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Про ііадаііня дозво.гіу Лііііовецькій облаеііій лікарііі відноіlііоіо
іііo'ватіхія дітеіі з оргаііічііііьі уражеііііят\і ііеіітральііої нервовою сіїсгехіи.

ііор)'іііеііііяві пеихіі€гі і огіорііо-рухового апаргііЗ',
іі:і сііисаііііїіoсііoізііііх згіеобів

Відповідііо до ГІоложення про ііорядок списанн$t ьїайіта спільноі в.іасііості
теріїторіальних грот.іад сіл, селищі, міст Вінницької області, затвер,іжеііоі'{)
рішегіняхї IЗ сесії Віннічііькоі обласною Радьі б склгїі<ангія від l8 г)))ДЕія l:01]
рока'' .\Ь432 ''Г'Іро заі'ізер,:Іікенгія ]іозіожсііь іііодо окl)емих питаііь каві'\ ііа.ґіьііо'і'

в.гіасності'', керуючись ГІо.гюжеііііяьі про }'правлііїіія сгіілі,}юі' кохт} на.гіьііоі'
в.гіасііосгі гс'l)}ііоріальііих гроьіад ВінііЕіцько'і обігасті. зате;с'р,[жеітоі'о
розпорядікенняьі голоііи об.гіасно'і' Ради від ЗІ серпня 2001 року .ЬЬl lб ''ГІР{)
перейменуізагіітя упі)авління по ексгілУатаці'і аІІьіінб},,'Іиіткііз об;іасгіоі l)а;ігі ііі
вніс'ссііня згьіііі ,[о ііоі о ]іо.-Іои€січня''. іїl)аховуючр! к;іоіютаг іі 2.[еііарі аьїсіlтl
охорони здороіз я оолдерисадьііністраііі]
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І. ІІадіі'ііі дозві:і ]ііїііоізеііі,кій обласііій зіікарні ві.-іноііноіо ;іікуііанЕlя ,ІіісҐІ
} оріаі-іічнііьі раіксііііяь,і цеіііргі.гіьгlоі гісрвоііоі сіістехіи, порушеііняг~і психікіі
оііорііо-р)'дового аґігігіаі} іїгі спрїсаїііі$і непри,:Іатгюго ,іо сксгі.іуаі аіііі ьієійііа:

системного блоку, Іґівеіітарііий .МЬ101480003. 2007 рока: ]!вс'.Іерііія :$
Е'іссгі.і\'а гііііію. іісl)ізісгчоіо іідl)і'іс''і Іо 2804.00 грій., заіііііЕікоііоіо вар'і'ісію 0.00
г'р) І ]

сьісгемного бло!{), ііівс'іііарііиіі Л'Ь101480004. 2007 рок:У: !іве.їегхіія ;з

експлуатацію, первісною вартістю 2804,00 грн., залрішковою варгісію 0.0o
грн . ;

сіісгсг~іііоі'о б.Іону. Іііііеіі гарньій .М101480009(6), 2009 розі' [зізеуіеґ+ії і ЕЗ

.'іссіі.[уаііііІію. пе'l)ізісііоіо варіісгіо 3068,0o гl)іі.. {гt.іьіїцковою варгас ііо 0.0(]
грі І



плити 4-х каь,їфорноҐ, Ітtвентаргіиі{ .БВ101490093, 2007 року ізізе

еіссіі.туаггіііію. пеl)ізісі:його вартісгк) ЗС)58.00 гl)іі., за:іііЕцковою варгас
гр І І

грн.;

і'ю о.оo

іраізісіоіі) КР(.-02. інвеііт;іргііій ]Ф101470097. 2012 рокl> ліве

ексЕілуатацію, первісною вартістю 7490,00 грн., залишковою вартісііо
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гl)авістогі} ]<l)(.-02. інвегігарніій .МЬ101470098. 2012 рок) їзве
.'іссііііуагацію, пе'рвісііоіо ііартістю 7490,00 грій., за:іишковою варііс ііо
гїі І І
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гравістоіі}, КРС-02, Інвентарний .МЬ101470099. 2012 рок) ізве

експлуатацію. ііервісною варгістю 7490.00 ірн., за.іишковою варіісгіо
І 'ґ)І [
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г'равісіоііl> l<іl)С-02. інвеіігіірн)ій ЛЬ101470107, 2012 рок) ізве
етссп.'іуагаііііо. первісгюіо ізартістю 7490,00 грій., задіицзкоізою вартісгіо
грн . ;
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- гравістону КРС-02. Інвеіітарний .МЬ101470100, 2012 рок) ]зве
еіссіі.іуагііііію. перііісііоіо ізартісгю 7490.00 грн., зазтиціковоЕО вгіріісііо
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2. Липовецькій обласічій лікарні відновного ліки,рання дітеі4 ! органі'ірі ілї

lі'l)аікеннялі центральное нервової систеьіи. поруціеніія\4 їісихіки і опоl)і:о
ру\свого атіаlіатl-' ((-тсцк)к ;І.М.) здійснііги заходи зі сґіисаііііі хігЕиїігt.
зазіїгї ісіїого із іі)'лікті l ці,оїо гіакаіу, ві.Ігрові,Іно ,]о 'іиііііого зіікоіЕодг\іісііз
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осііоізних заст(5ів :у'ііравзіінню спі.гіьііоі коьіlуназіьгюі власносгі теl)}і іоі)іаііі,нрї\
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