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НАКАЗ

.Д;Й}«'t .2019 Р. в,[. Віііниця мДЮ

Про надання дозволі' коьіунальній установі "Територіальне медичне
об'єдііання "Віннііцький облаеніій цеіітр екстреної »медичної домо»юги та

медицііхіи катастроф" хіа сїхгіеаііхія майхіа

Відповідно до Положеііня міро порядок сііисання. ьіадна спільної власності
гериторіальуих громад візі, $елйщ, Міс! Вінlірщькоі області, . llатверджеГ5?!'?
рійені:іям ІЗ весії Віііницької обласіюї Радіо б скликаііня від 18 гр);дня 2012
і)оку Ж9432 ''Про затверд?кеііня ПолшкеЕіь щодо окреліьіх пигань комунальної
із;іагності'', керуючись' По.ґіож'=іігіяьі про управ4ііч:ія. спільної коьіунальної
власності теріїторіальіі-іх гроб:ФД ві.ііііццькоі оодастї, затвер4жен9го
розпоряд)ісенняьі голові,і. 0(5ласҐІої Радіо і;ід..ЗІ серціія 2001 раку .}ф.] 16 ''Про
ЇіерейМенування уііравлііlря по ексі].гіуагації адмігібудЕїііків С)власної Ради Їа
внесення ' змін дд його ]Іоложеііня", враховуючи клопотагіня Департаменту
охорони здоровя оолдерисаді'.ііііістраціі

І] А К А З У ІО
І. Надати дозві;і комуііальній устаііові ''ТерЕіторіальґіе їч'медичне

об'єднання "Вінницькій обладііий центр екстреі:юї ліедичної допомоги та
медицини катастроф'l на списацгія непріl4Фтн9lо до еісспл)'гітаціі майна:

електроіардіоі'ргііl)а $іііаґі ЕСб $Е-І, Інвеіітарніій Ж9101400041
балансовою вартійю 4549,00 ірі{., залишковсііс, варгісlі!).0,00 ]lрЧ.;

атіарата . дихальіїого ручного, іЕівеіітар.ііііїі .l\ь10]40001 8, балансовою
вартістю 3980,00 грій., зшlишїсовоіо вартістю 0,00 грій.;

- ютері'іліза'гора, Ііівентарїіийl Лсg101400008, ба.гіансовою вар'гістю
2746,00 грн., за.гіишковою. вартіс'ію 0,00 гр+і:;- холодильника, інвдіітарний ]Ф101490013, (5алансовою вартістю
4000,00 грн.,. !алишковою .вартістю 0:00 грlі:;- ,Ісфібррілятора, ІііВентарііий ЛЬ101470002, балаіісоізоіо
305 1 ,00 грні, заліїшкбвою взртісті0 0,00 !))іг;;- е.Іектрокардіографа, ' Інвентарн:іій Л'9 1 0 1 4000 1 7, балансовою
57 19,00 грн., залишкові)ю вартістю 0і00 грій.

)

вартістю

вартістю

2. Комуііальній },стаіюві '''Герііторіальнс медіічне об'єднання "Вінницькиц
обласіїий центр екЄlтреної медїі-їіі(й доґ-охюги та медиціїгіи катастроф'.
СПірніікоза А.В.) .здійснити заходЕЇ зі спгісаїігія майіІ9; зазначеного в пунктіІ їйого і-заказу, ізідповідііо до чііґії:його закоіюдавства України з оформленням
неоС)хіднііх докумеіітів та ііадати актів. на ліі<відацїю основних засобів
уцравлініію спілі,ної коьіунальіюї власЕюсті терііторіальних громад ВінницькоlГ
області в ьїісячііЕіи термііі.
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