
ПРОЕКТ № 3104 
 

 

 

 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 

 

від  «___»______ 2019 року                                                                       № _____ 

 

Про   затвердження  передавального 

акта (Комунальний заклад «Міська 

лікарня № 2 ім. Святої  Анни             

м. Кропивницького») 

 

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 № 2440 «Про припинення 

комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої  Анни                                      

м. Кропивницького» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство», Міська ради міста  Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації 

комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої  Анни                                   

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 

 

 

 

 
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 № 2440 «Про припинення 

комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої  Анни                                      

м. Кропивницького» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство», у складі: 

 

Голова комісії - в.о. головного лікаря 

комунального закладу «Міська лікарня № 2                            

ім. Святої  Анни м. Кропивницького» 

 

- ШИШЕЛЮК 

Олександр Миколайович 

реєстраційний номер 

облікової картки  платника 

податків  

(далі – РНОКПП) -   

 

Заступник  голови комісії - завідуючий 

відділенням амбулаторного гемодіалізу 

комунального закладу  «Міська лікарня № 2            

ім. Святої  Анни м. Кропивницького» 

 

- ТЕЛЬНИЙ 

Сергій Григорович 

РНОКПП -   

  

Члени комісії: 

  

Головний спеціаліст відділу представництва 

інтересів в судах юридичного управління Міської 

ради міста Кропивницького 

 

- БАРДИШ 

Євгеній Миколайович 

РНОКПП -   

 

головний спеціаліст спецбюджетного відділу 

управління комунальної власності Міської ради 

міста Кропивницького 

 

- ІЩЕНКО 

Олена  Яківна 

РНОКПП - 

юрисконсульт комунального закладу «Міська 

лікарня № 2 ім. Святої  Анни                                       

м. Кропивницького» 

 

- КОРЕНЧУК  

Андрій Юрійович 

РНОКПП - 

головний бухгалтер комунального закладу 

«Міська лікарня № 2  ім. Святої  Анни                         

м. Кропивницького» 

 

- КУХАШВІЛІ 

Наталя Юріївна 

РНОКПП - 

бухгалтер комунального закладу  «Міська лікарня 

№ 2 ім. Святої  Анни  м. Кропивницького» 

- ПАНЬКОВА 

Людмила Анатоліївна 

РНОКПП – 
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 економіст комунального закладу «Міська лікарня 

№ 2 ім. Святої  Анни   м. Кропивницького» 

- ПАРФЕНОВИЧ 

Юлія Сергіївна  

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  комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої  

Анни м. Кропивницького» перед кредиторами, дебіторами, усі права та 

обов’язки, а також всі активи і пасиви комунального закладу «Міська лікарня 

№ 2 ім. Святої  Анни м. Кропивницького» переходять до правонаступника – 

комунального некомерційного підприємства «Міський центр гемодіалізу» 

Міської ради міста Кропивницького». 
 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, 1         
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 
 

передається комунальному некомерційному підприємству «Міський 

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

 

Голова комісії :           ___________________        О.М. Шишелюк 
 

Заступник                             

голови комісії             ___________________        С.Г. Тельний 
 

Члени комісії              ___________________        Є.М. Бардиш  

 

                                                                                         

___________________ 

О.Я.Іщенко 
 

___________________ А.Ю.Коренчук 
 

___________________ Н.Ю. Кухашвілі 
 

___________________ Л.А.Панькова 
 

___________________ Ю.С.Парфенович 
 

___________________ 
 

_______________________     

Л.Г.Потоцька 

 

С.О.Яковченко 
 

 



Доопрацьовано 20.06.2019 

ПРОЕКТ № 3104 
 

 

 

 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 

 

від  «___»______ 2019 року                                                                       № _____ 

 

Про   затвердження  передавального 

акта (Комунальний заклад «Міська 

лікарня № 2 ім. Святої  Анни             

м. Кропивницького») 

 

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 № 2440 «Про припинення 

комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої  Анни                                      

м. Кропивницького» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство», Міська ради міста  Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації 

комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої  Анни                                   

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 

 

 

 
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 № 2440 «Про припинення 

комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої  Анни                                      

м. Кропивницького» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство», у складі: 

 

