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НАКАЗ

Фе&'ц8:ь .2019 Р. м. Вінниця

Про надання дозволу комунальній установі <<Обласіігій паііеіоііат для осіб
з Інвалідністю та осіб похилого віку>> ііа списання лхайна

Відповідно до Положення про ііорядок списагіня майна спільної
власності територіальних гроьїад сіл, селищ, ьііст Вінницької області,
затверджегюго рішенням ]З сесії Вінницької обласної Ради б скликання від 18
грудня 2012 року Ж9432 "Про затвердження Полои€ень щодо окремих питань
комунальної власності'', керуіочись Положеііням про управління спільної
комунальної власності територіальних громад Вінницької області,
затвердженого розпорядженням голови обласної Ради від З І серпня 2001 року
Ж9] 16 "Про перейменування управліііня по експ.гіуатації адьіінбудинків
обласної Ради та внесення змін до його Поликення", враховуючи клопотання
Департаменту соціальної та молодіжної політики облдерлмдміністраціі

Н А І( А З У Ю
І. Надати дозвіл на забій та сіїисаіїЕія з балансу комунальної установи

<<Обласний пансионат для осіб з Інвалідністю та осіб похБїлого віку>> наступних
тварин:

бика <<Серпень>>, ІдентифікаційнЕій іюі.іер ИА 801 1 792966, 1іівентарний
]ф 1 01 720105, балансовою вартістю 9050,05 грн.;

- бика <<Вулкан>>, Ідентифікаційніїй }юмер ИА 80] 1792965, Інвентарний
Х9 Іоі 720 1 06, балансовою вартістю 9047,01 грн.;

- бика <<ДУЕіаЙ>>, Ідеіїтііфікаційний іюмер ИА 8011792963, Інвентарний
Ж9 Іоі 720107, балансовою вартістю 9534,87 грн.

- свиґіі, Ідентифікаційний номер ИА 05225514, балансовою вартістю
4407,67 грій.;

- свинг, Ідентифікаційний номер ИА 05225514, балансовою вартістю
4407,63 грн.;

- кабана, Ідентифіісаційний ііоьіер ИА 05225514, 6алансовок) вартістю
4407,67 грн.;

9

І



кажана, Ідентифікаційііий ноьіер ИА 052255]4, балансовою вартістю
4407,66 грн.;

- кажана, Ідентифікаційний іюмер ИА 05225514, балансовою вартістю
4407,63 грн.

2. Комунальній установі <<ОбласниД пансіоііат д.гія осіб з Інвалідністю та
осіб похилого віку (Якубовський С.О.) здійсні,ітіі заходи зі списання майна,
зазначеного в пункті І цього наказу, відповідііо до 'іигіного законодавства
України з оформленням необхідних докуюіегітів та [їадати акт ііа ліквідацію
основного засобу управлінню спільноі комунальноі власности територіальних
громад Вінницької області в ьіісячніій терлїін.

З. Коіітроль за виконанніїхї цього ііаказу покласти на заступника
начальника уііравління Волощ)'ка В.І.

В.о. ііачальника управління І. БОЙКО

Іорвідділ
0.Івапіук
І.Андрусе


