
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
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Про надання /!оlволу.Вінницьішму медичному
коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного на списання майна

Відповідно до Положення про порядок списання майна спільної
власності територіальних. грому,ц гіл, сгlлищ, міс! Вінницької області,
затвердженого рішенням ІЗ сесії Вінницької обласної Ради б скликання від 1 8
грудня 2012 рогу Жд43г "Про затвердження Положень щодо окремих п.итанЬ
кІ::lМунальної ' власності'', керуючий Положенням про.управління спільної
комунальної власності Їфиторіальних гр$)Мад ' .ВІ.нйицької . .області,
заті&рдженого розпорядженням гоЗіови обласної Ради від З І серпня 2901 року
]®116 'lіllро іі ерейМенування упігавліТlія по екlплуатації 'адмінбудйнків
обласної Ради та' внесен ня змін до його Положення", враховуючи клопотання
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністраціlі

НАКАЗУЮ
І . Надати дозвіл Вінницькому медичному коледжу ім. Д.К. Заболотного

на списання непридатного до$ксплуатаціі мар:на.l- КМА Салон М1)-6317, Інвбнтарний ]%10141407, 2001 року випуску,
первісноlд вдртісlІ9 6399:00 грн., залишковою.вартІ9lю д,РO.грн.;' - ПЕОМ РІ11 933, Ійвентарний Ж910141402, 2001 року випуску,
первісн(2lццарті$l! 8 1 57,00 .грн., залишковою вартіgтір. 0{)0.грц.;' - ПЕОМ ТЕ,\М Ма(ІіК Сеіегоп, Інвентаріїий Ж910141'478: 2002
випуску::;!ервідн9І9 ва.ртістЙ 2608,00 грн:,.залиш59lою вартістю 0,00 грн: ;

' -'ПК С 800/128, Інвентарний Ж91014]468,.2002 року випуску, первісною
вартістю З І 90,00 -р«., .з«-«шіовою.вар.тестю.д,0Р.щ.н: ;

' - ПК Сl 800/]28, Інвентарний ]ФГ014]459,.2002 року випуску, первісною
вартістід 3945,00 грц.,.залишКовою.вартістю.0,0Р.гі)н: ;

' - ]'ІК С 800/]28, Інвентарний ]%Г0141458,.2002 року випуску, первісною
вар«істю З І РO,00 --рц . , .за«иш:мовою.в,Н"с"ю.Ц0Р.Ф-н:;

' - ПК С 800/128, Інвентарний Ж9Ґ0141457,.2002 року випуску, первісною
вартіс«Ю..З ІРЧ,l)ф .'рн, .з«-ишК'вою.!,р"с"ю.0,0Р.щ.н: ;

- ПК С 800/128, Інвентарний Ж9 Ґ0141456,.2002 року випуску, первісною
вартістцЗ Ірд,фф .'р" . , .з«- «ші'в'ю.!'р.«'тю.д,0Р.ц.н: ;

- ПК С 800/128, Інвентарний ]ф 1.0 14] 450,.2002 року випуску, первісною
вартіст«2..З .ф.1 :00 -рн., зал.ишКовою вартіс«ю 0;0.Р цуі:"ііl)и{,Ґ%З';&lіш4ибН'?::«,{$:К'Кі'НЛЦуі,.2000 р.«у -""у'"у:
первісною вартістю 4840,00 гіщ..; залишковою варті$тк! 0,00.грей' - комп'ютера Сеіеґоп '766. МН, Інвентарйий М9]0141'463, 2002 рока
випуску- цервіснсlо вартКтю.3 1 00,00 грн., пали.йкорою варlГlстю 0,00 грнl;' -'ЛК' Д 900/128/30, Інвентарн ий ]Ф]014]216, .2С)92 року випуску:
первісною вартістю.3.195:00 грн., залишковок:l вартістю (\99 грн.;' - ПЕОМ Р ІЇі 933, і.нвентарний Ж9]014]411, .2фоІ' року випуску:
первісною вартістю 5979,00 грн., залишкорок! вгlртіс!!р.0,00.грн.;Г

р':":l:.lі?И:;1'.В.ЇДНи88Бчl'іііl::lГllіlі='#:'Лl1ЛИ%Ц{'аЛ'l"р'«у -"-у'«у:'ч''\-гЇ,.п.тл '2Ґ)Ф'7 oҐІ т-'пІІ ')а птлтітклилїл паІ'\тіґ'тїл Ґ) Ґ}Ґ) гтіи

. - цифра)ву фот(2і$амеру, Інвентарний Ж910'141396?. 200....і.:;Н'!Ш;і;Д#дІН:іі:.:г:::l:Н:::. .llҐ,l;l:і='г,,іlВЦ,року випуску
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2. Доручити .директору Вінницькому медичному. коледжу ім. Д.К.Г-Ь#Н ''Д+Д е Д Д ТТ/-\ еИ И +В + 'И
Заболотног(5 ' Андрієвдьком9' І.Ю. здійснити заходи зі списання майна,
зазначеного в пункті І цього .наказу, відповідно до чинного законодавства
України з оформленням необхідних 'документів та надати акти на ліквідацію
основни:. засобів уп12авлінню спільн9І комунальної власності територіальних
громад Вінницьк(Я області в місячний термін.

З. Контроль. за виконанням цього наказу покласти,ї на заступника
начальника управління Волоціука В.І.

/'' ,/l? «...:В. о. начальника управління
Г
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І. БОЙКО

В. Воло
О. Пахолк)к Віа«;.'''
Л. Данилевичс;7Щ,( #


