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УІІРАВЛІ ННЯ СП]ЛЬНОІ КОМУІЛАЛЬНoї ІЗЛАСНОС'І'І
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВІ Н НИЦЬР:ОЇ ОБЛАСТІ
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<«2гХ».г$%lгв,ч.Іг-- 20 1 9 р. м. ВіІІІІиця .ю

Про ііlідгііііія .-Іозво.іу ііа сііиеаіііія майЕіа,
згіі<ріп.ісііоі'о за Ізіііііиііі,і<ііьі об.гігісні'іві хідожгіі»і »іузеєг\і

Відпоізідно до По=іоікення міро порядок списання ьіайна сііізіьноі в.ііісііос іі
територіальних громад сіл, селищ, ьтіст Вінницької області, затвердіі€еЕюі о
рішенням ІЗ сесії Вінницької обласної Ради б скликання від l8 грі'дня 2012
року .\Ь432 ''Про затвердження ГІоложень що,ґю окремих пЕітаііь ком>іЕа;іі,ноі
в.цасііості' , керуючись ]Іо.юікенііям про }ііравлініія спільііоі ког'іЬїіа.іьноі
в.часїтості тє'рігіоріа.-іьгіііх грохіа.І ]Зііініїііькоі об,васті, заівеl),:І'і€еЕіоіо
розпорядженнялі голови обласної Ради від Зl серпня 200l року Х9l lб) ''міро
перейменування управління по експлуатація адмінбудинків обласііоі Ргіди ча
внс'се'ііїїя :дг.іін до його Полмкегііія'', ііраховую'іи клопотання Угіргів;іінгія
к)';іьгі'ри і мистсіічв ОС)лдеріі<адм інісграціі.

НАКАЗУЮ

І. Надати дозіііл Вігіницьколі} об.іаснохі> хі',цоікііі,оьіі' ьі)зею [Еа

аіїіїя }іеііри;Іатних ,[іо ексгі;іуагаЕііі основгііїх засобів:
комп'ютера, 2008 року введення в ексіі.цуатацію. Інііеніарріий

l +0002, гісрвісною вартістю 5097,00 і'рн., {гілишковою ваl)тісгі0 0 гl)і
комп'ютера, 200l року введення в експлуатацію. інгіеніарііиі+

l 40014, первіснок) вартісті0 4664.00 грн., залицїковоіо варгісгю 0 іl)і
- ког,іп'ютера, 200l рок) вве/[егlгія в ексті.іуатаііію, ІнііеніарріиРІ

l 400]3, первісною вартісті0 5 l 24.00 грн., залишковою вартістю 0 гl)ІЕ.;
когьіп'потера, 2007 рока,' введегііія в експлуатацію. Інізеніарііий

l 4001 7, первісною вартістю 3626,00 грн., залишковою вартісгю 0 іржі.;
- комп'ютера, 2007 року введення в ексіілуатацію. Інііеніаргіий

l 400 l8, пєрвісною ізартісгі0 434],00 грн.. ]а.пииікового вартістю 0 іі)іі.;
коьіп'ютера, 2003 року введегіня в ексіі.гіуатацію, Інііеніарний

l 400 l5, ііє'рвісною вартістю 468 l .00 і'рн., за.-тишковоіо варгісгю 0 іl)і
відеокамери, 2003 рока' вве.ценн$і в експ.гіуатацію. іні$еніарЕіийі

l 40001 , первісною вартісті0 2963,00 грн., {алишковою вартісгі0 0 гї)ії.;
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- копіювальноі машинки, 2006 року ввеІЕення в експлуатаііію, Інііеніаргіиіі
.КЬ l 0 l 40025, первісною ізаріістю 6684,00 грн., залиціковою вартісгю 0 іl)іі

2. Дор>'чити Вінниііькоьту об.іасному ху,доікньоьїу \їузеіо
(ІІаламаровський Р.М.) здійснити заходи зі списання майна, зазн:ічеріого і]
пуіікті І цього наказу, відповідно до чиііного закоіюдавстіза Ь'країіііі з

офорьlлегїііям гіеобхідних докут'тестів та наііати акт на лікізідацііо основних
:засобів угірав:іінню спі.іьіїоі ког'іуііа;іьіюі в.цасносгі теритоt)Іальії14х гро\їа,ц
Вігіницькоі області в р.піся-ігііій терьіііЕ.

З. Коіітроль за виконагїгіяьі цього ііаказу
на'їальіїика управліііі:ія ВолоцІ},ка В.І.
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