
                                                                                                                             ПРОЕКТ № 2041 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 

 
 

від «___» _________ 2018 року        № ____ 
 

Про   затвердження  передавального 

Акту майна з балансу комунального 

закладу   «Центр  первинної медико-

санітарної допомоги  № 2   

м. Кіровограда»   на  баланс 

комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кропивницького» 

 

Керуючись ст. 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 № 1597 «Про припинення 

комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2    

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 2 м. Кропивницького»  (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 № 2                                          

м. Кіровограда», ідентифікаційний номер  13749863,  на баланс комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 2 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  
 

 Потоцька 24 45 11  



Доопрацьовано 23.07.2018                                                                                                                                              

                   ПРОЕКТ №2041 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 
 

від «___» _________ 2018 року        № ____ 
 

Про   затвердження  передавального 

Акту майна з балансу комунального 

закладу   «Центр  первинної медико-

санітарної допомоги  № 2   

м. Кіровограда»   на  баланс 

комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кропивницького» Міської  

ради міста Кропивницького 

 

       Керуючись ст. 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 № 1597 «Про припинення 

комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2    

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 2 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького   (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 № 2  м. Кіровограда», 

ідентифікаційний номер  13749863,  на баланс комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2                          

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  



                                                                                                             Доопрацьовано 09.08.2018                                                                            

ПРОЕКТ № 2041 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 
 

від «___» _________ 2018 року        № ____ 
 

Про   затвердження  передавального 

Акту майна з балансу комунального 

закладу   «Центр  первинної медико-

санітарної допомоги  № 2   

м. Кіровограда»   на  баланс 

комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кропивницького» Міської  

ради міста Кропивницького 

 

       Керуючись ст. 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 № 1597 «Про припинення 

комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2    

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 2 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького   (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 № 2  м. Кіровограда», 

ідентифікаційний номер  13749863,  на баланс комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2                          

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 

«____» ____________  2018  року  

№  ________ 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
 

Комісія, утворена відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1597 «Про припинення 

комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство» (зі змінами, внесеними рішенням Міської ради 

міста Кропивницького від 05 червня 2018 року № 1712), у складі: 

 

Головний лікар комунального закладу «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кіровограда», голова комісії 

 

- Златопольський  

Сергій Анатолійович 

РНОКПП -  

Головний бухгалтер комунального закладу 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги 

№ 2 м. Кіровограда», заступник голови комісії   

- Тихонова 

Катерина Олександрівна 

РНОКПП -  

  

Члени комісії: 
 

 

 

Бухгалтер з обліку основних засобів  

комунального закладу «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» 

 

- Берегова 

Юлія Сергіївна 

РНОКПП – 

 

Юрисконсульт комунального закладу «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кіровограда» 

 

- Бондаренко  

Ірина Валентинівна 

РНОКПП -  

Інспектор з кадрів комунального закладу «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кіровограда» 

 

- Григор’єва 

Галина Володимирівна 

РНОКПП -  

 

Економіст комунального закладу «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кіровограда» 

 

- Савраненко 

Катерина Василівна 

РНОКПП -  

 

Головний спеціаліст відділу орендних відносин 

та формування комунального майна управління 

комунальної власності Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

- Пасенко 

Алла Сергіївна 

РНОКПП -  
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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 № 2 м. Кіровограда»  перед кредиторами, дебіторами, усі права та 

обов’язки, а також всі активи і пасиви комунального закладу «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда» переходять до 

правонаступника – комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» Міської ради 

міста Кропивницького». 
 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

25031, м. Кропивницький  (Кіровоград), вул. Космонавта Попова, 9-б 

належить комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кіровограда», 
        (найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда» 
             (найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

 

Комісія установила: 

 

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

будівля поліклініки (закладу), вул. Космонавта Попова, 9-б; приміщення по 

вул. Генерала Жадова, 21, корп. 2; приміщення котельні по вул. Руслана 

Слободенюка (Валентини Терешкової), 136; приміщення поліклінічного 

відділення по вул. Руслана Слободенюка (Валентини Терешкової), 136; 

приміщення Лелеківського ФАП по вул. Казанській, 12-а; будівля гаражів, 

пров. Тінистий, 3-а 

(перелік облікових одиниць згідно з балансом) 

Загальні відомості: 

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

(закладу), вул. Космонавта Попова, 9-б; приміщення по вул. Генерала Жадова, 

21, корп. 2; приміщення котельні по вул. Руслана Слободенюка (Валентини 

Терешкової), 136; приміщення поліклінічного відділення по вул. Руслана 

Слободенюка (Валентини Терешкової), 136; приміщення Лелеківського ФАП 

по вул. Казанській, 12-а; будівля гаражів, пров. Тінистий, 3-а -  

8 400,87 кв. метрів 

площа земельної ділянки 7 248,0 кв. метрів, 

загальна площа житлового будинку 8 400,87 кв. метрів 

кількість квартир                - 

Вартість основних фондів: 
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відновна вартість 6 439 430,00 гривень 

залишкова вартість 1 189 337,24 гривень 

 

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

 

2.1. Будівля поліклініки (закладу), вул. Космонавта Попова, 9-б, інвентарний 

номенклатурний номер 10310001,     
                                                  (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кіровограда»,  

25031, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Космонавта Попова, 9-б 

                                  (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 13749863 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

        рік введення в експлуатацію 1991 рік 

будівельний об’єм (загальний)  –  26962  куб. метрів 

площа забудови (загальна) – 5961,8 кв. метрів, 

площа земельної ділянки –  3011,9 кв. метрів,  

загальна площа житлового будинку 5961,8 кв. метрів 

кількість квартир              - 

Вартість основних фондів: 

первісна вартість 5 256 654,00 гривень 

залишкова вартість 815 149,52 тис. гривень 

 

2.2. Приміщення по вул. Генерала Жадова, 21, корп. 2, інвентарний 

номенклатурний номер 101310007,     
                                                  (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кіровограда»,  

25031, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Космонавта Попова, 9-б 

                                  (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 13749863 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

        рік введення в експлуатацію 2006 рік 

будівельний об’єм (загальний)  –  2472,64   куб. метрів 

площа забудови (загальна) – 772,7  кв. метрів, 
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площа земельної ділянки –  кв. метрів,  

загальна площа житлового будинку 772,7 кв. метрів 

кількість квартир              - 

Вартість основних фондів: 

первісна вартість 293 988,00 гривень 

залишкова вартість 152 876,44 гривень 

 

2.3. Приміщення котельні по вул. Руслана Слободенюка (Валентини 

Терешкової), 136, інвентарний номенклатурний номер 101310027,     
                                                  (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кіровограда»,  

25031, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Космонавта Попова, 9-б 

                                  (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 13749863 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

        рік введення в експлуатацію 2009 рік 

будівельний об’єм (загальний)  –  45,85   куб. метрів 

площа забудови (загальна) – 16,87  кв. метрів, 

площа земельної ділянки –  кв. метрів,  

загальна площа житлового будинку 16,87 кв. метрів 

кількість квартир              - 

Вартість основних фондів: 

первісна вартість 341 658,00 гривень 

залишкова вартість 205 279,04 гривень 

 

2.4. Приміщення поліклінічного відділення по вул. Руслана Слободенюка 

(Валентини Терешкової), 136, інвентарний номенклатурний номер 101310023,     
                                                  (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кіровограда»,  

25031, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Космонавта Попова, 9-б 

                                  (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 13749863 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 
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        рік введення в експлуатацію 1963 рік 

будівельний об’єм (загальний)  –  куб. метрів 

площа забудови (загальна) –  1206 кв. метрів, 

площа земельної ділянки – 2920,6  кв. метрів,  

загальна площа житлового будинку 1206 кв. метрів 

кількість квартир              - 

Вартість основних фондів: 

первісна вартість 301 461,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

 

2.5. Приміщення Лелеківського ФАП по вул. Казанській, 12-а, інвентарний 

номенклатурний номер 101310021,     
                                                  (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кіровограда»,  

25031, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Космонавта Попова, 9-б 

                                  (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 13749863 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

        рік введення в експлуатацію 1989 рік 

будівельний об’єм (загальний)  –  куб. метрів 

площа забудови (загальна) – 83,5   кв. метрів, 

площа земельної ділянки – 1315,5 кв. метрів,  

загальна площа житлового будинку 83,5  кв. метрів 

кількість квартир              - 

Вартість основних фондів: 

первісна вартість 167 546,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

 

2.5. Приміщення гаражів, пров. Тінистий, 3-а, інвентарний номенклатурний 

номер 101310002,     
                                                  (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кіровограда»,  

25031, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Космонавта Попова, 9-б 
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                                  (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 13749863 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

        рік введення в експлуатацію 1995 рік 

будівельний об’єм (загальний)  – 1010 куб. метрів 

площа забудови (загальна) – 360 кв. метрів, 

площа земельної ділянки – кв. метрів,  

загальна площа житлового будинку 360 кв. метрів 

кількість квартир              - 

Вартість основних фондів: 

первісна вартість 78 123,00 гривень 

залишкова вартість 16 032,24 гривень 

 

3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить 

 

3.1. Автомобіль ВАЗ 211540 (легковий седан В) 

(найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач 

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кіровограда», 

25031, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Космонавта Попова, 9-б                                  
(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 13749863 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101510012  
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер ВА 03 97АМ 

марка ВАЗ 

модель 211540  

номер шасі ХТА 21154084624836 

рік випуску 2008 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 38 833,00 гривень 
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залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 38833,00  гривень 

 

3.2. Автомобіль 3АЗ  SENS (легковий седан В) 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кіровограда», 

 25031, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Космонавта Попова, 9-б                                  
(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 13749863 

ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101510021  

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер ВА 98 64 ВН 

марка ЗАЗ 

модель SENS 

номер шасі Y6DTF698RG0338792  

рік випуску 2015 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 160 000,00 гривень 

залишкова вартість 131 428,58 гривень 

знос 28 571,42  гривень 

 

3.3. Автомобіль ВАЗ 210740 110 30 (легковий седан В) 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач Комунальний заклад «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда», 

 25031, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Космонавта Попова, 9-б                                  
(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 13749863 

ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101510015  
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                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер ВА  97 44 АК 

марка ВАЗ 

модель 210740 110 30  

Номер шасі ХТА21074082739562  

        рік випуску 2008 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 28 967,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 28 967,00  гривень 

 

3.4. Автомобіль ВАЗ 2121 (універсал В) 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач Комунальний заклад «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда», 

 25031, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Космонавта Попова, 9-б                                  
(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 13749863 

ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101510023  

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер ВА 69 65 АЕ 

марка ВАЗ 

модель 2121  

номер шасі ХТА212100М0844319  

рік випуску 1990 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 8 479,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 8 479,00  гривень 
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3.5. Автомобіль ВАЗ 21213 (універсал В) 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач Комунальний заклад «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда», 

 25031, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Космонавта Попова, 9-б                                  
(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 13749863 

ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101510020  

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер ВА 54 20АС 

марка ВАЗ 

модель 21213  

номер шасі ХТА 21213051771184  

Рік випуску 2005 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 33 544,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 33 544,00  гривень 

 

3.6. Автомобіль ВАЗ 2121 (універсал В) 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

 Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кіровограда», 

 25031, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Космонавта Попова, 9-б                                  
(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 13749863 

ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101510018  

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер ВА 05 72 АН 
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марка ВАЗ 

модель 2121  

номер шасі ХТА212100М0843740  

рік випуску 1991 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 15 788,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 15 788,00  гривень 

 

3.7. Автомобіль АЗЛК (легковий ) 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

 Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 

м. Кіровограда», 

 25031, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Космонавта Попова, 9-б                                  
(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 13749863 

ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101510017  

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер ВА 58 89 ВС 

марка АЗЛК 

модель 214121  

номер шасі ХТВ214120М0257639  

рік випуску 1990 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 37 331,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 37 331,00  гривень 

 

3.8. Автомобіль АЗЛК (комбі-В легковий ) 

(найменування об’єкта передачі) 



 11 

 балансоутримувач Комунальний заклад «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда», 

 25002, м. Кропивницький  (м. Кіровоград),  вул. Космонавта Попова, 9-б                                  
(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 13749863 

ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101510014  

                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер ВА 57 92 ВС 

марка АЗЛК 

модель 2141201  

номер шасі ХТА 214210М0197002 

Рік випуску 1991 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 24 690,00 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 24 690,00  гривень 

                                            

  4. Інші відомості: 

 

Передається комп’ютерна техніка загальною вартістю 846 962,05 гривень 

(перелік додається). 

    

5. Пропозиції комісії  

Затвердити передавальний акт майна з балансу комунального закладу 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда»  на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» Міської ради міста 

Кропивницького». 

 

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

- копія технічного паспорта на будівлю по вул. Попова, буд. 9-б, № 20666 

виготовленого  обласним  комунальним  підприємством  «Кіровоградське  

обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» станом на 28.04.1999 року; 

- Державний акт на право постійного користування землею по вул. Попова, 

буд. 9 б від 18.12.2000   ІІ-КР № 001008 на 2 арк. 
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7. До передавального акта додається (в 1 прим.): 

- копія статуту  комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кіровограда», затвердженого рішенням Кіровоградської 

міської ради від 04.07.2013  № 2395 на 10 арк.; 

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

- копія договору на умови використання земельної ділянки та утримання 

прилеглої території (Попова, 9 б),  від  13.12.2000  на 2 арк.; 

- копія технічного звіту по виготовленню та видачі державного акту на право 

постійного користування землею кіровоградській міській поліклініці № 5; 

- копія Акта розмежування балансової належності електромереж та 

експлуатаційної відповідальності сторін до Договору про спільне використання 

технологічних мереж основного споживача від 25.11.2013  № 411М; 

- копія Додатку № 3 до Договору про постачання теплової енергії № 440 від 

29.01.2018; 

- договір № 1/127 про надання послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення від 11.11.2013 року; 

- копія рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  від    

27.09.2013 № 551 «Про надання дозволу на передачу нерухомого майна, 

транспортних засобів, комп’ютерної техніки та незавершеного будівництва» на 

2 арк; 

- копія акта приймання-передачі на ____ арк. 

 

 

 

Голова комісії:            ___________________        С.А Златопольський  
 

Заступник                             

голови комісії             ___________________         К.О.Тихонова  
 

Члени комісії              ___________________         Ю.С.Берегова 

                                                                                          

___________________ І.В.Бондаренко 
 

___________________ Г.В.Григор’єва 
 

___________________ К.В.Савраненко 
 

___________________ А.С.Пасенко 
 

___________________ С.О.Яковченко 
  

 


