
 

 

                         МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

          П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

від 07 травня 2019 року                                                                                  № 2484 

 

Про затвердження  

передавального акта  

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтями 26, 59, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 107 

Цивільного кодексу України, Положенням про порядок списання та передачі 

майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста 

Кіровограда, затвердженим рішенням міської ради від 11 грудня 2012 року                  

№ 2099, рішенням Міської ради міста Кропивницького від 06 вересня 2018 року 

№ 1813 «Про реорганізацію державного закладу «Спеціалізована медико-

санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України» шляхом 

перетворення у комунальний заклад «Медико-санітарна частина                                          

м. Кропивницького», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити передавальний акт майна з балансу державного закладу 

«Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я 

України» на баланс комунального закладу «Медико-санітарна частина                                

м. 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 

 

 

Марина Кривенко 24 45 11   

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

рішенням Міської ради  

міста Кропивницького 

від 07 травня 2019 року № 2484 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
 

 Комісія утворена відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 06 вересня 2018 року № 1813 «Про реорганізацію державного 

закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони 

здоров'я України» шляхом перетворення у комунальний заклад «Медико-

санітарна частина м. Кропивницького» у складі: 
 

Голова комісії - начальник управління охорони 

здоров'я Міської ради міста Кропивницького  

- МАКАРУК 

Оксана Олександрівна 
реєстраційний номер облікової 

картки платника податків (далі  

РНОКПП) 2658412187 

   

Заступник голови комісії головний - 

спеціаліст-юрист фінансово-економічного 

відділу управління охорони здоров'я Міської 

ради міста Кропивницького 

- ЯКОВЧЕНКО  

Сергій Олександрович 

РНОКПП - 3361500994 

 

Члени комісії: 
 

  

начальник фінансово-економічного відділу – 

головний бухгалтер управління охорони 

здоров’я Міської ради міста Кропивницького 

- ПОТОЦЬКА  

Любов Григорівна 

РНОКПП - 2266106800 
   

головний спеціаліст фінансово-економічного 

відділу управління охорони здоров'я Міської 

ради міста Кропивницького 

- КРИВЕНКО  

Марина Вікторівна 

РНОКПП - 2803913321 
   

головний спеціаліст контрольної служби  

Міської ради міста Кропивницького 

- БАЛЕНКО 

Наталія Миколаївна 

РНОКПП - 2756316120 
   

начальник ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України»  
 

- БАРКОВ 

Олександр Васильович 

РНОКПП – 2168504112  
   

бухгалтер, голова первинної профспілкової 

організації ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України»  

- ЖИВОТОВСЬКА  

Галина Анатоліївна 

РНОКПП - 2337648321 
   

головна медична сестра, голова первинної 

профспілкової організації СООП                            

ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України» 

- ПОЛЯКОВА  

Світлана Василівна 

РНОКПП - 2365403926 
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юрисконсульт ДЗ «СМСЧ № 19 МОЗ України»  - КОВАЛЬОВА  

Галина Костянтинівна 

РНОКПП – 2911116745 

   

головний спеціаліст відділу орендних відносин 

та формування комунального майна управління 

комунальної власності Міської ради міста 

Кропивницького 

- ПАСЕНКО 

Алла Сергіївна 

РНОКПП - 3150225089 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

25004, м. Кропивницький, вул. Салганні піски, 14 

належить державному закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 

Міністерства охорони здоров'я України», 
        (найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається комунальному закладу «Медико-санітарна частина                                          

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

 

Комісія установила: 

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

будівля поліклініки, лікарняний корпус на 200 ліжок, корпус А і Б з 

харчоблоком, гаражі-склади, будівля кисневої, котельня, склад 
(перелік облікових одиниць згідно з балансом) 

Загальні відомості: 

Загальна площа будівель та споруд (пооб’єктно) будівля поліклініки, 

лікарняний корпус на 200 ліжок, корпус А і Б з харчоблоком, гаражі-склади, 

будівля кисневої, котельня, склад  - 12 786,8 кв. метрів 

площа земельної ділянки 4,9334 гектарів 

загальна площа житлового будинку 12 786,8 кв. метрів 

кількість квартир ____________-_______________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 8 823,363 тис. гривень 

залишкова вартість 2 849,668 тис. гривень 

2. До складу нерухомого майна, що передається, належить:  

Будівля поліклініки (літера А, А1), інвентарний номенклатурний номер 

10308836 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України», 25004, м. Кропивницький, вул. Салганні піски, 14 

ЄДРПОУ 23227054 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 
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Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1975 рік 

будівельний об’єм (загальний) 13 364 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 1481,7 кв. метрів 

площа земельної ділянки ______-_____ гектарів 

загальна площа житлового будинку 2 731,6 кв. метрів 

кількість квартир ______-_______ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 698,456 тис. гривень 

залишкова вартість 180,171 тис. гривень 

 

Лікарняний комплекс на 200 ліжок, корпуси А і Б з харчоблоком 

інвентарний номенклатурний номер 10317786, у тому числі: будівля 

головного корпусу (літера ББ1б); будівля дитячого відділення  (літера 

ВВ1); будівля харчоблоку (літера ЛЛ1) 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України», 25004, м. Кропивницький, вул. Салганні піски, 14 

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1985 рік 

будівельний об’єм (загальний) 48 352 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 6 582,5 кв. метрів 

площа земельної ділянки _______-_____гектарів 

загальна площа житлового будинку 9 347,4 кв. метрів 

кількість квартир _______-_______ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 7 864,136 тис. гривень 

залишкова вартість 2 509,838 тис. гривень 
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Будівля кисневої (будівля для зберігання кисню (літера М), інвентарний 

номенклатурний номер 10301555 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України», 25004, м. Кропивницький, вул. Салганні піски, 14 

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1975 рік 

будівельний об’єм (загальний) не встановлено 

площа забудови (загальна) 37,8 кв. метрів 

площа земельної ділянки _________-_____ гектарів 

загальна площа житлового будинку 18,9  кв. метрів 

кількість квартир ________-_______ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 8,959 тис. гривень 

залишкова вартість 5,486 тис. гривень 

 

Котельня (будівля котельні (літера Г), інвентарний номенклатурний номер 

10301552 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України», 25004, м. Кропивницький, вул. Салганні піски, 14 

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1975 рік 

будівельний об’єм (загальний) 567,0 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 157,5 кв. метрів 

площа земельної ділянки ___________-_________гектарів 

загальна площа житлового будинку 137,9 кв. метрів 

кількість квартир ___________-________ 
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Вартість основних фондів: 

відновна вартість 7,261 тис. гривень 

залишкова вартість 4,447 тис. гривень 

 

Склад (будівля складу (літера З), інвентарний номенклатурний номер 

10301554 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України», 25004, м. Кропивницький, вул. Салганні піски, 14 

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1975 рік 

будівельний об’єм (загальний) 174,0 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 50 кв. метрів 

площа земельної ділянки ______-______ гектарів 

загальна площа житлового будинку 40,8 кв. метрів 

кількість квартир ________-_______ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 14,364 тис. гривень 

залишкова вартість 8,797 тис. гривень 

Гаражі-склади (будівлі гаражів-складів (літера КК1) інвентарні 

номенклатурні номери І - 10301556 та ІІ - 10301557 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України», 25004, м. Кропивницький, вул. Салганні піски, 14 

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1975 рік 

будівельний об’єм (загальний) __-___ 

площа забудови (загальна) 649,6 кв. метрів 

 



6 

 

площа земельної ділянки ____-_____гектарів 

загальна площа житлового будинку 510,2  кв. метрів 

кількість квартир _______-_______ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 230,186 тис. гривень (у тому числі І - 159,144 тис. грн та 

ІІ - 71,042 тис. грн) 

залишкова вартість 140,929 тис. гривень (у тому числі І – 97,435 тис. грн та 

ІІ – 43,494 тис. грн). 

3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належать  
 

Автомобіль ВАЗ 21070 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства 

охорони здоров'я України», 25004, м. Кропивницький, вул. Салганні піски, 14 

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна  

інвентарний номенклатурний номер 10501576 

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер ВА 5719 АЕ 

марка ВАЗ 

модель 210700 20 

номер шасі ХТА 21070062441402 

рік випуску 2006 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 26 541,0 гривень 

залишкова вартість 0 гривень 

        знос 26 541,0 гривень. 

Вбиральня (убиральня (літера Ж)  
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна                  

частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України», 25004,                                        

м. Кропивницький,  вул.  Салганні піски, 14, ЄДРПОУ 23227054 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 
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опис майна  

інвентарний номенклатурний номер 10301553, фундамент – бетонний, стіни – 

бетоннні, покрівля – рулонна, підлога - бетонна 
                 

(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 2 024,0 гривень 

залишкова вартість 1 244,0 гривень 

знос 780,0 гривень 

Огорожа (літера N)  

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина 

№ 19 Міністерства охорони здоров'я України», 25004, м. Кропивницький,                      

вул. Салганні піски, 14 

(повне найменування, місцезнаходження та 

                       ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна  

інвентарний номенклатурний номер 10301558, фундамент – бетонний, покрівля 

– металева сітка 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 17 814,0 гривень 

залишкова вартість 5 560,0 гривень 

знос 12 254,0 гривень 

 

4. Інші відомості: 

Передається: комп’ютерна техніка загальною вартістю 35 441,00 гривень, 

дебіторська та кредиторська заборгованість (переліки додаються). 

  

5. Пропозиції комісії  

Згідно з рішенням Міської ради міста Кропивницького від 06 вересня                             

2018 року № 1813 «Про реорганізацію державного закладу «Спеціалізована 

медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України» шляхом 

перетворення у комунальний заклад «Медико-санітарна частина                                                  

м. Кропивницького» затвердити передавальний акт. 
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6. Разом з об’єктом передається технічна документація (в 1 прим.): 

- технічний паспорт на комплекс будівель по вул. Салганні піски, 14, 

виготовлений  обласним  комунальним  підприємством  «Кіровоградське  

обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» станом на 10.10.2016 року 

(витяг без креслень) на 25 арк.; 

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності на 1 арк. 

7. До акта приймання-передачі додається (в 1 прим.): 

-  інвентаризаційні описи та звіряльні відомості на 164 арк.; 

-  копія балансу (форма № 1)  станом на 01.01.2019 року на 2 арк.; 

-  перелік комп’ютерної техніки на 1 арк.; 

-  реєстр дебіторської та кредиторської заборгованості на 5 арк. 

 

 

 

Голова комісії:                                                         О.МАКАРУК 
 

Заступник  

голови комісії                                                           С.ЯКОВЧЕНКО 
 

Члени комісії                                                            О.БАРКОВ 

                                                                                          

 ___________________ Л.ПОТОЦЬКА 

___________________ М.КРИВЕНКО 

___________________ Н.БАЛЕНКО 

___________________ Г.ЖИВОТОВСЬКА 

___________________ С.ПОЛЯКОВА 

___________________ Г.КОВАЛЬОВА 

___________________ А.ПАСЕНКО 

 


