
ПРОТОКОЛ № 51 
 засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та  

управління об’єктами спільної власності територіальних  
громад сіл, селищ, міст області 

 
25 червня 2014 року                                                    м. Чернівці 

 
Присутні депутати обласної ради: Вдовічен А.М., Гоян О.А., Малімонік Я.В., 
Мунтян І.М., Смотр О.А., Ткачук В.В., Харабара М.Д., Шевчук І.В., 
Шилепницький І.О.  

Відсутні депутати обласної ради: Берча В.Т., Горук Н.В., Кушнір Ю.Р., 
Семенюк І.В., Юлик С.Д. 

 
Запрошені: 
 
Герман М.І. – заступник начальника управління з питань забезпечення 
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого 
апарату обласної ради; 
Бардюк І.В. – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Бубнов К.І. – головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та 
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради; 
Палійчук О.М. – директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
Чернівецької обласної державної адміністрації 
Андрієць О.А. – директор Департаменту охорони здоров’я та цивільного 
захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації 
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
1. Про розгляд внесеного Департаментом освіти і науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації клопотання про призначення Ткачук Н.В. на 
посаду директора комунального закладу "Чернівецька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат №2". 

Інформує: Палійчук О.М. 
2. Про використання окремого нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях. 

Інформує: Бардюк І.В. 



3. Про розгляд листа ОКУ "Дитячо-юнацька спортивна школа у місті 
Новодністровськ" від 17.06.2014 №38 щодо надання дозволу на початок 
будівництва котельні. 

Інформує: Герман М.І. 
4. Про розгляд листа Департаменту охорони здоров'я та цивільного 

захисту населення облдержадміністрації від 10.06.2014 №1959 щодо звернення 
до Кабінету Міністрів України з метою погодження питання виведення з 
переліку санаторно-курортних закладів Обласну комунальну установу 
"Дитячий санаторій "Щербинці". 

Інформує: Андрієць О.А. 
5. Про розгляд листа Департаменту охорони здоров'я та цивільного 

захисту населення облдержадміністрації від 21.05.2014 №01.2/1730 щодо 
створення комісії для проведення депутатської перевірки фінансово-
господарської діяльності ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня". 

Інформує: Андрієць О.А. 
6. Про розгляд результатів комісійної перевірки доцільності 

функціонування КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз". 
Інформує: Герман М.І. 
7. Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Інформує: Герман М.І. 

 
І. Слухали: 

Про розгляд внесеного Департаментом освіти і науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації клопотання про призначення Ткачук Н.В. на посаду 
директора комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат №2". 

Виступили: Палійчук О.М., Харабара М.Д. 

Вирішили:  

Погодити призначення Ткачук Наталії Василівни на посаду директора 
комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
№2". 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 
ІI. Слухали: 

Про використання окремого нерухомого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області за адресою: пров. 
Текстильників, 1 в м. Чернівцях. 

Виступили: Бардюк І.В., Харабара М.Д. 



Вирішили:  

1. Погодити внесення змін в договір позички нерухомого майна від 
10.12.2009 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях між Чернівецькою 
обласною радою та обласним комунальним підприємством "Буковина-Фарм" в 
частині зменшення площ, переданих в користування. 

2. Погодити передачу в оренду на пільгових умовах управлінню 
капітального будівництва обласної державної адміністрації нерухоме майно 
(приміщення 1-1; 1-2; 1-27; 1-28 та 1-37 адміністративно-складської будівлі літ 
"А" площею 342,1 кв.м.) що є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. 
Чернівцях на період зберігання медичного обладнання обласного 
перинатального центру, встановивши річну орендну плату у сумі 1 грн. 

3. Внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення із зазначеного 
питання. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 
Була внесена пропозиція депутата обласної ради Харабари М.Д.: 

Рекомендувати головному лікарю Чернівецького обласного медичного 
діагностичного центру внести пропозицію обласній раді щодо передачі в 
оренду приміщення колишнього ресторану “Савана" під розміщення закладу 
громадського харчування. 

