
      ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
      Рішення виконавчого комітету 
      Кіровоградської міської ради 
      « 28 » вересня 2015 
      № 537 
 

АКТ  
прийняття-передачі гуртожитку по вул. Бєляєва, 15, корп. 1 до 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда 

 
 

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

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

 
секретаря комісії - головного спеціаліста відділу капітального 

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

 
членів комісії: 
- начальника КМ РЕМ ПАТ «Кіровоградобленерго»  

Гершкула М. П., 
 
- директора Кіровоградського ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 
Давидчук В. М., 
 
- начальника відділу капітального ремонту, реформування та розвитку 

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

 
- в. о. начальника управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради Мартинової І. В., 
 
- начальника управління власності та приватизації комунального майна 

Кіровоградської міської ради Мороза О. О., 
 
- директора ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» Гармаш В. П., 
 



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

 
- начальника ОКП «Кіровоградське об'єднане бюро технічної 

інвентаризації Шихової В. В., 
 
- начальника КП «ЖЕО № 3» КМР» Куряна А. С., 
 
- представника КД УДППЗ «Укрпошта» Петрова М. С. 
 

 

«___»___________20 ___ р. провела обстеження об’єкта передачі - 
гуртожитку за адресою: вул. Бєляєва, 15, корп. 1, що належить до житлового 
фонду КД УДППЗ «Укрпошта» і передається до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда та на баланс КП «ЖЕО № 3» КМР» 
згідно з рішенням Кіровоградської міської ради № 2393 від 28.07.2009 р. 

 

     Комісія встановила:  
 
1. До складу об'єкта передачі входять: будівля гуртожитку по  
вул. Бєляєва, 15, корп. 1, внутрішньобудинкові інженерні мережі  
 
2. Загальні відомості:  
 
рік введення в експлуатацію - 1979 
група капітальності III 
будівельний об'єм (загальний) - 7950,0 куб.м 
площа забудови (загальна) - 2399,2 кв. м 
площа земельної ділянки -0,22 га  
корисна площа приміщень в будівлях виробничого  
призначення  ___________кв. м  
корисна площа приміщень в будівлях невиробничого  
призначення ___________кв. м  
загальна площа житлового будинку          ___________кв. м,  
кількість квартир 13 од. 
 
3. Інженерне обладнання об'єкта передачі:  
 
Водопроводні мережі – випуски до колодязів – 1 од.,  
Каналізаційні мережі – водовідведення до колодязів – 2 од., 
Центральне опалення – від ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА», у т. ч.  
     у тому числі: тепло лічильник 
 
 
  від власної котельні з довжиною мереж _________________ пог. м  
  від групової котельні з довжиною мереж ________________ пог. м  



  від ТЕЦ з довжиною мереж ______________________________ пог. м  
 
найбільше теплове навантаження: на опалення - 0,1653 Г/кал 
 
  на гаряче водопостачання ______________________________ Г/кал  
  на вентиляцію__________________________________________ Г/кал  
 
Мережі електропостачання - однолінійна схема електроживлення гуртожитку  
УДППЗ «Укрпошта» електрощитова – 1, електролічильник - 1 
Мережі газопостачання – плити газові стаціонарні – 24 од., 
стаціонарні електроплити_______________________________ штук  
Мережі телефонні – телефонізовано 5 кімнат. 
Мережі радіофікації – радіфіковано 3 кімнати 
 
4. Вартість основних фондів:  
 
Первісна (переоцінена) вартість основних фондів - 9461363,34, грн  
Балансова (залишкова) вартість 3871444,24 грн  
 

5. Результати огляду та випробувань: житловий будинок перебуває у 
задовільному санітарно-технічному стані. 

6. Пропозиції комісії:  

Прийняти до комунальної власності територіальної громади міста в 
особі Кіровоградської міської ради та передати на баланс КП «ЖЕО № 3» 
КМР» гуртожиток за адресою: м. Кіровоград, вул. Бєляєва, 15, корп. 1, що 
належить до власності КД УДППЗ «Укрпошта» згідно із свідоцтвом про 
право власності на нерухоме майно №1384 від 24.10.2007 року. 

- 7. Разом з об'єктом передається технічна документація:  

- технічна паспорт,  
- бухгалтерська інформація про об`єкт основного фонду майна 

(гуртожиток),  
- акт обстеження технічного стану будинку,  
- техніко-економічне обґрунтування будинку; 
- картки обліку. 

 

- 8. До акта приймання-передачі додається:  
 

- 1. рішення Кіровоградської міської ради від 28 липня 2009 року № 2393 
«Про згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади  
м. Кіровограда будинку по вул. Бєляєва,15, корп.1; 
 