Голова комісії - в.о. головного лікаря 

комунального закладу «Міська лікарня № 2                            

ім. Святої  Анни м. Кропивницького» 

 

- ШИШЕЛЮК 

Олександр Миколайович 

реєстраційний номер 

облікової картки  платника 

податків  

(далі – РНОКПП) -   

 

Заступник  голови комісії - завідуючий 

відділенням амбулаторного гемодіалізу 

комунального закладу  «Міська лікарня № 2            

ім. Святої  Анни м. Кропивницького» 

 

- ТЕЛЬНИЙ 

Сергій Григорович 

РНОКПП -   

  

Члени комісії: 

  

Головний спеціаліст відділу представництва 

інтересів в судах юридичного управління Міської 

ради міста Кропивницького 

 

- БАРДИШ 

Євгеній Миколайович 

РНОКПП -   

 

головний спеціаліст спецбюджетного відділу 

управління комунальної власності Міської ради 

міста Кропивницького 

 

- ІЩЕНКО 

Олена  Яківна 

РНОКПП - 

юрисконсульт комунального закладу «Міська 

лікарня № 2 ім. Святої  Анни                                       

м. Кропивницького» 

 

- КОРЕНЧУК  

Андрій Юрійович 

РНОКПП - 

головний бухгалтер комунального закладу 

«Міська лікарня № 2  ім. Святої  Анни                         

м. Кропивницького» 

 

- КУХАШВІЛІ 

Наталя Юріївна 

РНОКПП - 

бухгалтер комунального закладу  «Міська лікарня 

№ 2 ім. Святої  Анни  м. Кропивницького» 

- ПАНЬКОВА 

Людмила Анатоліївна 

РНОКПП – 
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 економіст комунального закладу «Міська лікарня 

№ 2 ім. Святої  Анни   м. Кропивницького» 

- ПАРФЕНОВИЧ 

Юлія Сергіївна  

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  комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої 

Анни м. Кропивницького»перед кредиторами, дебіторами, усі права та 

обов’язки, а також всі активи і пасиви комунального закладу «Міська лікарня 

№2 ім. Святої Анни м. Кропивницького» переходять до правонаступника – 

комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №2 ім. Святої 

Анни» Міської ради міста Кропивницького». 

 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

25002 , м. Кропивницький  ,  вул. Ганни Дмитрян, 1 

належить комунальному закладу «Міська лікарня №2 ім.Святої Анни 

м.Кропивницького» 
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається комунальному некомерційному підприємству «Міська 

лікарня №2 ім.Святої Анни « Міської ради міста Кропивницького» 
(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 гаражі 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»-5 102,43 кв. метрів 
(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», 
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 будівля «Господарське приміщення №1 (їдальня, продовольчий склад, 

бухгалтерія, пральня, бокси гаражі 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»- 

5102,43 кв. метрів. 

        площа земельної ділянки 1,9753 гектарів 

        загальна площа житлового будинків 5102,43 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 , належать: 

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

номенклатурний номер 101310001, пам’ятка культурної спадщини 

місцевого значення 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач 

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» 

25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян,1 

(повне найменування, місцезнаходження та 

                                        ЄДРПОУ 41479315 
(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 

Будівля «Гінекологія №2» (літера ББ1), інвентарний 

номенклатурний номер 101310002, пам’ятка культурної спадщини 

місцевого значення 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач 

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни                          

м. Кропивницького» 

25002, м. Кропивницький , вул. Ганни Дмитрян,1 

(повне найменування, місцезнаходження та 

                                        ЄДРПОУ 41479315 
(ідентифікаційний код юридичної особи) 
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 Загальні відомості: 

Рік введення в експлуатацію 1905 рік 

будівельний об’єм  (загальний) 2 310куб.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 189,464тис.гривень 

Будівля «Адміністративний корпус, прохідна» (літера ГГ1
2), 

інвентарний номенклатурний номер 101310003 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач 

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» 

25002, м. Кропивницький , вул. Ганни Дмитрян,1 

(повне найменування, місцезнаходження та 

                                        ЄДРПОУ 41479315 
(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 

кількість квартир ______-___________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 11,379 тис. гривень 

залишкова вартість 0,00 тис. гривень 

Будівля «Лабораторія» (літера Еее1), інвентарний 

номенклатурний номер 101310004 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач 

