
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

від 10 липня 2017 року                                                                         № 327 
 

Про погодження проекту рішення  

Кіровоградської міської ради  

«Про затвердження передавального 

акта майна з балансу пологового  

будинку № 2 ім. «Святої Анни»  

на баланс пологового будинку № 1» 

 

Керуючись ст. 140,  144 Конституції України, підпунктом 1 п. «а» та 

підпунктом 2 п. «б» ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 

затвердження передавального акта майна з балансу пологового будинку                

№ 2 ім. «Святої Анни» на баланс пологового будинку № 1», що додається. 

2. Управлінню охорони здоров'я Кіровоградської міської ради 

забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд  міської ради.   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                              А. Райкович 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потоцька  24 45 11   
 

 



ПОГОДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 

10 липня 2017 

№ 327 

 

Проект 

 

У К Р А Ї Н А 

                                    

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «____»   ____________ 2017 року                                                       № ____ 

 

Про затвердження передавального 

акта майна з балансу пологового 

будинку № 2 ім. «Святої Анни»  

на баланс пологового будинку № 1 

 

Керуючись ст. 140,  144 Конституції України,  ст. 107 Цивільного кодексу 

України, ст. 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

рішенням Кіровоградської міської ради  від 17 листопада 2016 року  № 692 

«Про оптимізацію мережі лікувально-профілактичних закладів комунальної 

власності м. Кропивницького та реорганізацію пологового будинку № 2  

ім. «Святої Анни» шляхом приєднання  до пологового будинку № 1» та 

рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 25 квітня 

2017 року № 220 «Про надання дозволу на передачу нерухомого майна, 

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

Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт майна з балансу пологового 

будинку № 2 ім. «Святої Анни» на баланс пологового будинку № 1,                         

що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську 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  Кіровоградської міської                  

                                                                         ради 

         «_____» ______________ 2017 

         № _______ 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
 

 Комісія утворена відповідно до рішення Кіровоградської міської ради   від 

17 листопада 2016 року  № 692  «Про оптимізацію мережі лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності м. Кропивницького та 

реорганізацію пологового будинку № 2  ім. «Святої Анни» шляхом приєднання  

до пологового будинку № 1» (зі змінами) та, враховуючи рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 25 квітня 2017 року № 220 «Про 

надання дозволу на передачу нерухомого майна, транспортних засобів, 

комп’ютерної техніки та незавершеного будівництва»,  у складі: 

 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова комісії 

- Дзюба  

Наталія Євгеніївна 

  

Начальник управління охорони здоров'я 

Кіровоградської міської ради, заступник голови 

комісії  

- Макарук  

Оксана Олександрівна 

        
Члени комісії: 
 

 

 

Голова профспілкового комітету, завідувач 

відділення анестезіології з ліжками для 

інтенсивної терапії та операційним блоком 

пологового будинку № 2 ім. "Святої Анни"  

- Бельчик 

Леонід Григорович 

   

Головний бухгалтер пологового будинку № 2                

ім. "Святої Анни"  

- Борисенко  

Лілія В’ячеславівна 

   

Заступник головного лікаря з економічних 

питань  пологового будинку № 2 ім. "Святої 

Анни"  

- Бражнєв  

Володимир Олександрович 

   

Заступник головного лікаря з медичної частини 

пологового будинку № 1                            

- Грач 

Тамара Іванівна 

   

Заступник начальника відділу  зведення 

бюджету та фінансів соціально-культурної 

сфери фінансового управління Кіровоградської 

міської ради  

- Гордєєва  

Наталія Миколаївна 
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Спеціаліст І категорії відділу капітального 

ремонту, реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Головного 

управління житлово-комунального господарства 

Кіровоградської міської ради  

- Ігнатко  

Ірина Миколаївна 

   

Головний спеціаліст контрольної служби 

Кіровоградської міської ради  

- Коломієць  

Юлія Володимирівна 

   

