
Доопрацьовано 20.06.2019 

ПРОЕКТ № 3101 

 

 

 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

   СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 

 

від  «___»_________ 2019 року                                                             № _____  

 

Про   затвердження  передавального 

акта (міська стоматологічна 

поліклініка № 1 м. Кіровограда) 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України,                            

статтею 107 Цивільного кодексу України, статтями 59, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рішення Міської ради 

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

комунального некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне 

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

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації 

міської стоматологічної поліклініки № 1 м. Кіровограда, 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 Н. Дзюбу. 

 

 

 

Міський голова                                                                Андрій 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 грудня 2018 року № 2201 «Про створення 

комунального некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне 

об’єднання» Міської ради міста Кропивницького» у складі: 

 

 

Голова комісії 

 

Колесник 

Микола Прокопович 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків (далі - 

реєстраційний номер  

ОКПП) - 1945204333 

- головний лікар міської стоматологічної 

поліклініки № 1 м. Кіровограда 

 

Заступник голови комісії 

 

Москаленко 

Лариса Володимирівна 

ОКПП - 2438904245 

 

- головний бухгалтер міської 

стоматологічної поліклініки № 1                      

м. Кіровограда 

 

Члени комісії: 

 

ВОВЕНКО 

Олег Анатолійович 

реєстраційний номер  

ОКПП - 2851116015 

 

- начальник відділу правового забезпечення 

юридичного управління Міської ради 

міста Кропивницького 

 

Іщенко 

Олена  Яківна 

ОКПП - 3023111868 

 

- головний спеціаліст спецбюджетного 

відділу управління комунальної власності 

Міської ради міста Кропивницького 

Потоцька 

Любов Григорівна 

ОКПП - 2266106800 

 

- 

 

 

 

начальник фінансово-економічного відділу 

- головний бухгалтер управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 
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Яковченко  

Сергій Олександрович 

ОКПП - 3361500994 

 

- головний спеціаліст-юрист фінансово-

економічного відділу управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

керуючись статтею 107 Цивільного кодексу  України, склали цей акт про те, 

що всі зобов'язання міської стоматологічної поліклініки № 1 м. Кіровограда 

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

пасиви міської стоматологічної поліклініки № 1 м. Кіровограда переходять 

до правонаступника комунального некомерційного підприємства 

«Територіальне стоматологічне об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького. 

 

 

Голова комісії :           ___________________        Колесник М.П. 
 

Заступник                             

голови комісії             ___________________        Москаленко Л.В. 
 

 

Члени комісії              ___________________        Вовенко О.А.  

       

  ___________________        Іщенко О.Я. 

 

  ___________________        Потоцька Л.Г. 

 

  ___________________        Яковченко С.О. 
 

 



Доопрацьовано 20.06.2019 

ПРОЕКТ № 3101 

 

                                    Доопрацьовано 03.12.19 

 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

   СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 

 

від  «___»_________ 2019 року                                                             № _____  

 

Про   затвердження  передавального 

акта (міська стоматологічна 

поліклініка № 1 м. Кіровограда) 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України,                            

статтею 107 Цивільного кодексу України, статтями 59, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рішення Міської ради 

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

комунального некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне 

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

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації 

міської стоматологічної поліклініки № 1 м. Кіровограда, 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 Н. Дзюбу. 

 

 

 

Міський голова                                                                Андрій 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 грудня 2018 року № 2201 «Про створення 

комунального некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне 

об’єднання» Міської ради міста Кропивницького» у складі: 

 

 

Голова комісії 

 

Колесник 

Микола Прокопович 

реєстраційний номер 

облікової картки платника 

податків (далі - 

реєстраційний номер  

ОКПП) - 1945204333 

- головний лікар міської стоматологічної 

поліклініки № 1 м. Кіровограда 

 

Заступник голови комісії 

 

Москаленко 

Лариса Володимирівна 

ОКПП - 2438904245 

 

- головний бухгалтер міської 

стоматологічної поліклініки № 1                      

м. Кіровограда 

 

Члени комісії: 

 

ВОВЕНКО 

Олег Анатолійович 

реєстраційний номер  

ОКПП - 2851116015 

 

- начальник відділу правового забезпечення 

юридичного управління Міської ради 

міста Кропивницького 

 

Іщенко 

Олена  Яківна 

ОКПП - 3023111868 

 

- головний спеціаліст спецбюджетного 

відділу управління комунальної власності 

Міської ради міста Кропивницького 

Потоцька 

Любов Григорівна 

ОКПП - 2266106800 

 

- 

 

 

 

начальник фінансово-економічного відділу 

- головний бухгалтер управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 
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Яковченко  

Сергій Олександрович 

ОКПП - 3361500994 

 

- головний спеціаліст-юрист фінансово-

економічного відділу управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

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

що всі зобов'язання  стоматологічної поліклініки № 1 м. Кіровограда,  код 

ЄДРПОУ 05493817 перед кредиторами, дебіторами, усі права та обов'язки, а 

також всі активи  та пасиви  дитячої стоматологічної поліклініки переходять  

до правонаступника - комунального некомерційного підприємства 

«Територіальне стоматологічне об'єднання»  Міської ради міста 

Кропивницького код  ЄДРПОУ –  43226738. 

Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 36 

належить міській стоматологічній поліклініці № 1 м. Кіровограда, 
        (найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається комунальному некомерційному підприємству «Територіальне 

стоматологічне об’єднання» Міської ради міста Кропивницького 
             (найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

 

Комісія установила: 

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

будівля поліклініки, гаражі 
(перелік облікових одиниць згідно з балансом) 

Загальні відомості: 

Загальна площа будівель та споруд (пооб’єктно) будівля поліклініки, гаражі  

-                   1 257,31 кв. метрів 

площа земельної ділянки 2 033,2 кв. метрів 

загальна площа житлового будинку ____-_кв. метрів 

кількість квартир ____________-_______________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 2 505 396,0 гривень 

залишкова вартість 1 773 822,0 гривень 

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

Будівля поліклініки,  інвентарний номенклатурний номер 10310005 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

міська стоматологічна поліклініка № 1, 25006, м. Кропивницький                                

(м. Кіровоград), вул. Шевченка, 36 ЄДРПОУ 05493817 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 
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рік введення в експлуатацію 1961 рік 

будівельний об’єм (загальний) 6 670 куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___648,33_____кв. метрів 

площа земельної ділянки ______-_____ гектарів 

загальна площа житлового будинку ___1 188,61____ кв. метрів 

кількість квартир ______-_______ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість  799 371,0 гривень 

залишкова вартість 123 922,0 гривень 

 

Гаражі (будівлі гаражів (літера Д) інвентарні номенклатурні номери                               

І – 10310028;  ІІ – 103310030; ІІІ – 10310029 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

міська стоматологічна поліклініка № 1, 25006, м. Кропивницький,                                   

(м. Кіровоград), вул. Шевченка, 36, ЄДРПОУ 05493817 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1988 рік 

будівельний об’єм (загальний) __-___ 

площа забудови (загальна) 68,7 кв. метрів 

площа земельної ділянки ____-_____гектарів 

загальна площа житлового будинку 68,7  кв. метрів 

кількість квартир _______-_______ 

Вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 5 241,0 гривень 

залишкова вартість 1 059,0 гривень 

        знос 4 182,0 гривень. 

Гараж металевий інвентарний номенклатурний номер - 10310002 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

міська стоматологічна поліклініка № 1, 25006, м. Кропивницький                                

(м. Кіровоград), вул. Шевченка, 36, ЄДРПОУ 05493817 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1983 рік 

будівельний об’єм (загальний) __-___ 

площа забудови (загальна)  кв. метрів 

площа земельної ділянки ____-_____гектарів 

загальна площа житлового будинку   кв. метрів 

кількість квартир _______-_______ 

Вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 440,0 гривень 
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залишкова вартість 0 гривень 

        знос 440,0 гривень. 

3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належать  

Автомобіль УАЗ 3152-01 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

міська стоматологічна поліклініка № 1, 25006, м. Кропивницький                                      

(м. Кіровоград), вул. Шевченка, 36, ЄДРПОУ 05493817 

 (повне найменування, місцезнаходження та  ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна  

інвентарний номенклатурний номер 10510080 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

 

 

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

реєстраційний номер 035-06 ОМ 

марка УАЗ 

модель 3152-01 

номер шасі 047995 

рік випуску 1986 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 7 894,0 гривень 

залишкова вартість 0 гривень 

        знос 7 894,0 гривень. 

  

Автомобіль ВАЗ 21154 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

міська стоматологічна поліклініка № 1, 25006, м. Кропивницький                                     

(м. Кіровоград), вул. Шевченка, 36, ЄДРПОУ 05493817 

 (повне найменування, місцезнаходження та  ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна  

        інвентарний номенклатурний номер 10510001 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер ВА 80-61 АЕ 

марка ВАЗ  

модель 21154 

номер шасі ХТА21154084615938 

рік випуску 2008 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 43 609,0 гривень 
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залишкова вартість 0 гривень 

        знос 43 609,0 гривень. 

 

4. Інші відомості: 

Передається: комп’ютерна техніка загальною вартістю 24 561,67 гривень 

(перелік додається).  

 

5. Пропозиції комісії  

Згідно з рішенням Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня                             

2018 року № 2201 «Про створення комунального некомерційного підприємства 

«Територіальне стоматологічне об’єднання» шляхом приєднання міської 

стоматологічної поліклініки №1 м. Кіровограда  затвердити передавальний акт. 

 

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

- технічний паспорт на комплекс будівель по вул. Шевченка, 36, 

виготовлений  обласним  комунальним  підприємством  «Кіровоградське  

обласне об’єднане бюро технічної інвентаризації» станом на 10.12.2001 року 

на 5 арк.; 

- копія свідоцтва про право власності на 1 арк. 
 

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

-  копія балансу (форма № 1)  станом на 01.12.2019 року на 3 арк. у тому 

числі   перелік комп’ютерної техніки; 

- технічний паспорт на комплекс будівель по вул. Шевченка, 36 на 5 арк.; 

- копія свідоцтва про право власності на 1 арк. 

 

 

Голова комісії :           ___________________        Колесник М.П. 
 

Заступник                             

голови комісії             ___________________        Москаленко Л.В. 
 

 

Члени комісії              ___________________        Вовенко О.А.  

       

  ___________________        Іщенко О.Я. 

 

  ___________________        Потоцька Л.Г. 

 

  ___________________        Яковченко С.О. 
 

 



Доопрацьовано 20.06.2019 

ПРОЕКТ № 3101 

 

                                    Доопрацьовано 17.12.19 

 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА   КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

   СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І  Ш Е Н Н Я 

 

від  «___»_________ 2019 року                                                             № _____  

 

Про   затвердження  передавального 

акта (міська стоматологічна 

поліклініка № 1 м. Кіровограда) 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України,                            

статтею 107 Цивільного кодексу України, статтями 59, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рішення Міської ради 

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

комунального некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне 

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

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити передавальний акт, складений комісією з реорганізації 

міської стоматологічної поліклініки № 1 м. Кіровограда, 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 Н. Дзюбу. 

 

 

 

Міський голова                                                                Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Сергій Яковченко 22 16 14 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

рішенням Міської ради  

міста Кропивницького 

від _________ 20__ року  

№ _____ 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
 

 Комісія утворена відповідно до рішення Міської ради міста 

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

некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне об’єднання» 

Міської ради міста Кропивницького»  у складі: 
 

Голова комісії – головний лікар міської 

стоматологічної поліклініки № 1 м. Кіровограда  

- КОЛЕСНИК 

Микола Прокопович 
реєстраційний номер облікової 

картки платника податків (далі  

РНОКПП)  

   

Заступник голови комісії головний – головний 

бухгалтер міської стоматологічної поліклініки          

№ 1 м. Кіровограда 

- МОСКАЛЕНКО  

Лариса Володимирівна 

РНОКПП -  

Члени комісії: 
 

  

начальник відділу правового забезпечення 

управління Міської ради міста Кропивницького 

- ВОВЕНКО  

Олег Анатолійович 

РНОКПП -  
   

головний спеціаліст спец бюджетного 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 -  
   

спеціаліст-юрист фінансово-економічного 

відділу управління охорони здоров'я Міської 

ради міста Кропивницького 

- ЯКОВЧЕНКО  

Сергій Олександрович 

РНОКПП -  

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

всі зобов'язання  стоматологічної поліклініки № 1 м. Кіровограда,                                   

код ЄДРПОУ 05493817 перед кредиторами, дебіторами, усі права та обов'язки, 

а також всі активи  та пасиви  дитячої стоматологічної поліклініки переходять  

до правонаступника - комунального некомерційного підприємства 

«Територіальне стоматологічне об'єднання» Міської ради міста 

Кропивницького код  ЄДРПОУ –  43226738. 
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Об’єкт передачі розміщений за адресою: 

25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 36 

належить міській стоматологічній поліклініці № 1 м. Кіровограда, 
        (найменування підприємства, установи та організації, що передає) 

передається комунальному некомерційному підприємству «Територіальне 

стоматологічне об’єднання» Міської ради міста Кропивницького 
             (найменування підприємства, установи та організації, що приймає) 

 

Комісія установила: 

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

будівля поліклініки, гаражі 
(перелік облікових одиниць згідно з балансом) 

Загальні відомості: 

Загальна площа будівель та споруд (пооб’єктно) будівля поліклініки, гаражі  -                   

1 257,31 кв. метрів 

площа земельної ділянки 2 033,2 кв. метрів 

загальна площа житлового будинку ____-_кв. метрів 

кількість квартир ____________-_______________ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість 2 505 396,0 гривень 

залишкова вартість 1 773 822,0 гривень 

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

Будівля поліклініки,  інвентарний номенклатурний номер 10310005 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

міська стоматологічна поліклініка № 1, 25006, м. Кропивницький                                

(м. Кіровоград), вул. Шевченка, 36, код ЄДРПОУ 05493817 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1961 рік 

будівельний об’єм (загальний) 6 670 куб. метрів 

площа забудови (загальна) ___648,33_____кв. метрів 

площа земельної ділянки ______-_____ гектарів 

загальна площа житлового будинку ___1 188,61____ кв. метрів 

кількість квартир ______-_______ 

Вартість основних фондів: 

відновна вартість  799 371,0 гривень 

залишкова вартість 123 922,0 гривень 

 

Гаражі (будівлі гаражів (літера Д) інвентарні номенклатурні номери                               

І – 10310028;  ІІ – 103310030; ІІІ – 10310029 
(найменування об’єкта передачі) 
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балансоутримувач  

міська стоматологічна поліклініка № 1, 25006, м. Кропивницький,                                   

(м. Кіровоград), вул. Шевченка, 36, ЄДРПОУ 05493817 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1988 рік 

будівельний об’єм (загальний) __-___ 

площа забудови (загальна) 68,7 кв. метрів 

площа земельної ділянки ____-_____ гектарів 

загальна площа житлового будинку 68,7  кв. метрів 

кількість квартир _______-_______ 

Вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 5 241,0 гривень 

залишкова вартість 1 059,0 гривень 

        знос 4 182,0 гривень. 

Гараж металевий інвентарний номенклатурний номер - 10310002 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

міська стоматологічна поліклініка № 1, 25006, м. Кропивницький                                

(м. Кіровоград), вул. Шевченка, 36, код ЄДРПОУ 05493817 

(повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи) 

Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію 1983 рік 

будівельний об’єм (загальний) __-___ 

площа забудови (загальна)  кв. метрів 

площа земельної ділянки ____-_____гектарів 

загальна площа житлового будинку   кв. метрів 

кількість квартир _______-_______ 

Вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 440,0 гривень 

залишкова вартість 0 гривень 

        знос 440,0 гривень. 

3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 

передається, належать  

Автомобіль УАЗ 3152-01 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

міська стоматологічна поліклініка № 1, 25006, м. Кропивницький                                      

(м. Кіровоград), вул. Шевченка, 36, ЄДРПОУ 05493817 

 (повне найменування, місцезнаходження та  ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна  

інвентарний номенклатурний номер 10510080 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 
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для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається: 

реєстраційний номер 035-06 ОМ 

марка УАЗ 

модель 3152-01 

номер шасі 047995 

рік випуску 1986 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 7 894,0 гривень 

залишкова вартість 0 гривень 

        знос 7 894,0 гривень. 

  

Автомобіль ВАЗ 21154 
(найменування об’єкта передачі) 

балансоутримувач  

міська стоматологічна поліклініка № 1, 25006, м. Кропивницький                                     

(м. Кіровоград), вул. Шевченка, 36, код ЄДРПОУ 05493817 

 (повне найменування, місцезнаходження та  ідентифікаційний код юридичної особи) 

опис майна  

        інвентарний номенклатурний номер 10510001 
                   (інвентарний номер, технічні характеристики, інше) 

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

реєстраційний номер ВА 80-61 АЕ 

марка ВАЗ  

модель 21154 

номер шасі ХТА21154084615938 

рік випуску 2008 

вартість основних фондів: 

первісна (балансова) вартість 43 609,0 гривень 

залишкова вартість 0 гривень 

        знос 43 609,0 гривень. 

 

4. Інші відомості: 

Передається: комп’ютерна техніка загальною вартістю 24 561,67 гривень 

(перелік додається).  

 

5. Пропозиції комісії  

Згідно з рішенням Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня                             

2018 року № 2201 «Про створення комунального некомерційного підприємства 

«Територіальне стоматологічне об’єднання» шляхом приєднання міської 

стоматологічної поліклініки №1 м. Кіровограда  затвердити передавальний акт. 
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6. Разом з об’єктом передається технічна документація (в 1 прим.): 

- технічний паспорт на комплекс будівель по вул. Шевченка, 36, виготовлений  

обласним  комунальним  підприємством  «Кіровоградське  обласне об’єднане 

бюро технічної інвентаризації» станом на 10.12.2001 року на 5 арк. 
 

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

-  копія балансу (форма № 1)  станом на 01.12.2019 року на 3 арк. у тому числі   

перелік комп’ютерної техніки; 

- технічний паспорт на комплекс будівель по вул. Шевченка, 36 на 5 арк.; 

- копія Державного акта на право користування землею ІІ-КР № 002203 на                       

4-х арк. в 1 прим; 

- копія договору про закупівлю електричної енергії (універсальна послуга) від 

23.01.2019 року № 497М/2019, укладеного з ТОВ «Кіровоградська обласна 

енергопостачальна компанія» на 6 арк. в 1 прим.; 

- копія договору про закупівлю послуг за державні кошти від 28.01.2019 року                   

№ 1, укладеного з КП «Теплоенергетик» на 4 арк. в 1 прим.; 

- копія договору про надання послуг з централізованого питного 

водопостачання та водовідведення від 23.07.2012 року № 5/261, укладеного з 

ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на 9 арк. в 1 прим.; 

- копія договору про закупівлю послуг з компенсації перетікань реактивної 

електричної енергії від 23.01.2019 року № 437М/Р (зі змінами), укладеного з                                

ПАТ «Кіровоградобленерго» на 6 арк. в 1 прим.;  

- копія договору розподілу природного газу від 03.02.2016 року № 7                              

(зі змінами), укладеного з ВАТ «Кіровоградгаз» на 8 арк. в 1 прим.; 

- копія договору постачання природного газу від 22.01.2019 року                                    

№ КБ1-19-002 (зі змінами), укладеного з ТОВ «Газопостачальна компанія 

«Нафтогаз України» на 9 арк. в 1 арк. 

 

Голова комісії:                                                         М.КОЛЕСНИК 

 

Заступник  

голови комісії                                                           Л.МОСКАЛЕНКО 

 

Члени комісії                                                        

                                                                                          

 

___________________ О.ВОВЕНКО 

___________________ О.ІЩЕНКО 

___________________ Л.ПОТОЦЬКА 

___________________ С.ЯКОВЧЕНКО 


