, балансовою вгіртістю
347,00 грн.;

- автомобіль УАЗ13 1.5Р, рдддтраційний номер АВ 7066 АК, номер ціасі
кузофг!, роми) 175304/4300С 5972,' 1 990 року випуску, балансовою вартістю
1'08,00 Ґрн.

2. Вііlуицькому . обласному клінічному шкірно-венерологічн9му
диспансеру (Третьяков :М:С:). та кбмунадьрій установі '"АвтореМонтна баз а
закладів охорони здоров'я'' (Вічко.всьігий В.В.) здійснити передгічу-приймання
майна, зазначеного в пункті І цього наказу, відповідно до чинного
законодавства України, з оlформленням необхідних документів та надати акти
передач!-приймання управлінню сп.їльноі комунальної власности
територіальних громад Вінницької області в місячний термін.

З. Контроль. за виконанням цього наказу покласти' на заступника
начальника управління Волощука В.І.
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