Спеціаліст І категорії сектора попередження 

надзвичайних ситуацій управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Кіровоградської міської ради  

- Колос  

Юрій Юрійович 

   

Головний бухгалтер пологового будинку № 1  - Кошарова  

Оксана Миколаївна 

   

Бухгалтер з обліку основних засобів та 

господарчих матеріалів пологового будинку № 1  

- Кухалішвілі  

Наталія Юріївна 

   

Юрисконсульт пологового будинку № 2                       

ім. "Святої Анни"  

- Маркова  

Анастасія Олегівна 

   

Заступник начальника управління – начальник 

відділу планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради  

- Мартинова  

Ірина Володимирівна 

   

Головний спеціаліст відділу соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики 

управління економіки Кіровоградської міської 

ради  

- Москаленко 

Олена Михайлівна 

   

Головний спеціаліст відділу правового 

забезпечення юридичного управління 

Кіровоградської міської ради  

- Настояща 

Анна Сергіївна 

   

Заступник начальника – начальник відділу 

земельних відносин управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Кіровоградської міської ради  

- Пидорич  

Володимир Олександрович 

   

Начальник фінансово-економічного відділу – 

головний бухгалтер управління охорони 

здоров’я Кіровоградської міської ради  

- Потоцька  

Любов Григорівна 
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Заступник головного лікаря з медичної частини 

пологового будинку № 2   ім. "Святої Анни"  

- Турман 

Ірина Михайлівна 

   

Головний спеціаліст відділу орендних відносин 

та формування комунального майна управління 

комунальної власності Кіровоградської міської 

ради  

- Черненко 

Світлана Вікторівна 

   

Завідувач відділення оперативної гінекології 

пологового будинку № 2  ім. "Святої Анни"  

- Юр 

Сергій Володимирович 

   

Юрисконсульт пологового будинку № 1  - Ярмошенко 

Едуард Анатолійович 

керуючись, статтею 107 Цивільного кодексу України, склала цей акт про те, що 

всі зобов’язання пологового будинку № 2 ім. «Святої Анни» перед 

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

пологового будинку № 2 ім. «Святої Анни» переходять до правонаступника – 

пологового будинку № 1. 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

25002, м. Кіровоград (м. Кропивницький), вул. Ганни Дмитрян, 1 

належить пологовому будинку № 2  ім. "Святої Анни", 
        (найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається пологовому будинку № 1 
             (найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

 

Комісія установила: 

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

будівля  «Основний корпус» (пам’ятка культурної спадщини місцевого 

значення), будівля «Гінекологія № 2» (пам’ятка культурної спадщини місцевого 

значення), будівля «Адміністративний корпус, прохідна», будівля 

«Лабораторія», будівля «Господарське приміщення № 1 (їдальня, продовольчий 

склад, бухгалтерія, пральня, бокси гаражні 3 шт.», будівля «Господарське 

приміщення № 2 (харчоблок)», будівля «Дезкамера», будівля «Жіноча 

консультація» з фізкабінетом (пам’ятка культурної спадщини місцевого 

значення), будівля «Стерилізаційне відділення», будівля «Майстерня», будівля 

«Гараж», будівля «Відділ кадрів», будівля «Дизельна», огорожа (пам’ятка 

культурної спадщини місцевого значення, будівля «Убиральня»  

(перелік облікових одиниць згідно з балансом) 

Загальні відомості: 

