
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 
 

від 06 вересня 2018 року              № 1811 

 

 

Про   затвердження  передавального 

Акту майна з балансу комунального 

закладу  «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 

 м. Кіровограда»   на  баланс 

комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1  

м. Кропивницького» Міської ради 

міста Кропивницького» 

 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 107 

Цивільного кодексу України, статтями 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Положенням про порядок списання та передачі 

майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста 

Кіровограда, затвердженим рішенням Кіровоградської міської ради 

від 11 грудня 2012 року № 2099, та враховуючи рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1596 «Про припинення 

комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство» (зі змінами), Міська ради міста  

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт майна з балансу комунального 

закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1                                                          

м. Кіровограда», ідентифікаційний номер 38802559,  на баланс комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
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допомоги № 1 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького», що  

додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію  з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді і спорту та 

соціальної політики, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                                    А. Райкович  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потоцька 24 45 11  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення  Міської ради міста                  

Кропивницького 

06 вересня  2018  року  

№  1811 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 

Комісія, утворена відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1596 «Про припинення 

комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство» (зі змінами, внесеними рішенням Міської ради 

міста Кропивницького від 05 червня 2018 року № 1711), у складі: 

 

Головний лікар комунального закладу «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда», голова комісії 

 

- Свириденко  

Лариса Анатоліївна 

РНОКПП -  

Заступник головного лікаря з економічних питань 

комунального закладу «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда”, 

заступник голови комісії  

  

- Заїка  

Світлана Валентинівна 

РНОКПП -  

  

Члени комісії: 

 

Бухгалтер з обліку основних засобів 

комунального закладу «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» 

- Берегова 

Юлія Сергіївна 

РНОКПП -  

Завідувач господарством комунального закладу   

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда» 

- Данова 

Валентина Володимирівна 

РНОКПП –  

 

Юрисконсульт комунального закладу «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда» 

- Іщенко 

Марина Сергіївна 

РНОКПП –  

 

Головний бухгалтер комунального закладу           

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда» 

- Козирєва 

Світлана Олександрівна 

РНОКПП –  

 

Старший інспектор з кадрів комунального 

закладу «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда» 
 

- Осика  

Алла Вікторівна 

РНОКПП –  
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Головний спеціаліст відділу орендних відносин 

та формування комунального майна управління 

комунальної власності Міської ради міста 

Кропивницького  
 

- Пасенко 

Алла Сергіївна 

РНОКПП -  

 

Головний спеціаліст-юрист фінансово-

економічного відділу управління охорони 

здоров’я Міської ради міста Кропивницького  

- Яковченко 

Сергій Олександрович 

РНОКПП –  

 

керуючись  статтею 107 Цивільного кодексу України, склала цей акт про те, 

що всі зобов’язання комунального закладу «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда»  перед кредиторами, дебіторами, 

усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви комунального закладу 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» 

переходять до правонаступника – комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького». 
 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), вул. Кропивницького, 71/24  

належить комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда», 
        (найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького» Міської ради міста 

Кропивницького» 
             (найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

 

 

Комісія встановила: 

1. До складу цілісного майнового комплексу, що передається,  належать:  

приміщення амбулаторії, приміщення гаражу, приміщення котельні 

(перелік облікових одиниць згідно з балансом) 

Загальні відомості: 

Загальна площа будівель та споруд (пооб’єктно) – приміщення 

амбулаторії, приміщення гаражу, приміщення котельні -  1153,6 кв. метрів 

площа земельної ділянки – 0,4829 га 

загальна площа житлового будинків 1153,60 кв. метрів 

кількість квартир                - 

Вартість основних фондів: 

первісна вартість 913 260,80 гривень 

залишкова вартість 59 929,80 гривень 
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2. До складу нерухомого майна, що передається, належить:  

 

2.1. Приміщення амбулаторії (літера Б; б; Б1), інвентарний номенклатурний 

номер 10310001,     
                                                  (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Миколи Левитського, 71/24 

                                  (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

        рік введення в експлуатацію 1973 рік 

будівельний об’єм (загальний)  -  2428 куб. метрів 

площа забудови (загальна) – 559,1 кв. метрів, 

площа земельної ділянки       -   0,4829  гектарів 

загальна площа житлового будинку 455,7 кв. метрів 

кількість квартир              - 

Вартість основних фондів: 

первісна вартість 185 899,80 гривень 

залишкова вартість 59 929,80 гривень 

 

2.2. Приміщення гаражу (літера Г; Д; И), інвентарний номенклатурний 

номер 10310002           
                                          (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Миколи Левитського, 71/24 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію 1992 рік 

будівельний об’єм (загальний) -  2576 куб. метрів 

площа забудови (загальна) -  639,40 кв. метрів 

площа земельної ділянки          -   0,4829  гектарів 
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загальна площа житлового будинку 528,0 кв. метрів 