Результат голосування: одностайно - "за". 

 

ІII. Слухали: 
Про розгляд листа ОКУ "Дитячо-юнацька спортивна школа у місті 

Новодністровськ" від 17.06.2014 №38 щодо надання дозволу на початок 
будівництва котельні. 

Виступили: Герман М.І., Шевчук І.В. 

Вирішили:  

Надати дозвіл Обласній комунальній установі "Дитячо-юнацька спортивна 
школа у місті Новодністровськ" на початок будівництва котельні. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

ІV. Слухали: 
Про розгляд листа Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту 

населення облдержадміністрації від 10.06.2014 №1959 щодо звернення до 
Кабінету Міністрів України з метою погодження питання виведення з переліку 



санаторно-курортних закладів Обласну комунальну установу "Дитячий 
санаторій "Щербинці". 

Виступили: Андрієць О.А., Шевчук І.В. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту 
населення підготувати текст звернення до Кабінету Міністрів України з даного 
питання. 

3. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

V. Слухали: 
Про розгляд листа Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту 

населення облдержадміністрації від 21.05.2014 №01.2/1730 щодо створення 
комісії для проведення депутатської перевірки фінансово-господарської 
діяльності ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня". 

Виступили: Андрієць О.А., Харабара М.Д., Шилепницький І.О. 

Вирішили:  

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань охорони 
здоров'я №6/34 від 29.05.2014. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 

VІ. Слухали: 
Про розгляд результатів комісійної перевірки доцільності функціонування 

КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз". 

Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

Інформацію про результати комісійної перевірки доцільності 
функціонування КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" взяти до 
відома. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 
 



VIІ. Слухали: 
Про списання та передачу окремого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Виступили: Герман М.І. 

Вирішили:  

1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на 
списання в установленому порядку з балансу:  

1.1. Чернівецької обласної ради: 

1.1.1. Факсимільний апарат, 2006 року випуску, інвентарний номер 
10410172, балансовою вартістю 1240,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

1.1.2. Офісна вивіска, 2008 року випуску, інвентарний номер 10630001, 
балансовою вартістю 1675,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.2. Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр служби 
крові" автомобіля УАЗ 396201, 1987 року випуску, реєстраційний номер СЕ 
0924 АТ, номер шасі 10054 041169, інвентарний номер 10500002, балансовою 
вартістю 1560,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.3. Комунальної медичної установи "Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня" комп’ютера РСЕ 73/Л6315815/10дв, 2001 року випуску, інвентарний 
номер 10480740, балансовою вартістю 5089,00 грн. із нарахованим повним 
зносом. 

2. Внести  на  розгляд сесії обласної  ради  питання про надання  дозволу 
на передачу з балансу: 

2.1. Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня" на 
баланс обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр служби 
крові" апарат "Шейкер універсальний S-3.02М", 2012 року випуску, 
інвентарний номер 10481375, балансовою вартістю 8022,00 грн., із нарахованим 
зносом 0,00 грн.  

2.2. Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного 
медичного університету на баланс Вашковецького медичного коледжу 
Буковинського державного медичного університету автомобіль ГАЗ 22171 
"Соболь", 2000 року випуску, реєстраційний номер 03100 МС, номер шасі 
Y6C221710Y0000054, інвентарний номер 10500003, балансовою вартістю 
35417,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

2.3. Комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на баланс Кельменецької 
райдержадміністрації легкового автомобіля Шевроле-Нива 21230 L, 2008 року 
випуску, реєстраційний номер СЕ9255АО, номер шасі X9L21230080247402, 
інвентарний номер 10510097, з початковою первісною вартістю 67041,00 грн. із 
нарахованим зносом 54430,00 грн. 



2.4. Комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на баланс Глибоцької 
райдержадміністрації легкового автомобіля ГАЗ 31029, 1992 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0016АА, номер шасі N0001689 XTH310290N0001689, 
інвентарний номер 10510002, з початковою первісною вартістю 15271,75 грн., 
із нарахованим повним зносом . 