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

корпус» (пам’ятка культурної спадщини місцевого значення), будівля 

«Гінекологія № 2» (пам’ятка культурної спадщини місцевого значення), будівля 

«Адміністративний корпус, прохідна», будівля «Лабораторія», будівля  



4 

«Господарське приміщення № 1 (їдальня, продовольчий склад, бухгалтерія, 

пральня, бокси гаражні 3шт.», будівля «Господарське приміщення № 2 

(харчоблок)», будівля «Дезкамера», будівля «Жіноча консультація» з 

фізкабінетом (пам’ятка культурної спадщини місцевого значення), будівля 

«Стерилізаційне відділення», будівля «Майстерня», будівля «Гараж», будівля 

«Відділ кадрів», будівля «Дизельна», огорожа (пам’ятка культурної спадщини 

місцевого значення, будівля «Убиральня» -  5 102,43 кв. метрів 

площа земельної ділянки 1,9753 гектарів 

загальна площа житлового будинків 5 102,43 кв. метрів 

кількість квартир ____________-_______________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 1 356,747 тис. гривень 

залишкова вартість 1 045,439 тис. гривень 

 

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

 

Будівля  «Основний корпус»  (літера А-А³а-а³), інвентарний 

номенклатурний номер 10310002,  пам’ятка культурної спадщини 

місцевого значення 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

                                  (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

        рік введення в експлуатацію 1905 рік 

будівельний об’єм (загальний)  12 908  куб. метрів 

площа забудови (загальна) 3242,9 кв. метрів, 

площа земельної ділянки _______-_____гектарів 

загальна площа житлового будинку 2 660,45 кв. метрів 

кількість квартир _______-_______ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 682,215 тис. гривень 

залишкова вартість 682,215 тис. гривень 
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Будівля «Гінекологія № 2» (літера ББ¹),  інвентарний номенклатурний 

номер 10310001, пам’ятка культурної спадщини місцевого значення 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію 1905 рік 

 

будівельний об’єм (загальний) 2 310 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 520,5 кв. метрів 

площа земельної ділянки ______-_____ гектарів 

загальна площа житлового будинку 370,47 кв. метрів 

кількість квартир ______-_______ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 189,464 тис. гривень 

залишкова вартість 189,464 тис. гривень 

 

Будівля «Адміністративний корпус, прохідна» (літера ГГ¹2), інвентарний    

номенклатурний номер 10310003 
(найменування об’єкта передачі) 

 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1  

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1906 рік 

будівельний об’єм (загальний)  227 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 81,1 кв. метрів 

площа земельної ділянки _________-_____ гектарів 

загальна площа житлового будинку 60,3 кв. метрів 
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кількість квартир ________-_______ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 11,379 тис. гривень 

залишкова вартість 0,00 тис. гривень 

  

Будівля «Лабораторія» (літера Еее¹), інвентарний номенклатурний номер 

10310004 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію 1905 рік 

будівельний об’єм (загальний)  373 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 100,8 кв. метрів 

площа земельної ділянки ___________-_________гектарів 

загальна площа житлового будинку 73,85 кв. метрів 

кількість квартир ___________-________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 20,910 тис. гривень 

залишкова вартість 0,00 тис. гривень 

 

Будівля «Господарське приміщення № 1 (їдальня, продовольчий склад, 

бухгалтерія, пральня, бокси гаражні 3 шт.» (літери З-З³з, З¹, ИИ¹, К), 

інвентарний номенклатурний номер 10310005 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 
повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 
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Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію: господарчий корпус 1905 рік;                                                    

прачечна 1905 рік; гараж 1956 рік 

будівельний об’єм (загальний)  3 692 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 1014,7 кв. метрів 

площа земельної ділянки ______-______ гектарів 

загальна площа житлового будинку  768,36 кв. метрів 

кількість квартир ________-_______ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 174,944 тис. гривень 

залишкова вартість 0,00 тис. гривень 

Будівля «Господарське приміщення № 2 (харчоблок)» (літери Ж-Ж¹), 

інвентарний номенклатурний номер - 10310006 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 
повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 23227054 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію 1992 рік 

будівельний об’єм (загальний)  1052 куб.метрів 

площа забудови (загальна) 281,4 кв. метрів 

площа земельної ділянки ____-_____гектарів 

загальна площа житлового будинку 177,75  кв. метрів 

кількість квартир _______-_______ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 25,519 тис. гривень  

