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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Десятої  сесії 

 

  ___.04.2021 р.                                   Летичів                                                   № ___ 

  

Про прийняття нерухомого майна,  

інших товарно-матеріальних цінностей  

для Новокостянтинівської амбулаторії загальної   

практики сімейної  медицини 

та затвердження передавального акту  

 

 

       Заслухавши  інформацію про прийняття нерухомого  майна  та інших  товарно  

- матеріальних  цінностей  для Новокостянтинівської амбулаторії загальної  

практики сімейної  медицини, керуючись  статтями 26, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Летичівська селищна рада,   

 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Прийняти безоплатно від Державного підприємства «Хмельницька обласна 

служба єдиного замовника» у  власність  Летичівської  селищної  територіальної  

громади нерухоме майно ,  інші товарно - матеріальні  цінності для 

Новокостянтинівської амбулаторії загальної  практики сімейної  медицини, та 

затвердити  передавальний  акт ( Додаток1); 

2.Комісії з приймання-передачі комунального майна здійснити передачу майна 

згідно чинного законодавства; 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово- 

комунального господарства, комунальної власності промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії Морозова 

О.М.) 

 

 

                Селищний голова                                                       Ігор  ТИСЯЧНИЙ 



                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО: 
            

                                                                                                    Рішенням_№____ 
 

                                                                                                     від _______2021р.         
 Летичівської селищної ради_____________ 

_ 
 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ  
 

           
Ми, що нижче підписалися, члени комісії  Державного підприємства «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» 
у складі: 
- голови комісії:  Колеснік А.В. – директор  ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника»; 

 -членів комісії:  Боднарчук О.В – головний інженер. 

  

  Та, членів  комісії  Летичівської  селищної  ради   у складі: 

Голова комісії:     

Пузарецький Володимир Іванович – Заступник селищного голови Летичівської селищної ради  

Члени комісії: 

Зьомко Віктор Вікторович -  головний лікар комунального некомерційного підприємства «Летичівська центральна 

районна лікарня»; 

Скіданова Оксана Степанівна – головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Летичівська 

центральна районна лікарня»; 

Кремінський Леонід Леонтійович – директор КП «Летичівський спецлісгосп»; 

Заболотна Лілія Олександрівна – головний бухгалтер КП «Летичівський спец лісгосп»; 

Мельник Олена Анатоліївна – начальник відділу фінансів Летичівської районної державної адміністрації (за 

згодою); 

Провозьон Василь Миколайович – секретар Летичівської селищної ради; 

Смаглюк Людмила Дмитрівна – начальник відділу фінансів Летичівської селищної ради; 

Ваврик Наталія Миколаївна - начальник відділу бухгалтеського обліку та фінансової звітності Летичівської 

селищної ради; 



Кордиш Сергій Володимирович – начальник  відділу будівництва та архітектури Летичівської селищної ради; 

Коберник Олена Володимирівна- завідувач юридичним сектором Летичівської селищної ради; 

Слободянюк Руслан Сергійович – головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, 

інфраструктури, охорони навколишнього середовища Летичівської селищної ради; 

Бондар Інна Василівна – головний спеціаліст земельного відділу Летичівської селищної ради; 

 
Відповідно до: 
 
статей 327, 328, 331 Цивільного кодексу України, статей 26, 60 Закону 
 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Законом 
 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  
 
Постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року № 983, 
 
з метою забезпечення належного рівня надання медичних послуг у 
 
сфері первинної медико-санітарної допомоги на території громади 
 
Склали акт про те, що Державне підприємство «Хмельницька обласна служба  
єдиного замовника» передає, а Летичівська селищна рада приймає нерухоме майно амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини, та інше майно необхідне для оснащення амбулаторії: 
 

№п

п 

Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта  

Кількість 

 

Сума 

1. Новокостянтинівська амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини по вул. Центральній в с. Новокостянтинів Летичівського 

району (Будівля) 

 

 

1 шт. 

 

7082115,35 

  2. Стетофонендоскоп RAPPAPORT «MEDICARE»  

 

Комплект 

3 шт. 247 683,00 

Пульсоксиметр портативний «MEDICARE» 1 шт. 

