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НАКАЗ

аь. .2019р. м. Вінниця ж»ЙД.

ІІро наданїія дозволу. ііа списання майра, закріпл$гlого за ко»іунальііою
установою <<Територіальне медичне об'єднання <<ВіннЕіцький обласний

центр екетреноі медичною доію»югіі та медицхтни катастроФ>>

Відповідно до Положення про порядок списання майна спільної власності
територіальуих громад сіл, релйщ, лйс! Вінніщької області, . !атверджер9г9
ріішенйям ]З сесії Вінницької обласної Ради б скликання від 18 гр);дня 2012
року ]Ф432 ''Про затвердження Положеґіь щодо окремих питань кі)Мунальноі
власності'', керуючись Положенням про управління спільної комунальної
власності територіальних громад вї.нницької області, затвердженого
розпорядженням голови обласної Ради від. ЗІ серпня 2001 року Ж91 16 ''Про
перейменування управлі!!ня по експлуатація адмМбудинків Є)власної Ради Їа
внесення змін до його Положення'', . враховуючи клопотання Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації,

НАКАЗУЮ

оо ' єднання
медицини
засобів:

Надати дозвізі
<<Вінницький

катастроф>> на

комуііальі-іій установі $<Територіальііе
обласний центр' екстреної
списання непридатних до

медичне
медичноі допомоги та
експлуатація основних

- електрокарді.9графф, 2005 року випуску: Інвеіпарний Ж91014700]6,. - електрокарді(2г'І)афр, 2ию року випускуг інвдііlгарнии ]'191и14/ииіо,
первісною вартістю 4/4Б,ИИ грн., залишковою вартістю И,ОО грн.;

- машЕlни пралрної2 1995 року випуску,. Інвентарііий ]Ф101490085,
первісною вартістю'!!$ф;:д0 .рн.., .зфийковою вартістю 0,00'гр«.;

- тренмкера <<Іl):ИТИМ$, 1990 року виг:удку, Ііівеіlтарний Ж9101470111,
первісноЬ вартістю 4027,00 грн., залиід$бвою фарҐістю 0,00 і'рн.; .

.ц(llніїора .показників життя. б4в, 2007 року випуску, Інвентарний
Ж9 1 0 1 470 1 30, пдрвісною вартісгк) .8703,00 грн., залйшкі)вою ВарҐіс.тю 0,00.гфн.

2. Д9ручиіи г9ловйому :тік2рю комунальної установи <<Тер.иторіаЬіьне
медичне об'єднання <<Вінн.ццьі(ий обЗіадний ІІентр екстреної медичні)ї доїіомоги
га медицини катастроф>> Пірникозі А.В. .здійснити заходи зі списання майна,
l?азначеного .в пункті 'І цього. наказу, відповідаю до чинного законодавства
України з оформленням необхідних документів та надати акти і:іа ліквідацію
остіовні!!. засооїв .управлінню. спїльноі комунальноі власності територіальних
грома,ц Вфницько] області в місячний термін.З. Контроль. за :виконанням.ї цього наказу позі:і.Ф=ти на заступника
начальника управління Волощука В.І.

В.о. хіача;хьхїііка управління І.БОЙКО
/

ЬлгВК)рвідділ
Іващук О.,
Андрусен'


