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Про ііадlііііія дозволу іїа еписаіїіія »іайііа,
закрігі.цеііого за ]Зіііііицькоіо об;іасііою ].ігіт$і'Іою к.іііііі-іііоіо .іііігіГ;іісіо

Відпоііі,.Іііо до [Іозіоікеііня міро порядок сгііїсаіїііsї х,їіїйна рііі;іьноі із.].їснос і і

гс'l)Еіто])їа;іьіііїх г'рог-4а,'І сі:і, сельіііt, лііст ІзііЕііицько'Ґ об.часті, затвеl),;Ііїсеьіоі о
ріціенням ІЗ сесії Вінницької обласної Ради б скликання від 18 гр)'днїі 2012
року Х9432 ''ІІро затвердження Полоіїсень що/їо окремих питагії, коьїlіііауіі,н{)і
віасііосгі' . керуючріс}, І Іо.іоікеніія\і міро }ітравлініія спільіюі ког,іl>ііа.гіі,ноі
в.іасііос'гі тсрііторієі.'іьгіііх грот.іа,іі Вііінііці,коі об.іасті. затвеl),-І ііегіоіо
роігюі)я--Ііеітіі тьї [о.чоізхї о(5.іасііоі Ра/ііі ві,.І Зl серіігі$і 200l роі{)' .М:,l lб ''міро
гіерейменування управління по експлуатація адмінб)',ііинкііз об.пасіїоі Р€ідь{ ї гі
внесеітня зміг-і до його ГІолоікеіііііі'', врахоіз)ючи клогїогаіїіія ,Цєпііртаг*іеііі\'
охоl)оііи {,;Іороіз я ойл,ііеріі€адьііністраціі.
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l.ІІа,ііати дозвіл Вінгіицькій обласній дитячий клінічній лікам)ііі [іії
спрїсаіііія ііепри,'Іатних ;іо експ.гіуатаіііі основгіііх засооііз:

игііріїtіс'гіого ]іасоса Т'еі'І\і$оі' Соілрасі, 2005 року [звсдегіня і]

ексііл:у'агацііо, Інвсіітарний .ҐЧ1l101421498, перізісною вартістю 7585,00 гр)і..
]=ї. їтїїідкавоЕО і)іі})тіс гі0 0.00 і'ріt.;

сіістеьтЕЇ кЕїснеізоі терапії, 2009 року візедення із ексіі.іу:ііаііір{),
ііігзеіїтарніїй Л9101422150, перізісііою вартісгЕО 6849,00 грн.. заііиЕігкоііоіо
в.іl) І'іст ї0 0.00 І рн.;

- сіісгсьііі к$ісіісвоі іерііпі'і', 2009 l)ок} візедення г{ ексі].гіуіііаіЕііо,
іііеіііаргііій .Ч-10142:155, гісрізісііою вартістю 6849,00 ірн.. заіЕицікоііоіо

вартістю 0,00 грн.;
систеьїи кисіісвої терапі'і', 2009 l)ок) віlедення і{ ексіі.гіу:ііаіЕіі{),

іііізсіііаріііій .ГФ101422154. іісl)ізісііою вартісгю 6849,00 ґl)н.. ]а.гlицїкоііоіо
вартісті0 0,00 ірн.;

.гІІіі(i€:І \4с'ІіІІІЕІІоІ'o (l)у'ГііСІІїоіЕалі,іїого Ф]УІК, 2009 рок\' лізе,:Іє'ігІІя iз

експлуатаііію, інвентарний .IФ101422192, первісною вартістю 7673,00 гl)н.,
залишковою вартісгю 0.00 грн



стола операційттого :У'н. СІОУ-2, 2000 поні' Везе,ііеніі$і в ексїі:і}/{ііаіЕііо,
іііізсіііарніій .И101421290, гісl)ізісііоЕО вартісгіо 8666.00 ірн.. за.гіицікоізоіо
вартісгі0 0,00 іржі.

с'.івіс'гl)оіірс'.іі гl)аізьіа'гоііоі і'іію'і' ортогіедіічгіо'і ,Ц.l:] -0l, 2o08 року'
введетїгїя в експл)атацію, Інвентарний Х9101422173, первісіюю ваl)гісііо
8 1 84,00 грн.. за.ггицїковою вартістю 0,00 грн.

2. пору-іигіі Вііііігіцькіі,І обласітій дитsі'ііі кліііічгіій лікарні ([Іанснко В.В )

з,іііісніітіі з=іхо. їг зі спіісаіlгчя ьіайіга, казна:іс'ііої'о в пуііісті l іді,оґо !іакпзl>,
віlігювідііо до чьчііного закотіо,[іавстіза Украіііи з о(Норм.чення\і нсобхі,!іііих
докуьіентів та [їадати акт [їа лікті,націю основгіих засобів ),пргів.іініііо сlіі)т},н{)і
комl> ііальноі в.іасіюсгі теригоl)іа.іьних ірохта.( Вінгіицькоі обзіасті в ьііся.іііий
Гє'рЬ4 І ІІ .
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