Отоофтальмоскоп діагностичний набір (HS-2003-P) 1 шт. 

Електрокардіограф 100L 1 шт. 

Пікфлуометр «MEDICARE» 1 шт. 



Таблиці для перевірки гостроти зору 1 шт. 

Аппарат для визначення рівня глюкози крові у комплекті EasyTouch 3 шт. 

Гематологічний аналізатор  1 шт. 

3. Ваги для дітей BS20 електронні Romed Комплект 1 шт. 202 507,00 

Ваги для дорослих 118EF, електронні Romed 1 шт. 

Ростомір «MEDICARE» модель MR-200 1 шт. 

Медична вимірювальна стрічка (рулетка) «MEDICARE» 3 шт. 

Тонометр з малими, середніми і великими манжетами «MEDICARE» (три 

манжети) 
3 шт. 

Медичний ліхтарик Romed тип люкс 3 шт. 

Молоточок неврологічний: Перкусійний молоток 18.5 cm/7 1/4 1 шт. 

Центрифуга настільна низької швидкості TDZ4-WS 1 шт. 

Набір лікарських засобів та медичних виробів для надання медичної допомоги 

при невідкладних станах (набір шин з неопрену 0704, комірець комплект 6 шт 

Attucho, 0726, Ізотермічна ковдра 0982, Мішок дихальний типу АМБУ 

Medicare багаторазового використання) 

1 набір 

Сумка лікаря/медсестри у комплекті  
( сумка – 1 шт,  джгут кровоспинний – 1 шт.,  пристрій для аерозольної терапії – 1 шт.,  

термометр клінічний – 1 шт.,  катетер аспіраційний – 3 шт., ручний пристрій для штучної 

вентиляції легенів – 1 шт,  апарат для вимірювання кров’яного тиску (сфігмоманометр) – 1 шт.,  

діагностичний набір – 1 шт.,  акушерський стетоскоп – 1 шт.,  скальпель / ручка скальпеля – 1 

шт.,  ножиці хірургічні – 1 шт., пінцет  хірургічний – 1 шт., голкотримач – 1 шт., 

роторозширювач для ротової порожнини – 1 шт., пристрій для витягання язика – 1 шт.) 

3 шт. 

Сумка-холодильник з набором акумуляторів холоду, СТП 4л 1 шт. 

Кушетка медична процедурна РМКА.942819.001-26 1 шт. 

Кушетка трансформер (гінекологічне крісло) РМКА.942856.001-01 1 шт. 

Шафа для зберігання лікарських засобів та медичних виробів РМКА 

942819.001-10 
1 шт. 



Сповивальний столик (для зали очікування) РМКА.942813.001-09 1 шт. 

Небулайзер компресорний «MEDICARE» 1 шт. 

Стіл для інструментів, мобільний РМКА.942813.001-05 1 шт. 

Сповивальний столик  РМКА.942813.001-09 1 шт. 

Ширма РМКА.942819.001-04 1 шт. 

Ноші медичні Attucho тип WL4 1 шт. 

Крісло-каталка, модель КкД-18 1 шт. 

Мікроскоп PROWAY XSZ-PW206B 1 шт. 

Освітлювач переносний безтіньовий ML-60 1 шт. 
 

4 Мобільний діагностичний комплекс IDIS7500 

 (з передустановленим ПЗ) з комплектуючими  

(виробник CONTEC MEDICAL SYSTEMS Co., LTD, Китай): 

Комплект 

 

109 701,50 

1. монітор пацієнта HMS750 
 

1 шт 

2. блок живлення (9В) до монітора пацієнта 
 

1 шт. 

3. датчик пульсоксиметра 
 

1 шт. 

4. манжета для вимірювання артеріального тиску 
 

1 шт. 

5. кабель ЕКГ на 12 відведень з комплектом електродів 

(прищепки на кінцівки - 4 шт., грудні присоски – 6 шт.) 
 

1 шт. 

6. спірометр SP10W (з мундштуком  

багаторазовим – 2 шт., затискачем носу – 1 шт.) 
 

1 шт. 

7. термометр HTD8808E 
 

1 шт. 

8. блок живлення (5В) 
 

1 шт. 

9. кабель microUSB 
 

1 шт. 

10. Інструкція з експлуатації обладнання українською 

мовою 
 

1 шт. 



11. Транспортна валіза  
 

1 шт. 

DE-300 цифровий дерматоскоп 

(виробник  FireflyGlobal, США) 
1 шт. 

Web-камера A4-PK-920H  

(виробник A-FOUR TECH CO., LTD, Китай) 
1 шт. 

5. Стілець «Призма» рядний в зал очікувань Комплект 1 шт. 

32150,00 

Стілець «Призма» рядний в реєстратуру 1 шт. 

Диван «Міраж» в зал очікувань 1 шт. 

Стілець «ISO»  20 шт. 

Табуретка  4 шт. 

6. Стіл письмовий в кабінет щеплень Комплект 1 шт. 

32275,00 

Стіл письмовий в  процедурний кабінет 2 шт. 

Стіл письмовий для лікаря  з шухлядами та дверцятами  в кабінет лікаря 1 шт. 

Стіл письмовий для медсестри  з шухлядами  в кабінет лікаря 1 шт. 

Стіл письмовий з шухлядами в оглядову 1 шт. 

Стіл письмовий в реєстратуру 1 шт. 

Стіл письмовий з шухлядами  в реєстратуру 1 шт. 

Стіл кухонний 1 шт. 

Столик журнальний 1 шт. 

Надбудова для стола 2 шт. 

7. Шафа для документів в кабінет щеплень Комплект 1 шт. 

40000,00 

Шафа для документів в кабінет лікаря 1 шт. 

Шафа для одягу в кабінет лікаря 1 шт. 

Шафа для одягу в сестринську 2 шт. 

Шафа для одягу в зал очікувань 2 шт. 

Тумба кухонна в кімнату для персоналу 2 шт. 

Сейф 1 шт. 



8. Ноутбук з операційною системою Комплект 2 шт. 
58916,64 Багатофункціональний пристрій 2 шт. 

9. Холодильник для зберігання лікарських засобів Комплект 1 шт. 41406,00 

 
Холодильник для зберігання вакцин 2 шт. 

 

 

ПЕРЕДАЛИ: 
Голова комісії: __________________    Колеснік А.В.   

        (підпис  )                                (ініціали та прізвище) 
 

                                                                                                                  
Члени комісії                                             _____________________  Боднарчук О.В. 
    (підпис)                                (ініціали та прізвище) 

 

  
  

  

                                                  

                        ПРИЙНЯЛИ: 

Голова комісії:     В.І.Пузарецький 

  (підпис)  
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії:     В.В.Зьомко 

  (підпис)  
(ініціали та прізвище) 

     О.С.Скіданова 

  (підпис)  
(ініціали та прізвище) 

    Л.Л.Кремінський 

  (підпис)  
(ініціали та прізвище) 



  
 

(підпис)  Л.О.Заболотна 

     

     О.А.Мельник 

  (підпис)  
(ініціали та прізвище) 

     В.М.Провозьон 

  (підпис)  (ініціали та прізвище) 

     Л.Д.Смаглюк 

  (підпис)  (ініціали та прізвище) 

     Н.М.Ваврик  

  (підпис)  (ініціали та прізвище) 

    С.В.Кордиш 

  (підпис)  (ініціали та прізвище) 

     О.В.Коберник 

  (підпис)  

(ініціали та прізвище) 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      Р.С.Слободянюк 
     _____________________     ____________________ 
 (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 

 

     І.В.Бондар 
 ___________________ ____________________ 
                            (підпис)                                                         (ініціали та прізвище)  

 

 
 

 
Секретар селищної ради    Василь ПРОВОЗЬОН 



  
Автор проекту: 
 
Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
 
 ____________ Наталія ВАВРИК 
 
ПОГОДЖЕНО: 
Заступник селищного голови            Володимир ПУЗАРЕЦЬКИЙ 
 
________ 
Керуючий справами виконавчого комітету 
Летичівської селищної ради ____________ Антоніна САВРАНСЬКА 
 
Начальник юридичного відділу 
Летичівської селищної ради ______________ Олена КОБЕРНИК 
 
Секретар селищної ради 
Летичівської селищної ради ______________ Василь ПРОВОЗЬОН 
 



 
 
 


