
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ХІVСЕСІЯ, VIII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 11 листопада 2021 року  м.Стрий   № 689

Про затвердженняпередавального акту 
реорганізаційної комісії з реорганізації 
КНП «Стрийська міська лікарня» 
шляхом приєднання до КНП «Стрийська 
центральна міська лікарня»

Беручи до уваги рішення міськвиконкому Стрийської міської ради 
Львівської області №376 від 04.11.2021 року, відповідно до пункту 30 
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 59 Господарського кодексу України, статей 104, 107 Цивільного 
кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», рішення 
Стриської міської ради від 29 липня 2021 року № 502 «Про реорганізацію 
КНП «Стрийська міська лікарня» шляхом приєднання до КНП «Стрийська 
центральна міська лікарня»у зв'язку із завершенням процедури припинення 
Комунального некомерційного підриємства «Стрийська міська лікарня» 
Стрийської міської ради Львівської області   шляхом приєднання до 
Комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська 
лікарня» Стрийської міської ради Львівської області , Стрийська міська рада
                                                  ВИРІШИЛА:
1. Затвердити передавальний акт реорганізаційної комісії з реорганізації КНП 
«Стрийська міська лікарня» шляхом приєднання до КНП «Стрийська 
центральна міська лікарня», що додається.
2. Голові реорганізаційної комісії з реорганізації КНП «Стрийська міська 
лікарня» шляхом приєднання до КНП «Стрийська центральна міська 
лікарня» Іваніву М.Р. подати передавальний акт державному реєстратору для 
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку, 
визначеному чинним законодавством України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Грех Х.Я.

Міський голова Олег Канівець



МОЗ УКРАЇНИ

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 « СТРИЙСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»

___________________________________________________________________

82400,  м. Стрий,  вул. С.Петлюри, 72тел. (032-45)  99-4-11 Е-maiI: Lik_stryj@ukr.net

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ  АКТ
                                                                                                                            на   01ЛИСТОПАДА 2021 року

    Ми, що нижче підписалися, Комісія з реорганізації Комунального некомерційного 
підприємства«Стрийська міська лікарня», що діє на підставі рішення №502 від  від 
29.07.2021, X сесії VIII демократичного скликання Стрийської міської ради Стрийського 
району Львівської області,Про реорганізацію КНП «Стрийська міська лікарня» шляхом 
приєднання до КНП «Стрийська  центральна міська лікарня» , та Комісія з прийняття 
майна, активів і зобов’язань,в тому самому складі склали цей акт про таке:

1. КНП «Стрийська міська лікарня»(код ЄДРПОУ 01107970), зареєстрована за 
адресою: м. Стрий, вул. Петлюри, 72 передає майно, активи і зобов’язання згідно з 
переліком, наведеним у додатках 1–7 до цього акта, а КНП «Стрийська  центральна 
міська лікарня» приймає майно, активи і зобов’язання згідно з переліком, 
наведеним у додатках 1–7 до цього акта.

2.Разом з майном, активами та зобов’язаннями КНП «Стрийська міська лікарня» передає 
правовстановлюючі документи, первинні документи за операціями, проведеними 
протягом останніх 1095 днів, договори, що підтверджують виникнення прав на фінансові 
активи і виникнення зобов’язань установи, регістри бухгалтерського обліку, картки обліку 
основних засобів.

Додаток № 1 – НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Інвентарний / 

номенклатурний 
номер

Найменування 
(характеристика 

об’єкта)

Субрахунок 
бухгалтерського 

обліку

Первісна 
(переоцінена 

вартість)

Сума 
амортизації

Залишкова 
вартість

Будинки та 
споруди

103 9809745,46 6212344,22 3597401,24

Машини та 
обладнання

104 6241657,31 3217847,20 3023810,11

Транспортні 
засоби

105 201618,42 201618,42 0,00

Інструменти 
,прилади та 
інвентар

106 301517,45 206008,57 95508,88

Багаторічні 108 19004,55 13303,17 5701,38

mailto:Lik_stryj@ukr.net


насадження
Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 
активи

112 (113) 669448,11 334724,08 334724,02

Білизна,постільні 
речі

112/1 (114) 62078,47 31039,22 31039,25

Додаток № 2 – КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Найменування, стисла 
характеристика об’єкта

Субрахунок 
бухгалтерського обліку

Вартість Примітки

- - - -
Додаток № 3 – ЗАПАСИ

Субрахунок 
бухгалтерського обліку

Найменування Кількість Вартість Примітки

22 Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети

66537,80

151 Медобладнання 86826,00

201/2 Медикаменти та 
перев’язувальні 
матеріали

39592,72

201/3 Матеріали 9198,14
205 Будівельні 

матеріали
44827,99

209 Металобрухт 0,00
Додаток № 4 – ГРОШОВІ КОШТИ

Субрахунок 
бухгалтерського обліку

Найменування 
банку

Номер рахунку Валюта Сума

- - - - -
Додаток № 5 – ГРОШОВІ ДОКУМЕНТИ

Субрахунок 
бухгалтерського 

обліку

Найменування Номер і серія Вартість Кількість Сума

- - - - - -
Додаток № 6 – ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Найменування дебітора 

(інформація про 
ЄДРПОУ та 

місцезнаходження), опис 
заборгованості

Субрахунок 
бухгалтерського обліку

Сума заборгованості 
підтверджена 

дебіторами

Сума заборгованості не 
підтверджена 

дебіторами

Згідно додатку: 54192,47 0,00

Додаток №7 – ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Найменування кредитора 

(інформація про 
ЄДРПОУ та 

місцезнаходження), опис 
заборгованості

Субрахунок 
бухгалтерського обліку

Сума заборгованості 
підтверджена 
кредиторами

Сума заборгованості не 
підтверджена 
кредиторами

Згідно додатку: 5020264,82 0,00

Іванів М.Р.-  голова реорганізаційної комісії ,директор КНП «Стрийська міська 
лікарня»_____________________

Секретар________________Луців Л.Ю.-секретар комісії,головний спеціаліст відділу 
охорони здоров’я Стрийської міської ради 

Члени комісії:



Равлінко І.Я.-начальник відділу охорони здоров’я Стрийської міської ради __________

Бегей О.М.-директор Комунального некомерційного підприємства «Стрийська 
центральна міськалікарня»________________________________

Шимко Л.М. – директор фінансовий – головний бухгалтер КНП «Стрийська центральна 
міськалікарня»_______________

Слободяник З.М. - начальник відділу кадрів КНП «Стрийська центральна 
міськалікарня»__________________

Маєр Р.Ф. - головний бухгалтер КНП «Стрийська міська 
лікарня»______________________

Піта Н.В.-старший інспектор відділу кадрів КНП «Стрийська міська 
лікарня»______________________

Салдан І.М.-голова постійної депутатської комісії з охорони здоров’я та соціального 
захисту населення Стрийської міської ради________________

Капко Н.Б.-головний спеціаліст юридичного відділу Стрийської міської ради_______

Олійник М.З.-начальник відділу внутрішнього контролю та аудиту Стрийської міської 
ради__________

Зубрицький В.М.-заступник начальника відділу з питань приватизації та управління 
комунальним майном Стрийської міської ради_____________