залишкова вартість 0,00 тис. гривень  

 

Будівля «Дезкамера» (літери ММ¹ м-м²), інвентарний номенклатурний 

номер 10310007 
(найменування об’єкта передачі) 
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балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію 1905 рік 

будівельний об’єм (загальний) 496  куб. метрів 

площа забудови (загальна) 151,2 кв. метрів 

площа земельної ділянки ___________-_________гектарів 

загальна площа житлового будинку 107,67 кв. метрів 

кількість квартир ___________-________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 27,087 тис. гривень 

залишкова вартість 0.00 тис. гривень 

 

Будівля «Жіноча консультація» з фізкабінетом, (літери ДД¹), інвентарний 

номенклатурний номер 10310008,  пам’ятка культурної спадщини 

місцевого значення 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1905 рік 

будівельний об’єм (загальний)  3 190 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 708,8 кв. метрів 

площа земельної ділянки ___________-_________гектарів 

загальна площа житлового будинку 536,37 кв. метрів 

кількість квартир ___________-________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 142,512 тис. гривень 

залишкова вартість 142,512 тис. гривень 
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Будівля «Стерилізаційне відділення» (літери Ллл¹), інвентарний 

номенклатурний номер 10310010 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1905 рік 

будівельний об’єм (загальний)  1033 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 230,6 кв. метрів 

площа земельної ділянки ___________-_________гектарів 

загальна площа житлового будинку 170,67 кв. метрів 

кількість квартир ___________-________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 14,574 тис. гривень 

залишкова вартість 0,564 тис. гривень 

 

Будівля «Майстерня» (літера О), інвентарний номенклатурний номер 

10310012 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1905 рік 

будівельний об’єм (загальний)  109 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 32,9 кв. метрів 

площа земельної ділянки ___________-_________гектарів 

загальна площа житлового будинку __-__ кв. метрів 

кількість квартир ___________-________ 
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Вартість основних фондів: 

відновна вартість 8,225 тис. гривень 

залишкова вартість 0,00 тис. гривень 

 

Будівля «Гараж» (літери ШШ¹), інвентарний номенклатурний номер 

10310013 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1992 рік 

будівельний об’єм (загальний)  730 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 200,2 кв. метрів 

площа земельної ділянки ___________-_________гектарів 

загальна площа житлового будинку 148,6 кв. метрів 

кількість квартир ___________-________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 17,162 тис. гривень 

залишкова вартість 0,00 тис. гривень 

 

Будівля «Відділ кадрів» (літера В), інвентарний номенклатурний номер 

10310014 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1953 рік 

будівельний об’єм (загальний) 117 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 39,1 кв. метрів 
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площа земельної ділянки ___________-_________гектарів 

загальна площа житлового будинку 27,94 кв. метрів 

кількість квартир ___________-________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 4,485 тис. гривень 

залишкова вартість 0,549 тис. гривень 

 

Будівля «Дизельна» (літера Ю), інвентарний номенклатурний номер 

10310015 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1996 рік 

будівельний об’єм (загальний)  36 куб. метрів 

площа забудови (загальна) 11,1 кв. метрів 

площа земельної ділянки ___________-_________гектарів 

загальна площа житлового будинку _-_ кв. метрів 

кількість квартир ___________-________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 6,046 тис. гривень 

залишкова вартість 0,781 тис. гривень 

 

Огорожа металева, фундамент – бетонний, (літера N), інвентарний 

номенклатурний номер 10330001,  пам’ятка культурної спадщини 

місцевого значення 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 
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Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію 1905 рік 

будівельний об’єм (загальний) ___-___ куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___-___ кв. метрів 

площа земельної ділянки ___________-_________гектарів 

загальна площа житлового будинку ______ кв. метрів 

кількість квартир ___________-________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 29,354 тис. гривень 

залишкова вартість 29,354 тис. гривень 

 

