
Проект
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
_______________ 2020 р. сесія 7 скликання

Про списання майна

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4,5 статті 60, абзацу
2 пункту 10 розділу У “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 Управління розвитку 
територій та інфраструктури, Департаменту агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів, Департаменту охорони здоров’я, 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, управління спільної 
комунальної власності територіальних громад області та висновки постійної 
комісії обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству “Вінницяоблводоканал” на 
списання непридатних для використання основних засобів:

- насосний агрегат СМ 125-80-315/4, інвентарний № 9653, 1999 року 
введення в експлуатацію, первісною вартістю 21 884,10 грн, залишковою 
вартістю 0,00 грн;

- граблі механічні марки МГ-8Т, інвентарний № 10328, 2003 року 
введення в експлуатацію, первісною вартістю 18 288,00 грн, залишковою 
вартістю 0,00 грн;

- граблі механічні марки МГ-8Т, інвентарний № 10329, 2003 року 
введення в експлуатацію, первісною вартістю 18 288,00 грн, залишковою 
вартістю 0,00 грн.

2. Надати дозвіл Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому 
лісогосподарському підприємству „Віноблагроліс” на списання непридатного 
до експлуатації майна (було встановлено та використовувалось на території 
ВП „Подільський зоопарк”):

- клітка для ведмедя (зоопарк), інвентарний № 10310008, 2006 року 
введення в експлуатацію, первісною вартістю 22737,20 грн, залишковою 
вартістю 0,00 грн;



- клітка для ведмедя (зоопарк), інвентарний № 10310009, 2006 року 
введення в експлуатацію, первісною вартістю 22737,20 грн, залишковою 
вартістю 0,00 грн;

- клітка для ведмедя (прибудова) (зоопарк), інвентарний № 10310080, 
2011 року введення в експлуатацію, первісною вартістю 34401,76 грн, 
залишковою вартістю 15098,64 грн.

3. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
“Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради” на 
списання непридатних до експлуатації основних засобів:

- гастроскоп з відеосистемою в складі (Японія), інвентарний 
№ 101420536, 2007 року випуску, первісною вартістю 279346,00 грн, 
залишковою вартістю 0,00 грн;

- аналіз, агрегаціі тромбоцитів АР-2110, інвентарний № 101420195,
2003 року випуску, первісною вартістю 26840,00 грн, залишковою вартістю 
0,00 грн;

- гемоксагулометр турбодіметр CQ2110, інвентарний № 101420220,
2004 року випуску, первісною вартістю 16898,00 грн, залишковою вартістю 
0,00 грн;

- лапароскопічний інструмент LigaSure Maryland, вигнут. для електро. і 
розділ, тканин 37 см, інвентарний № 10147022, 2018 року випуску, первісною 
вартістю 25681,59 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- лапароскопічний інструмент LigaSure Maryland, вигнут. для електро. і 
розділ, тканин 37 см, інвентарний № 10147025, 2018 року випуску, первісною 
вартістю 25724,22 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- ЛігаШур інструмент для електролігування та розділення тканин з 
браншами типу Маріленд для лапароскопічних операцій, для одноетапного 
зварювання, з нанопокриттям 5 мм-37 см, інвентарний № 10147075, 2018 року 
випуску, первісною вартістю 24952,50 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- лапароскопічний інструмент LigaSure з тупим кінцем для електроліт, і 
розділ, тканин 5 мм , інвентарний № 10147028, 2018 року випуску, первісною 
вартістю 23385,66 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- лапароскопічний інструмент LigaSure з тупим кінцем для електроліг. і 
розділ, тканин 5 мм , інвентарний № 10147053, 2018 року випуску, первісною 
вартістю 23385,65 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- лапароскопічний інструмент LigaSure з тупим кінцем для електроліг. і 
розділ, тканин 5 мм, інвентарний №10147027, 2018 року випуску, первісною 
вартістю 23385,64 грн., залишковою вартістю 0,00 грн.

- електрод для інструм. LiqaSure з вигнутими браншами для відкритих 
процедур, інвентарний № 10147058, 2018 року випуску, первісною вартістю 
11358,76 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- електрод для інструм. LiqaSure з вигнутими браншами для відкритих 
процедур, інвентарний № 10147059, 2018 року випуску, первісною вартістю
11358.75 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- електрод для інструм. LiqaSure з вигнутими браншами для відкритих 
процедур, інвентарний № 10147023, 2018 року випуску, первісною вартістю
11358.75 грн., залишковою вартістю 0,00 грн.
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- електрод для інструм. LiqaSure з вигнутими браншами для відкритих 

процедур, інвентарний № 10147024, 2018 року випуску, первісною вартістю 
11358,74 грн, залишковою вартістю 0,00 грн.

4. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
“Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний 
центр Вінницької обласної Ради” на списання непридатних до експлуатації 
основних засобів:

- апарат рентгенівський Рентген-30, інвентарний № 10401260, 1981 року 
випуску, первісною вартістю 39 787,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- ультразвукова діагностична система SSI-1000, інвентарний № 10490032, 
2007 року випуску, первісною вартістю 175 426,00 грн, залишковою вартістю 
0,00 грн;

- електрокардіограф HEART SCREEN 112 D, інвентарний № 10400569,
2004 року випуску, первісною вартістю 21 705,00 грн, залишковою вартістю 
0,00 грн;

- прилад для визначення цукру 383 “Super GL”, інвентарний № 10400532,
2006 року випуску, первісною вартістю 30616,00 грн, залишковою вартістю 
0,00 грн;

- аналізатор глюкози крові “Super GL”, інвентарний № 10490004,
2007 року випуску, первісною вартістю 71 543,00 грн, залишковою вартістю 
0,00 грн;

- фотометр з блоком РМ 2111, інвентарний № 10490013, 2005 року 
випуску, первісною вартістю 16 485,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- фотометр РМ 2111 “Солар”, інвентарний № 10410700, 2003 року 
випуску, первісною вартістю 19 275,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- коагулометр, інвентарний № 10490022, 2006 року випуску, первісною 
вартістю 18 427,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- рефлотрон-IV стандартної конфігурації, інвентарний № 10430080, 
1995 року випуску, первісною вартістю 18 011,00 грн, залишковою вартістю 
0,00 грн.

5. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
“Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний 
центр Вінницької обласної Ради” на списання непридатних до експлуатації 
стола операційного, інвентарний №10400160, 2002 року введення в 
експлуатацію, первісною вартістю 19829,00 грн., залишковою вартістю 
0,00 грн.

6. Надати дозвіл Піщанській спеціальній загальноосвітній школі- 
інтернату Вінницької обласної Ради на списання непридатних до експлуатації 
основних засобів:

- живий звук, інвентарний № 101480324, 2007 року випуску, первісною 
вартістю 21483,00 грн, залишковою вартістю 1122,00 грн.
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7. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
“Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької 
обласної Ради” на списання непридатних до експлуатації основних засобів:

дефибрилятор СА, заводський номер 04131045, інвентарний 
№ 101471324, 2004 року випуску, первісною вартістю 65489,00 грн, 
залишковою вартістю 0,00 грн;

- відеогастроскоп Пентакс, заводський номер 01310, інвентарний 
№ 101470809, 1997 року випуску, первісною вартістю 85447,00 грн, 
залишковою вартістю 0,00 грн;

- відеоколоноскоп, заводський номер В01710, інвентарний № 101470827, 
1998 року випуску, первісною вартістю 33692,00 грн, залишковою вартістю 
0,00 грн;

- апарат ІНТА-КОМ з програмним управлінням, заводський номер -  без 
номера, інвентарний № 101471159, 2002 року випуску, первісною вартістю 
12462,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн.

8. Комунальному підприємству “Вінницяоблводоканал” 
(Чернятинський О.Д.), Вінницькому обласному комунальному 
спеціалізованому лісогосподарському підприємству “Віноблагроліс” 
(Іванець A.B.), комунальному некомерційному підприємству “Подільський 
регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради” (Шамрай В.А.), 
Піщанській спеціальній загальноосвітній школі-інтернату Вінницької обласної 
Ради (Ацеховська О.В.), комунальному некомерційному підприємству 
“Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний 
центр Вінницької обласної Ради” (Слободянюк Г.Г.), комунальному 
некомерційному підприємству “Вінницький обласний госпіталь ветеранів 
війни Вінницької обласної Ради” (Гуменюк М.В.) здійснити заходи зі 
списання майна, зазначеного в пунктах 1-7 цього рішення, відповідно до 
вимог чинного законодавства України, з оформленням необхідних документів 
та надати акти на ліквідацію основних засобів управлінню спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.)

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК


