
ПРОЕКТ № 3105 

 

 

 

 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 

 

від  «___»______ 2019 року                                                                       № _____ 

 

Про   затвердження  передавального 

акта (Кіровоградська дитяча міська 

лікарня) 

 

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 № 2439 «Про припинення 

Кіровоградської дитячої міської лікарні 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 

Кіровоградської дитячої міської лікарні, 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 № 2439 «Про припинення 

Кіровоградської дитячої міської лікарні шляхом перетворення (реорганізації) 

у комунальне некомерційне підприємство», у складі: 
 

Голова комісії - головний лікар Кіровоградської 

дитячої міської лікарні 

 

- КЛЮЄНКО 

Оксана Анатоліївна 

реєстраційний номер 

облікової картки  платника 

податків  

(далі – РНОКПП) -   

 

Заступник  голови комісії - головний бухгалтер 

Кіровоградської дитячої міської лікарні 

 

- СВІТОВА 

Марія Анатоліївна 

РНОКПП -   

  

Члени комісії: 

  

Головний спеціаліст відділу представництва 

інтересів в судах юридичного управління Міської 

ради міста Кропивницького 

 

- БАРДИШ 

Євгеній Миколайович 

РНОКПП -   

 

економіст Кіровоградської дитячої міської 

лікарні  

- ГОНЧАР 

Тетяна Павлівна 

РНОКПП -   

головний спеціаліст спецбюджетного відділу 

управління комунальної власності Міської ради 

міста Кропивницького 

 

- ІЩЕНКО 

Олена  Яківна 

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

що всі зобов’язання  «Кіровоградської дитячої міської лікарні»  перед 

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

«Кіровоградської дитячої міської лікарні» переходять до правонаступника – 

комунального некомерційного підприємства «Дитяча міська лікарня» 

Міської ради міста Кропивницького». 

 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

м. Кропивницький, просп. Університетський, 6 

        (найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

 

передається комунальному некомерційному підприємству «Дитяча 

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

 
 

Голова комісії :           ___________________        О.А. Клюєнко 

 

Заступник                             

голови комісії             ___________________        М.А. Світова 
 

Члени комісії              ___________________        Є.М. Бардиш  

                                                                                          

___________________ Т.П. Гончар 
 

___________________ О.Я.Іщенко 
 

___________________ 
 

_______________________     

Л.Г.Потоцька 

 

С.О.Яковченко 

 
 

 



Доопрацьовано 20.06.2019 

ПРОЕКТ № 3105 

 

 

 

 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 

 

від  «___»______ 2019 року                                                                       № _____ 

 

Про   затвердження  передавального 

акта (Кіровоградська дитяча міська 

лікарня) 

 

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 № 2439 «Про припинення 

Кіровоградської дитячої міської лікарні 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 

Кіровоградської дитячої міської лікарні, 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 № 2439  «Про припинення 

Кіровоградської дитячої міської лікарні  шляхом перетворення (реорганізації) 

у комунальне некомерційне підприємство» , у складі: 
 

 

Головний лікар  Кіровоградської  дитячої  міської  

лікарні ,голова  комісії 

 

- Клюєнко 

Оксана  Анатоліївна 

РНОКПП -   

Головний бухгалтер  Кіровоградської  дитячої  

міської  лікарні, заступник голови  комісії 

- Світова 

Марія Анатоліївна 

РНОКПП -   

 

Члени комісії: 

 

Головний спеціаліст відділу представництва 

інтересів  в судах юридичного  управління  

Міської ради  міста Кропивницького                                              

 

 

 

 

Бардиш 

Євгеній Миколайович 

РНОКПП -   

Економіст Кіровоградської  дитячої  міської                                              

лікарні 

 

 

- Гончар 

Тетяна  Павлівна 

РНОКПП -   

Головний спеціаліст спецбюджетного  відділу 

управління комунальної власності Міської ради  

міста Кропивницького 

- Іщенко 

Олена Яківна 

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 «Кіровоградської дитячої  міської  лікарні» перед 



 2 

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

Кіровоградської дитячої  міської  лікарні переходять до правонаступника -

комунального некомерційного підприємства «Дитяча  міська  лікарня»  

Міської ради міста Кропивницького». 

 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пров.Тінистий ,9 

належить Кіровоградській  дитячій  міській  лікарні, 
(найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається комунальному некомерційному підприємству «Дитяча  

міська  лікарня»  Міської ради міста Кропивницького». 
             (найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 
 

 

Комісія установила: 
 

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

 

1. Гараж залізобетонний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310007 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 
 

Загальні відомості: 

рік побудови -1987 рік 

площа забудови (загальна) -16,7 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -2024,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

2. Гараж залізобетонний 

   Інвентарний/номенклатурний номер :101310008 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   

25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 
 

Загальні відомості: 

рік побудови -1987 рік 

площа забудови (загальна) -15,8 кв. метрів, 
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Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -2024,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

3. Гараж залізобетонний 

   Інвентарний/номенклатурний номер :101310009 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   

25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 
 

Загальні відомості: 

 рік побудови -1987 рік 

площа забудови (загальна) -16,1 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -2024,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

4. Гараж залізобетонний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310010 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 
 

Загальні відомості: 

рік побудови -1987 рік 

площа забудови (загальна) -15,8 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -2024,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

5. Гараж залізобетонний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310011 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 
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Загальні відомості: 

 рік побудови -1987 рік 

площа забудови (загальна) -16,4 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -2024,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

6. Гараж залізобетонний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310012 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 
 

Загальні відомості: 

рік побудови -1987 рік 

площа забудови (загальна) -16,1 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -2024,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

7. Гараж залізобетонний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310013 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік побудови -1987 рік 

площа забудови (загальна) -16,1 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -2024,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

8. Гараж залізобетонний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310014 
                (найменування об’єкта передачі) 
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Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік побудови -1987 рік 

площа забудови (загальна) -16,1 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -2024,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

9. Гараж цегляний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310015 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 
 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію -1995 рік 

площа забудови (загальна) -32,8 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -1427,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

10. Гараж цегляний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310016 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію -1995 рік 

площа забудови (загальна) -31,9 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -1427,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 
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11. Гараж цегляний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310017 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію -1995 рік 

площа забудови (загальна) -25,2кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -1427,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

12. Гараж цегляний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310018 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію -1995 рік 

площа забудови (загальна) -25,7кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -1427,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

13. Гараж цегляний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310019  
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію -1995 рік 

площа забудови (загальна) -25,2 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 
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первісна балансова вартість -1427,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

14. Гараж цегляний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310020 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію -1995 рік 

площа забудови (загальна) -25,4 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -1427,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

15. Гараж цегляний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310021 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію -1995 рік 

площа забудови (загальна) -25,4 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -1427,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

16. Гараж цегляний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310022 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію -1995 рік 
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площа забудови (загальна) -25,2 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -1427,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

17. Гараж цегляний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310023 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію -1995 рік 

площа забудови (загальна) -21,9 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -1427,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

18. Гараж цегляний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310024 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію -1995 рік 

площа забудови (загальна) -21,9 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -1427,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

19. Гараж цегляний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310025 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 
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Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію -1995 рік 

площа забудови (загальна) -23,6 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -1427,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

20. Гараж цегляний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310026 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію -1995 рік 

площа забудови (загальна) -21,6 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -1427,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

21. Гараж цегляний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310027 
                (найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію -1995 рік 

площа забудови (загальна) -22,9 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -1427,00 гривень 

залишкова вартість -0 гривень. 

 

22. Гараж цегляний 

   Інвентарний/номенклатурний номер: 101310031 
                (найменування об’єкта передачі) 
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Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості:  

рік введення в експлуатацію -1995 рік 

площа забудови (загальна) -22,9 кв. метрів, 

Вартість основних фондів: 

первісна балансова вартість -1427,00 гривень 

залишкова вартість -349,00 гривень. 

 

2. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належить: 

 

-Автомобіль CHERY (легковий седан - В) 

(найменування об’єкта передачі) 

Балансоутримувач: Кіровоградська дитяча міська лікарня   
25030, м. Кропивницький  (м. Кіровоград), пр.Університетський,  буд. 6, 

ЄДРПОУ 03073502 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна 

інвентарний /номенклатурний номер: 101510014 
(інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер ВА 9959АК 

марка CHERY 

модель SQR7130S21  

номер кузова, шасі, рами LVVDC12A58D015091 

рік випуску 2007 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 41417,00 гривень 

залишкова вартість  0,00 гривень 

знос 41417,00  гривень 

 

3. Інші відомості: 

Передається комп’ютерна техніка загальною вартістю 53388 гривень 

(додаток № 1 до передавального акту).    

 

4. Пропозиції комісії  
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Затвердити передавальний акт майна з балансу комунального закладу 

Кіровоградської дитячої  міської  лікарні на баланс комунального 

некомерційного підприємства «Дитячої  міської  лікарні» Міської ради міста 

Кропивницького». 

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

- копія статуту  комунального закладу «Кіровоградська  дитяча  міська  

лікарня», затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 

11.11.2005  № 1543 на 7 арк.; 

- зміни до статуту «Кіровоградської  дитячої  міської  лікарні», 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 16.10.2012  № 1986 

на 2 арк.; 

- копія балансу (форма № 1) на  01.04.2019; 

- копія Договору про закупівлю електричної енергії ( універсальна 

послуга) від 21.01.2019  № 355М/2019; 

- копія договору оренди  частини  майнового  комплексу від 01.02.2019 

№ 1-1-2019; 

- копія договору про надання послуг з централізованого водопостачання 

та водовідведення від 23.01.2014 № 3/75; 

- копія акта приймання-передачі майна № 1   

 

Голова комісії:      ___________________О.А. Клюєнко 
 

Заступник  

голови комісії         ___________________     М.А. Світова  
  

Члени комісії          ___________________     Є.М. Бардиш 

 

_   ___________________ Т.П. Гончар 
 

 ___________________        О.Я. Іщенко 
 

___________________ Л.Г. Потоцька 
 

___________________ С.О. Яковченко 
 

 



Додаток № 1

№ Суб-
рахунок

Інвентарний № Кількість

1 1014 10480002  Принтер Hyndai 1994 1 1200 1200 0
2 1014 10480005 Комп'ютер на базі процесора  ПК Celeron 1994 1 1022 1022 0
3 1014 10480007 Комп'ютер на базі процесора  ПК Celeron 1994 1 2222 2222 0
4 1014 10480006  Принтер НР 695с 1999 1 703 703 0
5 1014 10480008  Системний блок  WB Intel Pentium 4 2006 1 1500 1500 0
6 1014 10480009  Системний блок   Pentium Dual 2006 1 1500 1500 0
7 1014 10480010 Комп'ютер на базі процесора AMD AM4 2007 1 1600 1600 0
8 1014 10480011  Комп'ютер Pentium 4 Intel  Celeron D CPU в зборі 2012 1 7178 4541 2637
9 1014 10480013  Комп'ютер   Pentium 4 Intel  Celeron в зборі з 

моніторомASUS 18,5
2015 1 7220 2353 4867

10 1014 101460001  Системний блок   ICDP G5400 2018 1 13398 335 13063
11 1014 10480012 Багатофункційний пристрій Canon MF3010(3в1) 2015 1 4032 1448 2584
12 1113 1137097 Комп'ютер на базі INTEL  DCPU Pentium E2140б/в 2015 3 1065 532.5 532.5
13 1113 1137070  Принтер Star 2004 1 250 125 125
14 1113 1137090 Монітор Samsung S18 б/в 2009 1 500 250 250
15 1113 1137072 Принтер XEROX Work Centre 2006 1 792 396 396
16 1113 1137104 Монітор PHILIPS LSD 18,5 2016 1 3025 1512.5 1512.5
17 1113 11137104 Монітор LG 22MP48A-P 2018 1 3337 1669 1668
18 1113 11137104 Монітор LG 22MP38A-B 2018 1 2844 1422 1422

20 53388 24331 29057

Голова комісіїї О.А.Клюєнко 
Заступник голови комісіїї М.А.Світова
Члени комісії

Л.Г.Потоцька
С.О.Яковченко

Є.М. Бардиш
Т.П. Гончар

О.Я. Іщенко

до передавального акту

Залишкова 
вартість, грн..

Сума зносу на 
01.04.2019 року, 

грн.

ВСЬОГО

Комп’ютерна техніка
Найменування комп’ютерної техніки, у тому числі 

монітори, принтери, системні блоки
Дата введення в 
експлуатацію, рік

Балансова 
вартість, грн.



№п/п інвен № кількість 
балансов
а вартість знос

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Найменування 
Простирадло 

Рушник вафельний

Ковдра вовняна

Халат мед.

Рушник махровий

Наволочка 

Пелюшка фланелева
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