
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради 
« 12 »  лютого  2015 
№  57 

АКТ 
приймання-передачі житлових та нежитлових будинків (приміщень) з 

балансу на баланс 
Комісія у складі:  
голови комісії - заступника начальника Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради Погребнюка 
Ростислава Анатолійовича; 
секретар комісії - провідного спеціаліста відділу капітального ремонту, 
реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного 
управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської 
ради Шпильової Тетяни Володимирівни; 
членів комісії: 
- головного спеціаліста юридичного управління Кіровоградської міської ради 
Бардиша Євгенія Миколайовича; 
- начальника відділу фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого 
контролю Головного управління житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради Бєліка Олександра Анатолійовича; 
- головного бухгалтера КРЕПу № 9 Кирилич Ірини Анатоліївни;   
- начальника КРЕПу № 9 Лужняка Володимира Миколайовича; 
- головного спеціаліста  відділу фінансово-бухгалтерського обліку та реєстру 
управління власності та приватизації комунального майна Кіровоградської 
міської ради Карпової Галини Дмитрівни; 
- начальника відділу капітального ремонту, реформування та розвитку 
житлово-комунального господарства Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради Кучман Юлії 
Олександрівни; 
- начальника  КП «ЖЕК № 9 Кіровоградської міської ради» Свіркула 
Дмитра Олександрівни; 
- головного спеціаліста контрольної служби Кіровоградської міської ради 
Сесмій Лілії Юріївни; 
- депутата Кіровоградської міської ради, члена постійної комісії 
Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального господарства 
та енергозбереження (за згодою) Шутки Валерія Васильовича, 
 
 "___" ______________ 2015 р. провела обстеження активів житлового 
будинку за адресою вул. Лінія 10-а, 54, що передається з балансу КРЕП № 9 
на баланс КП  «ЖЕК № 9 Кіровоградської міської ради» згідно з рішенням 
Кіровоградської міської ради від 06.06.2014 р. № 3166. 
   
                       
 
 



 
 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію 1974 
Матеріали стін цегляні 
Матеріали покрівлі  рулона  площа  682 кв. метрів  
Група капітальності  3 
Кількість поверхів     2 
Об'єм будівлі ________4603________ куб. метрів  
     2. Відомості  про  площу  житлового комплексу (його частини),  
кв. метрів  
Площа забудови 642,4 
Загальна площа будинку (частини будинку)______895,96_________  
Житлова площа квартир    490,1 
Загальна площа квартир     849,62 
Загальна площа допоміжних приміщень ______________________________  
у тому числі, кв. метрів:  
сходові клітки _________42,6______________________________________  
вестибюлі ________________________________________________________  
позаквартирні коридори ___________________________________________  
колясочні ________________________________________________________  
комори ___________________________________________________________  
сміттєкамери _____________________________________________________  
 
горища ___________________________________________________________  
підвали  ___________________221,4________________________________ 
шахти і машинні відділення ліфтів ________________________________  
інші технічні приміщення _________________________________________  
Кількість квартир у будинку (частині будинку)  ________18__________  
однокімнатних 2 загальною площею ______83,13______ 
двокімнатних 14 загальною площею _________683,36______ 
трикімнатних 2 загальною площею _________129,47__________ 
чотирикімнатних ___ загальною площею __________________ 
п'ятикімнатних і більше __________ загальною площею ______________  
Кількість мешканців 32  
        3. Облаштування житлового комплексу (його частини)  
Водопроводом __________________18_______________________ квартир  
     з довжиною внутрішньобудинкових мереж ___122__________ метрів  
Каналізацією ___________________18_______________________ квартир  
     з довжиною внутрішньобудинкових мереж ___63,8__________ метрів  
Центральним опаленням ___________6______________________ квартир  
     з довжиною внутрішньобудинкових мереж _____365________ метрів  
     у тому числі:  
від власної котельні _____________________________________ квартир  
     з довжиною мереж ______________________________________метрів  
від групової котельні ____________________________________ квартир  
     з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів  
від ТЕЦ__________________________________________________ квартир  
     з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів  



Опаленням від поквартирних котлів, печей тощо _____12____ квартир  
Гарячим водопостачанням __________________________________ квартир  
     з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів  
     у тому числі:  
від колонок ______________________________________________ квартир  
від місцевої котельні ____________________________________ квартир  
     з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів  
від ТЕЦ _______________________________________ квартир  
     з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів  
Електроосвітленням ______________18______________________ квартир  
     з довжиною внутрішньобудинкових мереж ____111____________ метрів  
Газопостачанням _________18____________________________ квартир  
     з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів  
Стаціонарними електроплитами _____________________________ квартир  
Газовими плитами ____________18__________________________ квартир  
Ліфтами  ___________ одиниць, у тому числі підключеними  
до об'єднаних диспетчерських систем ______________________ одиниць  
Сміттєпроводами ________________________ одиниць  
     з довжиною стволів ___________________________________ пог. м  
Замково-переговорними пристроями _______________________ під'їздів  
Найбільше теплове навантаження:  
на опалення __________________________________ Г/кал  
на гаряче водопостачання ______________________ Г/кал  
на вентиляцію__________________________________ Г/кал  

4. Вартість активів  
Первісна (переоцінена) вартість житлового комплексу (його частини) 
____________________ гривень.  
Знос (амортизація)  будинку  (на  перше  число  місяця,  в   якому  
здійснюється передача житлового комплексу або його частини) станом  
на «      »                    2015 року                  гривень.  

5. Благоустрій прибудинкової території 
Кількість дерев та чагарників ________одиниць  
Площа газонів та квітників 74,25 кв. метрів  
Площа асфальтових покрить 460,2 кв. метрів  
Площа прибудинкової території 541,2 кв. метрів  
Інші відомості про домоволодіння _________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
6. Наслідки  огляду  та  випробувань елементів житлового комплексу  
(його частини) ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
Разом із житловим  комплексом  (його  частиною)  передається  така  
технічна документація:  
     технічний паспорт на будинок  
     плани поверхів  
     схеми інженерного обладнання, (відсутня) 
     у тому числі:  
     - холодного та гарячого водопостачання (відсутня) 
     - каналізації (відсутня) 



     - теплопостачання (відсутня) 
     - електропостачання (відсутня) 
     - газопостачання (відсутня) 
     домові книги (відсутня) 
інше _____________________________________________________________  

(перелік документів) 
__________________________________________________________________  

 
Голова комісії : 
                                                          _________________   Р.А. Погребнюк  
                           
Секретар комісії:                           _________________        Т.В. Шпильова  
 
Члени комісії 
                                                         __________________      Є.М. Бардиш  
 
                                                         __________________      О.А. Бєлік  
 
                                                         ___________________     Г.Д. Карпова  
 
                                                         ___________________     В.П. Стріленко  
 
                                                         ___________________     Ю.О.  Кучман 
 
                                                         __________________        Л.Ю. Сесмій  
 
                                                         __________________        В.В. Шутка  
 
                                                         ___________________      І.А. Кирилич 
 
від підприємства, установи, організації, з балансу якої передається житловий 
будинок  
      начальник КРЕПу № 9 Головного управління житлово-комунального 
господарства Кіровоградської міської ради:  
 
                                                 _________________________  Лужняк В.М.                            
                                                                                                      М.П. 
від підприємства, установи, організації, на баланс якої передається житловий 
будинок  
       начальник КП «ЖЕК № 9 Кіровоградської міської ради»   
                                                                            __________________ Свіркул Д.О.                                                                     
                                                                                                                    М.П.  
 

 


