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Про надання дозволу Вінницькій обласній клінічній
лікарні ім. М.І. Пирогова на списання майна

Відповідно до Положення про порядок списання майна спільної власності
територіальуих гр(llМад сіл, релйщ, іЛс: Вінницької області, . !атверджеlірг9
ріішенйям ІЗ сесії Вінницької обласної Ради б скликання від 18 грудня 2012
року Жд4l32 ''Про затверд2кення Положень щодо окремих питань кі)мунальної
Ьласност!", керуючись' Положенням про управційня спільної комунальної
власності територіальних громад ві.нницькоі ооластї, затвердженого
розпорядженням гіl)лови обласної Ради від..ЗІ серпня 2001 раку Ж9'1 16 ''Про
перейменування управлінlїя по експлуатація адмі'нбудинків і)бласної Ради Їа
внесення змін .до його Положення", враховуючи клопотання Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

НАКАЗУЮ
І . Надати дозвіл Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова

на списання непридатного до експлуатаціі майна:
- к(2муресора, Інвентарний Ж910471524,. 2008 року випуску, первісною

вартістю.3294,00грн:, залишковою вартістю 0,00 грн:;' ' ' '
- ліжка фунКціоцдльного, Інвейтарний Ж910471259, 1995 року випуску,

первісною варйгтю 4085,00 грн., залишки)вою вартістю 0,00 грн.; ' ' ' '
- проявочної .Мгlшцуи; Інвентарний ЛЬ10420225, .2002 року випуску,

первісною вартістю 5986,22 грн.,.залийковою вартістю 0,00 грн.;' ' ' '
- лупи Іалобнgї ЗірургіЧної, Інвентарний Л91.0450l48, ll005 року випуску,-...і.й:Е'::,;?lЕТЗЬ:lЦ l8п;::';:ИlіН:l?:=ив;lНіlг:'l)% Й'"І; р"у "'у"у'
- крюаплlкаторе.аз9lного, Інвентарний .IЧlіі 0470407,. 1987 року випуску,

первісною вартlстю2521,00 грн., залишковою вартістк) 0,00 грн.; ' ' ' '
- крюаплlкаторЧ.азотного, Інвентарний ЖБ10470408, 1987 року випуску,

первісною вартістю2521,00 грн., залишковою вартістю 0,00 грн.; ' ' ' '
- стола операційдог9 СОУ-2, Інвентарний Л9 10471225, 2000 року випуску,

первісною вартістю 8230,00 грн.,галишк9вою.вартістю 0,00 грн.; ' ' ' '
- електровідсмоктувача <<Елелlа Н . АМ:і>>, Інвентарний ]%10440348,

l;0{).6 року випуску, первісною вартістю 2682,00 Їрн., залйшковою вартість
електровідсмоктувача <<Елема Н .АМ--І>>, Ііівентарний ]Ф10440413,

l;008 року ви пуску, первісною вартістю 4202,00 }рн., залйшковою вартість

апарату наркозного .Р9-ф-03, іі.івентарний Ж910440079,. . 1981 року
випуску, первісною вартістю 2952,00 грн., залишковоіо вартістю 0,00 грн.; ' '

- апарату наркозіlого РО:бН-05, Інвентарний Ж910440071, 1990
випуску, первісною вартістю 2983,00 грн., залишйовою вартістю 0,00 грн.;
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випуску,

начальника управління ВолоЩУня В.Іцього }іаказу п(llі:$йи на заступника

В.о. начальника управління І. БОЙКО
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