
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від  25 травня 2021 року                                                                                                 № 310 
 

Про затвердження актів приймання-передачі 

об’єктів житлово-комунального господарства,  

житлового фонду та основних засобів  

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 137 Господарського 

кодексу України, відповідно до рішень міської ради від 14 лютого 2020 року             

№ 3098 «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста 

обласного значення», від 14 лютого 2020 року № 3099 «Про припинення 

Новенської селищної ради шляхом приєднання до Міської ради міста 

Кропивницького», рішення Новенської селищної ради міста Кропивницького 

від 28 лютого 2020 року № 1454 «Про передачу об’єктів до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького», рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди 

на безоплатне прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської 

територіальної громади об’єктів житлово-комунального господарства, 

житлового фонду та основних засобів, які перебувають у комунальній власності   

територіальної громади смт Нового» Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити акт приймання-передачі паркової зони в оперативне 

управління із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«БЛАГОУСТРІЙ» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити акт приймання-передачі мереж зовнішнього освітлення в 

оперативне управління із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКСВІТЛО» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

згідно з додатком 2. 

 

3. Затвердити акт приймання-передачі доріг загального користування в 

оперативне управління із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «УНІВЕРСАЛ 2005» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

згідно з додатком 3. 
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4. Затвердити акт приймання-передачі тротуарів в оперативне управління 

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«УНІВЕРСАЛ 2005» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» згідно з додатком 4. 

 

5. Затвердити акт приймання-передачі кладовищ в оперативне управління 

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«РИТУАЛЬНА СЛУЖБА-СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ  КОМУНАЛЬНО-

ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

згідно з додатком 5. 

 

6. Затвердити акт приймання-передачі основних засобів в оперативне 

управління із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«УНІВЕРСАЛ 2005» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» згідно з додатком 6. 

 

7. Затвердити акти приймання-передачі житлового фонду в оперативне 

управління із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» КРОПИВНИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ» згідно з додатками 7-47. 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимир Казанок 35 83 60 



Додаток 1 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня  2021 року № 310 

 

 

 

АКТ 

приймання-передачі паркової зони в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«БЛАГОУСТРІЙ» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,             

у складі:  

 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

КИГИМ                            - 

Сергій Володимирович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій селища Нового» 

 



 

2 

 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 

 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

 

ЛУЦЕНКО                       - 

Віктор Олександрович  

 

директор комунального підприємства 

«Благоустрій» Кропивницької міської ради» 

 

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

МОСТОВА                       - 

Олена Олександрівна  

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Благоустрій» Кропивницької міської ради» 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

склала цей акт приймання-передачі паркової зони в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Благоустрій» 

Кропивницької міської ради», а саме:  

 

№ 

з/п 

Найменування об’єкта Інвентарний 

номер 

Кількість, 

одиниць 

 

Вартість,  

грн 

1. Паркова зона 50001 1 93 955,00 

 

До акта приймання-передачі паркової зони в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Благоустрій» Кропивницької 

міської ради» додається рішення Кропивницької міської                                                  

ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  

до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 

 

Голова комісії                      ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 
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Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 

  

Члени комісії:                      ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

 

                                                   ____________________  Сергій КИГИМ 

 

                                      ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

  

                                                   ____________________  Віктор ЛУЦЕНКО 

 

                                                   ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

 

                                                   ____________________  Олена МОСТОВА  

 

                                                   ____________________  Ганна ОЛІЙНИК  

 

____________________  Ірина ПАВЛОВА   

 

____________________  Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

 

 

АКТ 

приймання-передачі мереж зовнішнього освітлення                                                          

в оперативне управління із зарахуванням на баланс                         

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКСВІТЛО»                                              

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,               

у складі: 
 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ГОРБЕНКО                      - 

Наталя Сергіївна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Міськсвітло» Кропивницької міської ради» 

 

 

КИГИМ                            - 

Сергій Володимирович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій селища Нового» 
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КОВБАСЮК               -               

Анатолій Васильович 

 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

 

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ТОТОК                             -  

Дмитро Анатолійович  

 

директор комунального підприємства 

«Міськсвітло» Кропивницької міської ради» 

 

 

ЩЕКАТУРІН                  - 

Сергій Володимирович       

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

склала цей акт приймання-передачі мереж зовнішнього освітлення                                                          

в оперативне управління із зарахуванням на баланс  комунального підприємства 

«Міськсвітло» Кропивницької міської ради» а саме:  

 
№ 

з/п 

Найменування об’єкта Інвентарний 

номер 

Кількість, 

одиниць 

 

Вартість,  

грн 

1. КТП 443, вул. Глазунова, 2 60001 18 9 296,00 

2. КТП – 747 , вул. Ползунова, 34 60001-1 11 7 109,00 

3. КТП-434, вул. Глазунова, 72 60002 17 8 749,00 

4. КТП-660, вул. Матвієнка , 12 60003 47 12 427,00 

5. КТП-703, вул. Дружби,  47-а 60004 20 12 427,00 

6. КТП-750, вул.  Металургів, 2, 7 60005 55 12 427,00 

7. КТП-752, вул. Металургів, 23, 27 60006 52 99 933,00 

8. КТП-754, вул. Металургів, 8 60007 17 35 647,00 

9. 

 

КТП-756, за гаражним кооперативом 

«Металург-2» 

60008 15 12 427,00 

10. 

 

КТП-80, вул. Калинова  60009 18 142 663,18 
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До акта приймання-передачі мереж зовнішнього освітлення                                                          

в оперативне управління із зарахуванням на баланс  комунального підприємства 

«Міськсвітло» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 

 

Голова комісії                      ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

 

Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 

  

Члени комісії:                      ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

 

                                                   ____________________  Наталя ГОБЕНКО 

 

____________________  Сергій КИГИМ 

 

                                      ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

  

                                                   ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

 

                                                   ____________________  Ганна ОЛІЙНИК  

 

____________________  Ірина ПАВЛОВА   

 

____________________  Дмитро ТОТОК 

 

____________________  Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

 

 

АКТ 

приймання-передачі доріг загального користування в  

оперативне управління із зарахуванням на баланс  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УНІВЕРСАЛ 2005» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,             

у складі:  

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

КИГИМ                            - 

Сергій Володимирович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій селища Нового» 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  
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МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

ПАНІШКО                      - 

Віктор Анатолійович 

начальник комунального підприємства                  

«Універсал 2005» Кропивницької міської ради» 

 

СТАСИШИНА                - 

Лариса Євгенівна 

в.о. головного бухгалтера комунального 

підприємства  «Універсал 2005» Кропивницької 

міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

склала цей акт приймання-передачі доріг загального користування в оперативне 

управління із зарахуванням на баланс комунального підприємства                   

«Універсал 2005» Кропивницької міської ради», а саме:  

 
№ 

з/п 

Найменування об’єкта Інвентарний 

номер 

Кількість, 

одиниць 

 

Вартість,  

грн 

1 2 3 4 5 

1.  

 

Центральна дорога по вул. Металургів  70001 1 1 454 034 

2.  Дорога по вул. Ливарній - - - 

3.  Покриття збірне 70002-1 1 344 352,00 

4.  Покриття відсівне 70002-2 1 63 648,00 

5.  Дорога по вул. Лисенка 70003 1 6 396,33 

6.  Дорога по вул. Ползунова 70004 1 10 142,50 

7.  Дорога по вул. Лебедєва 70005 1 10 602,93 

8.  Дорога по вул. Глазунова 70006 1 11 671,64 

9.  Дорога по вул. Дружби 70007 1 12 602,49 

10.  Провулок вулиць та під’їзди до 

житлового масиву 

70008 1 27 507,11 

11.  Дорога по вул. Заводській 70009 1 3 345,58 

12.  Дорога по вул. Туркенича    

13.  Дорога по вул. Туркенича, покриття 

відсівне 

70010-1 1 6 753,13 
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1 2 3 4 5 

14.  Дорога по вул. Туркенича, покриття 

асфальтове 

70010-2 1 2 200,55 

15.  Дорога по вул. Олександра Довженка 70011 1 4 153,93 

16.  Дорога по вул. Кулібіна 70012 1 4106,10 

17.  Дорога по вул. Матвієнка 70013 1 2 136,76 

18.  Дорога по вул. Бехтерева 70014 1 1 890,60 

19.  Дорога по пров. Бехтерева, покриття 

асфальтне 

70015 1 478,38 

20.  Дорога по вул. Калинова 70016 1 3 914,74 

21.  Дорога по вул. Вишневій 70017 1 4 066,23 

22.  Провулки та під’їзди  до житлового 

масиву  

70018 1 15 356,00 

23.  Дорога по вул. Березовій, покриття 

ґрунтове 

70019 1 994,54 

24.  Дорога по вул. Малиновій, покриття 

ґрунтове 

70020 1 1 138,56 

25.  Дорога по вул. Яблуневій, покриття 

ґрунтове 

70021 1 1 190,74 

26.  Дорога по вул. Каштановій  70022 1 2 988,72 

27.  Дорога по вул. Центральній 70023 1 2 988,72 

28.  Дорога по вул. Західній 70024 1 3 012,44 

29.  Дорога по вул. Тополевій 70025 1 1 999,60 

30.  Дорога по вул. Кленовій 70026 1 1 999,60 

31.  Провулки та під’їзди до житловому 

масиву західний, покриття відсипне 

70027-1 1 2 293,72 

32.  Провулки та під’їзди до житловому 

масиву західний, покриття ґрунтове  

70027-2 1 10 389,36 

33.  Дорога по вул. Веселковій 70028 1 1 692,52 

34.  Дорога по вул. Пурпурній 70029 1 1683,14 

35.  Дорога по вул. Степовій 70030 1 1 694,70 

36.  Дорога по вул. Південній 70031 1 1 671,58 

37.  Дорога по вул. Черемховій 70032 1 1 424,19 

38.  Дорога по вул. Ягідній 70033 1 1 070,46 

39.  Дорога по вул. Пісочній 70034 1 1 054,27 

40.  Дорога по вул. Зеленій 70035 1 700,54 

41.  Провулки та під’їзди до житловому 

масиву північний, покриття ґрунтове 

70036 1 3 005,60 

42.  Дорога по вул. Криничній 70037 1 679,47 

43.  Дорога по вул. Селищній 70038 1 755,53 

44.  Дорога по вул. Весняній 70039 1 787,68 

45.  Дорога по вул. Обелісковій 70040 1 864,84 

46.  Дорога по вул. Широкій 70041 1 1 064,17 

47.  Дорога по вул. Янтарній 70042 1 1 376,02 

48.  Дорога по вул. Благодатній 70043 1 1 340,66 

49.  Дорога по вул. Джерельній 70044 1 1 311,39 

50.  Дорога по вул. Райдужній 70045 1 2 440,19 

51.  Дорога по вул. Дзеркальній 70046 1 450,46 

52.  Проїзд Дзеркальний 70047 1 440,46 

53.  Дорога по вул. Трояндовій 70048 1 1 173,48 

54.  Дорога по вул. Волошковій 70049 1 1 295,65 
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До акта приймання-передачі доріг загального користування в оперативне 

управління із зарахуванням на баланс комунального підприємства                  

«Універсал 2005» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 

 

Голова комісії                      ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

 

Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 

  

Члени комісії:                      ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

 

____________________  Сергій КИГИМ 

 

                                                   ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

  

                                                   ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

 

                                                   ____________________  Ганна ОЛІЙНИК  

 

____________________  Ірина ПАВЛОВА   

 

____________________  Віктор ПАНІШКО 

 

____________________  Лариса СТАСИШИНА      

 

____________________  Сергій ЩЕКАТУРІН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 
 

 

АКТ 

приймання-передачі тротуарів в оперативне управління  

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«УНІВЕРСАЛ 2005» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,             

у складі:  

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

КИГИМ                            - 

Сергій Володимирович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій селища Нового» 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  
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МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

ПАНІШКО                      - 

Віктор Анатолійович 

начальник комунального підприємства                  

«Універсал 2005» Кропивницької міської ради» 

 

СТАСИШИНА                - 

Лариса Євгенівна 

в.о. головного бухгалтера комунального 

підприємства  «Універсал 2005» Кропивницької 

міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

склала цей акт приймання-передачі тротуарів в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Універсал 2005» 

Кропивницької міської ради», а саме:  

 
№ 

з/п 

Найменування об’єкта Інвентарний 

номер 

Кількість, 

одиниць 

 

Вартість,  

грн 

1. Тротуар по вул. Металургів вздовж 

центральної дороги, асфальтне 

покриття 

70050 1 23 858,19 

2. Тротуар по вул. Металургів вздовж 

центральної дороги, брукове покриття 

70051 1 2 541,81 

3. Тротуар по вул. Металургів біля 

житлових буд. 1, 5-а, брукове покриття  

70052 1 42 677,00 

 

До акта приймання-передачі тротуарів в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Універсал 2005» 

Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької міської ради            

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 

 

Голова комісії                      ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 
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Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 

  

Члени комісії:                      ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

 

____________________  Сергій КИГИМ 

 

                                                   ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

  

                                                   ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

 

                                                   ____________________  Ганна ОЛІЙНИК  

 

____________________  Ірина ПАВЛОВА   

 

____________________  Віктор ПАНІШКО 

 

____________________  Лариса СТАСИШИНА      

 

____________________  Сергій ЩЕКАТУРІН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 5 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

 

 

АКТ 

приймання-передачі  кладовищ в оперативне управління  

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«РИТУАЛЬНА СЛУЖБА-СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ  

КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,             

у складі:  

 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

 

Члени комісії: 

 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

 

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 
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ВІСЯНИКОВ                   - 

Юрій Іванович  

 

начальник комунального підприємства   

«Ритуальна служба - спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування» 

Кропивницької міської ради» 

КИГИМ                            - 

Сергій Володимирович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій селища Нового» 

КОВАЛЬОВА                   - 

Наталія Михайлівна  

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Ритуальна служба - спеціалізований комбінат 

комунально-побутового обслуговування» 

Кропивницької міської ради» 

 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

склала цей акт приймання-передачі кладовищ в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Ритуальна служба-

спеціалізований комбінат  комунально-побутового обслуговування» 

Кропивницької міської ради», а саме:  

 
№ 

з/п 

Кадастровий номер                          

земельної ділянки 

Інвентарний 

номер 

Кількість, 

одиниць 

 

Вартість,  

грн 

1. 3510166900:09:055:0018 80001 1 2 420 016,04 

2. 3510166900:09:055:0017 80002 1 2 855 912,08 

3. 3510166900:09:055:0016 80003 1 1 797 401,17 

4. 3510166900:09:055:0015 80004 1 1 894 096,81 

5. 3510166900:09:055:0014 80005 1 133 011,19 
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До акта приймання-передачі кладовищ в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Ритуальна служба-

спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Кропивницької 

міської ради» додається рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого              

2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до комунальної 

власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів житлово-

комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 

 

 

Голова комісії                      ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

 

Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 

  

Члени комісії:                      ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

 

____________________  Юрій ВІСЯНИКОВ 

 

                                                   ____________________  Сергій КИГИМ 

  

____________________  Наталія КОВАЛЬОВА 

 

                                      ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

  

                                                   ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

 

                                                   ____________________  Ганна ОЛІЙНИК  

 

____________________  Ірина ПАВЛОВА   

 

____________________  Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 6 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

 

 

АКТ 

приймання-передачі основних засобів в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 «УНІВЕРСАЛ 2005» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,             

у складі:  

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

КИГИМ                            - 

Сергій Володимирович 

начальник комунального підприємства 

«Благоустрій селища Нового» 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  
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МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

ПАНІШКО                      - 

Віктор Анатолійович 

начальник комунального підприємства                  

«Універсал 2005» Кропивницької міської ради» 

 

СТАСИШИНА                - 

Лариса Євгенівна 

в.о. головного бухгалтера комунального 

підприємства  «Універсал 2005» Кропивницької 

міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

склала цей акт приймання-передачі основних засобів в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства  «Універсал 2005» 

Кропивницької міської ради», а саме:  

 
№ 

з/п 

Найменування об’єкта Рік 

випуску 

Інвентарний 

номер 

Кількість, 

одиниць 

 

Вартість,  

грн 

1 2 3 4 5 6 

1.  Компресор 1997 10401 1 1 129,95 

 

2.  Автомобіль ЗІЛ 433362 

ВА1485АО 

2017 10508 1 121 011,00 

3.  Екскаватор  2625 МТЗ-82 1993 10510 1 24 567,30 

4.  Стріла 210150000 2010 10510-1 1 5 500,00 

5.  Трактор МТЗ-80 47-92 УП 1996 10513 1 42 407,38 

6.  Навісне обладнання ПАТУ 2006 10513-1 1 18 500,00 

7.  Мотокоса  OLVO-MAK 

SPARNA 440T 

2016 10520 1 7 525.00 

8.  Мотокоса  OLVO-MAK 

SPARNA 440T 

2016 10521 1 7 525.00 

9.  Автомобіль  ГАЗ 353А 

ВА4502СВ 

2019 10600 1 3 000,00 

10.  Газова установка 2019 10600-1 1 8 000,00 

11.  Електродвигун 1,5 КВТ 1998 1027 1 380,00 
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1 2 3 4 5 6 

12.  Верстат свердлильний 2002 1028 1 1 316,67 

13.  Верстат                            

точильно-шліфувальний 

35634 

1996 3028 1 746,12 

14.  Трубогиб СГД-439 1987 9054 1 499,67 

15.  Кисневий балон 2002 14085 1 200,00 

16.  Балон ацетілєновий 1998 14086 1 983,56 

17.  Зварювальний апарат 250А 2010 14087 1 608,33 

18.  Персональна ЕОМ 1991 37035 1 1 947,50 

 

19.  Принтер Star Ls-15 Su 1196 37036 1 506,65 

20.   ПЕОМ Pentium комплект 2002 37037 1 1 247,50 

21.  ПОМ «Seleron-1200» 

комплект 

2003 37038 1 2 529,16 

22.  Принтер «Самсунг» 2003 37039 1 1 547,50 

23.  Телефакс КХ-F-13 1996 37040 1 749.97 

24.  Комп’ютер Sempron 3 3.06 hz 

та принтер «Сanon» 

2007 37042 1 1 889,96 

 

25.  Принтер «Сanon» 1120 2007 37043 1 660,00 

26.  Комп’ютер  на базі  Celeron 

M440 

2011 37044 1 2 827,00 

27.  Комп’ютер на базі  Celeron 

M440 

2011 37045 1 2 897,00 

28.  Комп’ютер на базі  Celeron 

D331 

2012 37046 1 3 800,00 

29.   Принтер МФУ А4 Canon                

I-Sensiv MF 3010 

2013 37047 1 1 750,00 

30.  Системний блок Pentium 

E22037048 

1996 37049 1 779,22 

31.  Монітор  LG-17 2015 37049 1 779,22 

32.  Монітор  SVGF-17 «Samsung 

793 DF» 

2016 37051 1 691,38 

33.  Комп’ютер на базі процесора 

AMD A6-7400K 

2016 37052 1 8 998,00 

34.  Ремонтна база 1992 10301 1 480 523,79 

35.  Дитячий ігровий комплекс, 

вул. Металургів, 36 

- 00001 1 47 800,00 

36.  Вуличний спортивний 

майданчик,                                                  

вул. Металургів, 10 

- 00002 - 90 000,00 

37.  Гімнастичний комплекс з 

баскетбольних кілець 

- 10002 1 - 

38.  Спорткомплекс «Воркаут» - 20002 1 - 

39.  Шведська стінка - 30002 1 - 

40.  Урни для сміття - 40002 2 - 

41.  Лавка для відпочинку - 50002 1  

42.  Дитячий ігровий майданчик, 

вул. Металургів, 18 

- 00003 - 60 000,00 

43.  Гойдалка подвійна - 10003 1 - 

44.  Гойдалка балансир - 20003 2 - 

45.  Гойдалка-човник - 30003 1 - 
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1 2 3 4 5 6 

46.  Карусель - 40003 1 - 

47.  Лавочка - 50003 5 - 

48. Б Бак металевий для ТПВ - 60001 12 19 316,40 

49.  Бак металевий для ТПВ - 60002 10 14 260,40 

50.  Гірка-спуск - 60003 1 4 200,00 

51.  Металевий елемент дитячої 

ігрової конструкції 

- 60004 1 5 800,00 

 

52.  Контейнер для зберігання 

ТПВ 

- 60005 4 9 720,76 

53.  Лавки садові трьохмісні - 60006 8 7 836,00 

54.  Сміттєві контейнери - 60007 4 2 126,40 

55.  Стояк залізобетонний - 60008 13 4 848,48 

56.  Щиток дорожнього знака  2.3 - 60009 8 4 695,44 

57.  Щиток дорожнього знака  2.1 - 60010 6 2 787,06 

58.  Машинка 

плоскошліфувальна                 

ПШМ-300 

- 60011 1 1 006,86 

 

До акта приймання-передачі основних засобів в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства  «Універсал 2005» 

Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької міської                                                  

ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  

до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 

 

Голова комісії                      ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

 

Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 

  

Члени комісії:                      ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

 

____________________  Сергій КИГИМ 

 

                                                   ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

  

                                                   ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

 

                                                   ____________________  Ганна ОЛІЙНИК  

 

____________________  Ірина ПАВЛОВА   

 

____________________  Віктор ПАНІШКО 

 

____________________  Лариса СТАСИШИНА      

 

____________________  Сергій ЩЕКАТУРІН



                                                                         Додаток 7 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового», у 

складі:  

 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Лисенка, 3, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники:  

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1958 

Матеріали стін: цегла 

Матеріали покрівлі: шифер, площа: 210 кв.м 

Група капітальності: 4 

Кількість поверхів: 1 

Об'єм будівлі: 706 куб.м 

Кількість сходових кліток  

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 210 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 300 кв.м 

Житлова   площа    квартир: 115 кв.м 
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Загальна площа квартир: 150 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв. метрів: 

сходові клітки: -  

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: - 

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: 150 кв.м  

підвали: - 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші нежитлові приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 4 у тому числі, кв. метрів: 

однокімнатних: - загальною площею - 

двокімнатних: 4 загальною площею 150 кв.м 

трикімнатних: - загальною площею - 

чотирикімнатних: - загальною площею -  

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 15 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 
Водопроводом: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Каналізацією: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Центральним опаленням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: 4 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: 4  квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Газопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: - квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами : - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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) : -  грн. 

5. Благоустрій прибудинкової території 
Кількість дерев та чагарників: 8 одиниць 

Площа газонів та квітників : - кв.м 

Площа асфальтових покрить: 126 кв. метрів 

Площа прибудинкової території: 1058 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання:  -   відсутні 

каналізації:  -   відсутні 

теплопостачання: - відсутні 

електропостачання: -  відсутні 

газопостачання: -  відсутні 

домові книги: -  відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
 

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 

 Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 
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Члени комісії:                    ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                   ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  _____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

                                                   ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

                                                    ____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

____________________ Ірина ПАВЛОВА   

____________________ Віра СТРІЛЕНКО 

____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 

 



                                                                         Додаток 8 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,                 

у складі:  

 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Лисенка, 4, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1966 

Матеріали стін: цегла 

Матеріали покрівлі: шифер, площа: 600 кв.м 

Група капітальності: 4 

Кількість поверхів: 2 

Об'єм будівлі: 2369  куб.м 

Кількість сходових кліток: 2 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 431 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 1011 кв.м 

Житлова   площа    квартир: 399 кв.м 
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Загальна площа квартир:  612  кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв. метрів: 

сходові клітки: 49 кв.м 

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: - 

комори : - 

сміттєкамери: - 

горища: 350 кв.м  

підвали : -  

шахти і машинні відділення ліфтів: -  

інші нежитлові приміщення: -   

Кількість квартир у будинку (частині будинку): 16 у тому числі, кв. метрів: 

однокімнатних: 4 загальною площею: 118 кв.м 

двокімнатних: 4  загальною площею: 154 кв.м 

трикімнатних: 8 загальною площею: 340 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею -  

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 28 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Каналізацією: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Центральним опаленням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: 16 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: 16 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 40 метрів 

Газопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: -  метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: - квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 370026 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини) 864847 грн, знос (амортизація) будинку станом на              

01 січня 2020 року 494821 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 15 одиниць 

Площа газонів та квітників : - кв.м 

Площа асфальтових покрить: 649 кв.м 

Площа прибудинкової території: 2388 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -  відсутні 

каналізації  -  відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання -  відсутні 

домові книги -   відсутні 
 

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 

 Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії         ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                        ____________________  Володимир КАЗАНОК 
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Члени комісії:                    ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                   ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  _____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