кількість квартир          - 

Вартість основних фондів: 

первісна вартість 720 781,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

 

2.3. Приміщення котельні (літера К; К1), інвентарний (номенклатурний 

номер) 10310003              

                                                        (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Миколи Левитського, 71/24 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1963 рік 

будівельний об’єм (загальний)  - 984 куб. метрів 

площа забудови (загальна) -  202,9 кв. метрів 

площа земельної ділянки          -     гектарів 

загальна площа житлового будинку 169,9 кв. метрів 

кількість квартир                -  

Вартість основних фондів: 

первісна вартість 6 580,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

  

3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить  

3.1. Автомобіль ВАЗ 210700N  

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Кропивницького, 22 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 



 5 

інвентарний номенклатурний номер 10510001 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер ВА 03-92 АМ 

марка ВАЗ 

модель 210700N 

номер шасі ХТА21070082744258 

рік випуску 2008 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 28 625,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 28 625,00  гривень 

 

3.2. Автомобіль Москвич 21412 N  

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Кропивницького, 22 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10510002 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер ВА 96-28 АВ 

марка Москвич 

модель 21412 N 

номер шасі ХТВ214120L05842187694 

рік випуску 1990 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 11 631,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 11 631,00  гривень 
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3.3. Автомобіль Таврія 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Кропивницького, 22 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10510003 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер ВА 00-75 АТ 

марка Таврія 

модель - 

номер шасі ХТЕ110206Р0177584 

рік випуску 1993 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 18 809,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 18 809,00  гривень 

 

3.4. Автомобіль ЗАЗ 11021 N  

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Кропивницького, 22 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10510004 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер ВА 96-25 АВ 

марка ЗАЗ 
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модель 11021 N 

номер шасі ХТЕ110210N0150533 

рік випуску 1992 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 17 659,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 17 659,00  гривень 

 

3.5. Автомобіль Таврія  

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Кропивницького, 22 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10510005 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер ВА 60-14 АР 

марка Таврія 

модель - 

номер шасі ХТЕ110206РО177392 

рік випуску 1993 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 3 310,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 3 310,00  гривень 

 

3.6. Автомобіль Нива (ВАЗ 21213)  

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Кропивницького, 22 

 (повне найменування, місцезнаходження та 
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ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10510006 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер ВА 54-21 АС 

марка Нива 

модель ВАЗ 21213 

номер шасі ХТА21213051784602 

рік випуску 2005 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 33 545,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 33 545,00  гривень 

 

3.7. Автомобіль Нива (ВАЗ 2121)  

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Кропивницького, 22 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10510007 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер ВА 05-73 АН 

марка Нива 

модель ВАЗ 2121 

номер шасі ХТА212100М0812218 

рік випуску 1990 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 12 144,00 гривень 
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залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 12 144,00  гривень 

 

3.8. Автомобіль Нива (ВАЗ 2121)  

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Кропивницького, 22 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10510009 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер ВА 05-76 АН 

марка Нива 

модель ВАЗ 2121 

номер шасі ХТА212100М0844271 

рік випуску 1991 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 16 292,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 16 292,00  гривень 

 

3.9. Автомобіль Нива (ВАЗ 2121)  

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Кропивницького, 22 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10510010 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 
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для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер ВА 69-64 АЕ 

марка Нива 

модель ВАЗ 2121 

номер шасі ХТА212100М0844659 

рік випуску 1990 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 8 479,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 8 479,00  гривень 

 

3.10. Причіп П 3,5м 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Кропивницького, 22 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10510011 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер ВА 85-04 ХХ 

марка П 3,5м 

модель - 

номер шасі - 

рік випуску 2008 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 3 008,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 3 008,00  гривень 

 

3.11. Автомобіль ВАЗ 21063  

(найменування об’єкта передачі) 
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балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Кропивницького, 22 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10510012 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер ВА 07-45 АР 

марка ВАЗ 

модель 21063 

номер шасі ХТА210630J1927436 

рік випуску 1988 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 6 717,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 6 717,00  гривень 

 

3.12. Автомобіль ВАЗ 21063  

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Кропивницького, 22 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10510013 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер ВА 96-26 АВ 

марка ВАЗ 

модель 21063 

номер шасі ХТА210630J1988189 
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рік випуску 1988 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 18 939,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 18 939,00  гривень 

 

3.13. Автомобіль ВАЗ 2121  

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Кропивницького, 22 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10510014 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер ВА 96-31 АВ 

марка ВАЗ 

модель 2121 

номер шасі ХТА210630J0607146 

рік випуску 1986 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 17 604,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 17 604,00  гривень 

 

3.14. Автомобіль Тойота Hi Ace  

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Кропивницького, 22 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 
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опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10510015 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер ВА 07-46 АР 

марка Тойота 

модель Hi Ace 

номер шасі JT141LНА400008360 

рік випуску 1997 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 39 748,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 39 748,00  гривень 

 

3.15. Автомобіль ВАЗ 210740  

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Кропивницького, 22 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10510017 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер ВА 97-33 АК 

марка ВАЗ 

модель 210740 

номер шасі ХТА21074082741111 

рік випуску 2008 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 28 967,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 28 967,00  гривень 
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3.16. Автомобіль ЗАЗ  Sens  

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 

м. Кіровограда»,  

25006, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Кропивницького, 22 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 38802559 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10510018 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер ВА 0728 ВН 

марка ЗАЗ 

модель Sens 

номер шасі Y6DTF698KG0337724 

рік випуску 2015 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 175 000,00 гривень 

залишкова вартість 23 333,33 гривень 

знос 151 666,67  гривень 

 

  4. Інші відомості: 

 

На території комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда» розміщено незавершене будівництво             

(літера Л) (гаражі, які є частиною об’єкту «Будівництво молочної кухні на 

2500 порцій на добу», вул. Миколи Левитського, 71/24, згідно авізо 

від 01.02.2006 № 28 (рішення Кіровоградської міської ради від 28.12.2005 

№ 754), яке не введено в експлуатацію, інвентарний номенклатурний номер 

14110001, балансова вартість якого 161 400,00 тис. грн. 

У технічному паспорті на комплекс будівель  комунального закладу 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» окрім 

зазначеного нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного 

майна зазначено: оглядові ями (літери г; г1; г2; д; и) з цегли керамічної, підлоги 

бетонної, площа забудови (загальна) 24,2 кв. метрів; навіс (літера З) шиферний, 

будівельний об’єм (загальний) 86 куб. метрів, площа забудови 28,8 кв. метрів; 

підсобні приміщення (літера М), будівельний об’єм 225 куб. метрів, площа 

забудови (загальна) 56,2 кв. метрів; ґанок, ґанок з пандусом (літера г; г1; п) 

бетонні; вимощення, огорожі (літера І; №1) асфальтобетон, з/б плити, метал. 
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Передається комп’ютерна техніка загальною вартістю 985 126,00 грн 

(додаток 1).    

  

5. Пропозиції комісії  

Затвердити передавальний акт майна з балансу комунального закладу       

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда” на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Міської ради міста 

Кропивницького». 

 

6. Разом з об’єктом передається технічна документація (в 1 прим.): 

- копія технічного паспорта на комплекс будівель по вул. Левитського, 71/24 

виготовленого  приватним підприємством „СЕРВІСІНВЕСТ” станом на 

27.01.2017 на 17 арк.; 

- копія технічного звіту про земельно-кадастрові роботи для розробки 

проекту відведення земель на 14 арк.; 

- копія довідки про належність нерухомого майна від 31.10.2013                           

№ 1321/17-у на 1 арк. 

 

7. До передавального акта додається (в 1 прим.): 

- копія статуту  комунального закладу  «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда», затвердженого рішенням Кіровоградської 

міської ради від 04 липня 2013 № 2395 на 10 арк.; 

-  копія балансу (форма № 1) на  01.07.2018  на 3 арк.; 

- копія договору оренди індивідуально визначеного майна (нежитлового 

приміщення)  від  30.08.2013  № 27/2013 (з додатками)  на 15 арк.; 

- копія договору оренди індивідуально визначеного майна (нежитлового 

приміщення)  від  30.08.2013  № 4/2013 (з додатками)  на 12 арк.; 

- копія договору оренди індивідуально визначеного майна (нежитлового 

приміщення)  від  30.08.2013  № 01/09-2013-28 (з додатками)  на 7 арк.; 

- копія договору оренди індивідуально визначеного майна (нежитлового 

приміщення)  від  16.08.2016  № 4-16 (з додатками)  на 8 арк.; 

- копія акта приймання-передачі на 72 арк.; 

- копія договору на постачання електричної енергії від 26 січня 2018 року 

№ 1488М (з додатками) на 16 арк.; 

- копія договору про надання послуг з централізованого питного 

водопостачання та водовідведення від 07 листопада 2013 року № 6/736 

(з додатками) на 10 арк.; 

- копія договору на постачання природного газу від 16 січня 2018 року 

№ Б1-18-0052 (з додатками) на 5 арк.; 
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- копія договору розподілу природного газу від 26 січня 2016 року № 12 

(з додатками) на 24 арк. 

 

 

 

Голова комісії:           ____________________       Л.А.Свириденко  
 

Заступник                             

голови комісії             ___________________        С.В.Заїка  
 

Члени комісії              ___________________        Ю.С.Берегова  

                                                                                          

___________________ В.В.Данова 
 

___________________ М.С.Іщенко 
 

___________________ С.О.Козирєва 
 

___________________ А.В.Осика 
 

___________________ А.С.Пасенко 
  

___________________ С.О.Яковченко  
 


