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НАКАЗ

г(цц .20] 9 Р. м. Вінниця

Про ііадаіііія дозво.-іу ііа сгіисаітгія »іайііа, закріізлеііоіо згі
Вігіниііькою обласііоЛ кліііі-іііою .'іікнргіею іг\і. ЬІ.І. Пііроговгі

ВІ.дпоізідно до По.іоікеііня про порядок сііисання г.їайнгі сііільноі в.]іісї ос і і
геригоріа.гіьцих і.р(llщад сіл, $ел.ущ, міст Вінницької області, затве})діїсегїоі о
рішень.яьl..ІЗ,]есіі Вінницької обласної Ради б скликання від l8 грУдн$t 2012
року Хд432 ''Про затвердження Положень щодо окремих питань кг)іі)ііа.гіі,ноі
в.'іасііості' , керуючись Поlтоиннііям про }правлійня спільіюі ког«іЬ'іlазЕ},ноі
в.'їасності терііторіальгіііх гроьіа/1 1:51і німці,коі оЬ.'іасгі, затвеЕ],:Іії€еноіо
розп9рядіїсенням голови обласйоі Ради від..ЗІ серпня 200l раку Хрі l(5 ''міро
переймен)'ва.ііня }'правлід.ня по екс.п.гііатаціі адьїінб)'/Іинкіі) об;іа9Іюі Ріідьї іа
внє'се'іігїя змін до його Поііоиюння'', ..враховУгочи кЛоііотаііня Депгіртаьіе ії\
охорон и здоров'я облдер)ї<адмін Істраціі,

Н Л К А З У ІО
Надати дозвіл Вінницькій обласній к.чінічній лікарні іхі

на сііисагііія гіепри.патгіих до скоп.гіуа'гаіДіі осноізнЕїх засобів:
апцрату. н.ярко?ного Р0:6, 1978 .року введення із

грн

М .І .П и І)о [ o ва

ііівеі.їтарний .МЬ10440ібl, первісною вартість 3987,00
вартістю 0 грн.;

і(исііевоі ''сіаЕіовки, 2005 ,року-.ізвсдеіііія в експ.іуагаЕІ.ію. інііе'н іар)}іі і

.КЬ l 0440 l 24, гіерв\сною .вартістю 4604,00 грн., :залишковоіо варгісгю 0 іі)}і.; і

ліжка . фуцкі;іойального, l993 рока' введеїіітя в єксп;іугігаііііо
і ті сі.{гаріт,lій .Р®104706)84, пс'рвісноЕО варгістіо 3228,00 грн., за.гіицікоізоіо
вартістю 0. грій.;

ліікка функціонального, 1993 року введеіїня в ексіі;іуЕііаііііо,
Інізеіітарний Х-.-10470685, первісною варїістго 3228,00 грн., за;гицїкоізоіо
ваl)іістю 0 грїі.;

;ііжка . (l!=уlцкіlіогіального, 1993 рок)' введеііічя в експ.іуіііаііііо.
Іііізентарний .IЧ!!10470686. ііервісною вартістіо 3228,00 грн.. заііиЕіткоізоіо
Із:Іl) і'іс [ю о І'рІІ.;

.ліжка.. .фуцкц онального, ]993 року введення в ексііуіуіітаііііо.
Ііівентарний .МЬ10470687, ііервісною вартістіо 3228,00 грн., за.гіицікоізоіо
вартістю 0. грн.;

.ііікка.. .фу.ц.кціо.[іального, l993 рокl> вве,[іегііія ]з ексііуц':їієіі іі\)
Ііівентарний Ж.-10470688, первісною варїістіо 3228,00 і-рн.. за.гіицїкоізоіо
вартістю 0 грн.;

і ї<ка.. .(llу.цкціонального, l99] рікі' введегіічя в ексіі.'і)'іЕігіЕЕЕіо.
Інізенгарний Х910470689, первісною варїіст ю 3228,00 грн.. за.гїицікоііоіо
вартістю 0 грн.;

ііікка.. .функціонального, l993 року введегігїя в експ;іугііаііііо.
іііізеі.{'гарнlїй .IЧЬ10470690. первісною ґзартістіо 3228.00 і рн., заіїицїкоііоіо
вартістю 0 грн.;

ліжка ьіедіїчного. l993 року вве.черііія в ексіі.іуатаііію, іні)еніаргіиіl
.ЬЬ l 047069l , первісною вартістїо 3228,00 грн., залишковоЕб вартістю 0 грґі.;
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'Ріі ; . пі?кка г.медичного, 2014 Роl$>'. візедє'ііїїя
l\ьl 0471 794,'первісною вар'гістю З/ии.ии Грій..
гр! І

гз ексі іДі\'аі'аііііо.
залишковою

і н ііе [і'і'аt) [ і и }'ї

варіістіо l 7l б.«o

.гі і }кка
М 1 047 1 793 ,
гр [ї .

хзедичііого, 2014 Рок)'. введегіня в ексїїзц'атацііо,
перМсною вар'гістЮ 2700.ИИ Грій.. залишкиі'('к' :'аР'

і ііііе н і ар ! ііііі
вагагісгю l 242.<l)грій .

ГРгі ; . , ,кка г.їедіїчного. 2014 р95у.везе.цеїіня
.НЬ10471789, первісіюіо вартістю 2/ИИ,ии ГРН..
юрті
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