
ПРОЕКТ № 3102 
 

 

 

 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 

 

від  «___»______ 2019 року                                                                       № _____ 

 

Про   затвердження  передавального 

акта (Комунальний заклад 

«Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру 

ІІ рівня») 

 

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 березня 2019 року № 2437 «Про припинення 

комунального закладу «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня» шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації 

комунального закладу «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня», 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 

 

 

 
Сергій Яковченко 22 16 14 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішення Міської ради  

міста Кропивницького 

від «__»______ 2019 року № ____ 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 

Комісія, утворена відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 березня 2019 року № 2437 «Про припинення 

комунального закладу «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня» шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство», у складі: 

 

Голова комісії - головний лікар комунального 

закладу «Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру ІІ рівня» 

 

- РОМАНІВ 

Людмила  Павлівна 

реєстраційний номер 

облікової картки  платника 

податків  

(далі – РНОКПП) -   

 

Заступник  голови комісії - головний бухгалтер 

комунального закладу «Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального центру ІІ 

рівня» 

- КОШАРОВА  

Оксана Миколаївна 

РНОКПП -   

  

Члени комісії: 

  

Головний спеціаліст відділу представництва 

інтересів в судах юридичного управління Міської 

ради міста Кропивницького 

 

- БАРДИШ 

Євгеній Миколайович 

РНОКПП -   

 

заступник головного лікаря з медичної частини 

комунального закладу «Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального центру ІІ 

рівня» 

 

- ГРАЧ 

Тамара Іванівна 

РНОКПП -   

 

бухгалтер з дипломом спеціаліста комунального 

закладу «Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру ІІ рівня»  

 

- ДЕЙНЕКА 

Оксана Олександрівна  

РНОКПП -   

 

головний спеціаліст спецбюджетного відділу 

управління комунальної власності Міської ради 

міста Кропивницького 

 

- ІЩЕНКО 

Олена  Яківна 

РНОКПП - 
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 юрисконсульт комунального закладу «Міський 

пологовий будинок з функціями перинатального 

центру ІІ рівня» 

 

- МАРЧЕНКО 

Інна Валеріївна  

РНОКПП - 

заступник головного лікаря з технічних питань 

комунального закладу «Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального центру ІІ 

рівня» 

 

- МИХАЙЛОВА  

Наталія Леонідівна 

РНОКПП - 

старший інспектор з кадрів комунального закладу 

«Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ  

рівня» 

 

- ОЛІШЕВСЬКА 

Наталія Іванівна  

РНОКПП - 

Начальник  фінансово –  економічного відділу – 

головний бухгалтер управління охорони здоров’я  

Міської ради міста Кропивницького 

 

- 

 

 

 

ПОТОЦЬКА 

Любов Григорівна 

РНОКПП - 

заступник головного лікаря з економічних питань 

комунального закладу «Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального центру ІІ 

рівня» 

 

- ЧЕРИЧАНСЬКА 

Світлана Петрівна 

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  комунального закладу «Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру ІІ рівня» перед кредиторами, дебіторами, 

усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви комунального закладу 

«Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня»  

переходять до правонаступника – комунального некомерційного 

підприємства «Міський пологовий будинок з функціями перинатального 

центру ІІ рівня»  Міської ради міста Кропивницького». 
 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

м. Кропивницький, вул. Олени Журливої, 1          
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 
 

передається комунальному некомерційному підприємству «Міський 

пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» Міської 

ради міста Кропивницького» 
             (найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 
 

 

Голова комісії :           ___________________        Л.П. Романів 
 

Заступник                             

голови комісії             ___________________        О.М. Кошарова 
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Члени комісії              ___________________        Є.М. Бардиш  

 

                                                                                       

___________________ 

 

Т.І. Грач 

 

___________________ О.О. Дайнека 

 

___________________ О.Я.Іщенко 
 

___________________ І.В. Марченко 

 

___________________ Н.Л. Михайлова 

 

___________________ Н.І. Олішевська 

 

___________________ Л.Г. Потоцька 

 

___________________ С.П. Черичанська  

___________________ 
 

_______________________     

 

С.О.Яковченко 

 
 



Доопрацьовано 20.06.2019 

ПРОЕКТ № 3102 
 

 

 

 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 

 

від  «___»______ 2019 року                                                                       № _____ 

 

Про   затвердження  передавального 

акта (Комунальний заклад 

«Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру 

ІІ рівня») 

 

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 березня 2019 року № 2437 «Про припинення 

комунального закладу «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня» шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації 

комунального закладу «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня», 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 

 

 
Сергій Яковченко 22 16 14 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішенням Міської ради  

