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Уйравл.ілля сл.ільно.ї комунальне.ї
власност'д д'ерид'орд.альних Рома.ц

НАКАЗ

'г#/" .,€г«г€Ґ#В 2019 р. к,г П l ннілттд

Про надання дозволу Подільськоьіу регіgнальному центру онкології на
епиеа ння майна

Відповід«о до По«оже««я про п'р'д'к 'п"'ащя май«а. с«]«ь«о:
власності територіальних . громад. . гіл, сал.иц!;. міст Вінницької області,
затвердженог о ріійенням ІЗ сесії Вінницької облав:уої Ради б скликання від
]8 гї5удня 2012 робу Ж9432 "Цро затверджен:уя Положень щодо окре,мих
питаЇїі комуналь ної' власності:': керуючись Положенн:р! про уцраlління
спільної комунальної власності терЙҐоріальни$ -громад Р.іннйцьКої області,
затвердженоі:о розпорядженням го.мови.Е)власної Ради від З І .серпня. 2001 року
Жд116 "Про п ереййенування упігавліЧ:ня по екlплуатації 'адмінбудинків
обласної Ради та' внесення змін до його Положення", враховуючи клопотання
Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

НАКАЗУЮ
І. Надати дозвіл Подільському. ре.гіональному центру онкології на

списання непридатного до експлуатація щацна:
- стола операційцоЕо: .інвдНтарний Ж9101420767-] , .1987 року випуску,

балансовою варті:Ьтю 284г,0д.грн., залишксlвою варті.сlіlкl! 0;(Щlрн.;
- апаратгі "Кріотон-205'', 'інвентарний Ж9 ІO 142 1 035,.1.993'року випуску,

балансовоЛ вартіс\ю 3649,00.і.р.у.,.залишковою вартl9тц.0?00 .іlЕ)н.;Е''::::і5''=.]:lїlЇ'и&гЦ:'1:lі"'Ї:::=Н,:г''Ю9т1'8ДУЇі:К' 1992 р.«у- пральної машини іуіі..іу-іи, інвеніирнии ]чуіиіч.ді і..=о. іттд риквипуску. оалансовою вартістю 6269,00 грн., залишковою вартістю 0,00 гр'н.;
' катка суши4ьно прасувалі;нога) (:ГВПг. Інвентарйий Ж910142].196,

198.1 року випуску, балансо вой вартістю 6502,00 грн., залишковою вартістю

- пральної машини .Р-900:2000: Інвентарний ]Ф10]421.191, .1985 року
випуску, 15алансов.ою вартістю 6l02200 [рн., заЛишко.вою.!ар:ц9ТЦ.0,00 tlрн.;''::Е::.:УН'lі::П Нlі ГП#вї.ЦI'Пь:ННШТ«ЇШ8}lаТ'%7%",
випуску, ба.ЙансовоІ6 вартістю 390 1 ,00 грн., залиЬковою вартістю 0,00 грн.
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2. Доручити !оловному лікарю Подільського регі.онального центру
онкології Шгімраю В.А. зд;ійснити заходи зі списання майна, зазначеного в
пункті І цього наказу, відповідно до чинного законодавства України з
оформленням.і необхідних документів та надати акти на лікві,цацік) основних
згісобів управлінню спільної.коьіунальноі власності територіальних громад
Вінницької області в ьіісячний термін.

З. Контроль. за ЕиконанняЧ. нього наказу покласти на заступника
начальника управління Волощука В.І.

Заступник начальника управліііня в. КРОТ

В. Волощук '::?$і;Й'й-, .Ґ;,
О. Пахолюк Д';й.....-.«-' ,)
Л. Да«««ев«« ":;@г$, '