                                                   ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

                                                   ____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

____________________ Ірина ПАВЛОВА   

____________________ Віра СТРІЛЕНКО 
                                                  ____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН



                                                                         Додаток 9 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,                

у складі:  

 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Лисенка, 5, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1945 

Матеріали стін: цегла 

Матеріали покрівлі: шифер, площа: 90 кв.м 

Група капітальності: 4 

Кількість поверхів: 1 

Об'єм будівлі: 351 куб.м 

Кількість сходових кліток: - 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 
Площа забудови: 60 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 108 кв.м 

Житлова   площа    квартир: 33 кв.м 
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Загальна площа квартир: 58 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв. метрів: 

сходові клітки: - 

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: - 

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: 50 кв.м 

підвали: - 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші нежитлові приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 3 у тому числі, кв. метрів: 

однокімнатних: 3 загальною площею 58 кв.м 

двокімнатних: - загальною площею - 

трикімнатних: -  загальною площею - 

чотирикімнатних: -  загальною площею - 

п'ятикімнатних і більше: -  загальною площею - 

Кількість мешканців: 4 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: -   

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: -  метрів 

Каналізацією: -  квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: -   метрів 

Центральним опаленням: -  квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: -  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: 3 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: 3 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: -  метрів 

Газопостачанням: -  квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: -  метрів 
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Стаціонарними електроплитами: -  квартир 

Газовими плитами: -  квартир 

Ліфтами: -  одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: -  одиниць 

Сміттєпроводами: -  одиниць 

з довжиною стволів: -  п.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): -   грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 
Кількість дерев та чагарників: -  одиниць 

Площа газонів та квітників: -  кв.м 

Площа асфальтових покрить: -  кв.м 

Площа прибудинкової території: 560 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -  відсутні 

каналізації  -   відсутні 

теплопостачання -  відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 
 

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 

 Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 

 



5 

Члени комісії:                    ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  _____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                   ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

____________________ Ірина ПАВЛОВА   

____________________ Віра СТРІЛЕНКО 
____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН



                                                                         Додаток 10 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади  смт Нового», у 

складі:  

 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Лисенка, 8, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 2002 

Матеріали: цегла 

Матеріали покрівлі: шифер, площа: 480 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 2 

Об'єм будівлі: 1824 куб.м 

Кількість сходових кліток: 2  

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 347 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 1032 кв.м 

Житлова   площа    квартир: 284 кв.м 
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Загальна площа квартир: 473 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень: - 

у тому числі, кв. метрів: 

сходові клітки: 59 кв.м 

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: - 

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: 250 кв.м 

підвали: 250 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: -  

інші нежитлові приміщення: - кв.м 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 8 у тому числі, кв. метрів: 

однокімнатних: - загальною площею:  кв.м 

двокімнатних: 4 загальною площею: 187 кв.м 

трикімнатних: 4 загальною площею: 286 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею: 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею –  

Кількість мешканців: 30 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 8 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 37 метрів 

Каналізацією: 8 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 50 метрів 

Центральним опаленням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: 8 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: 8 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 40 метрів 

Газопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: 8 квартир 

Газовими плитами: - 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: 575189 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 1368987 грн, знос (амортизація) будинку  станом на 

01 січня 2020 року: 793798 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 
Кількість дерев та чагарників: 12 одиниць 

Площа газонів та квітників: 950 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 180 кв.м 

Площа прибудинкової території: 1130 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -   відсутні 

каналізації  -   відсутні 

теплопостачання -   відсутні 

електропостачання -   відсутні 

газопостачання -   відсутні 

домові книги -   відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
 

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади 

об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, 

які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 

 

 Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 
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Члени комісії:                    ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                   ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  _____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

                                                   ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

                                                    ____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

____________________ Ірина ПАВЛОВА   

____________________ Віра СТРІЛЕНКО 
____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

 



                                                                         Додаток 11 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної смт Нового», у складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 1, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1981 

Матеріали стін: панелі 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 1080 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 16686 куб.м 

Кількість сходових кліток: 6 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв. метрів 
Площа забудови: 1112 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 6975 кв.м 

Житлова   площа    квартир: 3095 кв.м 

Загальна площа квартир: 4435 кв.м 
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Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 420 кв.м 

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: - 

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: 1060 кв.м 

підвали: 1060 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: -  

інші технічні приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 90 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 5 загальною площею 181 кв.м 

двокімнатних: 50 загальною площею 2120 кв.м 

трикімнатних: 25 загальною площею 1390 кв.м 

чотирикімнатних: 10 загальною площею 744 кв.м 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 244 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 
Водопроводом: 90 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 395  метрів 

Каналізацією: 90  квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 420 метрів 

Центральним опаленням: 17 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: - 

від колонок: 42 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 90 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 280 метрів 

Газопостачанням: 90 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 90 квартир 

Ліфтами : - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 3584116 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини) 10911024 грн, знос (амортизація) будинку  станом на 

01 січня 2020 року 7326908 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 
Кількість дерев та чагарників: 20 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2425,40 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1169,20 кв.м 

Площа прибудинкової території: 3594,60 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -   відсутні 

каналізації  -   відсутні 

теплопостачання -   відсутні 

електропостачання -   відсутні 

газопостачання -   відсутні 

домові книги -   відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
         

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 
 Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 
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Члени комісії:                    ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                   ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  _____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

                                                   ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

                                                    ____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

____________________ Ірина ПАВЛОВА   

____________________ Віра СТРІЛЕНКО 
____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 



                                                                          Додаток 12 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,                       

у складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 2, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1988 

Матеріали стін: блоки 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 880 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 15734 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 899 кв.м  

Загальна   площа будинку (частини будинку): 5563 кв.м 

Житлова   площа    квартир: 2177 кв.м 
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Загальна площа квартир: 3540  кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 343 кв.м 

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: - 

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: 840 кв.м 

підвали: 840 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші технічні приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 60 у тому числі, кв. метрів: 

однокімнатних: - загальною площею -  

двокімнатних: 20 загальною площею: 1045 кв.м 

трикімнатних: 40 загальною площею: 2495 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - кв.м 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 155 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 
Водопроводом: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310  метрів 

Центральним опаленням: 6 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: -  квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 35 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 60 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: 4 одиниць 

з довжиною стволів: 62 п.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: 3413877 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини) 10002345 грн, знос (амортизація) будинку) станом на 

01 січня 2020 року 6588467 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 30 одиниць 

Площа газонів та квітників: 4459  кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1190 кв.м 

Площа прибудинкової території: 5649 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -   відсутні 

каналізації  -   відсутні 

теплопостачання -   відсутні 

електропостачання -   відсутні 

газопостачання -   відсутні 

домові книги -   відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
        

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 
 Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 
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Члени комісії:                    ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  _____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________  Ганна ОЛІЙНИК  

 ____________________  Ірина ПАВЛОВА   

        ____________________  Віра СТРІЛЕНКО 

____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

 



                                                                         Додаток 13 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади  смт Нового», у 

складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 3, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1987 

Матеріали стін: цегла 

Матеріали: руберойд, площа: 1080 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 17850 куб.м 

Кількість сходових кліток: 3 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 1050 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 4499 кв.м 

Житлова   площа    квартир: 1285 кв.м 
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Загальна площа квартир: 2350 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 288 кв.м 

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: -  

комори: - 

сміттєкамери : - 

горища: 760 кв.м 

підвали: 760 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: -  

інші нежитлові приміщення: 341 кв.м 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 78 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 65 загальною площею 1829 кв.м 

двокімнатних: 13 загальною площею 521 кв.м 

трикімнатних: - загальною площею -   

чотирикімнатних: - загальною площею - 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 165 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 78 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 210 метрів 

Каналізацією: 78 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 370 метрів 

Центральним опаленням: 23 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 16 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 78 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 150 метрів 

Газопостачанням: 78 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 78 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: 3 одиниць 

з довжиною стволів: 48 п.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: 3898114 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини) 11805617 грн, знос (амортизація) будинку станом на 

01 січня 2020 року 7907502 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 
Кількість дерев та чагарників: 15 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2710 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1818 кв.м 

Площа прибудинкової території: 4528 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -   відсутні 

каналізації  -   відсутні 

теплопостачання -   відсутні 

електропостачання -   відсутні 

газопостачання -   відсутні 

домові книги -   відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
        

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 
 Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 
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Члени комісії:                    ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                   ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  _____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

                                                   ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

                                                    ____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

____________________ Ірина ПАВЛОВА   

____________________ Віра СТРІЛЕНКО 

____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

 



                                                                         Додаток 14 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового», у 

складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 5, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1976 

Матеріали стін: цегла 

Матеріали покрівлі: руберойд,  площа: 927 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 17472 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 
Площа забудови: 965 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 5376 кв.м 

Житлова   площа  квартир: 1801 кв.м 
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Загальна площа квартир: 2698  кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв. метрів: 

сходові клітки: 253 кв.м 

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: - 

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: 870 кв.м 

підвали: 870 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів  

інші нежитлові приміщення: 685 кв.м 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 56 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 8 загальною площею 243 кв.м 

двокімнатних: 24 загальною площею 1073  кв.м 

трикімнатних: 16 загальною площею 873 кв.м 

чотирикімнатних: 8 загальною площею 509 кв.м 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 130 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 
Водопроводом: 56 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 56 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310 метрів 

Центральним опаленням: 10 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 24  квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 56 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням: 56 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 56 квартир 

Ліфтами одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 2770165 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини) 8468214 грн, знос (амортизація) будинку  станом на 

01 січня 2020 року 5698049 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 
Кількість дерев та чагарників: 12 одиниць 

Площа газонів та квітників: 1110 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 2583 кв.м 

Площа прибудинкової території: 3693 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -   відсутні 

каналізації  -   відсутні 

теплопостачання -   відсутні 

електропостачання -   відсутні 

газопостачання -   відсутні 

домові книги -   відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
        

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 
Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 
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Члени комісії:                    ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                   ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  _____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

                                                   ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

                                                    ____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

____________________ Ірина ПАВЛОВА   

____________________ Віра СТРІЛЕНКО 
          ____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 



                                                                         Додаток 15 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,                

у складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 5-а, 

що передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1985  

Матеріали стін: блоки 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 1620 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 27659 куб.м 

Кількість сходових кліток: 8 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 1627 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 9698 кв.м 

Житлова   площа квартир: 3431 кв.м 
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Загальна площа квартир: 5827  кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 660  кв.м 

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: -  

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: 1550  кв.м 

підвали: 1550  кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: -  

інші нежитлові приміщення прибудова: ББ1 - 111 кв.м 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 119 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 39 загальною площею 1409  кв.м 

двокімнатних: 39 загальною площею 1959  кв.м 

трикімнатних: 41 загальною площею 2459  кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею -   

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 289 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 119 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 520 метрів 

Каналізацією: 119 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 530 метрів 

Центральним опаленням: 28 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 52 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 119 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 385 метрів 

Газопостачанням: 119 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 119 квартир 

Ліфтами : - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: 8 одиниць 

з довжиною стволів: 125 п.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: 6183361 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини) 17985779 грн, знос (амортизація) будинку станом на 

01 січня 2020 року 11802418 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 
Кількість дерев та чагарників: 65 одиниць 

Площа газонів та квітників: 3168 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1793 кв.м 

Площа прибудинкової території: 4961 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -   відсутні 

каналізації  -   відсутні 

теплопостачання -   відсутні 

електропостачання -  відсутні 

газопостачання -   відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
         

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 
 Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 
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Члени комісії:                    ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                   ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  _____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

                                                   ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

                                                    ____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

____________________ Ірина ПАВЛОВА   

____________________ Віра СТРІЛЕНКО 

                                                     ____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

 



                                                                         Додаток 16 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,                 

у складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 6, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1981 

Матеріали стін: панелі 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 720 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 11109 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 
Площа забудови: 690 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 4262 кв.м 

Житлова   площа    квартир: 1793 кв.м 
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Загальна площа квартир: 2681 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 281 кв.м 

вестибюлі: -  

позаквартирні коридори: - 

колясочні: -   

комори: - 

сміттєкамери: -   

горища: 650  кв.м 

підвали: 650  кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші нежитлові приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 60 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 10 загальною площею 302 кв.м 

двокімнатних: 40 загальною площею 1761 кв.м 

трикімнатних: 10 загальною площею 618 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею -   

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 140 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310 метрів 

Центральним опаленням: 17 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 25 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: -  квартир 

