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Управління спільної. комунальної.
власносд'з. д'дріт'дрі.альних і:роман

НАКАЗ

2019 Р. м. Вінниця мгЗ

ІІро надання дозволу Вінницькій обласній клінічній
лікарні ім. М.І. Пирогова на сіїисання »ханна

Відповідно до Положення про порядок списання майна спільної власності
територіальуих гр(град сіл, релйщ, міс! Вінницької області, . !атверджеуог9
рішенням..ІЗ,.сесії Вінницької обласної Ради б скликання від 18 гр);дня 2012
року Жд432 ''Про затвердження Положень щодо окремих питань кг)Йунальної
власності'', керуючись Положенням про управління спільної комунальної
власності територіальних громад ві.нницької області, затвердженого
розпорядженням гг)лови обласної Ради від..ЗІ серпня 2001 раку Ж9116 ''Про
перейменування управлїн:уя по експлуатація адмінбудинків і)блгl9ної Ради Їа
внесення змін .до його Положення":.. враховуючи клопотання Департаменту
охорони здоров'я облдерямдміністрації

НАКАЗУЮ
І. Надати дозвіл Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова

на списання непридатного до експлуатаціі майна:
- перфораіора ПЗ-1200.210 Дж.І?ф0 Вт., Інвентарний Ж91.0420]31, 2014

року випускуа первісною.вартістю 3 1 5 1 ,00 грн.: ?а.цишкоЬок2 вартістю 0,00 грн.;- комп'ютера..А$и$, Інвентарний 'ЛЬ1043.0166* .2004' року випуску,
первісною вартістю.3949,00 грн., заліійковою в9рТістlо 0,00 грн.;' ' .' '

- ноуlДука.А$и$, Інвен;іарний ЛЬ10480146: 2007 року випуску, первісною
вартістю 3500,00 грн., !алищк9!$!!9.вlїрlі9тю 0,00 грн.; ' ' ' ' '

llюх.{і:В:'«рк' [С ГГЕЕ8}Ьіl$НС, Ь«вентаБ«;й .М1 0490643* 2007 року
випусісу, первісною вартістю 2920,00 грн., залишкбвою вартlсі.ю 0,00 грн.; ' '

- програмно-технічного.Хруцlіексу, Інвентарний ]®104801.25, 2'000 року
в14пуску, .первісною вартістl9 IЗ972,00 грй., зали.шкбв9р. Вартістю 0,00 грн.;- відеомагніто4!$:llїу.СУС, Інвенгарний Ж9 1 0.4800431 .2000 року ' випуску,
первісною вартістю {891,00.гр:ц., залишки)вою вартістю 0,00 грн.; ' ' ' ''КНН:;Т іlХИУЬl:Е:' Е Н :l :!' НШl;ИУІ'Зlй ''«" -"-"'«у.
первісною вартісі'ю 2760:00.гЕнИ залишки)вою вартістю 0,00 грн.; ' ''':=lіт:Е:{ НаКЛднг,:НН;::lіЬ'Кї8И8#lТ ; IБ "".,, -"""'«~.
первісною вартістю 2556.00 грн2 залишкоізою вартістю 0,00 грн.;':=Ет=8;Иазаг,:Н=$:;:='ДЇ8тИ? ;} Ба ..«. -"-"'«.,
первісною вартістю 2629,00 грн.., залишкоЬок) вартістю 0,00 грн.; ' '

- комп'потера ! .к(2м!!леіті, Інвентарний ЖБ10480 1 17,. 2С)04' року випуску,
первісною,вартістю 3413,00 грн., залишкбвою вартістю 0,00 грн.; '- роботу станцію процесор ;в.Комплекті, 'інвентарний'Ж910480193, 2008
року випуску, первісною вартістю 5550,00 грґі:,.заlіиlцковою РФртістю 0,00 грн.;- блока систеуlір.г(1 971, Інвентарний Ж910480152: .2007 року випуску,
первісною.вартістю 51.20,00 гі)н.,.залишковою вартістю 0,00 грн.; ' ' ' '

'''' р.Дl;Цр;''іl:=.Д.. ,. %«; ;АМД Нш#іllрний Жд104Е0200. 2010 року
випуску, первісною вартістю 3635,00 грн., зал14шКовою вартістю 0,60 грн.; '

персонального комп'ютера (у сі(лад.і .монітор), Інв&нтарний Ж9 Ґ04&0266,
2002 року вгіпуску, первісіюю Іаргїстю 9300,00 грЙ., ІзалишкоЬою вартістю 0,00
грн . ;



комп'ютера К$ .100 АЦ. $7ІЗ, Інвентарний ЛЬ10480120: . 1997 року
випускуі. первісною вартістю 4667,00 грн., залишКоЧ9ю ТартІ91[!0 0,00 грн.;- комп'ютера в. 59мплекті, інвентарний Ж9]0480116, 2004 року'випуску,
первісною вартістю }23.5,00 грн., залишки)вою вартістк) 0,00 грн.; ' ' ' '

- компрфсора СБ, Інвент арний Ж910420097,'2005 року випуску, первісною
вартістю4190,00грн.,залишковоювартістю0,00грн.; ' ' ' ' '

двигуна. 2=й. ](1)мпл., Інвентгірний Ж910420106, 2006 року випуску,
первісною вартістю 8053,00 грн., залийковою вартістю 0,00 грн. ' ' ' '

2. Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова (Жупанов О.Б.)
здійснити заходи зі списання майна, ЗФзнач.еного в .пункті І цього наказу,
відповідно до чинного законодавства України з офllгрмленням необхідних
документів ]а надати акти на лі.квідацію основних засобів.управлінню спільної
кому.нальної власності територіальних громад Вінницької області в місячний
термін

З. Контроль .за ііиконанняМ. .цього наказу покласти на заступника
начальника управління Волощука В.І.

Заступник ііачальника в. КРОТ
Д

ВолощуК В.І.(.$?$і'иииІҐ'

Писаренко О.М'гt#!%ґа=?дл ,/'


