
ПРОЕКТ № 3101 

 

 

 

 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 

 

від  «___»______ 2019 року                                                                       № _____ 

 

Про   затвердження  передавального 

акта (Комунальний заклад 

«Кіровоградська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги») 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України,                            

статтею 107 Цивільного кодексу України, статтями 59, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 19 березня 2019 року № 2436 «Про припинення 

комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 

допомоги» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації 

комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 

допомоги», 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 

 

 

 

 
Сергій Яковченко 22 16 14 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішення Міської ради  

міста Кропивницького 

від «__»______ 2019 року № ____ 
 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
 

Комісія, утворена відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 березня 2019 року № 2436 «Про припинення 

комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 

допомоги» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство», у складі: 

 

Голова комісії - головний лікар комунального 

закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги» 

 

- ІВАНОВ 

Руслан Петрович 

реєстраційний номер 

облікової картки  платника 

податків  

(далі – РНОКПП) -   

 

Заступник  голови комісії - заступник головного 

лікаря комунального закладу «Кіровоградська 

міська лікарня швидкої медичної допомоги» 

 

- СКОРОХОД  

Валерій Семенович 

РНОКПП -   

  

Члени комісії: 

  

Головний спеціаліст відділу представництва 

інтересів в судах юридичного управління Міської 

ради міста Кропивницького 

 

- БАРДИШ 

Євгеній Миколайович 

РНОКПП -   

 

заступник головного лікаря з організаційно-

методичної роботи комунального закладу 

«Кіровоградська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги» 

 

- БОНДАР 

Олена Олегівна 

РНОКПП -   

 

головний спеціаліст спецбюджетного відділу 

управління комунальної власності Міської ради 

міста Кропивницького 

 

- ІЩЕНКО 

Олена  Яківна 

РНОКПП - 

головний бухгалтер комунального закладу 

«Кіровоградська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги» 

 

- КРУГЛОВА 

Катерина Валентинівна 

РНОКПП - 

Начальник  фінансово –  економічного відділу – 

головний бухгалтер управління охорони здоров’я  

Міської ради міста Кропивницького 

 

- 

 

 

 

ПОТОЦЬКА 

Любов Григорівна 

РНОКПП - 



2 

 

 заступник головного лікаря з технічних питань 

комунального закладу «Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги» 

- ФІЛІППОВ 

Олександр Володимирович 

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 «Кіровоградська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги» перед кредиторами, дебіторами, усі права та 

обов’язки, а також всі активи і пасиви комунального «Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги» переходять до правонаступника – 

комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня швидкої 

медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького». 
 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

м. Кропивницький, вул. Короленка, 56         
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 
 

передається комунальному некомерційному підприємству «Міська 

лікарня швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького» 
             (найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 
 

 

Голова комісії :           ___________________        Р.П. Іванов 
 

Заступник                             

голови комісії             ___________________        В.С. Скороход 
 

Члени комісії              ___________________        Є.М. Бардиш  

 

                                                                                       

___________________ 

 

О.О. Бондар 

 

___________________ О.Я.Іщенко 
 

___________________ К.В. Круглова 
 

___________________ Л.Г. Потоцька 
 

___________________ О.В. Філіппов 
 

___________________ 
 

_______________________     

 

С.О.Яковченко 
 

 



Доопрацьовано 20.06.2019 

ПРОЕКТ № 3101 

 

 

 

 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 

 

від  «___»______ 2019 року                                                                       № _____ 

 

Про   затвердження  передавального 

акта (Комунальний заклад 

«Кіровоградська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги») 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України,                            

статтею 107 Цивільного кодексу України, статтями 59, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 19 березня 2019 року № 2436 «Про припинення 

комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 

допомоги» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації 

комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 

допомоги», 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 

 

 

 

 



Сергій Яковченко 22 16 14 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішення Міської ради  

міста Кропивницького 

від «__»______ 2019 року № ____ 
                                             

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ  АКТ 
 

    Комісія,утворена відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 19 березня 2019 року 2436 «Про припинення Комунального закладу 

«Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» шляхом 

перетворення (реорганізації ) у комунальне некомерційне підприємство» у 

складі: 

Голова комісії - головний лікар комунального 

закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги» 

 

- ІВАНОВ 

Руслан Петрович 

реєстраційний номер 

облікової картки  платника 

податків  

(далі – РНОКПП) -   

 

Заступник  голови комісії - заступник головного 

лікаря комунального закладу «Кіровоградська 

міська лікарня швидкої медичної допомоги» 

 

- СКОРОХОД  

Валерій Семенович 

РНОКПП -   

  

Члени комісії: 

  

Головний спеціаліст відділу представництва 

інтересів в судах юридичного управління Міської 

ради міста Кропивницького 

 

- БАРДИШ 

Євгеній Миколайович 

РНОКПП -   

 

заступник головного лікаря з організаційно-

методичної роботи комунального закладу 

«Кіровоградська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги» 

 

- БОНДАР 

Олена Олегівна 

РНОКПП -   

 

головний спеціаліст спецбюджетного відділу 

управління комунальної власності Міської ради 

міста Кропивницького 

 

- ІЩЕНКО 

Олена  Яківна 

РНОКПП - 

головний бухгалтер комунального закладу 

«Кіровоградська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги» 

 

- КРУГЛОВА 

Катерина Валентинівна 

РНОКПП - 

Начальник  фінансово –  економічного відділу – 

головний бухгалтер управління охорони здоров’я  

Міської ради міста Кропивницького 

- 

 

 

ПОТОЦЬКА 

Любов Григорівна 

РНОКПП - 



заступник головного лікаря з технічних питань 

комунального закладу «Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги» 

- ФІЛІППОВ 

Олександр Володимирович 

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, склали цей акт про те, що 

всі зобов'язання комунальний заклад «Кіровоградська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги» перед кредиторами, дебіторами, усі права та обов'язки, а 

також всі активи і пасиви комунального закладу «Кіровоградська 

міська лікарня швидкої медичної допомоги» переходять до правонаступника 

комунального некомерційного підприємства « Міська лікарня швидкої 

медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького. 

 

   Об'єкт передачі розміщений за адресою: 

25005, м. Кропивницький  , вул. Короленко, буд. 56 належить    

комунальному закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної 

допомоги»  
      ( найменування підприємства, установи та організації, що передає)  

передається комунальному некомерційному підприємству «Міська лікарня  

швидкої медичної допомоги» Міської ради міста Кропивницького 
      ( найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

 

Комісія установила:  

балансоутримувач  комунальний заклад «Кіровоградська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги» 

25005, м. Кропивницький, вул. Короленко, буд.56 

( повне найменування, місцезнаходження та 

                                   ЄДРПОУ 05493852  
                     індефікаційний код юридичної особи) 

 

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

Загальні відомості:                

           Земельна  ділянка, вул. Короленко, буд. 56 

площа – 50083 кв. м 

первісна вартість – 25377647,00 грн.           

                              Будівлі та споруди по вул. Короленко, буд. 56 

            Будівля головного корпусу 4-х поверхова, інвентарний № 10310036: 

рік побудови -  1970 рік 

площа забудови – 1236,7 кв. м 

первісна вартість – 1216004,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

            Будівля головного корпусу 2-х поверхова, інвентарний № 10310035: 



рік побудови -  1970 рік 

площа забудови – 653,14 кв. м 

первісна вартість – 173268,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

          

 

   Будівля інфекційного корпусу 2- х поверхова, інвентарний  

№ 10310037: 

рік побудови -  1970 рік 

площа забудови – 957 кв. м 

первісна вартість – 265530,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

            Будівля поліклініки, інвентарний № 10310033:  

рік побудови -  1970 рік 

площа забудови – 1584,2 кв. м 

первісна вартість – 327202,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

            Будівля поліклініки (перехід 1-но поверховий , інвентарний  

№ 10310034:  

рік побудови -  1970 рік 

площа забудови – 158,16 кв. м 

первісна вартість – 34986,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

            Будівля патологоанатомічного корпусу, інвентарний, № 10310038:  

рік побудови -  1970 рік 

площа забудови – 188,0 кв. м 

первісна вартість – 77212,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

            Будівля господарського корпусу (пральня, котельня, гараж), 

інвентарний, № 10310039:  

рік побудови -  1970 рік 

площа забудови – 935,0 кв. м 

первісна вартість – 826661,00 грн. 

залишкова вартість –327514,00 грн. 

            Будівля харчоблоку, інвентарний, № 10310040:  

рік побудови -  1970 рік 

площа забудови – 462,6 кв. м 

первісна вартість – 76283,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

            Будівля прохідної, інвентарний, № 10310041:  

рік побудови -  1970 рік 

площа забудови – 12,8 кв. м 

первісна вартість – 7500,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

               Клуб, інвентарний, № 10310031:  



рік побудови -  1996 рік 

площа забудови – 476,4 кв. м 

первісна вартість – 83087,00 грн. 

залишкова вартість – 6730,00 грн. 

           Котельня, інвентарний, № 10310058:  

рік побудови -  1978 рік 

площа забудови – 270,0 кв. м 

первісна вартість – 358716,00 грн. 

           Гараж, інвентарний, № 10310032:  

рік побудови -  1997 рік 

площа забудови – 695,0 кв. м 

первісна вартість – 1375281,00 грн. 

залишкова вартість – 215117,00 грн. 

           Гараж залізобетонний, інвентарний, № 10310016:  

рік побудови -  1993 рік 

площа забудови – 22,8 кв. м 

первісна вартість – 462,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

           Гараж залізобетонний, інвентарний, № 10310017:  

рік побудови -  1993 рік 

площа забудови – 22,8 кв. м 

первісна вартість – 462,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

           Гараж залізобетонний, інвентарний, № 10310018:  

рік побудови -  1993 рік 

площа забудови – 22,8 кв. м 

первісна вартість – 462,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

           Гараж залізобетонний, інвентарний, № 10310019:  

рік побудови -  1993 рік 

площа забудови – 22,8 кв. м 

первісна вартість – 462,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

            Гараж залізобетонний, інвентарний, № 10310020:  