Газовими плитами: 60 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 2252804 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини) 6804974 грн, знос (амортизація) будинку  станом на 

01 січня 2020 року 4552170 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 
Кількість дерев та чагарників: 35 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2226 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 825 кв.м 

Площа прибудинкової території: 3051 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -   відсутні 

каналізації  - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
         

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 
 Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 
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Члени комісії:                    ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                   ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  _____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

                                                   ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

                                                   ____________________  Ганна ОЛІЙНИК  

____________________  Ірина ПАВЛОВА   

____________________  Віра СТРІЛЕНКО 
                                                   ____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 

 



                                                                         Додаток 17 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,                 

у складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 7, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1981 

Матеріали стін: панелі 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 720 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 11312 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 707 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 4232 кв.м 

Житлова   площа    квартир: 1792 кв.м 
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Загальна площа квартир: 2652  кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 280  кв.м 

вестибюлі: -  

позаквартирні коридори: - 

колясочні: - 

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: 650 кв.м 

підвали: 650 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: -   

інші нежитлові приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 60 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 10 загальною площею 299 кв.м 

двокімнатних: 40 загальною площею 1761 кв.м 

трикімнатних: 10 загальною площею 592  кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 126  

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 
Водопроводом: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310 метрів 

Центральним опаленням: 25 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: -  квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 23 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: -  квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 60 квартир 

Ліфтами одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: -  одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 2108973 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини) 6382141 грн, знос (амортизація) будинку  станом на 

01січня 2020 року 4273168 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 
Кількість дерев та чагарників: 35 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2766 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1001 кв.м 

Площа прибудинкової території: 3767 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -   відсутні 

каналізації  - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
         

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 
 Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 
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Члени комісії:                    ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                   ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                   ____________________  Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________   Ганна ОЛІЙНИК  

____________________  Ірина ПАВЛОВА   

____________________  Віра СТРІЛЕНКО 

                                                   ____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 



                                                                         Додаток 18 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,                  

у складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 8, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1984 

Матеріали стін: блоки 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 820 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 11805 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 787 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 4379 кв.м 

Житлова  площа  квартир: 1748 кв.м 

 



3 

 

Загальна площа квартир: 2763 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 303  кв.м 

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: -  

колясочні: -  

комори: - 

сміттєкамери: -  

горища: 750  кв.м 

підвали: 750  кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші нежитлові приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 50 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 10 загальною площею 364 кв.м 

двокімнатних: 10 загальною площею 480 кв.м 

трикімнатних: 20 загальною площею 1183 кв.м 

чотирикімнатних: 10 загальною площею 736  кв.м 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 146 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 50 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 50 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310 метрів 

Центральним опаленням: 4 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 36 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 50 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням: 50 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 50 квартир 

Ліфтами одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 2654479 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини) 7237614 грн, знос (амортизація) будинку  станом на 

01 січня 2020 року 4583134 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 37 одиниць 

Площа газонів та квітників: 3967 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 938 кв.м 

Площа прибудинкової території: 4905 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -   відсутні 

каналізації  - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
        

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 
 Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 
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Секретар комісії                     ____________________  Володимир КАЗАНОК 

Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                   ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                   _____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    _____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

                                                   _____________________ Любов МАРЧЕНКО 

                                                   _____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

_____________________ Ірина ПАВЛОВА   

_____________________ Віра СТРІЛЕНКО 
                                                   _____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 



                                                                          

       Додаток 19 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,                

у складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 9, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1988 

Матеріали стін: панелі  

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 660 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 9 

Об'єм будівлі: 16080 куб.м 

Кількість сходових кліток: 2 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 
Площа забудови: 670 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 5857 кв.м 

Житлова   площа    квартир: 2382 кв.м 
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Загальна площа квартир: 3980  кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 617  кв.м 

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: - 

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: 630  кв.м 

підвали: 630  кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: -  

інші нежитлові приміщення: -  

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 72 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: - загальною площею -     

двокімнатних: 36 загальною площею 1771  кв.м 

трикімнатних: 36 загальною площею 2209  кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею 

Кількість мешканців: 206 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 
Водопроводом: 72 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 335 метрів 

Каналізацією: 72 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 370 метрів 

Центральним опаленням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 51 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 72 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 165 метрів 

Газопостачанням: 72 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 72 квартир 

Ліфтами: 2 одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: 2 одиниць 

з довжиною стволів: 59 п.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: 4423983 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини) 12925949 грн, знос (амортизація) будинку  станом на 

01 січня 2020 року 8501965 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 
Кількість дерев та чагарників: 35 одиниць 

Площа газонів та квітників: 3348 кв. метрів 

Площа асфальтових покрить: 1968 кв. метрів 

Площа прибудинкової території: 5316 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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  - відсутні 

каналізації  - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
       

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 
 Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 
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Члени комісії:                    ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                   ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                   _____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                   ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

                                                   ____________________  Ганна ОЛІЙНИК  

____________________  Ірина ПАВЛОВА   

____________________  Віра СТРІЛЕНКО 

                                                   ____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 



                                                                          

Додаток 20 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового», у 

складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 10, 

що передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1984 

Матеріали стін: блоки 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 1210 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 21053 куб.м 

Кількість сходових кліток: 6 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 
Площа забудови: 1861 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 7055 кв.м 

Житлова   площа    квартир: 2568 кв.м 

 



3 

 

Загальна площа квартир: 4355  кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 440  кв.м 

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: - 

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: 1130 кв.м 

підвали: 1130 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші нежитлові приміщення: 395 кв.м 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 89 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 29 загальною площею 957 кв.м 

двокімнатних: 29 загальною площею 1376 кв.м 

трикімнатних: 31 загальною площею 2022 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею -   

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 209 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 89 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 385 метрів 

Каналізацією: 89 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 410 метрів 

Центральним опаленням: 14 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 43 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 89 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 280 метрів 

Газопостачанням: 89 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 89 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: 6 одиниць 

з довжиною стволів: 95 п.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: 5057559 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини) 14752821 грн, знос (амортизація) будинку  станом на 

01 січня 2020 року 9695262 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 
Кількість дерев та чагарників: 58 одиниць 

Площа газонів та квітників: 4259 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 2156 кв.м 

Площа прибудинкової території: 6415 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -   відсутні 

каналізації  - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
     

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 
Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 
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Секретар комісії                      ____________________  Володимир КАЗАНОК 

Члени комісії:                      ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                    ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                    ____________________  Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                      ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

                                                    ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

                                                    ____________________  Ганна ОЛІЙНИК  

____________________  Ірина ПАВЛОВА   

____________________  Віра СТРІЛЕНКО 
                                                     ____________________  Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

Додаток 21 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,                     

у складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 11, 

що передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1978 

Матеріали стін: панелі 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 720 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 11128 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 713 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 4270 кв.м 

Житлова   площа    квартир: 1823 кв.м 
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Загальна площа квартир: 2678  кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 282  кв.м 

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: - 

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: 655  кв.м 

підвали: 655  кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші нежитлові приміщення: -   

Кількість квартир у будинку (частині будинку)  60 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 10 загальною площею 335  кв.м 

двокімнатних: 40 загальною площею 1692  кв.м 

трикімнатних: 10 загальною площею 651  кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 152 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 
Водопроводом: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310 метрів 

Центральним опаленням: 13 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 35 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 60 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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:1957244 грн. первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини) 6051521 грн, знос (амортизація) будинку  станом на 

01січня 2020 року 4094277 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 56 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2455 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1286 кв.м 

Площа прибудинкової території: 3741 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -   відсутні 

каналізації  - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
      

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 
    Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

    Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

    Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 
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Члени комісії:                   ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  _____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                   ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

____________________ Ірина ПАВЛОВА   

____________________ Віра СТРІЛЕНКО 

                                                  ____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



                                                                          

 

Додаток 22 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,               

у складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 12, 

що передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1986 

Матеріали стін: цегла 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 1080 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 18375 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 
Площа забудови: 1050 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 6088  кв.м 

Житлова   площа    квартир: 1979 кв.м 
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Загальна площа квартир: 3598  кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 480  кв.м 

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: - 

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: 1005  кв.м 

підвали: 588  кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші нежитлові приміщення: 417 кв.м 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 120 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 100 загальною площею 2758 кв.м 

двокімнатних: 20 загальною площею 840 кв.м 

трикімнатних: - загальною площею -   

чотирикімнатних: - загальною площею -   

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею  

Кількість мешканців: 218 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 
Водопроводом: 120 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 120 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310 метрів 

Центральним опаленням: 31 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 23 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 120 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням: 120 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 120 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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 4544901 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини) 12465804 грн, знос (амортизація) будинку  станом на 

01січня 2020 року 7922903 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 56 одиниць 

Площа газонів та квітників: 1380 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1818 кв.м 

Площа прибудинкової території: 3198 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -   відсутні 

каналізації  - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
       

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 
    Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

    Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 
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Секретар комісії                    ____________________   Володимир КАЗАНОК 

     Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________   Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  ____________________   Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                  _____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

____________________  Ірина ПАВЛОВА   

____________________  Віра СТРІЛЕНКО 
                                                  ____________________  Сергій ЩЕКАТУРІН 

 



                                                                         

 

Додаток 23 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,                 

у складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 13, 

що передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1978 

Матеріали стін: панелі 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 720 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 11078 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 720 кв. м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 4271кв.м 

Житлова   площа    квартир: 1813 кв.м 
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Загальна площа квартир: 2689  кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 282  кв.м 

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: - 

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: 650  кв.м 

підвали: 650  кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші нежитлові приміщення: - кв.м 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 60 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних:10 загальною площею 328 кв.м 

двокімнатних: 40 загальною площею 1701 кв.м 

трикімнатних: 10 загальною площею 660 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею -  

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 122 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 
Водопроводом: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310 метрів 

Центральним опаленням: 8 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 40 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням:  60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 60 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 1990306 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини) 6124799 грн, знос (амортизація) будинку  станом на 

01 січня 2020 року 4134493 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 
Кількість дерев та чагарників: 46 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2174 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1424 кв.м 

Площа прибудинкової території: 3598 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -   відсутні 

каналізації  -   відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 
 

     До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 
    Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

    Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

    Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 
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Члени комісії:                    ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  _____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

                                                   ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

                                                    ____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

____________________ Ірина ПАВЛОВА   

____________________ Віра СТРІЛЕНКО 

                                                     ____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 



                                                                           

Додаток 24 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,                    

у складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 14, 

що передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1977 

Матеріали стін: панелі 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 720 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 10278 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 
Площа забудови: 710 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 4312 кв.м 

Житлова   площа    квартир: 1832 кв.м 
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Загальна площа квартир: 2722  кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 280 кв.м 

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: - 

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: 655  кв.м 

підвали: 655 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші нежитлові приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 60 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 10 загальною площею 305 кв.м 

двокімнатних: 40 загальною площею 1802 кв.м 

трикімнатних: 10 загальною площею 615  кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею -   

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 137 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 
Водопроводом: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310 метрів 

Центральним опаленням: 7квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 35 квартир 

від місцевої котельні: квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням:  60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 60 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 2020307 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини) 5956013грн, знос (амортизація) будинку  станом на 01 

січня 2020 року 3935706 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 
Кількість дерев та чагарників: 48 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2223 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 900 кв.м 

Площа прибудинкової території: 3123 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -   відсутні 

каналізації  - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
     

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 

    Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

    Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

    Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 
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     Члени комісії:                     ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                    ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                     _____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                      ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

                                                    ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

                                                    ____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

____________________ Ірина ПАВЛОВА   

____________________ Віра СТРІЛЕНКО 
                                                     ____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 

 



                                                                           

Додаток 25 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

   Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,                 

у складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК            -              

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

         

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 15, 

що передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: не встановлено   

Матеріали стін: цегла 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа; - кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 16893 куб.м 

Кількість сходових кліток: 3 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 
Площа забудови: 1165 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 4854,4 кв.м 

Житлова   площа    квартир: - кв.м 
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Загальна площа квартир: -  кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 139  кв.м 

вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: - 

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: - кв.м 

підвали: - кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші нежитлові приміщення: - кв.м 

Кількість квартир у будинку (частині будинку): - у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: - загальною площею - кв.м 

двокімнатних: - загальною площею - кв.м 

трикімнатних: - загальною площею - кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - кв.м 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: - 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 
Водопроводом: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Каналізацією: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Центральним опаленням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - 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: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Газопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: - квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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): -  грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 
Кількість дерев та чагарників: 12 одиниць 