2.5. Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" на баланс Комунальної 
медичної установи "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" автомобіля ГАЗ 
2752, 2006 року випуску, реєстраційний номер СЕ2913АН, номер шасі 
27520060239937, інвентарний номер 10510044, балансовою вартістю 60333,00 
грн., із нарахованим повним зносом. 

3. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 

3.1. Чернівецького обласного медичного діагностичного центру: 

3.1.1. Стабілізатора ЭЦСН-1,0, 1992 року випуску, інвентарний номер 
10450384, балансовою вартістю 3692,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.2. Комп'ютера Celeron 500, 2002 року випуску, інвентарний номер 
10460898, балансовою вартістю 2952,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.3. Мікроскопа біологічного Біолан Р-11, 1993 року випуску, 
інвентарний номер 10470306, балансовою вартістю 3102,00 грн., із нарахованим 
повним зносом; 

3.1.4. Комп'ютера К6-2-450 (HDD 4.3G SVGA 4mb S, монітор, активні 
колонки), 2000 року випуску, інвентарний номер 10460877, балансовою 
вартістю 2504,00 грн., із нарахованим повним зносом; 

3.1.5. Електронно-комп’ютерного комплексу, 1997 року випуску, 
інвентарний номер 10480821, балансовою вартістю 4375,00 грн., із нарахованим 
повним зносом. 

4. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного 
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання, 
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а 
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку 
покладено збір такої сировини. 

Результат голосування: одностайно - "за". 
 
 
Голова постійної комісії                                                                           О.Смотр 
 
 
 
Секретар постійної комісії                                                                            О.Гоян 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області 
25 червня 2014 р. м. Чернівці 

 ВИСНОВОК 

Про розгляд внесеного Департаментом 
освіти і науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації клопотання про 
призначення Ткачук Н.В. на посаду 
директора комунального закладу 
"Чернівецька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат №2" 
 

Розглянувши та обговоривши заяву виконуючої обов'язки директора 
комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №2" Ткачук Наталії Василівни, щодо її призначення директором 
зазначеного закладу від 10.04.2014 року, враховуючи надане Департаментом 
освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації клопотання на її 
призначення від 05.06.2014р. № 01-23/1562 та керуючись пунктом 2.2. 
Положенням про порядок призначення та звільнення з посади керівників 
об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, 
затвердженим рішенням ХІV сесії обласної ради VІ скликання від 
25.12.2012р. № 184-14/12, комісія 

ВИРІШИЛА: 

Погодити призначення Ткачук Наталії Василівни на посаду директора 
комунального закладу "Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №2". 
 
 
Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області 
 

25 червня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 

Про використання окремого нерухо-
мого майна спільної власності терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст обла-
сті за адресою: пров. Текстильників, 1 
в м. Чернівцях 

 

 
Розглянувши клопотання обласного комунального підприємства "Буко-

вина-Фарм" щодо внесення змін в договір позички нерухомого майна від 
10.12.2009 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях в частині змен-
шення площ, переданих в користування, клопотання управління капітального 
будівництва обласної державної адміністрації щодо передачі в оренду на 
пільгових умовах нерухоме майно для зберігання медичного обладнання об-
ласного перинатального центру, комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити внесення змін в договір позички нерухомого майна від 
10.12.2009 за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Чернівцях між Чернівець-
кою обласною радою та обласним комунальним підприємством "Буковина-
Фарм" в частині зменшення площ, переданих в користування. 

2. Погодити передачу в оренду на пільгових умовах управлінню капіта-
льного будівництва обласної державної адміністрації нерухоме майно (при-
мішення 1-1; 1-2; 1-27; 1-28 та 1-37 адміністративно-складської будівлі літ 
"А" площею 342,1 кв.м.) що є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст Чернівецької області за адресою: пров. Текстильників, 1 в м. Че-
рнівцях на період зберігання медичного обладнання обласного перинаталь-
ного центру, встановивши річну орендну плату у сумі 1 грн. 

3. Внести на розгляд сесії обласної ради проект рішення із зазначеного 

питання. 

