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Про гїгідаіііія дозволу ііа сгїисаіііія ьтайііа,
:згікРііі.ясного згі Т},ль-ііііісьішю вага.-іьнооевігньою [ііколоіо

1-111 сіупеііів-ліікю з гїосиухеііою війеьісово-фізіічгюю ґіі,цгоговкоіо

Відповідно до ГІоложення про порядок списання майна сііільноі в.'іасіїосіі
теригоріальних гроьіад сіл, селищ, ьііст Вігіницькоі області, затвердікегіоіо
рііііенііяб.і ІЗ сесії Вінниііькоі обласгюҐ Ради б скііикання від l8 грудня 2012
року .\Ь432 ''Про затвсрдікення [Іолоікеіі}, що/[о окрс'х41'іх пЕігаічі, коьї)ііазіі,ноі
власності'', керуючись, ПоуіоікенЕїям агро =уtірав.-іініія спільіюі коьї'у'ііаутьноі
власііос'г] територіальних гро&іад Вінницької області, затвер,Іікегіоіо
розпорядженням.{ голови обласної' Ради від Зl серпня 200l рок:у' .фl lб ''ІІГО
переимеііі'ванітя управ;іііірія по ексгіл)атаіііі а;Іьіігіб),/(ині<ів об.цас)іоі Ргі;іі,і і а
внссеії)ія зміні .'Іо його [Іо;Іоііюіііі$і' , врахоіз)юііи клоїїогаіїіія ,Цепгіртаьіеіііу
освітг] і науки оЬлдер>кадьііністраціі,

Н А К А З У ІО

l .l-іа2юі }і ,ЕІозізі.t І'},.гіг,-ііінсьісііі {аггиіьііоосвітній ідколі І-ІІt ступеііів-.гііїіею
з іюсиуіеііого ізійсг,ново-(l)ізіі-їіїоіо гіідгоговкою ііа спрісангія неґіри/ІагЕіих до
еі(сіііі\'атаіііі oсїіовііііх засоЬііз:

відстійника 25м', 1970 року введеніія в експлуатацііо, Інізенгаргіий
Ж9 101350023, первісною вартістю 3054,00 грн.. залишковою вартісгю 0,00 грїі.:

- ві?ісгійгіика 30ь.і'. l970 року вве/[егііїя в ексгі.-іУатацію, інгіенгаргіий
.КЬ lO l350025, гіервісгюіо ваl)гісгю 3(56)7.00 грн.. за.чишкоізоіо вартістю 0.00 грій.:

- спорттіізігого Біди/[агї-їЕїка (ко;юііи. ;Ірабигіа, .іабіригіт, рукохі/і), l 990РокУ
введення в експлуатацію, Ііівентарний Л'Ь101330057, первісрюю ваl)тісііо
6000,00 гргі., залишковою вартістю 0.00 грн.

2. ,lіор)чрііи І'у.іь'і ііісі,кій заігільноосізііній іцко.іі ]-ІІ] ст\,ііенііі-ліцеіо з
посилеїіою війсг,ково-(Ї)ізіі-іііою гіі.цготовкою (Хлівгіюк Г\4.ЬІ.) здійсіігіі'ьт заходкі
зі сііисання майна, зазначеного в пункті ] цього наказу, відповідно до чипі-їоіо
закоііо.цавсгва України з о(l)орхїленіїяхт нсобхі,:юних докур.їентів та їїадати акі [іа



.піі€ізід;іtіііо осїіоізііЕіх засобів упргів-пігіню сірі.іьгїоі комугіа.ЦЕ,ноі із.'і;асності
територіальних гроьіад ВіііііЕїцькоі області в муся-яний торг.іін.
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