Площа газонів та квітників: -кв.м 

Площа асфальтових покрить: - кв.м 

Площа прибудинкової території: 3300 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -   відсутні 

каналізації  - відсутні 

теплопостачання -  відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 
 

     До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 
    Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

    Заступник голови комісії          ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

    Секретар комісії                         ____________________  Володимир КАЗАНОК 

 

 



5 

     Члени комісії:                    ____________________  Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________  Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  _____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________  Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________  Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________  Ганна ОЛІЙНИК  

____________________  Ірина ПАВЛОВА   

____________________  Віра СТРІЛЕНКО 
                                                  ____________________  Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 



 

Додаток 26 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття  до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,                 

у складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління 

житлово- комунального господарства 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника Головного управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  

управління житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

начальник комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 



 

 

 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 
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головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

Інспектор відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 
 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 16, 

що передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники:     

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1989 

Матеріали стін: блоки 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 1280, кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об’єм будівлі: 21762 куб.м 

Кількість сходових кліток: 6 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 
Площа забудови: 1286 кв. м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 7177 кв.м 

Житлова площа квартир: 2693 кв.м 

Загальна площа квартир: 4473 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 444 кв.м 
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вестибюлі: - 

поза квартирні коридори: - 

колясочині: - 

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: 1130 кв.м 

підвали: 1130 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: -   

інші технічні приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку): 89 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 29 загальною площею 1070 кв.м 

двокімнатних: 28 загальною площею 1456 кв.м 

трикімнатних: 32 загальною площею 1947 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 202 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 89 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 218 метрів 

Каналізацією: 89 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 203 метрів 

Центральним опаленням: 15 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 51 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 89 квартир  

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 280 метрів 

Газопостачанням: 89 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 166 метрів 

Стаціонарними електроплитами: квартир 
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Газовими плитами: 89 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: 6 одиниць 

з довжиною стволів: 95 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: 5078784 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 14824314 грн, знос (амортизація) будинку станом на 

01 січня 2020 року: 9745530 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 62 одиниць 

Площа газонів та квітників: 4043 кв. метрів 

Площа асфальтових покрить: 1685 кв. метрів 

Площа прибудинкової території: 5728 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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності    

    

      До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 
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 Голова комісії                       _____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

    Заступник голови комісії     ____________________   Юлія ЯНДОВИЧ 

    Секретар комісії                     ____________________   Володимир КАЗАНОК 
Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________    Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  ____________________    Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                   ____________________    Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________    Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________    Ганна ОЛІЙНИК  

                                                   ____________________   Ірина ПАВЛОВА   

                                                   ____________________   Віра СТРІЛЕНКО 
                                               ____________________  Сергій ЩЕКАТУРІН 

          



 

Додаток 27 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради          

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового», у 

складі:  

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника Головного управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

інспектор відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 17, 

що передається з комунальної власності територіальної громади                          

смт Нового до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади, і встановила, що активи житлового будинку мають такі показники:    

 1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1977 

Матеріали стін: панелі 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 720 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5   

Об'єм будівлі: 11078 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4  

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 
Площа забудови: 720 кв.м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 4192 кв.м 
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Житлова площа квартир: 1786 кв.м 

Загальна площа квартир: 2664 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 268 кв.м 

вестибюлі: -   

позаквартирні коридори: -   

колясочні: -   

комори: -   

сміттєкамери: -   

горища: 630 кв.м 

підвали: 630 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: -   

інші технічні приміщення:  -  

Кількість квартир у будинку (частині будинку): 60 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 10 загальною площею 330 кв.м 

двокімнатних: 40 загальною площею 1695 кв.м 

трикімнатних: 10 загальною площею 639 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 124  

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310 метрів 

Центральним опаленням: 7 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 32 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 
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з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 60 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: 1928123 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 6167930 грн, знос (амортизація) будинку станом на 

01 січня 2020 року: 4239807 грн  

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 60 одиниць 

Площа газонів та квітників: 3195 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1212 кв.м 

Площа прибудинкової території: 4407 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -  відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше - свідоцтво про право власності 
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До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна                                                              

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади 

об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, 

які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 

 
 

Голова комісії                             _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

 

Заступник голови комісії           ____________________ Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                          ____________________ Володимир КАЗАНОК 
 Члени комісії:                     ____________________ Вікторія БАРАБАШ 

                                                    ____________________ Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                    ____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________ Анатолій КОВБАСЮК 

                                                   ____________________ Любов МАРЧЕНКО 

                                                   ____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

                                                    ____________________ Ірина ПАВЛОВА   

                                                    ____________________ Віра СТРІЛЕНКО 
                                               ____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

           

 



 

 

 
 

Додаток 28 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового», у 

складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника Головного управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

інспектор відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 18, 

що передається з комунальної власності територіальної громади                          

смт Нового до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади, і встановила, що активи житлового будинку мають такі показники:     

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 1974 

Матеріали стін: цегла 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 1080 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 17360 куб.м 

Кількість сходових кліток: 3  

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 1050 кв.м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 6518 кв.м 

Житлова площа квартир: 2097 кв.м 

Загальна площа квартир: 3579 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 
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сходові клітки: 159 кв.м 

вестибюлі:  -   

позаквартирні коридори: - 

колясочні: -   

комори: -   

сміттєкамери: -   

горища: 970 кв.м 

підвали: 970 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: -   

інші технічні приміщення: 840 кв.м 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 58 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: - загальною площею -  

двокімнатних: 42 загальною площею 2310 кв.м 

трикімнатних: 16 загальною площею 1269 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею -  

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею –  

Кількість мешканців: 162 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 58 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 210 метрів 

Каналізацією: 58 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 220 метрів 

Центральним опаленням: 1 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 41 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: -  квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 58 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 150 метрів 

Газопостачанням: 58 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 58 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: -  одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 3451120 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 806426 грн, знос (амортизація) будинку станом на  01 

січня 2020 року: 7355306 грн     

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 22 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2719 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1839 кв.м 

Площа прибудинкової території: 7798 кв.м 

Інші відомості про домоволодіння: дитячий майданчик 3240 кв.м 

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, у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання  -   відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 

 

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької міської ради» додається 

рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про 

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

Кропивницької міської територіальної громади об’єктів житлово-комунального 

господарства, житлового фонду та основних засобів, які перебувають у 

комунальній власності територіальної громади смт Нового» 
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Голова комісії                        _____________________Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії      ____________________Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                     ____________________ Володимир КАЗАНОК 
 Члени комісії:                        ____________________ Вікторія БАРАБАШ 

                                                   ____________________ Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                   ____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________ Анатолій КОВБАСЮК 

                                                   ____________________ Любов МАРЧЕНКО 

                                                   ____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

                                                    ____________________ Ірина ПАВЛОВА   

                                                    ____________________ Віра СТРІЛЕНКО 
                                               ____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН



 

 

Додаток 29 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради                 

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового», у 

складі:  

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника Головного управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 



 

 

 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 
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головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

Інспектор відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 19, що 

передається з комунальної власності територіальної громади  смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники:     

       

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 1983 

Матеріали стін: блоки  

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 820 кв.м 

Група капітальності: 3  

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 14008 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4  

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 824 кв. м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 4758 кв.м 

Житлова площа квартир: 1702 кв.м 

Загальна площа квартир: 2910 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 308 кв.м 
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вестибюлі: -  

позаквартирні коридори: -   

колясочні: -   

комори: -   

сміттєкамери: -  

горища: 770 кв.м 

підвали: 669 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: -   

інші технічні приміщення: 139 кв.м 

Кількість квартир у будинку (частині будинку): 59 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 20 загальною площею 715 кв.м 

двокімнатних: 20 загальною площею 1020 кв.м 

трикімнатних: 19 загальною площею 1175 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею –  

Кількість мешканців: 148  

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 59 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 59 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310 метрів 

Центральним опаленням: 1 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: - 33 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 59 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням: 59 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 59 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: 4 одиниць 

з довжиною стволів: 63 п.м 

Замково-переговорними пристроями: - під'їздів 

Найбільше теплове навантаження: 

на вентиляцію: - Г/кал 

4. Вартість активів: 2555794 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 7747324 грн, знос (амортизація) будинку станом на 

01 січня 2020 року: 5191530 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 26 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2865 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1652 кв.м 

Площа прибудинкової території: 4516 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше - свідоцтво про право власності 

 
  

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління  

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької міської ради» додається 

рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 106                     

«Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

Кропивницької міської територіальної громади об’єктів житлово-

комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 
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Голова комісії                        _____________________Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії      ____________________Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                     ____________________Володимир КАЗАНОК 
 Члени комісії:                     ____________________Вікторія БАРАБАШ 

                                                   ____________________ Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                    ____________________Сергій КАНІВЕЦЬ  

                                    ____________________ Анатолій КОВБАСЮК 

                                                   ____________________ Любов МАРЧЕНКО 

                                                   ____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

                                                    ____________________ Ірина ПАВЛОВА   

                                                    ____________________ Віра СТРІЛЕНКО 
                                               ____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН



 

 

 

Додаток 30 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

 

 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради                  

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,                 

у складі:  
 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 
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ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 
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начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 20, що 

передається з комунальної власності територіальної громади                          смт 

Нового до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, 

і встановила, що активи житлового будинку мають такі показники:     

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1987 

Матеріали стін: блоки  

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 950 кв.м 

Група капітальності: 3  

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 14691 куб.м 
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Кількість сходових кліток: 4  

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови:1075 кв. м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 5815 кв.м 

Житлова площа квартир: 2151 кв.м 

Загальна площа квартир: 3598 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 357 кв.м 

вестибюлі: -   

позаквартирні коридори:  

колясочні: -  

комори: -   

сміттєкамери:  

горища: 930 кв.м 

підвали: 930 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: -  

інші технічі приміщення: -  

Кількість квартир у будинку (частині будинку): 60  

у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: - загальною площею -  

двокімнатних: 22 загальною площею 1144 кв.м 

трикімнатних: 38 загальною площею 2454 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею -  

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею – 

Кількість мешканців: 173  

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310 метрів 

Центральним опаленням: -  квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 
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Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 42 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 60 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: 4 одиниць 

з довжиною стволів: 63 п.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: 3289566 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 9867366 грн, знос (амортизація) будинку станом на 

01 січня 2020 року: 6577880 грн  

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 65 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2195 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1435 кв.м 

Площа прибудинкової території: 3630 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 
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електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 

 
 До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 

 Голова комісії                       _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

 

Заступник голови комісії      ____________________ Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                     ____________________ Володимир КАЗАНОК 

  Члени комісії:                     ____________________ Вікторія БАРАБАШ 

                                                   ____________________ Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                    ____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  

                                    ____________________ Анатолій КОВБАСЮК 

                                                   ____________________ Любов МАРЧЕНКО 

                                                   ____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

                                                    ____________________ Ірина ПАВЛОВА   

                                                    ____________________ Віра СТРІЛЕНКО 
                                               ____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

 



 

 

Додаток 31 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради 

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття 

до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади 

об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних 

засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади      

смт Нового», у складі:  

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління 

житлово- комунального господарства 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  

управління житлово-комунального 

господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

начальник комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 
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КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

                  2 

 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 

 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

 

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 22, 

що передається з комунальної власності територіальної громади                          

смт Нового до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади, і встановила, що активи житлового будинку мають такі показники 

 

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1979 

Матеріали стін: панелі 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 1120 кв.м 

Група капітальності: 3  

Кількість поверхів: 5  

Об'єм будівлі: 16243 куб.м 

Кількість сходових кліток: 6  

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 1120 кв.м 
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Загальна площа будинку (частини будинку): 6984 кв.м 

Житлова  площа квартир: 3050 кв.м 

Загальна площа квартир: 4445 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 419 кв.м 

вестибюлі: -   

позаквартирні коридори: -  

колясочні: -  

комори: -  

сміттєкамери: -   

горища: 1060 кв.м 

підвали: 1060 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: -  

інші технічні приміщення: -   

Кількість квартир у будинку (частині будинку): 90 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 5 загальною площею 158 кв.м 

двокімнатних: 50 загальною площею 2165 кв.м 

трикімнатних: 25 загальною площею 1495 кв.м 

чотирикімнатних: 10 загальною площею 627 кв.м 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею -  

Кількість мешканців: 231 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 90 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 395 метрів 