 
Голова постійної комісії                                                                       О. Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області 
25 червня 2014 р. м. Чернівці 

 ВИСНОВОК 
 
Про розгляд листа ОКУ "Дитячо-
юнацька спортивна школа у місті 
Новодністровськ" від 17.06.2014 №38 
щодо надання дозволу на початок 
будівництва котельні 
 

Розглянувши та обговоривши лист ОКУ "Дитячо-юнацька спортивна 
школа у місті Новодністровськ" від 17.06.2014 №38 щодо надання дозволу 
на початок будівництва котельні, комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

Надати дозвіл Обласній комунальній установі "Дитячо-юнацька 
спортивна школа у місті Новодністровськ" на початок будівництва котельні.  

 
 
 

Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області 
25 червня 2014 р. м. Чернівці 

 ВИСНОВОК 
 
Про розгляд листа Департаменту охорони 
здоров'я та цивільного захисту населення 
облдержадміністрації від 10.06.2014 №1959 
щодо звернення до Кабінету Міністрів 
України з метою погодження питання 
виведення з переліку санаторно-курортних 
закладів Обласну комунальну установу 
"Дитячий санаторій "Щербинці" 
 

Розглянувши та обговоривши лист Департаменту охорони здоров'я та 
цивільного захисту населення облдержадміністрації від 10.06.2014 №1959 
щодо звернення до Кабінету Міністрів України з метою погодження питання 
виведення з переліку санаторно-курортних закладів Обласну комунальну 
установу "Дитячий санаторій "Щербинці", комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту 

населення підготувати текст звернення до Кабінету Міністрів України з 
даного питання. 

3. Внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. 
 

 
 
Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області 
25 червня 2014 р. м. Чернівці 

 ВИСНОВОК 
 
Про розгляд листа Департаменту охорони 
здоров'я та цивільного захисту населення 
облдержадміністрації від 21.05.2014 
№01.2/1730 щодо створення комісії для 
проведення депутатської перевірки 
фінансово-господарської діяльності ОКУ 
"Чернівецька обласна клінічна лікарня" 
 

Розглянувши та обговоривши лист Департаменту охорони здоров'я та 
цивільного захисту населення облдержадміністрації від 21.05.2014 
№01.2/1730 щодо створення комісії для проведення депутатської перевірки 
фінансово-господарської діяльності ОКУ "Чернівецька обласна клінічна 
лікарня", комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підтримати висновок постійної комісії обласної ради з питань 

охорони здоров'я №6/34 від 29.05.2014. 
 

 
 

Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст області 
25 червня 2014 р. м. Чернівці 

 ВИСНОВОК 
 
Про розгляд результатів комісійної 
перевірки доцільності функціонування 
КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих на 
туберкульоз" 
 

Розглянувши та обговоривши результати комісійної перевірки 
доцільності функціонування КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих на 
туберкульоз", комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

Інформацію про результати комісійної перевірки доцільності 
функціонування КМУ "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз" взяти 
до відома. 

 
 
 

 
Голова постійної комісії       О.Смотр 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад  

сіл, селищ, міст області 
 
25 червня 2014 р. м. Чернівці 

ВИСНОВОК 
 
Про списання та передачу 
окремого майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст області 

 

 
Керуючись Положенням про порядок списання та відчуження 

основних засобів (рухомого майна), що є спільною власністю територіальних 
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області затверджене рішенням 5-ї сесії 
обласної ради ХХІV скликання від 31.10.2002 № 104-5/02 та розглянувши 
клопотання обласних комунальних установ та закладів щодо надання дозволу 
на списання та передачу основних засобів, що є спільною власністю 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, комісія  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести на розгляд сесії обласної ради питання про надання дозволу на 
списання в установленому порядку з балансу:  

1.1. Чернівецької обласної ради: 
1.1.1. Факсимільний апарат, 2006 року випуску, інвентарний номер 

10410172, балансовою вартістю 1240,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
1.1.2. Офісна вивіска, 2008 року випуску, інвентарний номер 10630001, 

балансовою вартістю 1675,00 грн., із нарахованим повним зносом. 
1.2. Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр 

служби крові" автомобіля УАЗ 396201, 1987 року випуску, реєстраційний 
номер СЕ 0924 АТ, номер шасі 10054 041169, інвентарний номер 10500002, 
балансовою вартістю 1560,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

1.3. Комунальної медичної установи "Чернівецька обласна психіатрична 
лікарня" комп’ютера РСЕ 73/Л6315815/10дв, 2001 року випуску, інвентарний 
номер 10480740, балансовою вартістю 5089,00 грн. із нарахованим повним 
зносом. 



