
 

 
 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від  "_____"  _________________  20____   року                                          №_______  
 

 

  

Про надання згоди на безоплатну  

передачу приміщень 

 

      Керуючись статтею 143  Конституції України, підпунктом  1  пункту «а» 

статті 29, частиною 5 статті 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  міської ради  від  11 грудня  2012 року  

№ 2099, враховуючи клопотання комунального некомерційного підприємства 

«Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни» Міської ради міста Кропивницького» 

та погодження комунального некомерційного підприємства «Центральна 

міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» від 16 червня 2020 року  

№  586,  Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Дати згоду на безоплатну передачу з балансу комунального 

некомерційного підприємства  «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни» Міської 

ради міста Кропивницького» на баланс комунального некомерційного 

підприємства «Центральна міська лікарня» Міської ради міста 

Кропивницького» приміщень, а саме:   

будівля поліклініки, інвентарний номер 10308836, рік введення в 

експлуатацію - 1975,  площа 2 731,6 м2, первісна вартість -  698 456,00 грн, 

знос - 533 419,10 грн; 

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

інвентарний номер 10317786, рік введення в експлуатацію - 1985, площа        

9 347,4 м2, первісна вартість - 7 864 136,00 грн, знос - 5 524 687,89 грн; 

будівля кисневої, інвентарний номер 10301555, рік введення в 

експлуатацію - 2006, площа 18,9 м2, первісна вартість - 8 959,00 грн, знос       

3 673,33 грн; 

котельня, інвентарний номер 10301552, рік введення в експлуатацію - 

2006, площа 137,9 м2, первісна вартість - 7 261,00 грн, знос -   2 976,30 грн; 

склад, інвентарний номер 10301554, рік введення в експлуатацію -  

2006, площа 40,8 м2, первісна вартість - 14 364,00 грн, знос - 5 888,20 грн; 
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гараж - склад, інвентарний номер 10301556, рік введення в 

експлуатацію  -  2006, площа 510,2 м2,  первісна вартість - 159 144,00 грн, 

знос -  65 270,91 грн; 

гараж - склад, інвентарний номер 10301557, рік введення в 

експлуатацію - 2006,  площа  510,2 м2,  первісна вартість  - 71 042,00 грн, знос 

- 29 138,15 грн; 

вбиральня,  інвентарний номер 10301553, рік введення в експлуатацію - 

2006, первісна вартість - 2 024,00 грн, знос - 824,82 грн; 

огорожа, інвентарний номер 10301558, рік введення в експлуатацію - 

2006, первісна вартість - 17 814,00 грн, знос - 13 187,41 грн. 

 

2.  Комунальному некомерційному підприємству  «Міська лікарня № 2   

ім. Святої Анни» Міської ради міста Кропивницького», комунальному 

некомерційному підприємству «Центральна міська лікарня» Міської ради 

міста Кропивницького», управлінню охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького спільно з управлінням комунальної власності Міської ради 

міста Кропивницького підготувати необхідні документи щодо прийняття - 

передачі приміщень, вказаних в пункті 1 цього рішення, згідно з діючим 

законодавством України. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 
 

 

 

Міський голова                                                                Андрій РАЙКОВИЧ 
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