рік побудови -  1993 рік 

площа забудови – 22,8 кв. м 

первісна вартість – 462,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

            Гараж залізобетонний, інвентарний, № 10310021:  

рік побудови -  1993 рік 

площа забудови – 22,8 кв. м 

первісна вартість – 462,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

             Гараж залізобетонний, інвентарний, № 10310022:  

рік побудови -  1993 рік 



площа забудови – 22,8 кв. м 

первісна вартість – 462,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

             Гараж залізобетонний, інвентарний, № 10310023:  

рік побудови -  1993 рік 

площа забудови – 22,8 кв. м 

первісна вартість – 462,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

              

 

Гараж залізобетонний, інвентарний, № 10310024:  

рік побудови -  1993 рік 

площа забудови – 22,8 кв. м 

первісна вартість – 462,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

              Гараж залізобетонний, інвентарний, № 10310025:  

рік побудови -  1993 рік 

площа забудови – 22,8 кв. м 

первісна вартість – 462,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

           Гараж залізобетонний, інвентарний, № 10310026:  

рік побудови -  1993 рік 

площа забудови – 22,8 кв. м 

первісна вартість – 462,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

           Гараж залізобетонний, інвентарний, № 10310027:  

рік побудови -  1993 рік 

площа забудови – 22,8 кв. м 

первісна вартість – 462,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

           Гараж залізобетонний, інвентарний, № 10310028:  

рік побудови -  1993 рік 

площа забудови – 22,8 кв. м 

первісна вартість – 462,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн                  

           Гараж залізобетонний, інвентарний, № 10310029:  

рік побудови -  1993 рік 

площа забудови – 22,8 кв. м 

первісна вартість – 462,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн                  

           Гараж залізобетонний, інвентарний, № 10310030:  

рік побудови -  1993 рік 

площа забудови – 22,8 кв. м 

первісна вартість – 462,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн                  



           Гараж  металевий, інвентарний, № 10310042:  

рік побудови -  1988 рік 

площа забудови – 17,82 кв. м 

первісна вартість – 1265,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн                            

         Гараж  металевий, інвентарний, № 10310043:  

рік побудови -  1988 рік 

площа забудови – 17,82 кв. м 

первісна вартість – 1708,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

          

 

Гараж  металевий, інвентарний, № 10310044:  

рік побудови -  1988 рік 

первісна вартість – 1708,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

         Гараж  металевий, інвентарний, № 10310045:  

рік побудови -  1988 рік 

площа забудови – 17,82 кв. м 

первісна вартість – 1708,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

         Гараж  металевий, інвентарний, № 10310046:  

рік побудови -  1988 рік 

площа забудови – 17,82 кв. м 

первісна вартість – 1708,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

        Гараж  металевий, інвентарний, № 10310047:  

рік побудови -  1988 рік 

площа забудови – 17,82 кв. м 

первісна вартість – 1708,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

        Гараж  металевий, інвентарний, № 10310048:  

рік побудови -  1988 рік 

площа забудови – 17,82 кв. м 

первісна вартість – 1708,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

        Гараж  металевий, інвентарний, № 10310049:  

рік побудови -  1988 рік 

площа забудови – 17,82 кв. м 

первісна вартість – 1708,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

         Гараж  металевий, інвентарний, № 10310050:  

рік побудови -  1988 рік 

площа забудови – 17,82 кв. м 

первісна вартість – 1708,00 грн.  



залишкова вартість – 0,00 грн. 

         Гараж  металевий, інвентарний, № 10310051:  

рік побудови -  1988 рік 

площа забудови – 17,82 кв. м 

первісна вартість – 1708,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

         Гараж  металевий, інвентарний, № 10310052:  

рік побудови -  1988 рік 

площа забудови – 17,82 кв. м 

первісна вартість – 1708,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

         Гараж  металевий, інвентарний, № 10310053:  

рік побудови -  1988 рік 

площа забудови – 17,82 кв. м 

первісна вартість – 1708,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

         Гараж  металевий, інвентарний, № 10310054:  

рік побудови -  1988 рік 

площа забудови – 17,82 кв. м 

первісна вартість – 1708,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн 

         Гараж  металевий, інвентарний, № 10310055:  

рік побудови -  1988 рік 

площа забудови – 17,82 кв. м 

первісна вартість – 1708,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн 

         Гараж  металевий, інвентарний, № 10310056:  

рік побудови -  1988 рік 

площа забудови – 17,82 кв. м 

первісна вартість – 1708,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн 

         Гараж № 9, інвентарний, № 10310059:  

рік побудови -  2012 рік 

площа забудови – 12,046 кв. м 

первісна вартість – 3500,00 грн.  

залишкова вартість – 2652,00 грн 

         Гараж № 10, інвентарний, № 10310060:  

рік побудови -  2012 рік 

площа забудови – 12,375 кв. м 

первісна вартість – 3865,00 грн.  

залишкова вартість – 2933,00 грн. 

         Зварювальний цех, інвентарний, № 10310015:  

рік побудови -  2008 рік 

площа забудови – 18,0 кв. м 

первісна вартість – 7656,00 грн.  



залишкова вартість – 3441,00 грн. 

