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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №233

24 вересня 2021 р. 12 сесія 8 скликання

Про списання майна, закріпленого за комунальним некомерційним 
підприємством «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни

Вінницької обласної Ради»

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 З 
скликання від 27 березня 2001 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії 
обласної Ради З скликання від 29 квітня 1999 року «Про об'єкти комунальної 
власності», рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року 
№ 51 «Про затвердження Порядку списання майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області», враховуючи 
клопотання Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької 
облдержадміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області і висновок постійної комісії обласної 
Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
«Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької 
обласної Ради» на списання непридатних до експлуатації основних засобів:

- Аналізатор гематологічний М8 4-3 6Р3239, інвентарний № 10401371, 
2007 року випуску, первісною вартістю 88227,00 грн, залишковою вартістю 
0,00 грн;

- Апарат лазерний хірургічний «Промінь», інвентарний № 104171057, 2000 
року випуску, первісною вартістю 59875,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- Дефібрилятор СА, інвентарний № 101471324, 2004 року випуску, первісною 
вартістю 65489,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн;

- Відеогастроскоп Пентакс, інвентарний № 101470809, 1997 року випуску, 
первісною вартістю 85447,00 грн, залишковою вартістю 0,00 грн.

2. Директору комунального некомерційного підприємства «Вінницький 
обласний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради» Бабійчуку В.В. 
здійснити заходи зі списання майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення, 
відповідно до вимог чинного законодавства України та подати управлінню 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області звіт 
про списання об’єктів, за встановленою формою у визначений термін.



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва/ комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов ^

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИИ