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» 

25002, м. Кропивницький , вул. Ганни Дмитрян,1 

(повне найменування, місцезнаходження та 

                                        ЄДРПОУ 41479315 
(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 ______-___________ 



5 

 

 Вартість основних фондів: 

відновна вартість 20,910 тис. гривень 

залишкова вартість 0,00 тис. гривень 

Будівля «господарське приміщення №2 (їдальня, продовольчий 

склад, бухгалтерія, пральня, бокси гаражі 3 шт.» (літери З-З3
3, З1, ИИ1, 

К), інвентарний номенклатурний номер 101310005 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач 

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» 

25002, м. Кропивницький , вул. Ганни Дмитрян,1 

(повне найменування, місцезнаходження та 

                                        ЄДРПОУ 41479315 
(ідентифікаційний код юридичної особи) 

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) 1014,7кв.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 101310006 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач 

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» 

25002, м. Кропивницький , вул. Ганни Дмитрян,1 
(повне найменування, місцезнаходження та 

                                        ЄДРПОУ 41479315 
(ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію: господарчий корпус  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 101310007 
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 (найменування об’єкта передачі) 

 

балансоутримувач 

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» 

25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, 1 
(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 41479315 
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 101310008, пам’ятка культурної 

спадщини місцевого значення 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач 

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» 

25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, 1 
 (повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 41479315 
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 536,67 кв. метрів 

     кількість квартир_______-_______ 

     Вартість основних фондів: 

     відновна вартість 142,512 тис. гривень 

     залишкова вартість 142,512 тис. гривень 

 

Будівля «Стерилізаційне відділення» (літери Ллл1), інвентарний 

номенклатурний номер 101310009 
(найменування об’єкта передачі) 

 

балансоутримувач 
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 Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» 

25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, 1 
(повне найменування, місцезнаходження та 

ЄДРПОУ 41479315 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

     Загальні відомості: 

     рік введення в експлуатацію 1905 рік 

     будівельний обꞌєм (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 101310010 
(найменування об’єкта передачі) 

 

балансоутримувач 

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» 

25002 м. Кропивницький вул. Ганни Дмитрян 1.  
(повне найменування та місце знаходження) 

 

ЄДРПОУ 41479315 
( 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 __________-______________ 

Вартість основних фондів : 

Відновна вартість 8,225 тис. гривень 

Залишкова вартість 0,00 тис. гривень 

 

Будівля «Гараж» (літери ШШ1), інвентарний номенклатурний 

номер 101310011 
(найменування об’єкта передачі) 

 

Балансоутримувач 

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» 
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 25002 м. Кропивницький вул. Ганни Дмитрян 1.  

(повне найменування та місце знаходження) 

 

ЄДРПОУ 41479315 
( 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 10130012 
(найменування об’єкта передачі) 

 

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» 

25002 м. Кропивницький вул. Ганни Дмитрян 1.  

(повне найменування та місце знаходження) 

ЄДРПОУ 41479315 
( 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 

Площа земельної ділянки __________-__________гектарів 

Загальна площа житлового будинку 27,94 кв. метрів 

Кількість квартир __________-______________ 

Вартість основних фондів : 

Відновна вартість 4485 тис. гривень 

Залишкова вартість 0,549 тис. гривень 

 

Будівля «Дизельна» (літери Ю), інвентарний номенклатурний 

номер 101310013 

 
(найменування об’єкта передачі) 

 

Балансоутримувач 

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» 
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 25002 м. Кропивницький вул. Ганни Дмитрян 1.  
(повне найменування та місце знаходження) 

 

ЄДРПОУ 41479315 
( 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 101310014, пам’ятка  культурної 

спадщини місцевого значення. 
(найменування об’єкта передачі) 

 

балансоутримувач : 

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни  м. 

Кропивницького» 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, 1 
(повне найменування, місцезнаходження) 

ЄДРПОУ 41479315 
(ідентифікаційний код юридичної особи) 

 

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 101310015 
(найменування об’єкта передачі) 

 

балансоутримувач : 

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни  м. 