        Фідерна лінія, інвентарний № 10330007:  

рік побудови -  1970 рік 

протяжністю – 6,5 м 

первісна вартість – 795,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн.                                                                                                                                                             

        Телефонна кабельна  лінія, інвентарний № 10330008:  

рік побудови -  1970 рік 

первісна вартість – 6490,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн.                                                                                                                                                                       

         Зовнішня каналізація, інвентарний № 10330009:  

рік побудови -  1970 рік 

первісна вартість – 26748,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн.                                                                                                                                                                       

        

 

       Зовнішній водопровід, інвентарний № 10330010:  

рік побудови -  1970 рік 

первісна вартість – 31566,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

         Теплові мережі всередині двору, інвентарний № 10330011:  

рік побудови -  1970 рік 

первісна вартість – 89809,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

          Асфальто – бетонна дорога, інвентарний № 10330012:  

рік побудови -  1970 рік 

первісна вартість – 58350,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

           Високовольтна кабельна лінія, інвентарний № 10330013:  

рік побудови -  1970 рік 

первісна вартість – 30482,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 гр 

           Низьковольтна  лінія, інвентарний № 10330015:  

рік побудови -  1970 рік 

первісна вартість – 19241,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

           Димова труба від котельні, інвентарний № 10330014:  

рік побудови -  1970 рік 

висота – 30 м 

первісна вартість – 46351,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

           Будівля трансформаторної підстанції, інвентарний № 10330016:  

площа забудови – 58,00 кв. м 

рік побудови -  1970 рік 

первісна вартість – 19241,00 грн.  



залишкова вартість – 0,00 грн. 

            Площадка з бетону, інвентарний № 10330017:  

площа забудови – 108,06 кв. м 

рік побудови -  1970 рік 

первісна вартість – 8136,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

              Пожежне водоймище, інвентарний № 10330018:  

рік побудови -  1970 рік 

первісна вартість – 15515,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

      Тунель пішохідний (підземний перехід) , інвентарний  

№ 10330019: 

площа забудови – 210,7 кв. м  

рік побудови -  1970 рік 

первісна вартість – 33530,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 
          

 

 

   Мийка для миття автомашин, інвентарний № 10330020: 

площа забудови – 48 кв. м  

рік побудови -  1999  рік 

первісна вартість – 2147,00 грн.  

залишкова вартість – 152,00 грн. 

           Огорожа лікарні, інвентарний № 10330021: 

протяжністю – 725,57 п / м 

рік побудови -  2000  рік 

первісна вартість – 282959,00 грн.  

залишкова вартість – 43859,00 грн 

           Яма біологічних відходів, інвентарний № 10330038: 

площа забудови – 15,0  кв. м 

рік побудови -  2002  рік 

первісна вартість – 6416,00 грн.  

залишкова вартість – 1615,00 грн. 

             Підземне заглиблене приміщення, інвентарний № 10330040: 

площа забудови – 114,0  кв. м 

рік побудови -  2005  рік 

первісна вартість – 28207,00 грн.  

залишкова вартість – 11287,00 грн. 

            Дерев'яна сторожка, інвентарний № 10330042: 

площа забудови – 16,2  кв. м 

рік побудови -  2005  рік 

первісна вартість – 352,00 грн.  

залишкова вартість – 88,00 грн. 

             Склад  для зберігання довгомірів, інвентарний № 10310057: 



площа – 14,4 куб. м 

рік побудови -  1990 рік 

первісна вартість – 2233,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

             Майданчик з фігурних елементів мощення , інвентарний  

№ 10330048:                       

площа забудови – 118,76  кв. м 

рік побудови -  2017  рік 

первісна вартість – 25560,00 грн.  

залишкова вартість – 23640,00 грн. 

             Доріжка пішохідна , інвентарний № 10330049: 

площа забудови – 49,785  кв. м 

рік побудови -  2018  рік 

первісна вартість – 9900,00 грн.  

залишкова вартість – 9900,00 грн. 
 

Будівлі та споруди, що належать комунальному закладу                     

«Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» 

        26244 с. Оникієве Кіровоградська обл. Маловисківський  р-н,  

                                         вул. Механізаторів, 14   
 

             Гараж тракторний, інвентарний № 10310001: 

площа забудови – 270  кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 59064,00 грн.  

залишкова вартість – 3331,00 грн. 

               Службові та пральні приміщення, інвентарний № 10310002: 

площа забудови – 563,3 кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 47964,00 грн.  

залишкова вартість – 2706,00 гр 

                П'ятиповерховий гуртожиток , інвентарний № 10310003: 

площа забудови – 2478,0 кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 308854,00 грн.  

залишкова вартість – 17448,00 грн. 

              Майстерня, інвентарний № 10310004: 

площа забудови – 442,9, кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 48564,00 грн.  

залишкова вартість – 2737,00 грн. 

               Спортзал, інвентарний № 10310005: 

площа забудови – 824,0 кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 33984,00 грн.  



залишкова вартість – 1930,00 грн. 

                 Учбовий корпус 3-х поверховий , інвентарний № 10310006: 

площа забудови – 2181,0 кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 203458,00 грн.  

залишкова вартість – 11507,00 грн. 

                   Учбовий корпус одноповерховий , інвентарний №10310007: 

площа забудови – 600,4 кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 63312,00 грн.  