Каналізацією: 90 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 420 метрів 

Центральним опаленням: 14 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 46 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 
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з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 90 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 280 метрів 

Газопостачанням: 90 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 90 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 3076640 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 9227127 грн, знос (амортизація) будинку (станом на 

01 січня 2020 року: 6150487 грн  

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 60 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2112 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1825 кв.м 

Площа прибудинкової території: 3937 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності                                               

 
 До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна  
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організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької  

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 

 Голова комісії                       _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

 

Заступник голови комісії     ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                     ____________________ Володимир КАЗАНОК 
  Члени комісії:                     ____________________ Вікторія БАРАБАШ 

                                                   ____________________ Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                    ____________________ Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                    ____________________ Анатолій КОВБАСЮК 

                                                   ____________________ Любов МАРЧЕНКО 

                                                   ____________________ Ганна ОЛІЙНИК  

                                                    ____________________ Ірина ПАВЛОВА   

                                                    ____________________Віра СТРІЛЕНКО 
                                               ____________________ Сергій ЩЕКАТУРІН 

 



 

 

Додаток 32 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                                

25 травня 2021 року № 310 

 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» КРОПИВНИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради             

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового», у 

складі: 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника Головного управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 



 

 

                22 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 

 

                 2 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

інспектор відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 
 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 23, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники:     

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 1980 

Матеріали стін: панелі 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 1080 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 15979 куб.м 

Кількість сходових кліток: 6  

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 
Площа забудови: 1102 кв.м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 6932 кв.м 

Житлова площа квартир: 3068 кв.м 

Загальна площа квартир: 4433 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки : 419 кв.м 
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вестибюлі: -  

позаквартирні коридори: -  

колясочні: - 

комори: -   

сміттєкамери: -   

горища: 1040  кв.м 

підвали: 1040 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: -   

інші технічні приміщення: -   

Кількість квартир у будинку (частині будинку): 90 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 5 загальною площею 155 кв.м 

двокімнатних: 50 загальною площею 2161 кв.м 

трикімнатних: 25 загальною площею 1497 кв.м 

чотирикімнатних: 10 загальною площею 620 кв.м 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею -  

Кількість мешканців: 228 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 90 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 395 метрів 

Каналізацією: 90 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 420 метрів 

Центральним опаленням: 5 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 45 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 90 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 280 метрів 

Газопостачанням: 90 квартир 
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з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 90 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських  

Сміттєпроводами: одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 3237196 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 9101464 грн, знос (амортизація) будинку станом на   

01 січня 2020 року: 5864268 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 57 одиниць 

Площа газонів та квітників: 3583 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1345 кв.м 

Площа прибудинкової території: 4928 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власність 

 

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади 



 

 

смт Нового» 
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Голова комісії                         _____________________ Тетяна САВЧЕНКО 

 

Заступник голови комісії      ____________________  Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                     ____________________   Володимир КАЗАНОК 
Члени комісії:                 ____________________    Вікторія БАРАБАШ 

                                               ____________________    Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                               ____________________    Сергій КАНІВЕЦЬ  
                                ____________________    Анатолій КОВБАСЮК 

                                               ____________________    Любов МАРЧЕНКО 

                                               ____________________    Ганна ОЛІЙНИК  

                                               ____________________    Ірина ПАВЛОВА   

                                               ____________________  Віра СТРІЛЕНКО 
                                           ____________________   Сергій ЩЕКАТУРІН 

           

 



 

 

Додаток 33 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради        

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,        

у складі:  

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 



 

 

 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 
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головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м.Кропивницький, вул. Металургів, 25, 

що передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 1986 

Матеріали стін: блоки 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 900 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 13405 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 924 кв.м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 5566 кв.м 

Житлова площа квартир: 2063 кв.м 

Загальна площа квартир: 3428 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 254 кв.м 

вестибюлі: -  

позаквартирні коридори: -  
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колясочні: -  

комори: -  

сміттєкамери: - 

горища: 880 кв.м 

підвали: 880 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші технічні приміщення: 124 кв.м 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 58 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: - загальною площею -   

двокімнатних: 19 загальною площею 1038 кв.м 

трикімнатних: 39 загальною площею 2390 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею – 

Кількість мешканців: 168 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 58 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 58 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310 метрів 

Центральним опаленням: 1 квартира 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від власної котельні: - квартир 

з довжиною мереж: - метрів 

від групової котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартира 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Опаленням від поквартирних котлів, печей тощо: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 42 квартири 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 58 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням: 58 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 58 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських  
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систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 3621962 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 10717898 грн, знос (амортизація) будинку станом на 

01 січня 2020 року: 7095936 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 51 одиниця 

Площа газонів та квітників: 5471 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 2656 кв.м 

Площа прибудинкової території: 8127 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
 

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади 

об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, 

які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 

 

 

Голова комісії                             ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії         ____________________   Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                        ____________________   Володимир КАЗАНОК 
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Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________   Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  ____________________   Сергій КАНІВЕЦЬ 
                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________   Ганна ОЛІЙНИК  

                                                  ____________________   Ірина ПАВЛОВА   

                                                  ____________________   Віра СТРІЛЕНКО 
                                                  ____________________   Сергій ЩЕКАТУРІН



 

 

Додаток 34 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» КРОПИВНИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради        

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового», у 

складі:  

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 



 

 

 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 
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головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

 

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м.Кропивницький, вул. Металургів, 26, 

що передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 1978 

Матеріали стін: панель 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 720 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 10438 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 705 кв.м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 4352 кв.м 

Житлова площа квартир: 1854 кв.м 

Загальна площа квартир: 2732 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 280 кв.м 
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вестибюлі: -  

позаквартирні коридори: -  

колясочні: -  

комори: -  

горища: 670 кв.м 

підвали: 670 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші технічні приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 60 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 10 загальною площею 320 кв.м 

двокімнатних: 40 загальною площею 1776 кв.м 

трикімнатних: 10 загальною площею 636 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 131 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310 метрів 

Центральним опаленням: 8 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 25 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 60 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 2263817 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 6813590 грн, знос (амортизація) будинку станом                  

на 01 січня 2020 року: 4549773 грн  

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 43 одиниці 

Площа газонів та квітників: 2660 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1221 кв.м 

Площа прибудинкової території: 3881 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
 

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади 

об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, 

які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 
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Голова комісії                             ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії         ____________________   Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                        ____________________   Володимир КАЗАНОК 

Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________   Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  ____________________   Сергій КАНІВЕЦЬ 

                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________   Ганна ОЛІЙНИК  

                                                  ____________________   Ірина ПАВЛОВА   

                                                  ____________________   Віра СТРІЛЕНКО 

                                                  ____________________   Сергій ЩЕКАТУРІН



 

 

Додаток 35 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» КРОПИВНИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради        

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,        

у складі:  

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 



 

 

 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 
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головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

 

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

«___» ____________ 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м.Кропивницький, вул. Металургів, 27, 

що передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 1979 

Матеріали стін: панель 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 720 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 12308 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 724 кв.м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 4312 кв.м 

Житлова площа квартир: 1827 кв.м 

Загальна площа квартир: 2722 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 280 кв.м 
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позаквартирні коридори: -  

колясочні: -  

комори: -  

сміттєкамери: -  

горища: 655 кв.м 

підвали: 655 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші технічні приміщення: -  

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 60 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 10 загальною площею 345 кв.м 

двокімнатних: 40 загальною площею 1760 кв.м 

трикімнатних: 10 загальною площею 617 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 135 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310 метрів 

Центральним опаленням: 9 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 33 квартири 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 
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Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 60 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 1998932 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 6399416 грн, знос (амортизація) будинку станом на 

01 січня 2020 року: 4400484 грн    

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 28 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2295 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 994 кв.м 

Площа прибудинкової території: 3289 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
 

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади 

об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, 

які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 
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Голова комісії                             ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії         ____________________   Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                        ____________________   Володимир КАЗАНОК 
Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________   Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  ____________________   Сергій КАНІВЕЦЬ 
                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________   Ганна ОЛІЙНИК  

                                                  ____________________   Ірина ПАВЛОВА   

                                                  ____________________   Віра СТРІЛЕНКО 
                                                  ____________________   Сергій ЩЕКАТУРІН 

 



 

 

Додаток 36 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» КРОПИВНИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради        

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,        

у складі:  

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 



 

 

 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 
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головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м.Кропивницький, вул. Металургів, 28, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники:  

1. Загальні відомості 
Рік введення в експлуатацію: 1976 

Матеріали стін: блоки 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 840 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 11295 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4 

 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 712 кв.м 

Загальна   площа будинку (частини будинку): 5080 кв.м 

Житлова   площа    квартир: 1982 кв.м 

Загальна площа квартир: 2937 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 281 кв.м 

вестибюлі: - 
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позаквартирні коридори: -  

колясочні: -  

комори: -  

сміттєкамери: -  

горища: 780 кв.м 

підвали: 710 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші технічні приміщення: 372 кв.м 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 65 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 19 загальною площею 585 кв.м 

двокімнатних: 19 загальною площею 792 кв.м 

трикімнатних: 27 загальною площею 1560 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 142 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 65 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 65 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310 метрів 

Центральним опаленням: 5 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 41 квартира 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 65 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням: 65 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 65 квартир 
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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: 2315931 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 7232631 грн, знос (амортизація) будинку станом                        

на 01 січня 2020 року: 4916700 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 38 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2354 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1020 кв.м 

Площа прибудинкової території: 3374 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 
 

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади 

об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, 

які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 

 

Голова комісії                             ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії         ____________________   Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                        ____________________   Володимир КАЗАНОК 
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Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________   Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  ____________________   Сергій КАНІВЕЦЬ 

                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________   Ганна ОЛІЙНИК  

                                                  ____________________   Ірина ПАВЛОВА   

                                                  ____________________   Віра СТРІЛЕНКО 

                                                  ____________________   Сергій ЩЕКАТУРІН 

 



 

 

Додаток 37 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради        

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового», у 

складі: 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 



 

 

 

КОВБАСЮК         -   -               

Анатолій Васильович 
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головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

 

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м.Кропивницький, вул. Металургів, 29, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 1983 

Матеріали стін: блоки 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 800 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 5 

Об'єм будівлі: 13841 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 814 кв.м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 4773 кв.м 

Житлова   площа    квартир: 1707 кв.м 

Загальна площа квартир: 2923 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 312 кв.м 

вестибюлі: -  

позаквартирні коридори: - 
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колясочні: -  

комори: -  

сміттєкамери: - 

горища: 770 кв.м 

підвали: 770 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів:- 

інші технічні приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 60 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 20 загальною площею 694 кв.м 

двокімнатних: 20 загальною площею 1023 кв.м 

трикімнатних: 20 загальною площею 1206 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 148 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 270 метрів 

Каналізацією: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 310 метрів 

Центральним опаленням: 8 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 27 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 215 метрів 

Газопостачанням: 60 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 60 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських  
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систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 2764429 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 8230543 грн, знос (амортизація) будинку  станом на 

01 січня 2020 року: 5466114 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 62 одиниці 

Площа газонів та квітників: 4838 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1746 кв.м 

Площа прибудинкової території: 6584 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 

 
До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади 

об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, 

які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 

 
Голова комісії                             ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії         ____________________   Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                        ____________________   Володимир КАЗАНОК 
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Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                   

                                                  ____________________   Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  ____________________   Сергій КАНІВЕЦЬ 
                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________   Ганна ОЛІЙНИК  

                                                  ____________________   Ірина ПАВЛОВА   

                                                  ____________________   Віра СТРІЛЕНКО 
                                                  ____________________   Сергій ЩЕКАТУРІН



 

 

Додаток 38 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4»                

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради        

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового», у 

складі: 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

 



 

 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 
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начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК           -    -               

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м.Кропивницький, вул. Металургів, 30, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і встановила, 

що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 1992 

Матеріали стін: панелі 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 630 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 9 

Об'єм будівлі: 19767 куб.м 

Кількість сходових кліток: 2 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 657 кв.м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 5463 кв.м 

Житлова площа квартир: 2280 кв.м 
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Загальна площа квартир: 3766 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 477 кв.м 

вестибюлі: -  

позаквартирні коридори: -  

колясочні: -  

комори: -  

сміттєкамери: - 

горища: 610 кв.м 

підвали: 610 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші технічні приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 72 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 18 загальною площею 631 кв.м 

двокімнатних: 18 загальною площею 907 кв.м 

трикімнатних: 36 загальною площею 2228 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 191 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 72 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 230 метрів 

Каналізацією: 72 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 370 метрів 

Центральним опаленням: 13 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 44 квартири 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 72 квартири 
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з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 165 метрів 

Газопостачанням: 72 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 72 квартири 

Ліфтами: 2 одиниці, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: 2 одиниці 

з довжиною стволів: 59 п.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: 2909113 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 8164959 грн, знос (амортизація) будинку станом на                  

01 січня 2020 року: 5255846 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 25 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2957 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1502 кв.м 

Площа прибудинкової території: 4969 кв.м 

Інші відомості про домоволодіння: спортивний майданчик площею 510 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги 

інше: свідоцтво про право власності 

 
До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне                                                                                                                                                              



 

 

5 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади 

об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, 

які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 

 

Голова комісії                             ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії         ____________________   Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                        ____________________   Володимир КАЗАНОК 

Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________   Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  ____________________   Сергій КАНІВЕЦЬ 

                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________   Ганна ОЛІЙНИК  

                                                  ____________________   Ірина ПАВЛОВА   

                                                  ____________________   Віра СТРІЛЕНКО 

                                                     ____________________   Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 



 

 

Додаток 39 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» КРОПИВНИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради        

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,        

у складі: 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління 

житлово- комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  

управління житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

начальник комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 



 

 

 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 
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головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

 

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м.Кропивницький, вул. Металургів, 31, 

що передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 1994 

Матеріали стін: панелі 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 670 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 9 

Об'єм будівлі: 18125 куб.м 

Кількість сходових кліток: 2 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 625 кв.м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 5865 кв.м 

Житлова площа квартир: 2510 кв.м 

Загальна площа квартир: 4115 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 570 кв.м 

вестибюлі: -  
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позаквартирні коридори: -  

колясочні: -  

комори: -  

сміттєкамери: - 

горища: 590 кв.м 

підвали: 590 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші технічні приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку): 72 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: - загальною площею: -  

двокімнатних: 36 загальною площею: 1854 кв.м 

трикімнатних: 36 загальною площею: 2261 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею: -  

п'ятикімнатних і більше: -загальною площею: - 

Кількість мешканців: 230 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 72 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 230 метрів 

Каналізацією: 72 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 370 метрів 

Центральним опаленням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від власної котельні: - квартир 

з довжиною мереж: - метрів 

від групової котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 50 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 72 квартири 
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з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 165 метрів 

Газопостачанням: 72 квартири  

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 72 квартири  

Ліфтами: 2 одиниці, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: 2 одиниці 

з довжиною стволів: 59 п.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: 217619 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 413730 грн, знос (амортизація) будинку станом                           

на 01 січня 2020 року: 196111 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 28 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2184 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1836 кв.м 

Площа прибудинкової території: 4020 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги 

інше: свідоцтво про право власності 

 
До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади  
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об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, 

які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 

 

 
Голова комісії                             ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії         ____________________   Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                        ____________________   Володимир КАЗАНОК 
Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________   Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  ____________________   Сергій КАНІВЕЦЬ 
                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________   Ганна ОЛІЙНИК  

                                                  ____________________   Ірина ПАВЛОВА   

                                                  ____________________   Віра СТРІЛЕНКО 
                                                  ____________________   Сергій ЩЕКАТУРІН 



 

 

Додаток 40 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» КРОПИВНИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради        

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,        

у складі: 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 



 

 

 

КОВБАСЮК             -    -               

Анатолій Васильович 
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головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

 

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м.Кропивницький, вул. Металургів, 32, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 1994 

Матеріали стін: панелі 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 840 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 9 

Об'єм будівлі: 23750 куб.м 

Кількість сходових кліток: 2 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 860 кв.м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 7489 кв.м 

Житлова площа квартир: 2750 кв.м 

Загальна площа квартир: 5095 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 814 кв.м 

вестибюлі: -  
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позаквартирні коридори: -  

колясочні: -  

комори: -  

сміттєкамери: - 

горища: 790 кв.м 

підвали: 790 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші технічні приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 144 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 108 загальною площею 3456 кв.м 

двокімнатних: 36 загальною площею 1639 кв.м 

трикімнатних: - загальною площею -              

чотирикімнатних: - загальною площею: -                      

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 286 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 144 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 260 метрів 

Каналізацією: 144 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж 390 метрів 

Центральним опаленням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від власної котельні: 38 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 32 квартири 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 144 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 180 метрів 

Газопостачанням: 144 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 144 квартири 
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Ліфтами: 2 одиниці, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: 2 одиниці 

з довжиною стволів: 59 п.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: 3847730 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 10202488 грн, знос (амортизація) будинку станом на 

01 січня 2020 року: 6354758 грн.    

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 32 одиниці 

Площа газонів та квітників: 2656 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 952 кв.м 

Площа прибудинкової території: 3608 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги 

інше: свідоцтво про право власності 
 

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади 

об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, 

які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 

 

Голова комісії                             ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії         ____________________   Юлія ЯНДОВИЧ 
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Секретар комісії                        ____________________   Володимир КАЗАНОК 
Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________   Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  ____________________   Сергій КАНІВЕЦЬ 
                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________   Ганна ОЛІЙНИК  

                                                  ____________________   Ірина ПАВЛОВА   

                                                  ____________________   Віра СТРІЛЕНКО 
                                                  ____________________   Сергій ЩЕКАТУРІН



 

 

Додаток 41 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради        

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового», у 

складі: 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 



 

 

 

КОВБАСЮК             -    -               

Анатолій Васильович 
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головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

 

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м.Кропивницький, вул. Металургів, 33, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 1993 

Матеріали стін: панелі 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 1170 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 9 

Об'єм будівлі: 27441 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 1150 кв.м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 10703 кв.м 

Житлова площа квартир: 4505 кв.м 

Загальна площа квартир: 7506 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 957 кв.м 

вестибюлі: -  

позаквартирні коридори: -  
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колясочні: -  

комори: -  

сміттєкамери: - 

горища: 1120 кв.м 

підвали: 1120 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші технічні приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 143 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 35 загальною площею 1205 кв.м 

двокімнатних: 37 загальною площею 1813 кв.м 

трикімнатних: 70 загальною площею 4386 кв.м 

чотирикімнатних: 1 загальною площею 80 кв.м 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 376 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 143 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 550 метрів 

Каналізацією: 143 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 650 метрів 

Центральним опаленням: 15 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 73 квартири 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 143 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 330 метрів 

Газопостачанням: 143 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 143квартири 

Ліфтами: 4 одиниці, у тому числі підключеними до об'єднаних  
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диспетчерських систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: 4 одиниці 

з довжиною стволів: 118 п.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: 1110657 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 2984270 грн, знос (амортизація) будинку станом на 

01 січня 2020 року: 1873613 грн 

 

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 69 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2032 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 968 кв.м 

Площа прибудинкової території: 3000 кв.м 

Інші відомості про домоволодіння: дитячий майданчик (гірка домік- 1 шт; 

карусель – 1 шт; лавочки різні - 3 шт; пісочниця - 1 шт; урна – 2 шт. 

 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги 

інше: свідоцтво про право власності 

 
До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 
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громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 

Голова комісії                             ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії         ____________________   Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                        ____________________   Володимир КАЗАНОК 

Члени комісії:                        ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                      ___________________   Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                      ____________________   Сергій КАНІВЕЦЬ 

                                       ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                     ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                     ____________________   Ганна ОЛІЙНИК  

                                                     ____________________   Ірина ПАВЛОВА   

                                                    ____________________   Віра СТРІЛЕНКО 

                                                    ____________________   Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 



 

 

Додаток 42 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради        

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,        

у складі: 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

                 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 
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КОВБАСЮК             -   -               

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 34, 

що передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 1994 

Матеріали стін: панелі 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа 630 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 9 

Об'єм будівлі: 19111 куб.м 

Кількість сходових кліток: 2 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 627 кв.м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 5562 кв.м 

Житлова площа квартир: 2427 кв.м 
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Загальна площа квартир: 4034 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 388 кв.м 

вестибюлі: -  

позаквартирні коридори: -  

колясочні: -  

комори: -  

сміттєкамери: - 

горища: 570 кв.м 

підвали: 570 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші технічні приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 72 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 9 загальною площею 321 кв.м 

двокімнатних: 20 загальною площею 986 кв.м 

трикімнатних: 43 загальною площею 2727 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею -                    

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 203 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 72 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 230 метрів 

Каналізацією: 72 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 370 метрів 

Центральним опаленням: 2 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від власної котельні: - квартири 

з довжиною мереж: - метрів 

від групової котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Опаленням від поквартирних котлів, печей тощо: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 41 квартира 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 72 квартири 
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з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 165 метрів 

Газопостачанням: 72 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 72 квартири 

Ліфтами: 2 одиниці, у тому числі підключеними до об'єднаних 

диспетчерських систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: 2 одиниці 

з довжиною стволів: 59 п.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: 1685250 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 4520626 грн, знос (амортизація) будинку станом на 

01 січня 2020 року: 2835376 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 24 одиниць 

Площа газонів та квітників: 1205 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 755 кв.м 

Площа прибудинкової території: 1960 кв.м 

Інші відомості про домоволодіння: спорт майданчик (гірка - 1 шт; лавочки 

різні - 5 шт; рукохід – 2 шт; вуличний силовий тренажер – 1 шт.  

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги 

інше: свідоцтво про право власності 

 
До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької  
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міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 

Голова комісії                             ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії         ____________________   Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                        ____________________   Володимир КАЗАНОК 

Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________   Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  ____________________   Сергій КАНІВЕЦЬ 

                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________   Ганна ОЛІЙНИК  

                                                  ____________________   Ірина ПАВЛОВА   

                                                  ____________________   Віра СТРІЛЕНКО 

                                                  ____________________   Сергій ЩЕКАТУРІН



 

 

Додаток 43 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» КРОПИВНИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради        

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,        

у складі: 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

КАНІВЕЦЬ                   - 

Сергій Михайлович 

 начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 



 

 

 

 

КОВБАСЮК             -   -               

Анатолій Васильович 
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головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

 

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 35, 

що передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 1996 

Матеріали стін: панелі 

Матеріали покрівлі: - площа: 1380 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 9 

Об'єм будівлі: 40768 куб.м 

Кількість сходових кліток: 3 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 1350 кв.м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 11757 кв.м 

Житлова площа квартир: 4873 кв.м 
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Загальна площа квартир: 8297 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 810 кв.м 

вестибюлі: -  

позаквартирні коридори: -  

колясочні: -  

комори: -  

сміттєкамери: - 

горища: 1325 кв.м 

підвали: 1325 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші технічні приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 144 у тому числі, кв.м 

однокімнатних: - загальною площею -                                    

двокімнатних: 108 загальною площею 5975 кв.м 

трикімнатних: 36 загальною площею 2322 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею -                  

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 399 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 144 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 486 метрів 

Каналізацією: 144 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 540 метрів 

Центральним опаленням: 10 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 66 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 144 квартири 
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з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 250 метрів 

Газопостачанням: 144 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 144 квартири 

Ліфтами: 3 одиниці, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: 3 одиниці 

з довжиною стволів: 87 п.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: 5137434 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 14416258 грн, знос (амортизація) будинку станом на 

01 січня 2020 року: 9278824 грн 

 5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 54 одиниць 

Площа газонів та квітників: 2742 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 1440 кв.м 

Площа прибудинкової території: 4182 кв.м 

Інші відомості про домоволодіння: Дитячий майданчик (гірка -  

1 шт; гойдалка одинарна - 2 шт; лавочки різні - 2 шт; вулична сушарка для 

білизни - 4 шт; вулична стійка для чистки килимів - 2 шт; стіл тенісний - 1 шт; 

пісочниця - 1 шт. 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги 

інше: свідоцтво про право власності 
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До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади 

об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, 

які перебувають у комунальній власності територіальної громади  смт Нового» 

 

Голова комісії                             ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

 

Заступник голови комісії         ____________________   Юлія ЯНДОВИЧ 

 

Секретар комісії                        ____________________   Володимир КАЗАНОК 

 

Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________   Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  ____________________   Сергій КАНІВЕЦЬ 
                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________   Ганна ОЛІЙНИК  

