
         ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
      Рішення виконавчого комітету 
      Кіровоградської міської ради 
      « 28 » вересня 2015 
      № 536 
 
 

АКТ  
прийняття-передачі відомчого житлового 

фонду (гуртожитку по вул. Варшавській, 89-а) до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда 

 
 Комісія, що створена відповідно до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 14 червня 2011 року № 636 «Про 
затвердження нового складу постійно діючої комісії виконкому 
Кіровоградської міської ради по передачі до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда загальнодержавного житлового 
фонду» у складі:  
 

голови комісії - начальника Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради Хачатуряна О. С., 

 
секретаря комісії - головного спеціаліста відділу капітального 

ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства 
Головного управління житлово-комунального господарства Кіровоградської 
міської ради Григораш В. М., 

 
членів комісії: 
- генерального директора ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Ілика Р. І., 
- начальника відділу капітального ремонту, реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради Кучман Ю. О., 

- в. о. начальника управління містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради Мартинової І. В., 

- начальника управління власності та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради Мороза О. О., 

- першого заступника директора-головного інженера  
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» Русакова В. М., 

- депутата Кіровоградської міської ради, голови постійної комісії 
Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального господарства 
та енергозбереження (за згодою) Розгачова Р. О., 

- начальника ОКП «Кіровоградське об'єднане бюро технічної 
інвентаризації Шихової В. В., 

- начальника КП «ЖЕО № 1» КМР» Ковальової С. М., 
- ліквідатора ДП ДАК «Хліб України» «Кіровоградський комбінат 

хлібопродуктів № 1», арбітражного керуючого Балєва В. П. 
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«___»___________20 ___ р. провела обстеження об’єкта передачі - 
гуртожитку за адресою: вул. Вашавська, 89-а, що належить до житлового 
фонду ДП ДАК «Хліб України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів 
№ 1» і передається до комунальної власності територіальної громади  
м. Кіровограда та на баланс КП «ЖЕО № 1» КМР» згідно з рішенням 
Кіровоградської міської ради №3271 від 29.07.2014р. 

 
 1. Загальні відомості  
Рік введення в експлуатацію житлового будинку - 1959 р. 
Матеріали стін  
Матеріали покрівлі  
Група капітальності - III  
Кількість поверхів - 1 
Об'єм будівлі (загальний) – 2124 куб.м  
Кількість сходових кліток 
Їх прибиральна площа  
 
 2. Відомості про площі житлового будинку (гуртожитку)  
Площа забудови - 452,8 кв. м  
Загальна площа земельної ділянки - 2608,80 кв.м  
Жила площа квартир 
Загальна площа квартир_ 
Кількість квартир у будинку (частині будинку) – 9 од,  
у тому числі:  
однокімнатних  
двокімнатних 
трикімнатних  
чотирикімнатних 
Кількість жилих кімнат – 20 
 
 3. Обладнання житлового будинку:  
Водопроводні мережі – випуски до колодязів, колодязь ВК  
Каналізаційні мережі – індивідуальні поквартирно 
Центральне опалення - відсутнє 
Мережі електропостачання – електрощитові – 1 од., 
    електролічильники – 9 од., 
Газопостачання - відсутнє 
Ліфти – відсутні 
Сміттєпроводи - відсутні  
 
 4. Відомості про допоміжні приміщення будинку  
Площа допоміжних приміщень будинку ___ кв.м, у тому числі:  
підвалів  
напівпідвалів  
мансард горищ   
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 5. Вартість основних фондів  
 
Відновна вартість будинку, грн  
Зношення будинку на 01.01.20_____р. ___%  
Залишкова вартість будинку ______ грн  
 
 6. Впрорядкованість прибудинкової території  
 
Кількість дерев та чагарників _____ одиниць  
Площа газонів та квітників _______ кв.м  
Площа асфальтових покрить _____ кв.м  
Приведена площа, що прибирається______ кв.м  
Інші відомості про домоволодіння  
 
 7. Наслідки огляду та випробувань елементів будинку 
 
 Гуртожиток по вул. Варшавській, 89- а перебуває у задовільному 
технічному стані. 
 
 8. Підприємство, установа чи організація, що фінансує ремонт  
або реконструкцію будинку, джерела фінансування 
 
 Підприємство, установа чи організація, в повному господарському 
віданні або в оперативному управлінні якої перебував будинок  
ДП ДАК «Хліб України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 1» 
ПЕРЕДАВ, а виконком Кіровоградської міської ради ПРИЙНЯВ таку 
документацію: 
 

- технічний паспорт на будинок (гуртожиток) по вул. Варшавській, 89-а;  
 
- бухгалтерську інформацію про об`єкт основного фонду майна 

(гуртожиток),  
 

- акт обстеження технічного стану будинку (гуртожитку),  
 

- техніко-економічне обґрунтування будинку (гуртожитку); 
 

- картки обліку; 
 

- схеми надвірних прибудинкових мереж та внутрішніх технічних  
засобів  

 
- довідка ОКП «Кіровоградське ООБТІ» про належність нерухомого 
майна №75015 від 12.04.2012 року. 