залишкова вартість – 3581,00 грн. 

                  Склад для зберігання нафтопродуктів , інвентарний №10310008: 

площа забудови – 600,4 кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 63312,00 грн.  

залишкова вартість – 3581,00 грн. 
 

                  Їдальня, інвентарний №10310009: 

площа забудови – 475,0 кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 59491,00 грн.  

залишкова вартість – 3368,00 грн. 

              Гуртожиток №1, інвентарний №10310011: 

площа забудови – 1055,5, кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 53676,00 грн.  

залишкова вартість – 3032,00 грн. 

              Тир, інвентарний №10310012: 

площа забудови – 19597,0 кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 19597,00 грн.  

залишкова вартість – 1115,00 грн. 

               Складські приміщення, інвентарний №10310013: 

площа забудови – 280,9 кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 22798,00 грн.  

залишкова вартість – 1287,00 грн. 

              Електростанція - кузня, інвентарний №10330022: 

площа забудови – 147,3 кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 2100,00 грн.  

залишкова вартість – 31,00 грн. 

                Кочегарка, інвентарний №10330023: 

площа забудови – 25,5 кв. м 

рік побудови -  1998  рік 



первісна вартість – 1752,00 грн.  

залишкова вартість – 35,00 грн. 

                Водомаслонагрійка, інвентарний №10330024: 

площа забудови – 29,1 кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 2400,00 грн.  

залишкова вартість – 40,00 грн. 

                 Льох прибудова їдальні, інвентарний №10330025: 

площа забудови – 95,6 кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 95,6,00 грн.  

залишкова вартість – 14,00 грн. 

               Туалетна гуртожитку, інвентарний №10330026: 

площа забудови – 21,0 кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 929,00 грн.  

залишкова вартість – 14,00 грн. 

 

               Котельня, інвентарний №10330027: 

площа забудови – 122,3 кв. м 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 5454,00 грн.  

залишкова вартість – 314,00 грн. 

               Криниця, інвентарний №10330028: 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 1096,00 грн.  

залишкова вартість – 8,00 грн. 

              Криниця, інвентарний №10330029: 

рік побудови -  1998  рік 

первісна вартість – 822,00 грн.  

залишкова вартість – 18,00 грн. 

              Автодорога, інвентарний №10330031: 

первісна вартість – 16168,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

              Водонапірна башта (цегляна), інвентарний №10330032: 

50 куб.м 

первісна вартість – 30775,00 грн.  

залишкова вартість – 515,00 грн. 

                 Водонапірна башта (металева), інвентарний №10330033: 

50 куб. м 

первісна вартість – 30775,00 грн.  

залишкова вартість – 515,00 грн. 

                 Свердловина з насосною станцією, інвентарний № 10330034: 

глибина – 120 м 

первісна вартість – 435,00 грн.  



залишкова вартість – 5,00 грн. 

                  Повітряна лінія, інвентарний  № 10330035: 

первісна вартість – 6635,00 грн.  

залишкова вартість – 0,00 грн. 

                 Баня, інвентарний  № 10330041: 

первісна вартість – 312,00 грн.  

залишкова вартість – 129,00 грн. 

                 Тік, інвентарний  № 10330044: 

первісна вартість – 32908,00 грн.  

залишкова вартість – 11852,00 грн. 

 Передаються будівлі та споруди на загальну суму: 

первісна вартість – 6657047,00 грн.  

залишкова вартість – 714879,00 грн.  

 

2.До складу іншого окремо індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить: 

          Автомобіль УАЗ -3962, інвентарний № 10510001: 

швидка мед. допомога 

реєстраційний № 041-90 ОМ 

номер шасі 37410020143652 

номер кузова 22060020214732 

рік випуску 2002 

первісна вартість – 27519,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн.    

          Санітарний автомобіль VOLKSWAGEN , інвентарний № 10510002: 

спец. медична допомога  

реєстраційний № 058-11 ОМ 

номер кузова ЦМ2ZZZ070zWH05862  

рік випуску 1998 

первісна вартість – 37472,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

          Вантажний автомобіль ГАЗ-52, інвентарний № 10510010: 

реєстраційний № 076-59 ОН  

рік випуску 1961 

первісна вартість – 2000,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

          Автомобіль   Хай – Ейс Тойота , інвентарний № 10510704: 

вантажно - пасажирський 

реєстраційний № 008 - 00 ОМ 

номер кузова, шасі 400008603  

рік випуску 1997 

первісна вартість – 39748,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

          Автомобіль Хай – Ейс Тойота , інвентарний № 10510708: 

реєстраційний № 007-50 ОМ 



номер кузова, шасі - 46215  

рік випуску 1997 

первісна вартість – 36134,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн 

           Автомобіль Тойота «Ленд Круизер» , інвентарний № 10510705: 

спец. медична допомога  

реєстраційний № 007-55 ОМ 

номер кузова, шасі – JT111PJ8007010195 

рік випуску 1997 

первісна вартість – 57131,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

              Автомобіль УАЗ - 3153 , інвентарний № 10510709: 