Будівля «Убиральня» (літера Щ), інвентарний номенклатурний номер 

10330002 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1988 рік 

будівельний об’єм (загальний) 14  куб. метрів 

площа забудови (загальна) 7,1 кв. метрів 

площа земельної ділянки ___________-_________гектарів 

загальна площа житлового будинку _-_ кв. метрів 

кількість квартир ___________-________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 2,871 тис. гривень 

залишкова вартість 0,00 тис. гривень 

3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить 

 

Автомобіль ВАЗ 211540-120-20 (легковий седан В) 

(найменування об’єкта передачі) 
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балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10540006  
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер ВА 4144АМ 

марка ВАЗ 

модель 211540 120 20 

номер шасі ХТА 21154084648312 

рік випуску 2008 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 39 666,0 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 39 666,0  гривень 

 

Автомобіль Москвич ІЖ 2715 фургон вантажно-пасажирський  

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10540003  
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер 7793КДМ 

марка ІЖ 

модель 2715 

номер шасі ХТК 271500НО294856 
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рік випуску 1987 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 8 514,0 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 8 514,0 гривень 

 

Автомобіль УАЗ 3962 (спеціальна медична допомога нелегкова) 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10540001  
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

 

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

реєстраційний номер 4107КДМ 

марка УАЗ33962 

модель _-__ 

номер шасі 019152 

рік випуску 1986 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 5 850,0 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 5 850,0 гривень 

 

Автомобіль УАЗ 3962 (спеціальна медична допомога нелегкова) 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 
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опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10540002  
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер 6228КДМ 

марка УАЗ33962 

модель _-__ 

номер шасі 032197 

рік випуску 1987 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 8 199,0 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 8 199,0 гривень 

 

Автомобіль РАФ 22031 (спеціальна швидка допомога нелегкова) 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 10540004  
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер 6518КДА 

марка РАФ22031 

модель _-__ 

номер шасі 158169 

рік випуску 1987 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 4 220,0 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 

знос 4 220,0 гривень 
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Теплопункт (літера уу¹)  
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 1137908, фундамент – земл. роботи, стіни – 

цегляні, перекриття – залізобетонні, підлога – цементна стяжка, є сходи 
                    

(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 2 108,0 гривень 

залишкова вартість 1054,0 гривень 

знос 1 054,0 гривень 

 

Склад - сховище (літера Я)  
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 1137964, фундамент – бетонний, покрівля 

– шиферна, стіни – цегляні, перекриття – залізобетонні, підлога – цементна 

стяжка 
(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

                 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 180,0 гривень 

залишкова вартість 90,0 гривень 

знос 90,0 гривень 
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Споруда автозаправки (літера ФФ¹)  
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 1137923, фундамент – бетонний, покрівля 

– шиферна, стіни – цегляні 
(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

                 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 2 015,0 гривень 

залишкова вартість 1 007,5 гривень 

знос 2 015,0 гривень 

 

Будівля під зварювальні роботи   
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 1137963 
(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

                 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 360,0 гривень 

залишкова вартість 180,0 гривень 

знос 180,0 гривень 

 

 

 

 



18 

Ворота автоматичні 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 1137911, металеві, в металевих стовпах 
(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

                 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 2 499,0 гривень 

залишкова вартість 1249,5 гривень 

знос 1249,5 гривень 

 

Гараж металевий 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Пологовий будинок № 2 ім. «Святої Анни», 25002,  

 

м. Кіровоград (м. Кропивницький),  вул. Ганни Дмитрян, 1 

 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 03074022 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 1137957, металевий 
(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

                 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 248,0 гривень 

залишкова вартість 124,0 гривень 

знос 124,0 гривень 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Інші відомості: 
 

У Технічному паспорті комплексу будівель  пологового будинку № 2                           

ім. «Святої Анни»  окрім  зазначеного  нерухомого  майна  та   іншого окремого  
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індивідуально визначеного майна зазначено: навіс (літери Х та Ш²) шиферний, 

будівельний об’єм (загальний) 124 куб. метрів, площа забудови (загальна)                  

40 кв. метрів; ємності (літери Ц-Ц³) металеві; вимощення (літера І) 

асфальтовано по готовій основі. 

