
УКРАЇНА 
В ІН Н И Ц ЬКА  ОБЛАСНА РАДА

Проект

Р ІШ ЕН Н Я

2021 р. сесія 8 скликання

Про списання майна

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4,5 статті 60, абзацу
2 пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 20 сесії обласної Ради
3 скликання від 27 березня 2001 № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії 
обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року «Про об'єкти комунальної 
власності», рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року 
№ 432 «Про затвердження Положення щодо окремих питань комунальної 
власності», враховуючи клопотання Департаменту соціальної та молодіжної 
політики Вінницької облдержадміністрації, Департаменту охорони здоров’я та 
реабілітації Вінницької облдержадміністрації, управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області і висновки постійної 
комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИ РІШ И Л А :

1. Надати дозвіл комунальному закладу «Обласний комплексний центр 
надання соціальних послуг» на списання основних засобів:

- автомобіля РАФ 22038, 1995 року випуску, шасі № 168289/43000, 
інвентарний № 101501, балансовою вартістю 29 162,00 грн, залишковою 
вартістю 0 грн у зв’язку з непридатністю до експлуатації.

2. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
«Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради» на 
списання непридатних до експлуатації основних засобів:

- системи ультразвукової діагностичної НБ 11 Х Е  Зїапсіагі;, інвентарний 
№ 101420693, 2010 року випуску, первісною вартістю 565926,00 грн, знос 100%.

- ліжка електричного б/в, інвентарний № 101420061, 2000 року випуску, 
первісною вартістю 26009,00 грн, знос 100%.

- ліжка електричного б/в, інвентарний № 101420062, 2000 року випуску, 
первісною вартістю 26009,00 грн, знос 100%.

3. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій Вінницької 
обласної Ради» на списання непридатних до експлуатації основних засобів:

- центрифуги, інвентарний № 101420260, 2009 року випуску, первісною 
вартістю 16 000,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн.



4. Надати дозвіл комунальній установі «Обласний пансіонат для осіб з 
інвалідністю та осіб похилого віку» на списання великої рогатої худоби:

- корови, ідентифікаційний № UA26003831 10, паспорт LB 201591, 
інвентарний № 101720119, балансовою вартістю 10 303,74 гри;

- корови, ідентифікаційний номер UA 8011849455, паспорт LE 066521, 
балансовою вартістю 15 108,77 гри, інвентарний № 101720049;

- корови, ідентифікаційний номер UA 8011849457, паспорт LE  066519, 
балансовою вартістю 15 216,31 грн, інвентарний № 101720055;

- корови, ідентифікаційний номер UA 8020732252, паспорт LC 094545, 
балансовою вартістю 12985,31 грн, інвентарний № 101720004;

- корови, ідентифікаційний номер UA 2600383136, паспорт LB  201556, 
балансовою вартістю 12587,70 грн, інвентарний № 101720120.

5. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
«Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій ім. ак. 
Д.К. Заболотного Вінницької обласної Ради» на списання непридатних до 
експлуатації основних засобів:

- котел водонагрівний (НІІСТУ - 5), інвентарний № 10400006, 2007 року 
випуску, балансовою вартістю 17 841,00 грн, знос 17 841,00 грн.

6. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницький обласний центр служби крові Вінницької обласної Ради» на 
списання непридатних до експлуатації основних засобів:

- ротора РК4х750, інвентарний № 10420590, рік введення в експлуатацію 
2010, первісною вартістю 17 235,00 грн, знос 9 071,75 грн;

- інкубатора PS Sanofi, інвентарний № 10420023, рік введення в 
експлуатацію 2000, первісною вартістю 25 548,00 грн, знос 25 548,00 грн;

- прінтера Sanofi, інвентарний № 10420024, рік введення в експлуатацію 
2000, первісною вартістю 21517,00 грн, знос 21517,00 грн;

- рідера Sanofi, інвентарний № 10420025, рік введення в експлуатацію 
2000, первісною вартістю 102 789,00 грн, знос 102 789,00 грн;

- промивача планшетного WELLWASH-4, інвентарний № 10420242, рік 
введення в експлуатацію 2002, первісною вартістю 33 167,00 грн, знос 33 167,00 
грн;

- промивача планшетного WELLWASH-4, інвентарний № 10420255, рік 
введення в експлуатацію 2002, первісною вартістю 33 994,00 грн, знос 33 994,00 
грн.

7. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Вінницька 
обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної Ради» на 
списання непридатних до експлуатації основних засобів:

- набір Кюнчера, інвентарний № 10470190, 1993 року випуску, первісною 
вартістю 10 099,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- набір стабільного остеосинтезу дорослий, інвентарний № 10470192, 1993 
року випуску, первісною вартістю 17 605,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;



- комплект обладнання для артроскопії. інвентарний № 10471479, 2006 року 
випуску, первісною вартістю 277 750,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн.

8. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
«Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької обласної Ради» на 
списання непридатних до експлуатації основних засобів:

- підйомник, інвентарний № 101420025, 1993 року випуску, балансовою 
вартістю 23 210,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн.

9. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Вінницька 
обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької 
обласної Ради» на списання непридатних до експлуатації основних засобів:

- холодильник «Днепр», інвентарний № 10490128, 1992 року випуску, 
первісною вартістю 23309,00 грн, знос 100%;

- овочерізка для нарізки сирих і варених овочів, інвентарний № 10490478, 
2009 року випуску, первісною вартістю 10230,00 грн, знос 100%.

10. Комунальному закладу «Обласний комплексний центр надання 
соціальних послуг» (Гончарук С.Г.), комунальному некомерційному 
підприємству «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної 
Ради» (Шамрай В.А.), комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницький обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій Вінницької 
обласної Ради» (Мовчан Л.В.), комунальній установі «Обласний пансіонат для 
осіб з інвалідністю та осіб похилого віку» (Якубовський С.О.), комунальному 
некомерційному підприємству «Заболотненський дитячий психоневрологічний 
санаторій ім. ак. Д.К. Заболотного Вінницької обласної Ради» (Добинда А.М.), 
Комунальному некомерційному підприємству «Вінницький обласний центр 
служби крові Вінницької обласної Ради» (Банах О.І.), комунальному 
некомерційному підприємству «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. 
Пирогова Вінницької обласної Ради» (Жупанов О.Б.), комунальному 
некомерційному підприємству «Авторемонтна база закладів охорони здоров’я 
Вінницької обласної Ради» (Вічковський В.В.), комунальному некомерційному 
підприємству «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. 
О.І. Ющенка Вінницької обласної Ради» (Кучерук С.О.) здійснити заходи зі 
списання майна, зазначеного в пунктах 1-9, відповідно до чинного 
законодавства України з оформленням необхідних документів та надати акти 
на ліквідацію основних засобів управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області в місячний термін.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту 
та розвитку інфраструктури (Ковальов A.C.)

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ


