
 

 
 

МІСЬКА РАДА  МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І  Ш Е Н Н Я 

від  18 грудня 2019 року № 3079 

 

Про затвердження передавального 

акта (стоматологічна поліклініка № 2) 

 

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 грудня 2018 року № 2201 «Про створення 

комунального некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне 

об’єднання» Міської ради міста Кропивницького», Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації 

стоматологічної поліклініки № 2, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 

 

 
 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

Сергій Яковченко 22 16 14 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Рішення  Міської ради                              

міста Кропивницького 

18 грудня 2019  року №  3079 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
 

Комісія, утворена відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2201 «Про створення комунального 

некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне об’єднання» 

Міської ради міста Кропивницького», у складі: 
 

 

Голова  комісії - головний лікар 

стоматологічної поліклініки № 2  

 

- ЯРОВИЙ 

Володимир Артемович 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків (далі – РНОКПП) -   
 

 

Заступник голови комісії - головний бухгалтер 

стоматологічної поліклініки  № 2   

- БУР’ЯНЕНКО 

Валентина Петрівна 

РНОКПП -   
 

Члени комісії: 

 

начальник відділу правового забезпечення 

юридичного управління  Міської ради  міста 

Кропивницького                                              

 

- 

 

 

ВОВЕНКО 

Олег Анатолійович 

РНОКПП -   

головна медична сестра стоматологічної 

поліклініки № 2 

 

 

- ГРОСУЛ 

Вікторія Юріївна 

РНОКПП -   

головний спеціаліст спецбюджетного  відділу 

управління комунальної власності Міської ради  

міста Кропивницького 

 

завідувач господарства стоматологічної 

поліклініки № 2 

 

 

бухгалтер та економіст з фінансової роботи 

стоматологічної поліклініки № 2 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

ІЩЕНКО 

Олена Яківна 

РНОКПП -   

 

МЕТЕЛИЦЯ 

Віктор Іванович 

РНОКПП -  

 

НІМЧЕНКО 

Оксана Анатоліївна 

РНОКПП -   
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сестра – господиня стоматологічної поліклініки 

№ 2 

 

- СІРЕНКО 

Олена Миколаївна 

РНОКПП -    

 

начальник фінансово-економічного відділу -

головний  бухгалтер  управління охорони 

здоров’я Міської ради міста Кропивницького 

 

- ПОТОЦЬКА 

Любов Григорівна 

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 стоматологічної поліклініки № 2, код ЄДРПОУ 24711837, 

перед кредиторами,  дебіторами, усі права та обов’язки, а також всі активи та 

пасиви стоматологічної поліклініки № 2 переходять до правонаступника – 

комунального некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне 

об’єднання» Міської ради міста Кропивницького, код ЄДРПОУ - 43226738 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

25031, Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),                                     

просп. Університетський, 29 

належить стоматологічній поліклініці № 2, ЄДРПОУ 24711837 
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається комунальному некомерційному підприємству «Територіальне 

стоматологічне об’єднання» Міської ради міста Кропивницького»,                     

ЄДРПОУ 43226738 
             (найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

 

Комісія установила: 
 

1. До складу нерухомого майна, що передається, належить: 
стоматологічна поліклініка № 2, інвентарний номенклатурний номер: 

10310024 
(найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: стоматологічна поліклініка № 2 
25031, Кіровоградська обл., м.Кропивницький (Кіровоград),                                            

просп. Університетський, 29, ЄДРПОУ 24711837 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

нежитлове приміщення 11/50 частини домоволодіння по                                    

просп. Університетському, 29 

      рік побудови - 1987 рік 

      рік введення в експлуатацію  2002 рік 

      площа забудови (загальна) - 685 кв. метрів, 
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      Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість – 235 599,00 гривень 

залишкова вартість – 12 988,00 гривень. 

2. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить: 
 

Тюбенки 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Стоматологічна поліклініка № 2 
25031, Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),                                         

просп. Університетський, 29, ЄДРПОУ 24711837 

 (повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний /номенклатурний номер: 10310011 
(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

Загальні відомості: 

        рік побудови - 1990 рік 

площа забудови (загальна) - 6,4 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

Відновна вартість – 854,00 гривень 

залишкова вартість - 0 гривень. 
 

Автомобіль CHERYSQR7162-20 

(найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: стоматологічна поліклініка № 2 
25031, Кіровоградська обл., м.Кропивницький (Кіровоград),                                       

просп. Університетський, 29, ЄДРПОУ 24711837 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний /номенклатурний номер: 10510046 
(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер ВА 0089 АМ 

марка CHERY 

модель SQR7162-20 

номер кузова, шасі, рами LVVDА11А38D021754 

рік випуску 2007 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 41 667,00 гривень 

залишкова вартість  0,00 гривень 

знос 41 667,00  гривень 

 

Автомобіль УАЗ 3152-01 65-10 КДМ 

(найменування об’єкта передачі) 
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Балансоутримувач: стоматологічна поліклініка № 2 
25031, Кіровоградська обл., м.Кропивницький (Кіровоград),                                  

просп. Університетський, 29, ЄДРПОУ 24711837 

 (повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний /номенклатурний номер: 10510044 
(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

 

 

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

реєстраційний номер 65-10 КДМ 

марка УАЗ 

модель 3152-01 

номер кузова, шасі, рами 098386 

рік випуску 1987 

вартість основних фондів: 

відновна  вартість 2 983,00 гривень 

залишкова вартість  0,00 гривень 

знос 2 983,00  гривень 
 

3. Інші відомості: 

Передається комп’ютерна техніка загальною вартістю 38 424,28 гривень 

(перелік додається).  

 

4. Пропозиції комісії:  

Згідно з рішенням Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня                    

2018 року № 2201  «Про створення комунального некомерційного підприємства 

«Територіальне стоматологічне об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького» затвердити передавальний акт. 
 

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

- копія рішення Кіровоградської міської ради виконавчого комітету № 1455                                         

від 11.12.2002 року «Про взяття на баланс та оформлення права власності на 

11/50ч. домоволодіння по проспекту Університетському, 29 за територіальною 

громадою міста в особі Кіровоградської міської ради на 1 арк.; 

- копія свідоцтва про право власності на 1 арк.; 

- копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців. 

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

- копія статуту стоматологічної поліклініки № 2 затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від  12.12.2006  № 189 на 6 арк.; 

- зміни до статуту стоматологічної поліклініки № 2, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 16.10.2012  № 1986 на 2 арк.; 
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- копія Акта розмежування балансової належності електромереж та 

експлуатаційної відповідальності сторін до Договору про постачання 

електричної енергії від 22.01.2019 року № 1121М/2019; 

- копія додаткової угоди до Договору про надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення від 19.04.2013 № 1/51; 

 

- копія балансу (форма № 1) на  01.12.2019 на 2 арк., у тому числі перелік 

комп’ютерної техніки. 

 

Голова комісії                      (підпис)                     В.ЯРОВИЙ 
 

Заступник  

голови комісії                      (підпис)                     В.БУР’ЯНЕНКО 
 

Члени комісії             Звільнено, розпорядження міського  

                                                         голови міста Кропивницького від 

                                                         27.02.2019 № 85-к                         О.ВОВЕНКО 

 

 

                 (підпис)                            В.ГРОСУЛ 
 

             (підпис)                      

           
Звільнено, наказ стоматологічної 
поліклініки № 2 від 29.11.2019                 
№ 93-к 

           

             (підпис)                      

          

             (підпис)                      
 

     О.ІЩЕНКО 

 

     В.МЕТЕЛИЦЯ 

 

 

     О.НІМЧЕНКО 

 

     О.СІРЕНКО 
 

             (підпис)                          Л.ПОТОЦЬКА 
 

             (підпис)                          С. ЯКОВЧЕНКО 
 