Кропивницького» 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, 1 
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 (повне найменування, місцезнаходження) 

ЄДРПОУ 41479315 
(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 індивідуального визначеного майна, що 

передається, належить 

 

Автомобіль ВАЗ 211540-120-20 (легковий седан В) 
(найменування об’єкта передачі) 

 

балансоутримувач : 

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни  м. 

Кропивницького» 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, 1 
(повне найменування, місцезнаходження) 

ЄДРПОУ 41479315 
(ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний  номер 101540001 
(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) 

зазначається: 

реєстраційний номер ВА 1052 ВО 

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 : 
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 Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни  м. 

Кропивницького» 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян, 1 
(повне найменування, місцезнаходження) 

 

ЄДРПОУ 41479315 
(ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101540002 
(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

 

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) 

зазначається: 

реєстраційний номер ВА1053ВО 

марка ІЖ 

модель 2715 

номер шасі ХТК271500НО294856 

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  

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» , 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян,1  
(повне найменування, місцезнаходження  та 

ЄДРПОУ 41479315 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101540003 
(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

Для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) 

зазначається: 

реєстраційний номер 4107КДМ 

марка УАЗ 33962 

модель __-__ 

номер шасі  019152 

рік випуску 1986 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова вартість) 5 850,0 гривень 

залишкова вартість 0,00 гривень 
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 знос 5 850,0 гривень 

 

Автомобіль УАЗ 3962 (спеціальна медична допомога нелегкова) 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» , 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян,1  
(повне найменування, місцезнаходження  та 

ЄДРПОУ 41479315 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101540004 
(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

Для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) 

зазначається: 

реєстраційний номер 6228КДМ 

марка УАЗ 33962 

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  

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» , 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян,1  
(повне найменування, місцезнаходження  та 

ЄДРПОУ 41479315 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101540005 
(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

Для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) 

зазначається: 

реєстраційний номер 6518КДМ 

марка РАФ 22031 

модель __-__ 
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 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 

 

Автомобіль Citroen Jumper (спеціальна легкова медична 

допомога) 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» , 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян,1  
(повне найменування, місцезнаходження  та 

ЄДРПОУ 41479315 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101510053 
(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

Для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) 

зазначається: 

реєстраційний номер  

марка Citroen 

модель Jumper 

номер шасі  Y79941118H9C64.142 

рік випуску 2017 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова вартість) 1 698 000,0 гривень 

залишкова вартість 1 698 000,00 гривень 

знос 0,0 гривень 

 

Теплопункт (літера уу1) 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» , 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян,1  
(повне найменування, місцезнаходження  та 

ЄДРПОУ 41479315 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 
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 інвентарний номенклатурний номер 11130090 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 1054,00 гривень 

знос 1054,0 гривень 

 

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

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» , 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян,1  
(повне найменування, місцезнаходження  та 

ЄДРПОУ 41479315 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 11130091,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 90,00 гривень 

знос 90,0 гривень 

 

Споруда автозаправки (літера ФФ1) 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» , 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян,1  
(повне найменування, місцезнаходження  та 

ЄДРПОУ 41479315 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 11130092, фундамент – 

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

вартість основних фондів: 

первісна (балансова вартість) 2 015,0 гривень 

залишкова вартість 1 007,50 гривень 

знос 1 007,50 гривень 
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 Будівля під зварювальні роботи  
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» , 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян,1  
(повне найменування, місцезнаходження  та 

ЄДРПОУ 41479315 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 11130093  
 (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова вартість) 360,0 гривень 

залишкова вартість 180,00 гривень 

знос 180,0 гривень 

 

Ворота автоматичні  
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» , 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян,1  
(повне найменування, місцезнаходження  та 

ЄДРПОУ 41479315 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 11130094, металеві, в металевих 

стовпах  
 (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова вартість) 2 499,0 гривень 

залишкова вартість 1 249,50 гривень 

знос 1 249,50 гривень 

 

Гараж металевий 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» , 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян,1  
(повне найменування, місцезнаходження  та 

ЄДРПОУ 41479315 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 11130095 , металевий 
 (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 
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 вартість основних фондів: 

первісна (балансова вартість) 248,0 гривень 

залишкова вартість 124,00 гривень 

знос 124,0 гривень 

 

Комплект комп’ютерної техніки з багатофункціональним 

пристроєм та принтером 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» , 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян,1  
(повне найменування, місцезнаходження  та 