2. Внести  на  розгляд сесії обласної  ради  питання про надання  дозволу 
на передачу з балансу: 

2.1. Комунальної медичної установи "Обласна дитяча клінічна лікарня" 
на баланс обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр 
служби крові" апарат "Шейкер універсальний S-3.02М", 2012 року випуску, 
інвентарний номер 10481375, балансовою вартістю 8022,00 грн., із 
нарахованим зносом 0,00 грн.  

2.2. Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного 
медичного університету на баланс Вашковецького медичного коледжу 
Буковинського державного медичного університету автомобіль ГАЗ 22171 
"Соболь", 2000 року випуску, реєстраційний номер 03100 МС, номер шасі 
Y6C221710Y0000054, інвентарний номер 10500003, балансовою вартістю 
35417,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

2.3. Комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на баланс Кельменецької 
райдержадміністрації легкового автомобіля Шевроле-Нива 21230 L, 2008 
року випуску, реєстраційний номер СЕ9255АО, номер шасі 
X9L21230080247402, інвентарний номер 10510097, з початковою первісною 
вартістю 67041,00 грн. із нарахованим зносом 54430,00 грн. 

2.4. Комунального підприємства "Дирекція з обслуговування майна 
спільної власності територіальних громад" на баланс Глибоцької 
райдержадміністрації легкового автомобіля ГАЗ 31029, 1992 року випуску, 
реєстраційний номер СЕ0016АА, номер шасі N0001689 
XTH310290N0001689, інвентарний номер 10510002, з початковою первісною 
вартістю 15271,75 грн., із нарахованим повним зносом . 

2.5. Обласної комунальної установи "Чернівецький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" на баланс 
Комунальної медичної установи "Чернівецька обласна психіатрична лікарня" 
автомобіля ГАЗ 2752, 2006 року випуску, реєстраційний номер СЕ2913АН, 
номер шасі 27520060239937, інвентарний номер 10510044, балансовою 
вартістю 60333,00 грн., із нарахованим повним зносом. 

3. Надати дозвіл на списання в установленому порядку з балансу: 
3.1. Чернівецького обласного медичного діагностичного центру: 
3.1.1. Стабілізатора ЭЦСН-1,0, 1992 року випуску, інвентарний номер 

10450384, балансовою вартістю 3692,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
3.1.2. Комп'ютера Celeron 500, 2002 року випуску, інвентарний номер 

10460898, балансовою вартістю 2952,00 грн., із нарахованим повним зносом; 
3.1.3. Мікроскопа біологічного Біолан Р-11, 1993 року випуску, 

інвентарний номер 10470306, балансовою вартістю 3102,00 грн., із 
нарахованим повним зносом; 

3.1.4. Комп'ютера К6-2-450 (HDD 4.3G SVGA 4mb S, монітор, активні 
колонки), 2000 року випуску, інвентарний номер 10460877, балансовою 
вартістю 2504,00 грн., із нарахованим повним зносом; 



3.1.5. Електронно-комп’ютерного комплексу, 1997 року випуску, 
інвентарний номер 10480821, балансовою вартістю 4375,00 грн., із 
нарахованим повним зносом. 

4. Встановити, що всі деталі, вузли та матеріали розібраного 
демонтованого обладнання, які придатні для подальшого використання, 
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а 
непридатні, як вторинна сировина, обов'язково здаються установі, на яку 
покладено збір такої сировини. 
 
 
Голова постійної комісії                                                                         О.Смотр 
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