                                                  ____________________   Ірина ПАВЛОВА   

                                                  ____________________   Віра СТРІЛЕНКО 

                                                  ____________________   Сергій ЩЕКАТУРІН



 

 

 

Додаток 44 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» КРОПИВНИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради        

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,        

у складі: 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

 



 

 

 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 
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начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 

 

головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Металургів, 36, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 2002 

Матеріали стін: блоки/цегла 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 1160 кв.м 

Група капітальності: 3 

Кількість поверхів: 9 

Об'єм будівлі: 28849 куб.м 

Кількість сходових кліток: 4 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв. м 

Площа забудови: 1058 кв.м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 9806 кв.м 

Житлова площа квартир: 4054 кв.м 
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Загальна площа квартир: 6930 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 806 кв.м 

вестибюлі: -  

позаквартирні коридори: -  

колясочні: -  

комори: -  

сміттєкамери: - 

горища: 1035 кв.м 

підвали: 1035 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші технічні приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 108 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: - загальною площею -                                     

двокімнатних: 36 загальною площею 1620 кв.м 

трикімнатних: 54 загальною площею 3602 кв.м 

чотирикімнатних: 18 загальною площею 1708 кв.м 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 322 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 108 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 550 метрів 

Каналізацією: 108 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 650 метрів 

Центральним опаленням: 9 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 66 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 108 квартир 
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з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 330 метрів 

Газопостачанням: 108 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 108 квартир 

Ліфтами: 4 одиниці, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: 4 одиниці 

з довжиною стволів: 118 п.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: 15484035 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 36433872 грн, знос (амортизація) будинку станом на 

01 січня 2020 року 20949837 грн  

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 62 одиниці 

Площа газонів та квітників: 4406 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 3427 кв.м 

Площа прибудинкової території: 8781 кв.м 

Інші відомості про домоволодіння: спорт майданчик площею 948 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги 

інше: свідоцтво про право власності 

 
До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне  
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прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади 

об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, 

які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 

 

Голова комісії                             ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії         ____________________   Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                        ____________________   Володимир КАЗАНОК 
Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________   Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  ____________________   Сергій КАНІВЕЦЬ 
                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________   Ганна ОЛІЙНИК  

                                                  ____________________   Ірина ПАВЛОВА   

                                                  ____________________   Віра СТРІЛЕНКО 

                                                  ____________________   Сергій ЩЕКАТУРІН 



 

 

Додаток 45 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради        

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,                   

у складі: 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 



 

 

 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 
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головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

 

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Мурманська, 5-б, 

що передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: не встановлено 

Матеріали стін: цегла 

Матеріали покрівлі: шифер, площа - кв.м 

Група капітальності: 4 

Кількість поверхів: 1 

Об'єм будівлі: - куб.м 

Кількість сходових кліток: -  

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: -                               

Загальна площа будинку (частини будинку): 65 кв.м 

Житлова площа квартир: - кв.м 

 

Загальна площа квартир: - кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: - кв.м 
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вестибюлі: - 

позаквартирні коридори: - 

колясочні: - 

комори: - 

сміттєкамери: - 

горища: - кв.м 

підвали: - кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші технічні приміщення: - кв.м 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 2 у тому числі, кв. м: 

однокімнатних: - загальною площею - кв.м 

двокімнатних: - загальною площею - кв.м 

трикімнатних: - загальною площею - кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - кв.м 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 1 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Каналізацією: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Центральним опаленням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: 2 квартири 

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: 2 квартири 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Газопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: - квартир 
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Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: - грн,  

первісна (переоцінена) вартість житлового комплексу (його частини): - грн, знос 

(амортизація) будинку станом на 01 січня 2020 року: - грн  

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: - одиниць 

Площа газонів та квітників: - кв.м 

Площа асфальтових покрить: - кв.м 

Площа прибудинкової території: - кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги 

інше: свідоцтво про право власності 

 
До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади 

об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних 

засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади                       

смт Нового» 

 

Голова комісії                             ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії         ____________________   Юлія ЯНДОВИЧ 
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Секретар комісії                        ____________________   Володимир КАЗАНОК 
Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________   Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  ____________________   Сергій КАНІВЕЦЬ 
                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________   Ганна ОЛІЙНИК  

                                                  ____________________   Ірина ПАВЛОВА   

                                                  ____________________   Віра СТРІЛЕНКО 
                                                     ____________________   Сергій ЩЕКАТУРІН 

 

 

 



 

 

Додаток 46 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради        

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового»,        

у складі: 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 



 

 

 

КОВБАСЮК            -     -               

Анатолій Васильович 
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головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Мурманська, 11-а, 

що передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 1967 

Матеріали стін: цегла 

Матеріали покрівлі: шифер, площа: 610 кв.м 

Група капітальності: 4 

Кількість поверхів: 2 

Об'єм будівлі: 2517 куб.м 

Кількість сходових кліток: 2 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 434 кв.м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 1057 кв.м 

Житлова площа квартир: 409 кв.м 

Загальна площа квартир: 660 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 47 кв.м 

вестибюлі: -  

позаквартирні коридори: -  
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колясочні: -  

комори: -  

сміттєкамери: - 

горища: 350 кв.м 

підвали: -   

шахти і машинні відділення ліфтів: - 

інші технічні приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 16 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 4 загальною площею 129 кв.м 

двокімнатних: 5 загальною площею 212 кв.м 

трикімнатних: 7 загальною площею 319 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 42 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 16 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 50 метрів 

Каналізацією: 16 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 50 метрів 

Центральним опаленням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 10 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 16 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 40 метрів 

Газопостачанням: 16 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 

Газовими плитами: 16 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських  
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систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 287635 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 679844 грн, знос (амортизація) будинку станом на          

01 січня 2020 року: 392208 грн 

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 15 одиниць 

Площа газонів та квітників: - кв.м 

Площа асфальтових покрить: 540 кв.м 

Площа прибудинкової території: 540 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 

 
До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне  
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прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та 

основних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади смт Нового» 

 

 
Голова комісії                             ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії         ____________________   Юлія ЯНДОВИЧ 

Секретар комісії                        ____________________   Володимир КАЗАНОК 

Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________   Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  ____________________   Сергій КАНІВЕЦЬ 

                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________   Ганна ОЛІЙНИК  

                                                  ____________________   Ірина ПАВЛОВА   

                                                  ____________________   Віра СТРІЛЕНКО 

                                                    ____________________   Сергій ЩЕКАТУРІН 

 



 

 

Додаток 47 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради                           

25 травня 2021 року № 310 

 

АКТ 

приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління                            

із зарахуванням на баланс КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» КРОПИВНИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ» 

 

Комісія, створена відповідно до рішення Кропивницької міської ради        

від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади об’єктів 

житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового», у 

складі: 

 

Голова комісії 

 

САВЧЕНКО                     - 

Тетяна Миколаївна 

т.в.о. начальника Головного управління житлово- 

комунального господарства 

 

Заступник голови комісії 

 

ЯНДОВИЧ                       -   

Юлія Володимирівна 

 

заступник начальника  Головного  управління                

житлово-комунального господарства 

Секретар комісії 

КАЗАНОК                        -          

Володимир 

Радиславович   

головний спеціаліст-юрист Головного  управління 

житлово-комунального господарства 

Члени комісії: 

БАРАБАШ                        -    

Вікторія Вікторівна  

начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Головного управління житлово-

комунального господарства 

ЗАПОРОЖЕЦЬ               - 

Людмила Миколаївна 

начальник комунального підприємства «Житлово-

експлуатаційна організація № 4» Кропивницької 

міської ради» 

 

КАНІВЕЦЬ                      - 

Сергій Михайлович 

начальник комунального підприємства 

«Новенське» Новенської селищної ради 

 



 

 

 

КОВБАСЮК                 -               

Анатолій Васильович 
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головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління комунальної 

власності  

 

МАРЧЕНКО                    - 

Любов Миколаївна 

 

староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ОЛІЙНИК                        - 

Ганна Василівна  

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

ПАВЛОВА                        - 

Ірина Олександрівна 

 

заступник начальника відділу будівництва та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

СТРІЛЕНКО                    - 

Віра Петрівна 

головний бухгалтер комунального підприємства 

«Житлово-експлуатаційна організація № 4» 

Кропивницької міської ради» 

 

ЩЕКАТУРІН                   - 

Сергій Володимирович       

 

інспектор  відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради 

 

21 травня 2021 року провела обстеження активів житлового 

комплексу (його частини) за адресою: м. Кропивницький, вул. Туркенича, 5, що 

передається з комунальної власності територіальної громади смт Нового до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади, і 

встановила, що активи житлового будинку мають такі показники: 

1. Загальні відомості 

Рік введення в експлуатацію: 1966 

Матеріали стін: цегла 

Матеріали покрівлі: руберойд, площа: 440 кв.м 

Група капітальності: 4 

Кількість поверхів: 2 

Об'єм будівлі: 3730 куб.м 

Кількість сходових кліток: 2 

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв.м 

Площа забудови: 459 кв.м 

Загальна площа будинку (частини будинку): 773 кв.м 

Житлова площа квартир: 426 кв.м 

Загальна площа квартир: 649 кв.м 

Загальна площа допоміжних приміщень у тому числі, кв.м: 

сходові клітки: 48 кв.м 
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вестибюлі: -  

позаквартирні коридори: -  

колясочні: -  

комори: -  

сміттєкамери: - 

горища: - 

підвали: 76 кв.м 

шахти і машинні відділення ліфтів:- 

інші технічні приміщення: - 

Кількість квартир у будинку (частині будинку) 16 у тому числі, кв.м: 

однокімнатних: 4 загальною площею 117 кв.м 

двокімнатних: 4 загальною площею 171 кв.м 

трикімнатних: 8 загальною площею 361 кв.м 

чотирикімнатних: - загальною площею - 

п'ятикімнатних і більше: - загальною площею - 

Кількість мешканців: 36 

3. Облаштування житлового комплексу (його частини) 

Водопроводом: 16 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 50 метрів 

Каналізацією: 16 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 50 метрів 

Центральним опаленням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - 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: - квартир 

Гарячим водопостачанням: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

у тому числі: 

від колонок: 16 квартир 

від місцевої котельні: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

від ТЕЦ: - квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Електроосвітленням: 16 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: 40 метрів 

Газопостачанням: 16 квартир 

з довжиною внутрішньобудинкових мереж: - метрів 

Стаціонарними електроплитами: - квартир 
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Газовими плитами: 16 квартир 

Ліфтами: - одиниць, у тому числі підключеними до об'єднаних диспетчерських 

систем: - одиниць 

Сміттєпроводами: - одиниць 

з довжиною стволів: - п.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: 494554 грн, первісна (переоцінена) вартість житлового 

комплексу (його частини): 1486504 грн, знос (амортизація) будинку станом                     

на 01 січня 2020 року: 991950 грн  

5. Благоустрій прибудинкової території 

Кількість дерев та чагарників: 22 одиниць 

Площа газонів та квітників: 1555 кв.м 

Площа асфальтових покрить: 540 кв.м 

Площа прибудинкової території: 2095 кв.м 

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, 

у тому числі: 

холодного та гарячого водопостачання - відсутні 

каналізації - відсутні 

теплопостачання - відсутні 

електропостачання - відсутні 

газопостачання - відсутні 

домові книги - відсутні 

інше: свідоцтво про право власності 

 

До акта приймання-передачі житлового фонду в оперативне управління із 

зарахуванням на баланс комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна 

організація № 4» Кропивницької міської ради» додається рішення Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 106 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття  до комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади  

об’єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду та основних засобів, 

які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт Нового» 

 

Голова комісії                             ____________________  Тетяна САВЧЕНКО 

Заступник голови комісії         ____________________   Юлія ЯНДОВИЧ 



 

 

5 

 

Секретар комісії                        ____________________   Володимир КАЗАНОК 

Члени комісії:                    ____________________   Вікторія БАРАБАШ 

                                                  ____________________   Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 

                                                  ____________________   Сергій КАНІВЕЦЬ 

                                    ____________________   Анатолій КОВБАСЮК 

                                                  ____________________   Любов МАРЧЕНКО 

                                                  ____________________   Ганна ОЛІЙНИК  

                                                  ____________________   Ірина ПАВЛОВА   

                                                  ____________________   Віра СТРІЛЕНКО 

                                                  ____________________   Сергій ЩЕКАТУРІН 