ЄДРПОУ 41479315 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101480001  
 (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова вартість) 17 265,50 гривень 

залишкова вартість 17 265,50 гривень 

знос 0,00 гривень 

 

Комплект комп’ютерної техніки 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» , 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян,1  
(повне найменування, місцезнаходження  та 

ЄДРПОУ 41479315 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101480002 
 (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова вартість) 8 965,0 гривень 

залишкова вартість 8 965,00 гривень 

знос 0,00 гривень 

 

Комплект комп’ютерної техніки 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» , 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян,1  
(повне найменування, місцезнаходження  та 
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ЄДРПОУ 41479315 

ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101480003 
 (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова вартість) 8 965,0 гривень 

залишкова вартість 8 965,00 гривень 

знос 0,00 гривень 

 

Комплект комп’ютерної техніки 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

Комунальний заклад «Міська лікарня №2 ім. Святої Анни м. 

Кропивницького» , 25002, м. Кропивницький, вул. Ганни Дмитрян,1  
(повне найменування, місцезнаходження  та 

ЄДРПОУ 41479315 
ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний номенклатурний номер 101490330 
 (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова вартість) 17 259,00 гривень 

залишкова вартість 17 259,00 гривень 

знос 0,00 гривень 

4. Інші відомості: 

У технічному паспорті комплексу будівель виданий пологовому 

будинку №2 ім. «Святої Анни» окрім зазначеного нерухомого майна та 

іншого окремого 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 комунального закладу «Міська лікарня №2 ім. Святої 

Анни м. Кропивницького» розміщено незавершене будівництво (складське 

приміщення), яке не введено в експлуатацію, інвентарний номенклатурний 

номер 131110001. 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 – 17,47 тис. грн., залишкова вартість 

– 17,47 тис. грн. (акт оприбуткування незавершеного будівництва 

складського приміщення додається). 

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

- технічний паспорт 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.; 
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 - технічний паспорт на комплекс будівель по вул. Ганни Дмитрян, 1 

виготовлений обласним комунальним підприємством «Комунальне обласне 

об’єднане бюро технічної інвентаризації» станом на 07.09.2017 року на 12 

арк.; 

- державний акт на право постійного користування землею від 

21.11.2012 року ЯЯ №160836 на 1 арк.; 

- електротехнічні протоколи від 11.09.2017 року виданий ФОП 

Просвірнєв О.В. на 23 арк.; 

- робочий проект системи пожежної сигналізації системи 

оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей передавання 

тривожних сповіщень № 41/17 -СПС -СО –СПТС виданий ПП «АБВ-

МАЙСТЕР-ПЛЮС» від 06.06.2017 року на 30 арк.; 

- свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки №24-

1-2/8477 від 22.07.2015 року виданий Мінекономрозвитку України на 1 арк.; 

- гарантійне свідоцтво на водяний лічильник тип 820 на 1 арк.; 

- копія акта від 19.06.2017 року виданий ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 

на 1 арк.; 

- паспорт водного господарства пологового будинку №2 ім. «Святої 

Анни» м. Кіровоград, вул. Щорса, 1 на 15 арк.; 

- технічна документація з землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання документів, що 

посвідчують право користування земельною ділянкою пологового будинку 

№2 ім. «Святої Анни» для розміщення пологового будинку №2 ім. «Святої 

Анни» загальною площею 1.9753 га за адресою м. Кіровоград, вул.. Щорса, 1 

виданий ТОВ «Тектоареал» кадастровий номер 3510100000:16:150:0047 від 

07.06.2012 року примірник №3 на 131 арк 
 

Голова комісії :           ___________________        О.М. Шишелюк 
 

Заступник                             

голови комісії             ___________________        С.Г. Тельний 
 

Члени комісії              ___________________        Є.М. Бардиш  

 

                                                                                         

___________________ 

О.Я.Іщенко 
 

___________________ А.Ю.Коренчук 
 

___________________ Н.Ю. Кухашвілі 
 

___________________ Л.А.Панькова 
 

___________________ Ю.С.Парфенович 
 

___________________ 
 

_______________________     

Л.Г.Потоцька 

 

С.О.Яковченко 
 

 