міста Кропивницького 

від «___» ________ 2019 року № ___  

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

Комісія, утворена відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 березня 2019 року № 2437 «Про припинення 

комунального закладу «Міський  пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II рівня» шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство», у складі: 

 

Головний лікар  комунального закладу  «Міський 

пологовий будинок з функціями перинатального 

центру II рівня» 

- Романів  

Людмила Павлівна 

РНОКПП -   

Головний бухгалтер комунального закладу  

«Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II  рівня» 

- 

 

Кошарова  

Оксана Миколаївна 

РНОКПП -    

Члени комісії:  

Головний  спеціаліст  відділу представництва 

інтересів в судах юридичного управління Міської 

ради міста Кропивницького 

 

Заступник головного лікаря з медичної частини  

комунального закладу «Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального центру                     

II  рівня» 

 

Бухгалтер з дипломом спеціаліста     

комунального закладу «Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального центру                      

II  рівня» 

 

Головний спеціаліст спецбюджетного відділу 

управління комунальної власності Міської ради 

міста Кропивницького 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Бардиш 

Євгеній Миколайович 

РНОКПП-  

 

Грач  

Тамара Іванівна 

РНОКПП  - 

 

Дейнека  

Оксана  Олександрівна 

РНОКПП-  

 

 

Іщенко 

Олена Яківна 

РНОКПП-  
 



Юрисконсульт комунального закладу  

«Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II  рівня»  

 

Заступник головного лікаря з технічних питань 

комунального закладу «Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального центру  

II  рівня» 

 

Старший інспектор з кадрів  

комунального закладу «Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального центру  

II  рівня» 
 

- 

 

- 

 

 

- 

Марченко 

Інна Валеріївна  

РНОКПП-  

 

Михайлова 

Наталія Леонідівна  

РНОКПП-  

 

Олішевська 

Наталія Іванівна 

РНОКПП –   

 

Начальник  фінансово –  економічного відділу – 

головний бухгалтер управління охорони здоров’я  

Міської ради міста Кропивницького 

Заступник головного лікаря  з економічних питань 

комунального закладу  

«Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II  рівня» 

 

- 

 

 

- 

Потоцька 

Любов Григорівна   

РН0КПП-  

 

Черичанська  

Світлана Петрівна 

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 

Передавальний акт про те, що всі зобов’язання  Комунального закладу  

«Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II  рівня» 

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

пасиви комунального закладу «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II рівня» переходять до правонаступника – 

комунального некомерційного підприємства «Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру II рівня» Міської ради міста 

Кропивницького». 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

25005, м. Кропивницький, вул. Олени Журливої, 1  
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

 



передається комунальному некомерційному підприємству «Міський 

пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня» Міської ради 

міста Кропивницького» 
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

  

Комісія установила: 

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

будівля «Старий корпус №2», будівля «Прохідна», будівля 

«Господарський блок», будівля «Гараж №1», будівля «Гараж №2», будівля 

«Головний корпус №1», будівля «Перехід», будівля «Жіноча консультація 

№1», огорожа, погріб. 
(найменування об’єкта передачі) 

       Загальні відомості: 

Загальна площа будівель та споруд (пообєктно)- будівля «Старий корпус 

№2», будівля «Прохідна», будівля «Господарський блок», будівля «Гараж 

№1», будівля «Гараж №2», будівля «Головний корпус №1», будівля 

«Перехід», будівля «Жіноча консультація №1», огорожа, погріб- складає  

4459,2 кв.м. 

Площа земельної  ділянки за адресою: 

- вул.О.Журливої,1 -14000,00 кв.м., 

- вул.Г.Жадова, 23,корп.,2- 779,1 кв.м., 

- площа забудови (загальна) 4459,2 кв.м., 

- загальна площа будинків 9143,6 кв.м., 

- кількість квартир____________ 

- вартість основних фондів 2515324,00 грн., 

- залишкова вартість  405683,00 грн    

 

балансоутримувач КЗ «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II рівня»  

25005, м. Кропивницький,  вул. Олени Журливої,1  
(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 20652012 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

Будівля «Старий корпус №2»  

Загальні відомості: 

        рік побудови 1937рік 

будівельний об’єм (загальний) -  -  куб. м. 

площа забудови (загальна) -   1622,4 кв.м.  

площа земельної ділянки       - - кв.м 

загальна площа робоча 2880,4  кв.м.  

кількість квартир              - 



Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість 1177338,00 гривень 

залишкова вартість  0,00 гривень 

 

Будівля «Прохідна»  

Загальні відомості: 

        рік побудови 1962рік 

будівельний об’єм (загальний) -  -  куб.м.  

площа забудови (загальна) -   92,8 кв.м.  

площа земельної ділянки       - - кв.м. 

загальна площа робоча 64,5  кв. м. 