легковий універсал 

реєстраційний № 007 - 16 ОМ 

номер кузова, шасі – ХТТ315300W0007103  

рік випуску 1998 

первісна вартість – 27902,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

           Автомобіль УАЗ - 452, інвентарний № 10510760: 

вантажний 

реєстраційний № 50-80 ЕІС 

номер кузова, шасі – 109571 

рік випуску 1988 

первісна вартість – 8124,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

           Причіп ОДАЗ  9357, інвентарний № 10510680: 

рік випуску 1998 

первісна вартість – 24303,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

 
 

 

        Причіп ОДАЗ  9370, інвентарний № 10510630: 

рік випуску 1989 

первісна вартість – 10407,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

             Причіп Купава, інвентарний № 10510701: 

реєстраційний № 01- 202 ОН 

рік випуску 1995 

первісна вартість – 5529,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

             Причіп Степок , інвентарний № 10510698: 

реєстраційний № 55-51 ВС 

рік випуску 1994 

первісна вартість – 721,00 грн. 



залишкова вартість – 0,00 грн. 

             Автопогрузчик , інвентарний № 10510720: 

рік випуску 1989 

первісна вартість – 13008,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

             Гідропідіймач ОПТ - 9195, інвентарний № 10510770: 

рік випуску 1990 

первісна вартість – 41212,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн. 

             Автопогрузчик , інвентарний № 10510720: 

рік випуску 1989 

первісна вартість – 13008,00 грн. 

залишкова вартість – 0,00 грн 

            Спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги, типу С на  

мед. допомога тип С (реанімобіль)  

базі автомобіля Citroen Jumper, інвентарний № 101510001: 

номер кузова, шасі – VF7YBTMFB12F78021 

рік випуску 2017 

первісна вартість – 2498000,00 грн. 

залишкова вартість – 2373100,00 грн. 

           

Передається автомобільний транспорт на загальну суму: 

первісна вартість – 2829210,00 грн.  

залишкова вартість –  2373100,00 грн.  

3. Інші відомості: 

Передається комп’ютерна техніка загальною вартістю 301209,96 грн. 

(додаток № 1 до передавального акту ) 

     4.Пропозиції комісії  

            Затвердити передавальний акт майна з балансу Комунального закладу 

«Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня швидкої 

медичної допомоги Міської ради міста Кропивницького» 

      

 

 

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

          - копія свідоцтва на право оперативного управління майном,яке належить  

комунальній власності міста рішення міськвиконкому  

         - витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки 1 арк. 

       

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

         - копія статуту  Комунального закладу «Кіровоградська міської лікарня 

швидкої медичної допомоги» ,затвердженого рішенням Кіровоградської 

міської ради від  28 липня 2009 року № 2391 зареєстрованим державним 



реєстром виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 14.12.2012 

року № 14441050007002584.; 

  

- зміни до статуту Комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги»,затвердженого рішенням Кіровоградської 

міської ради  від 16.10.2012 року № 1986 зареєстрованого державним 

реєстратором  виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  від 

14.12.2012 року № 144105007002584 

- копія балансу (форма № 1) на 01.01.2019; 

- копія Акта розмежування балансової належності електромереж  та 

експлуатаційної відповідальності сторін до Договору  про закупівлю 

електричної енергії  від  23.01.2019р. № 318М/2019  

- копія договору про надання послуг з централізованого водопостачання  

від 05.02.2019 року № 6/37/1 

- копія договору про надання послуг з централізованого водовідведення   

від 05.02.2019 року № 6/37/2 

- копію договору про надання з компенсації перетікань реактивної 

електричної енергії  від 23.01.2019 року № 318 М/Р 

- копія договору про електричну енергію  від 23.01.2019 року № 

318М/2019  

- копія акта приймання –передачі  №1  

 

Голова комісії :           ___________________        Р.П. Іванов 
 

Заступник                             

голови комісії             ___________________        В.С. Скороход 
 

Члени комісії              ___________________        Є.М. Бардиш  

 

                                                                                       

___________________ 

 

О.О. Бондар 

 

___________________ О.Я.Іщенко 
 

___________________ К.В. Круглова 
 

___________________ Л.Г. Потоцька 
 

___________________ О.В. Філіппов 
 

___________________ 
 

_______________________     

 

С.О.Яковченко 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                              Додаток№1 

                                                                                                                                                                                                                                                       до передавального акту 

                                                                                                                  Комп′ютерна техніка 

№ 
з/п 
 

Суб- 
Рахунок 
№ 

Інвентар- 
ний №  

Найменування комп′ютерної техніки,у то 
му числі монітори,процесорний блок,сис 
темний блок  

Дата введен- 
ня в експлуа- 
тацію,рік 

Кількість Балансова 
вартість,грн. 

Сума зносу на 
01.01.19р. 

Залишкова 
вартість, 
грн. 

1 1014 10480027 Ноутбук НР 6820 s Т 7250 17 2008 1 6372,00 6372,00 0 

2 1014 10480037 Комп′ютер на базі АМД К sАМЗ Atn1 2010 1 3102,00 2226,00 876,00 

3 1014  101460011 Персональний комп′ютер на базі проц. 2018 1 7852,00 455,00 7397,00 

4 1014 101460012 Ноутбук HP Laptop 2018 1 12285,00 714,00 11571,00 

5 1014 10460005 Комп′ютер в комплекті 2017 1 4000,00 1229,00 2771,00 

6 1014 10480003 Комп′ютер  з принтером 2003 1 3410,00 3410,00 0 

7 1014 10460001 Монітор LQ  LED 2015 1 2868,00 934,00 1934,00 

8 1014 10460002 Багатофункціональний пристрій 2015 1 4281,00 1396,00 2885,00 

9 1014 10460006 Комп′ютер в комплекті 2016 1 12499,00 2812,00 9687,00 

10 1014 10480005 Комп′ютер на базі Pentium IY S 775 2005 1 3804,00 3804,00 0 

11 1014 10480010 Комп′ютер Celeron 430 (VVin XP) 2007 1 3030,00 3030,00 0 

12 1014 10480011 Комп′ютер Celeron 430 (VVin XP) 2007 1 3030,00 3030,00 0 

13 1014 10480012 Комп′ютер Celeron 430 (VVin XP) 2007 1 3030,00 3030,00 0 

14 1014 10480013 Комп′ютер Celeron 430(VVin XP) 2007 1 3030,00 3030,00 0 

15 1014 10480020 Комп′ютер Prime PC Medio 80 2008 1 4034,00 4034,00 0 

16 1014 10480023 Комп′ютер Prime PC Medio 80 2008 1 4034,00 4034,00 0 

17 1014 10480024 Комп′ютер Prime PC Medio 80 2008 1 4845,00 4845,00 0 

18 1014 10480025 Комп′ютер Prime PC Medio 80 2008 1 4845,00 4845,00 0 

19 1014 10480079 Комп′ютер ПЭВА 1995 1 3300,00 3300,00 0 

20 1014 10480080  АРМ на базі РС -386 1995 1 2524,00 2524,00 0 

21 1014 10480084 Комп′ютер з принтером 2744 1 2744,00 2744,00 0 

22 1014 10480085 Комп′ютер з принтером 1996 1 3226,00 3226,00 0 

23 1014 10480086 Комп′ютер з принтером 1996 1 2876,00 2876,00 0 

24 1014 10480087 Комп′ютер Pentium 1999 1 3854,00 3854,00 0 

25 1014 10480103 Системний блок Core 2013 1 3852,00 2180,00 1672,00 



26 1014 10480104 Системний блок  Pentium 2013 1 4244,00 2112,00 2132,00 

27 1014 10480105 Системний блок  Pentium 2014 1 4244,00 2112,00 2132,00 

28 1014 10480106 Системний блок  Dual-Core G 1610 2013 1 4063,00 1831,00 2232,00 

29 1014 10480107 Системний блок  в компл.Pentium 
монітор 

2014 1 4990,00 2256,00 2734,00 

30 1014 10480108 Принтер А-4 Lazer 2014 1 2925,00 1260,00 1665,00 

31 1014 10480109 Комп′ютер персон.на базі процесор.Intei 2014 1 3766,00 1529,00 2237,00 

32 1014 10480110 Системний блок(процесор АДМ) 2014 1 4603,00 1832,00 2771,00 

33 1014 10490062 Toshiba e-Studio 
203/20/копир.прин.скан. 

2006 1 5083,00 5083,00 0 

34 1014 10490130 Копіровальний апарат Canon-1215 1995 1 4067,00 4067,00 0 

35 1014 10490173 Багатофункціональний пристрій Konica 2013 1 2995,00 1500,00 1495,00 

36 1014 101460008 Багатофункціональний пристрій Canon 2017 1 7465,00 558,00 6907,00 

37 1014 101460009 Персональний комп′ютер на базі 
проц.Intel 

2018 1 14058,96 1053,00 13005,96 

38 1014 101460010 Системний блок на базі проц.АМД в ком 2018 1 8245,00 552,00 7693,00 

39 1014 10480022 Комп′ютер PrimePC Medio 80 2008 1 4034,00 4034,00 0 

40 1014 10460003 Системний блок Новігатор Impressio 2015 1 6026,00 1906,00 4120,00 

