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ь,і. Вінниця .ф /йlг
Про передачі' \ігііііі&і Ізііігіиііькогьі) об.гіаегіом} кліііічіюві}

ііисоісоегіеціауіі:!овгіііоліі' еіі,Іоі(рііііо.-Іоіі-іііолі} іісіі ір)

Відіпоізідно ,ііо [іолои€сгігія міро ііорядіок ііере.Еіачі об'єктів ііргівіі рііі.іі,ноі
в.цасііості теригоріальгіих гроьіад сіл, селищ, ь'ііст Вінниііькоі об.гіасі
затвердженого рішенням.ї І З сесії Віґіницькоі об:тасноі Ради б ск.їіікаіін$і ві.-І

l8 іl)l>діі$і 2012 l)ок)' ЛЬ432 ''стро заі ііердіісеніія ГІо.юікені, їцо=(о окрєьіих ігич рііі,

ког"і)'нальноі ваіасіюсті''. кср:у'ючись Полоікеііняь4 міро )'правлініія рііі.іі,ноі
коді)їіальггоі із.ііїсііосгї териіоріа.-іьііііх і'роьїад ТЗІ і іиЕіькоі с.бдЕіісіі.
затвердікеного розііоря/Іікенням голови об.цасноі Ради від З l серпрія 200l року
.МЬllб ''Про переймегіуваіігія управління по експлуатаціі а;Іг,ііііб},Іьїіік із

00.l;ІСіlо'l' Ра,ІИ 'Іа ВНССс'lІІіЯ 'ЗЬІlгї ,'іо ЙоГ'о ІІолоіІ<еНГІЯ''. ІірахоВ)'lочії
к.'іопотання Департаменту охорони зуіоров'я обіідерисадьііністраціі і поі-о, [ікегігія
постійіїоі кор.,іісіі о(5.іасноі Ради з ііитаііі, веру.ГЕІовагіня ког'іуда/іьноі ізіїасіЕосї і і а
при вагизаці і
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l. Вилучити з господарського відаіігія коха)'Еіа.гіьііого ііідіірьісьіс гі :і
<(ВІ)і ір цяоб)ііеґілоенерго>> хіайіїо та передати ііого Вініїицьі<ом:у' об.'і.існоьіУ
к.ціні'иному високоспеціалізованог.іу ендокригюлогічноьіу центру. закріпиізцігі [іа
праві оперативного управ.тінгія:

бак ]ідіsі ізогіи У 500 .і з кl)рііцкоіо і клгіііагюьт. ігігзс'іітаl)ііий .\іl00oo70.$6
2014 року візеденічя із експліатаііію, первісною ваl)тістіо l1449,68 іlіії
3:1.іьїііЗковоіо Ізгіртіс'гю о І рн.І

комплект пультів контролю роботи котельні <<Сигнал-l-2>> 3 Б,lІЯ{,
Ііівентарнтїй .ЬЬ000070562, 2014 року введення в експлуатаііію, ііервісііоіо
ваl)іісгіо l4557,78 іржі.. за.ііїїЕікоізою варгісгіо 0 іржі.;

- .гіічи.цьнрік електроенергі'і' С'l'КЗ- l 0ф2114МЕ, інвегітаргііїй .Ь\!24Ґ) l 03095
?010 l)ок) ііїіс'деігіія в еіссіі.цуаіацію, пеl)війною вартістіо 2983.33 гl)н
за.чрїшковою вартісгю 0 грн.

2. Комуно.чі,нові) піДіііриєьісі'вl}, «Він ! їцяоблтеп.цое'неl)г'о>> (,ііоізбгігіюк
В.М..) та Вінгіицькому обласііог.іу клінічіюьїу високоспеЦіалі:зоЕ;гігіому
ендок})}4нологічному центру (Пl)у,;ІЕіус П.Г.) з,:Іійсгіііти гіереда'іу-ііі)ііt \іаіігія
-.,іаана, зазначеного в пункті l [іього }чаказу, відповідііо до чиіігіоїо
законодавства іа надати ьтатеріали по гіереда'іі )'пl)гівлііііію рііі.іі,г оі



комунальної власності територіальних громад Вінницької області в місячний
термін.
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В.о. начальника управління //'іlіll(2В{,біl/ І.БОЙКО

К)рвідділ .: -.
Андрусенкоі.С. ./г.Д#

Іващук О.
Йг"І


