І

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від " 08 " лютого 2022 року

№ 74

Про затвердження
акта прийняття-передачі
житлового будинку
по вул. Генерала Родимцева, 90-а
Керуючись статтею 143 Конституції України, підпунктом 1 пункту «а»
статті 29, частиною п'ятою статті 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради від 11 січня 2022 року № 8 «Про створення комісії
з питання безоплатного прийняття-передачі до власності Кропивницької
міської територіальної громади житлового будинку по вул. Генерала
Родимцева, 90-а», Виконавчий комітет Кропивницької міської ради
В И Р І Ш И В:
Затвердити акт прийняття-передачі до власності Кропивницької міської
територіальної
громади
житлового
будинку
по
вул.
Генерала
Родимцева, 90-а, що додається.

Міський голова

Віктор Кухаренко 35 83 59

Андрій РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
« 08 » лютого 2022 року № 74
АКТ
прийняття-передачі
Комісія, утворена відповідно до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради від 11 січня 2022 року «Про створення комісії з
питання безоплатного прийняття-передачі до власності Кропивницької міської
територіальної громади житлового будинку по вул. Генерала Родимцева, 90-а»
у складі:
голови комісії - заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Вергуна О.С.,
заступника голови комісії - начальника Головного управління житловокомунального господарства Кухаренка В.І.,
секретаря комісії - заступника начальника відділу з ремонту та розвитку
житлово-комунального господарства Головного управління житловокомунального господарства Шпильової Т.В.,
членів комісії:
заступника директора виконавчого з питань забезпечення та капітального
будівництва приватного акціонерного товариства «Кіровоградобленерго»
Дануци О.В.,
головного спеціаліста відділу організаційного та правового забезпечення
управління комунальної власності Ковбасюка А.В.,
головного спеціаліста відділу обліку житла Паламарчук І.О.,
начальника
комунального
підприємства
«Житлово-експлуатаційна
організація № 2» Кропивницької міської ради» Петрусенко О.П.,
головного спеціаліста відділу представництва інтересів в судах
юридичного управління Салової О.М.
Об’єкт передачі розміщений за адресою:
вул. Генерала Родимцева, 90-а
належить ПрАТ «Кіровоградобленерго» згідно зі свідоцтвом про право
власності від 06.05.2014 року
(найменування підприємства, установи та організації, що передає)

передається до власності Кропивницької міської територіальної громади.
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

Комісія установила:
1. До складу цілісного майнового комплексу, що передається, належать:
житловий будинок
(перелік облікових одиниць згідно з балансом)

Загальні відомості:
загальна площа будівель та споруд (пооб’єктно) _________ кв. м,
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площа земельної ділянки _____________________________га,
загальна площа житлового будинку ____________________кв. м,
кількість квартир _____
Вартість основних фондів:
відновна вартість ____ тис. грн.,
залишкова вартість __ тис. грн
2. До складу нерухомого майна, що передається, належить житловий
будинок по вул. Генерала Родимцева, 90-а, м. Кропивницький
(найменування об’єкта передачі)

балансоутримувач
ПрАТ
бульвар Студентський, 15, м. Кропивницький, 25015

«Кіровоградобленерго»,

(повне найменування, місцезнаходження та

код ЄДРПОУ - 23226362
ідентифікаційний код юридичної особи)

Загальні відомості:
рік введення в експлуатацію - 1972
будівельний об’єм (загальний) - 463 куб. м
площа забудови (загальна) - 307,6 кв. м
площа земельної ділянки 1598,7 кв. м
загальна площа житлового будинку 148,9 кв. м
кількість квартир 2
Вартість основних фондів:
відновна вартість - 419000,00 грн,
залишкова вартість - 100560,06 грн
3. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що
передається, належить_______________________________________________,
(найменування об’єкта передачі)

балансоутримувач
_______________________________________________________________
(повне найменування, місцезнаходження та,ідентифікаційний код юридичної особи)

опис майна ___________________________________________
(інвентарний номер, технічні характеристики, інше)

для транспортних засобів (наземних, водних, повітряних) зазначається:
реєстраційний номер _______________________
марка ____________________________________
модель ___________________________________
номер шасі _______________________________
рік випуску _______________________________
вартість основних фондів:
первісна (балансова) вартість _______________________________ грн
залишкова вартість ________________________________________грн
знос ____________________________________________________________
4. Інші відомості
5. Пропозиції комісії____________________________________________
6. Разом з об’єктом передається технічна документація:
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витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні
інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва
від 09.09.2021 року № 496662
7. До акта прийняття-передачі додається:
1. свідоцтво про право власності від 06.05.2014 року № 21264350
Голова комісії:

_________________О.Вергун

Заступник голови комісії:

_________________В.Кухаренко

Секретар комісії:

_________________Т.Шпильова

Члени комісії:

_________________О.Дануца
_________________А.Ковбасюк
_________________І.Паламарчук
_________________О.Петрусенко
_________________О.Салова