41 1014 10480088 Системний блок АМД 2011 1 2850,00 2215,00 635,00 

42 1014 101460007 Комп′ютерʺASUSʺв комплекті 2017 1 10000,00 1000,00 9000,00 

43 1014 10480036 Ноутбук Lenovo Idea Ped G 555-3G 2010 1 4104,00 3208,00 896,00 

44 1113  Комп′ютер LG 2008 1 800,00 400,00 400,00 

45 1113  Монітор для ком′ютера Самсунг 2003 1 400,00 200,00 200,00 

46 1113  Монітор тет 19 2008 1 1090,00 545,00 545,00 

47 1113  Принтер МФУ Самсунг 2010 1 1899,00 949,50 949,50 

48 1113  Принтер Самсунг 2003 1 300,00 150,00 150,00 

49 1113  Процесор Ample 2003 1 360,00 180,00 180,00 

50 1113  Монітор 2008 1 1300,00 650,00 650,00 

51 1113  Принтер 2003 1 600,00 300,00 300,00 

52 1113  Принтер Коніка 2008 1 850,00 425,00 425,00 

53 1113  Системний блок 2013 1 1900,00 950,00 950,00 

54 1113  Комп′ютер в комплекті 2013 1 1000,00 500,00 500,00 

55 1113  Монітор 2010 1 1145,00 572,50 572,50 



56 1113  Принтер лазерний 2013 1 1289,00 644,50 644,50 

57 1113  Системний блок до ком′ютера 2003 1 300,00 150,00 150,00 

58 1113  Монітор Самсунг 2003 1 500,00 250,00 250,00 

59 1113  Принтер Canon 2003 1 200,00 100,00 100,00 

60 1113  Процесор Пентіум 2008 1 900,00 450,00 450,00 

61 1113  Багатофункціональний пристрій Canon 2006 1 1198,00 599,00 599,00 

62 1113  Багатофункціональний пристрій Canon 2017 1 4201,00 2100,50 2100,50 

63 1113  Комп′ютер ВМ486/РС 1995 1 2298,00 1149,00 1149,00 

64 1113  Комп′ютер на базі Pentium 2005 1 2492,00 1246,00 1246,00 

65 1113  Комп′ютер р-100-1 2003 1 200,00 100,00 100,00 

66 1113  Комп′ютер р-133-1 2003 1 182,00 91,00 91,00 

67 1113  Комп′ютер SGS3865x-4 2015 1 2460,00 1230,00 1230,00 

68 1113  Комп′ютер арм.на базі Sentron 2006 1 1811,00 905,50 905,50 

69 1113  Комп′ютер 2008 2 3567,00 1783,50 1783,50 

70 1113  Комп′ютер FILIPS 2017 1 6000,00 3000,00 3000,00 

71 1113  Монітор 2014 1 1697,00 848,50 848,50 

72 1113  Монітор 2014 1 1160,00 580,00 580,00 

73 1113  Монітор Філіпс 2014 1 3125,00 1562,50 1562,50 

74 1113  Монітор Ксерокс 2007 3 4035,00 2017,50 2017,50 

75 1113  Монітор LG 2008 1 660,00 330,00 330,00 

76 1113  Монітор 1-g15-500 2003 1 476,00 238,00 238,00 

77 1113  Монітор SVA 2010 1 633,00 316,50 316,50 

78 1113  Монітор TFTLG18.5 FLATRON 2013 1 1116,00 558,00 558,00 

79 1113  Монітор TET19VVF ASUS 2013 1 1008,00 544,00 544,00 

80 1113  Принтер 2013 1 1737,00 868,50 868,50 

81 1113  Принтер 2013 1 2415,00 1207,50 1207,50 

82 1113  Принтер-сканерʺSAMSUNCʺ 2019 1 3200,00 1600,00 1600,00 

83 1113  Принтер АННР 2010 1 1368,00 684,00 684,00 

84 1113  Принтер CANON 2003 1 499,00 249,50 249,50 

85 1113  Принтер CANON 2008 1 710,00 355,00 355,00 

86 1113  Принтер EPSON LX-300 2010 1 1168,00 584,00 584,00 

87 1113  Принтер EPSON LX-117 2011 1 2316,00 1158,00 1158,00 

88 1113  Принтер EPSON LX-117 2008 1 1820,00 910,00 910,00 



89 1113  Принтер CANON 2003 1 304,00 152,00 152,00 

90 1113  Принтер 2003 1 150,00 75,00 75,00 

91 1113  Принтер  2003 1 431,00 215,50 215,50 

92 1113  Принтер лазерний 2007 3 3745,00 1872,50 1872,50 

93 1113  Принтер лазерний 2018 1 3630,00 1815,00 1815,00 

94 1113  Принтер лазерний BROTHEN 2018 1 4700,00 2350,00 2350,00 

95 1113  Системний блок SENTRON 2500 2006 1 1280,00 640,00 640,00 

96 1113  Системний блок DRAIN MAGIC 2011 1 2097,00 1048,50 1048,50 

97 1113  Системний блок 2003 1 1410,00 705,00 705,00 

98 1113  Системний блок 2003 1 451,00 225,50 225,50 

99 1113  Сканер 2003 1 357,00 178,50 178,50 

100 1113  Факс Панасонік 2004 1 881,00 440,50 440,50 

101 1113  Комп′ютер в комплекті 2008 1 900,00 450,00 450,00 

102 1113  Принтер 2004 1 550,00 275,00 275,00 

103 1113  Принтер CANON 2004 4 499,00 249,50 249,50 

104 1113  Комп′ютер 2008 1 950,00 475,00 475,00 

   Всього:  112 301209,96 157442,00 143847,96 

 

                                                           Голова комісії                      _____________________________      Р.П.Іванов 

                                                           Заступник голови комісії  _____________________________      В.С.Скороход 

                                                           Члени комісії                       _____________________________      Є.М.Бардиш 

                                                                                                           _____________________________      О.О.Бондар 

                                                                                                           _____________________________      О.Я.Іщенко 

                                                                                                           _____________________________      К.В.Круглова 

                                                                                                           _____________________________      Л.Г.Потоцька 

                                                                                                          _____________________________       О.О.Філіппов 

                                                                                                          _____________________________       С.О.Яковченко 
   

                                                                                        

                                                             


