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НАКАЗ

м. Вінниця мД/
Про надання дозііолу Самгородоцьі(ій спеціальній загальноосвітніх

школі-інтернату Ко:іятинсьііого району Вінницької обласної Ради на
еп иван ня »іаи на

ВІ,цповідно .цо Положення про порядок списання майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.
з':"в'рдженоА рій&lІйяl« І з' гl;сіЇ''ЬіЙЙЛ..г'8і Ба,:асЬЬЗ Й,;.''8'К=к;З-Й;"Ь:д
18 грудня 2012 рог$у Л'Ь432 "Цро затвердження Положено щодо окремих
питань ..комунальної.. власності.', керуючись Положення:м про управління
спільної комунальної власності територіальних громад Віннйцьігої' області,
?9тверд?!$Еного розпорядженням голови обласною Ради від З І .серпня 2фоі року
Ж9116 ''міро перейменування упlзавліі=!ня по екдплуатаціі 'адмінбудйнків
обласною Ради та внее.ейня змія ,іо його Положення'', враховуючи клопотання
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

НАКАЗУЮ
І. Надати дозвіл Самгородоцькій спеціальній загальноосвітніх школі-

Інтернату Козятинського рдйонИ Вінницької обласної Ради на списання
непридатного до експлуатація майна:

- відеом.агнітофойа з котущками, Інвентарний ЗФ101400097, .2005 року
випуску, первісцою вартіст.ю.2665,00. грн., залийковою вартістю 0,00 грнl- -р"'' ''=':.Н'=::'.'::: 'Ц::.':;П,l'Ч:'й.:Ґгlд=''ЕIТI'Ш8Ч';1'Ґ'и2иоМ"і,...

8
випуску, первісною вартістю ]ll45.00 грн., заЛишковою вартістю 0,00 грнl, '

- праль.ноі машина ''БОШ'.,. Ійвентарний ]Ф101400177, 200д року
випуску, первісною вартістю 4394,00 грн., за.й.ишков9ю.вартістю 0,00 грнl, '- телевізора ,:(;дмі=lунг'', ІнвеЬтарний Ж910140(lі0233, 2010' Року,
первісною вартісію$050,00[рн., залишкоЬою вартістю 0,00 грн., ' '

- телевізора "(=гlм$унг'', Інвентарний Ж9 1 0 14000264: 20 Ґ2 року випуску,
первіснок) вартістю 3000і00 грн., залийl(овою вартіglгю. І &00,00'грн', ' '

- пилососа ми.щч9гЕ): Інвентарний ]Ф10]400.0247, 201 І року випуску,
первісною вартістю 2910,00 грн., заЛишковою вартістю 0,00 грй., ' ' '

- пральної машини, Інвентарний.Ж91014000296, 2015 боку введення в
екдплуртацік), первісною вартістю 6549,00 грн., залишіговбю вартістю
169 1 ,40 грн.,

- пральної машини, Інвентарний.Ж91014000297, 2015 року введення в
еі$9.плуатацію, первісною вартістю 6549,00 грн., залишіовбю вартістю
1691 ,40 грн.,

- суш.ильної машини, Інвентарний.Р91014000298, 2015 року введення в
еl$сплу9тацію, первісною вартістю 4123,00 грн., залишКовбю вартістю
1 064,80 грн.,

- суш.ильної машини, Інвентарний.фl1014000299, 20]5 року введен.ня в
еl$чплуртацію, первісною вартістю 4123,00 грн., залишйовбю вартістю
1064,80 грн.,

- комп'ютера ',Саусунг'', Інвентарний .МЬ101400144,.201 І року випуску,
первісною вартістю 6043,00 грн..., залишков$ж) вартістю 0,00 грн:, ' ' '

- коді.і!.'юlгl?ра, інвентарний Ж91 1 13.01291, 201 І року випуску, первісною
вартістю3375,00'грн., залишковок} вартістю0,00 грн'., ' ' ' '

- коlІд.'юЗlра, Інвентарний Ж91014.00143, 201'І року випуску, первісною
вартістю4020,00 грн.,залишковою вартістю 0,00 грн. ' ' ' '

випуску, первісн,а вартість 58 12;00 грн., залишковою ва
- м'ясорубки-тертки IСС-12, Інвентарний ]ФІ

тестю 0,00 грн., ' '
] 4001 52, 2008 року



2..Доручити директору Саьігородоцької спеціальної загальноосвітньої
школи-інтбрнацу Козятйнського ' р.айону Вінницької обласної Ради
Паламарчуйу ПІП. здійснити заходи ізі списання майна, зазначеного в пункті
І цього наказу, відповідно до чинного законодавства України з оформленню.м
необхідних документів та надати акти на ліквідацію основйиі засобів
}(правлінню спільної. ком>lнальноі власності територіальних громад
Вінницької області в місячний термін.

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

) го наказу пок. на заступника

В. о. начальника управління І. БОЙКО

В. Волощу€
О. Пахолюк
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