
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
           

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 14 липня 2020 року       № 285 
 

 

Про затвердження акта з 

приймання-передачі  

проєктно-кошторисної документації 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, підпунктом 1                        

пункту "а" статті 29, підпунктом 1 пункту "б" частини 1 статті 31, статтею 60 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 5, 6 Закону 

України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", 

відповідно до Положення про порядок списання та передачі майна, що 

належить до комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням міської  ради від 11 грудня 2012 року № 2099, 

відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 19 травня 2020 року № 231 "Про передачу                        

проєктно–кошторисної  документації " Виконавчий комітет Міської  ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Затвердити акт з приймання-передачі проєктно-кошторисної документації 

по об’єкту "Реставрація терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 

Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" 

Міської ради міста Кропивницького". 

 

 

 

Міський голова               Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергій Хоменко  35 83 40 



А К Т 

 з приймання-передачі 

проєктно-кошторисної документації по об’єкту "Реставрація 

терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 Комунального 

некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Міської ради 

міста Кропивницького" 

 

м. Кропивницький     01 червня  2020 року 

 

 Ми, що нижче підписались, на виконання рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 19 травня 2020 року № 231 «Про 

передачу проєктно-кошторисної документації» здійснили перевірку 

комплектності проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Реставрація 

терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 Комунального некомерційного 

підприємства «Центральна міська лікарня» Міської ради міста 

Кропивницького» та склали даний акт про наступне: Комунальне некомерційне 

підприємство "Центральна міська лікарня" Міської ради міста 

Кропивницького"  передає, а управління капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького приймає проєктно-кошторисну документацію по об’єкту 

"Реставрація терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 Комунального 

некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" Міської ради міста 

Кропивницького" та витрати в сумі 30 тис. грн у відповідності до додатків. 

 

Додатки :  

 

1. Інвесторський кошторисний розрахунок «Реставрація 

терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 Комунального некомерційного 

підприємства «Центральна міська лікарня» Міської ради міста 

Кропивницького» – 4 прим. на 75 арк. 

 

2. Реставраційне завдання на розроблення науково-проєктної 

документації. Найменування об'єкта: Пам'ятка культурної спадщини. 

«Лікувальний корпус» складова пам'ятки містобудування «Комплекс споруд 

фортеці Святої Єлисавети» вул. Фортеця, 21, м. Кропивницький, 

Кіровоградська область - 4 прим. на 23 арк. 

 

3. Робочий проєкт Альбом 1. Пояснювальна записка. Шифр 583/2016 

«Реставрація терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 Комунального 

некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» Міської ради міста 

Кропивницького» – 4 прим. на 73 арк. 

 

4. Робочий проєкт Альбом № ІІ. Креслення марок ОК, АБ, ГП. Шифр 

583/2016. «Реставрація терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 

Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» 

Міської ради міста Кропивницького» – 4 прим.  на 39 арк. 

 

5. Робочий проєкт Альбом № ІІІ. Креслення марок ОВ, ВК, ЕОМ. Шифр 

583/2016. «Реставрація терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1  
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Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» 

Міської ради міста Кропивницького» – 4 прим. на 37 арк. 

 

6. Робочий проєкт Альбом IV. Пояснювальна записка розділу ОПОР. 

Шифр 583/2016 «Реставрація терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 

Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» 

Міської ради міста Кропивницького» – 4 прим. на 42 арк. 

 

7. Комплексні наукові дослідження. Том 4. Книга 1. Книга 2. Книга 3. 

Книга 4. «Реставрація терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 

Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» 

Міської ради міста Кропивницького» – 4 прим. на 116 арк. 

 

8. Паспорт оздоблення фасадів «Реставрація терапевтичного відділення       

№ 1 стаціонару № 1 Комунального некомерційного підприємства «Центральна 

міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» – 4 прим. на 5 арк. 

 

9. Проєкт проведення робіт з вогнезахисного обробляння дерев'яних 

конструкцій Альбом 1. Пояснювальна записка. Робочі креслення. Шифр: 

17/2017  ОД «Реставрація терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 

Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» 

Міської ради міста Кропивницького» – 4 прим. на 33 арк. 

 

10. Робочий проєкт. Система пожежної сигналізації та оповіщення людей 

про пожежу. «Реставрація терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 

Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» 

Міської ради міста Кропивницького» - 4 прим. на 20 арк. 

 

11. Робочий проект з улаштування системи блискавкозахисту.  

«Реставрація терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 Комунального 

некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» Міської ради міста 

Кропивницького» – 4 прим.  на 25 арк. 

 

12. Проект проведення робіт «Підвищення межі вогнестійкості металевих 

конструкцій». Пандус. Шифр: 15/2020-ОМ. «Реставрація терапевтичного 

відділення № 1 стаціонару № 1 Комунального некомерційного підприємства 

«Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» – 4 прим. на 

31 арк. 

 

 13. Фотоальбом фіксації дефектів та недоліків. Додаток до Акта огляду 

технічного стану. Найменування об'єкта: Пам'ятка культурної спадщини 

«Лікувальний корпус» вул. Фортеця, 21, м. Кропивницький Кіровоградської 

області – 1 прим. на 19 арк. 

 

 14. Експертний звіт № 12-0117-19-П від 19 лютого 2020 року                               

ДП «Укрдержбудекспертиза» (оригінал) – 1 прим. на 1 арк. 
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 15. Додаток до Експертного звіту № 12-0117-19-П від 19 лютого 2020 

року ДП «Укрдержбудекспертиза» (оригінал) – 1 прим. на 1 арк. 

 

 16. Наказ Комунального некомерційного підприємства «Центральна 

міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького від 05 березня 2020 року  

№ 74 «Про затвердження проєктно-кошторисної документації «Реставрація 

терапевтичного відділення № 1 стаціонару № 1 Комунального некомерційного 

підприємства «Центральна міська лікарня міста Кропивницького» - 1 прим. на 1 

арк. 

 

 17. Бухгалтерська довідка - 1 прим. на 1 арк. 

 

Голова комісії ____________ 

(підпис) 

 

Олександр МОСІН 

Заступник голови комісії   ____________ 

(підпис) 

 

Сергій БІЛОІКІНЬ  

Секретар комісії ____________ 

(підпис) 

 

Сергій ХОМЕНКО 

Члени комісії: ____________ 

(підпис) 

 

Марина ВОРОТНЮК        

 ____________ 

(підпис) 

 

Світлана ГОНЧАР 

 ____________ 

(підпис) 

 

Ігор ПОЛІЩУК   

 ____________ 

(підпис) 
Валентина РЯБОШТАН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