кількість квартир              - 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість 22868,00 гривень 

залишкова вартість  0,00 гривень 

 

Будівля «Господарський блок»  

Загальні відомості: 

        рік побудови 1984рік 

будівельний об’єм (загальний) -  -  куб. м. 

площа забудови (загальна) -   461,2 кв.м.  

площа земельної ділянки       - - кв.м. 

загальна площа робоча 735,8  кв.м.  

кількість квартир              - 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість 56049,00 гривень 

залишкова вартість  0,00  гривень 

 

Будівля «Гараж №1»  

Загальні відомості: 

        рік побудови 1962рік 

будівельний об’єм (загальний) -  -  куб.м.  

площа забудови (загальна) -   187,4 кв. м. 

площа земельної ділянки       - - кв.м. 



загальна площа робоча 233,1  кв.м.  

кількість квартир              - 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість 38275,00 гривень 

залишкова вартість  0,00 гривень 

 

Будівля «Гараж №2»  

Загальні відомості: 

        рік побудови 1984рік 

будівельний об’єм (загальний) -  -  куб. м. 

площа забудови (загальна) -   80,6 кв. м. 

площа земельної ділянки       - - кв.м 

загальна площа робоча 65,6  кв. м. 

кількість квартир              - 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість 115770 ,00 гривень 

залишкова вартість  36465,00 гривень 

 

Будівля «Головний корпус №1»  

Загальні відомості: 

        рік побудови 1984рік 

будівельний об’єм (загальний) -  -  куб. м. 

площа забудови (загальна) -   1067,9 кв. м. 

площа земельної ділянки       - - кв.м 

загальна площа робоча 4217,3  кв. м. 

кількість квартир              - 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість 312016,00 гривень 

залишкова вартість  98945,00 гривень 

 

Будівля «Перехід»  

Загальні відомості: 

        рік побудови 2002рік 

будівельний об’єм (загальний) -  -  куб. м. 



площа забудови (загальна) -   43,8 кв. м. 

площа земельної ділянки       - - кв.м 

загальна площа робоча 43,8  кв. м. 

кількість квартир              - 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість 11233,00 гривень 

залишкова вартість  3187,00 гривень 

  

Будівля «Жіноча консультація №1»  

Загальні відомості: 

        рік побудови 1989рік 

будівельний об’єм (загальний) -  -  куб. м. 

площа забудови (загальна) -   779,1 кв. м. 

площа земельної ділянки       - - кв.м 

загальна площа робоча 779,1  кв. м. 

кількість квартир              - 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість 717730,00 гривень 

залишкова вартість  252239,00 гривень 

 

Будівля «Огорожа металева, фундамент-бетонний»»  

Загальні відомості: 

        рік побудови 1984рік 

будівельний об’єм (загальний) -  -  куб. м. 

площа забудови (загальна) -   кв. м. 

площа земельної ділянки       - - кв.м 

загальна площа робоча кв. м. 

кількість квартир              - 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість 38745 ,00 гривень 

залишкова вартість  0,00 гривень 

 

 

 

 



Будівля «Погріб»  

Загальні відомості: 

        рік побудови 1954рік 

будівельний об’єм (загальний) -  -  куб. м. 

площа забудови (загальна) -   124 кв. м. 

площа земельної ділянки       - - кв.м 

загальна площа робоча 124  кв. м. 

кількість квартир              - 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість 25300,00 гривень 

залишкова вартість  14847,00 гривень 

 

2. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить: 
 

- Автомобіль ЗАЗ  ВА 89-52 АК  (легковий) 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач КЗ «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II рівня»  

25005, м. Кропивницький,  вул. Олени Журливої,1  

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 20652012 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

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

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

реєстраційний номер ВА 89-52 АК 

марка ЗАЗ  

модель- ланос 

номер кузова, шасі, рами Y6DTF699P8W402990 

рік випуску 2008 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 40708,00  гривень 

залишкова вартість  0,00 гривень 

знос 40708,00  гривень 



- Автомобіль Citroen Jamper санітарний  не легковий 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач КЗ «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II рівня»  

25005, м. Кропивницький,  вул. Олени Журливої,1  

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 20652012 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна інвентарний номенклатурний номер 101510016 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер ВА 52-44 ВМ 

марка САШМД Citroen  

модель- Jamper 

номер кузова, шасі, рами VF7YBTMFB12F78289 

рік випуску 2017 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 2495000.00  гривень 

залишкова вартість  2049464.29 гривень 

знос 445535.71  гривень 

 

- Автомобіль Фіат Fiorino Combi 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач КЗ «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II рівня»  

25005, м. Кропивницький,  вул. Олени Журливої,1  

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 20652012 
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 63-97 ВО 