На території пологового будинку № 2 ім. «Святої Анни» розміщено 

незавершене будівництво (складське приміщення), яке не введено в 

експлуатацію, інвентарний номенклатурний номер 14110001. Приміщення 

будувалося власними силами робітників адміністративно-господарської 

частини пологового будинку № 2 ім. «Святої Анни». Оприбутковано по 

бухгалтерському обліку незавершене будівництво – березень 2014 року, 

відновна вартість – 17,470 тис. грн, залишкова вартість – 17,470 тис. грн         

(акт оприбуткування незавершеного будівництва складського приміщення 

додається). 

Передається комп’ютерна техніка загальною вартістю 39,672 тис. грн. 

(перелік додається). 
 

5. Пропозиції комісії  

Затвердити передавальний акт майна з балансу пологового будинку № 2 

ім. «Святої Анни» на баланс пологового будинку № 1. 

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

- копія технічного паспорта на комплекс будівель по вул. Щорса, 1 

виготовлений  обласним  комунальним  підприємством  «Кіровоградське  

обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» станом на 26.01.2011 року  

на 30 арк.; 

- копія державного акта на право постійного користування землею                            

від 21.11.2012 року  ЯЯ № 160836 на 1 арк.; 

- копія довідки про належність нерухомого майна від 03.10.2014 року                          

№ 872/17-у на 1 арк. 

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

- копія статуту  пологового будинку №2 ім. «Святої Анни», затвердженого 

рішенням Кіровоградської міської ради від 12.12.2006 року № 190 на 8 арк.; 

-  копія балансу (форма № 1) на 1 квітня 2017 року на 4 арк.; 

- копія договору оренди індивідуально визначеного майна (нежитлового 

приміщення),  від  01.07.2004 року № 94/17 на 9 арк.; 

- копія Акта розмежування балансової належності електромереж                              

та експлуатаційної відповідальності сторін до Договору про спільне 

використання технологічних мереж основного споживача від                      

15.12.2003 року № 1027/365; 

- копія Додатку №2 до Договору про постачання теплової енергії № 82 від 

15.10.2009 року; 

- копія паспорта водного господарства пологового будинку №2 ім. «Святої 

Анни» м. Кіровоград, вул. Щорса, 1; 

- копія акта приймання-передачі № 1 на 5 арк.; 
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- копія  рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від                     

25 квітня 2017 року № 220 «Про надання дозволу на передачу нерухомого 

майна, транспортних засобів, комп’ютерної техніки та незавершеного 

будівництва» на 6 арк. 

 

Голова комісії:                                                         Н.Є. Дзюба  
 

Заступник  

голови комісії                                                           О.О. Макарук  
 

Члени комісії                                                            Л.Г. Бельчик  

                                                                                          

___________________ Л.В. Борисенко  
 

___________________ В.О. Бражнєв 
 

___________________ Т.І. Грач 
 

___________________ Н.М. Гордєєва 
 

___________________ І.М. Ігнатко 
  

___________________ Ю.В. Коломієць  
 

___________________ Ю.Ю. Колос 
 

___________________ О.М. Кошарова 
 

___________________ Н.Ю. Кухалішвілі 
 

___________________ А.О. Маркова  
 

___________________ І.В. Мартинова 
 

___________________ О.М. Москаленко 
 

___________________ А.С. Настояща 
 

___________________ В.О. Пидорич 
 

___________________ Л.Г. Потоцька 
 

___________________ І.М. Турман 
 

___________________ С.В. Черненко  
 

___________________ С.В. Юр 
 

___________________ Е.А. Ярмошенко 
 