марка Фіат  

        модель- Fiorino Combi 



         номер кузова, шасі, рами ZFA22500006K97702 

рік випуску 2018 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість329000,00  гривень 

залишкова вартість  293749,97 гривень 

знос 35250,03  гривень 

 

- Автомобіль Санітарний транспортний засіб для спеціалізованих 

перевезеньGERMES  на базі Renault Logan тип авто- В 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач КЗ «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II рівня»  

25005, м. Кропивницький,  вул. Олени Журливої,1  

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 20652012 
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 39-35 ВТ 

марка Renault  

        модель- ЮНІКОМ GERMES-29 

         номер кузова, шасі, рами VF14SRL1459409771 

рік випуску 2018 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість345000.00 гривень 

залишкова вартість  320357.16 гривень 

знос 24642.84  гривень 

 

Комплект комп’ютерної  техніки (процесорний блок 1840, монітор) 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач КЗ «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II рівня»  

25005, м. Кропивницький,  вул. Олени Журливої,1  

(повне найменування, місцезнаходження та 



ЄДРПОУ 20652012 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна інвентарний номенклатурний номер 101460001 

       рік випуску- 2017 

       дата вводу в експлуатацію-2017 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 9100,00гривень 

залишкова вартість  7507,53 гривень 

знос 1592,47  гривень 
                    

Багатофункціональний принтер лазерний Canon MF3010 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач КЗ «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II рівня»  

25005, м. Кропивницький,  вул. Олени Журливої,1  

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 20652012 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна інвентарний номенклатурний номер 101460002 

       рік випуску- 2018 

       дата вводу в експлуатацію-2018 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 7590,00 гривень 

залишкова вартість  6894,25гривень 

знос 695,75  гривень 
 

 

Системний блок на базі процесора Intel 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач КЗ «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II рівня»  

25005, м. Кропивницький,  вул. Олени Журливої,1  

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 20652012 
ідентифікаційний код юридичної особи) 



опис майна інвентарний номенклатурний номер 101460003 

       рік випуску- 2018 

       дата вводу в експлуатацію-2018 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 8400,00 гривень 

залишкова вартість  7630,00 гривень 

знос 770,00  гривень 
 

Ноутбук YH 250 GS 

 (найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач КЗ «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II рівня»  

25005, м. Кропивницький,  вул. Олени Журливої,1  

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 20652012 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна інвентарний номенклатурний номер 101460004 

       рік випуску- 2018 

       дата вводу в експлуатацію-2018 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість10200,00 гривень 

залишкова вартість  9945,00 гривень 

знос 255,00  гривень 
 

Принтер лазерний HP LaserJet Pro M102 с кабелем 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач КЗ «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II рівня»  

25005, м. Кропивницький,  вул. Олени Журливої,1  

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 20652012 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна інвентарний номенклатурний номер 101460005 

       рік випуску- 2018 



       дата вводу в експлуатацію-2018 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 7700 гривень 

залишкова вартість  7571,66 гривень 

знос 128,84  гривень 
 

Системний блок AMD FM2 

(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач КЗ «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру II рівня»  

25005, м. Кропивницький,  вул. Олени Журливої,1  

(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 20652012 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна інвентарний номенклатурний номер 101460006 

       рік випуску- 2018 

       дата вводу в експлуатацію-2019 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 7100,00 гривень 

залишкова вартість  7040,83 гривень 

знос 59,17 гривень 

 

Затвердити передавальний акт майна з балансу комунального закладу  

«Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II  рівня»  

на баланс – комунального некомерційного підприємства  «Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального центру II рівня» Міської ради міста 

Кропивницького». 

До правонаступника переходить документаційний фонд Комунального 

закладу «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II  

рівня» організаційно-розпорядча документація, бухгалтерська документація, 

медичні картки та журнали обліку. 

Комісія здійснила всі передбачені законодавством дії з припинення 

шляхом перетворення юридичної особи — Комунального закладу  «Міський 

пологовий будинок з функціями перинатального центру II  рівня». 

Передавальний акт складено у двох примірниках. 



Голова комісії :           ___________________       Л.П.Романів 

 

Заступник                             

голови комісії             ___________________        О.М.Кошарова  

 

Члени комісії              ___________________        Є.М.Бардиш 

                                                                                          

__________________ Т.І.Грач 

 

__________________ О.О.Дейнека 

 

__________________ 

 

__________________ 

О.Я. Іщенко  

 

І.В.Марченко 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

   

__________________ 

 

__________________ 

Н.Л.Михайлова 

 

Н.І.Олішевська 

 

Л.Г.Потоцька 

 

С.П.Черичанська 

 

С.О.Яковченко 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


