
            

            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 25.04. 2012р.  № 184 
 

 

 

 

              
         На   виконання    рішення    Коростенської    міської   ради  (тридцять 
третя сесія V скликання) № 8 від 04.08.09 р. „Про надання згоди на 
прийняття  в комунальну власність територіальної громади  міста Коростеня  
гуртожитку ВАТ  „Коростенський   завод  хімічного  машинобудування”   по 
вул. Б.Хмельницького, 61-А”, керуючись ст.4, ст.6, ст.7 Закону України „Про 
передачу  об’єктів  права    державної    та    комунальної  власності”  та  пп. 1  
п. „а” ст. 30  Закону  України    “Про     місцеве  самоврядування    в  
Україні”, виконавчий   комітет  Коростенської міської ради  
РІШАЄ: 

 
        1. Затвердити акт приймання-передачі гуртожитку ВАТ „Коростенський      
завод    хімічного     машинобудування”    по     вул. Б.Хмельницького, 61-А  з 
подальшою    постановкою на баланс комунальному виробничому ремонтно-
експлутаційному підприємству № 2. (Додається.)  
        2. Бухгалтерії   комунального     виробничого ремонтно-експлутаційного 
підприємства № 2 внести зміни до бухгалтерського обліку. 
        3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови  Якубовського Л.П. 
 
                                                                                                                                               
Міський голова                                                                             В. Москаленко  
 
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                               Заступник  міського голови  
                                                                                                                                                                     О. Ясинецький   
                                                                                                                                               Заступник  міського голови  
                                                                                                                                                                    Л.Якубовський   
                                                                                                                                       Начальник управління житлово-  
                                                                                                                                               комунального господарства 
        В.Мартинюк 
                                                                                                                                    Заступник начальника управління   
                                                                                                                                                                             економіки 
                                                                                                                                                                               В.Рибкін  
                                                                                                                                         Начальник юридичного відділу 
                                                                                                                                                                         Т.Камінська    
 

     Про затвердження акту приймання -передачі  в  
     комунальну   власність територіальної громади  

  міста Коростеня гуртожитку ВАТ „Коростенський      
  завод  хімічного машинобудування” по  
  вул. Б. Хмельницького, 61-А 
 



„Затверджено” 
                                     рішенням виконавчого комітету 
                                             Коростенської міської ради  

  від 25.04.2012р. №184 
                                       
 

АКТ 
приймання-передачі  

у комунальну власність територіальної громади м. Коростеня  
гуртожитку ВАТ «Коростенський   завод хімічного машинобудування» 

по вул. Б.Хмельницького, 61 А 
 
            На виконання рішення Коростенської міської ради № 8 від 04.08.2009р.  (33 сесія  
V скликання) «Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста Коростеня гуртожитку ВАТ «Коростенський завод хімічного 
машинобудування» по вул. Б.Хмельницького, 61 «А», погодження регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від 06.07.2009р.  
№ 08/2388, наказу Міністерства промислової політики України № 583 від 17.11.2010р. 
«Про передачу у комунальну власність гуртожитку» та розпорядження міського голови          
№ 239 від 07.09.2011р.  про створення комісії у складі:  
Голова комісії: Якубовський Л.П. –  заступник міського голови; 
Члени комісії:  Мартинюк В.М. – начальник управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради; 
                          Рибкін В.О. – заступник начальника управління економіки – начальник  
                          відділу по управлінню та приватизації міської комунальної власності  
                          управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради; 
                          Вигівська Р.П. – начальник відділу земельних ресурсів; 
                          Тумаш С.П. – начальник відділу архітектури та містобудування, головний      
                         архітектор міста Коростеня; 
                         Чиркін О.М. – начальник комунального підприємства „Водоканал”; 
                          Баранівська Т.М. – директор комунального підприємства 

„Теплозабезпечення”; 
                           Ананченко П.П. – начальник комунального виробничого житлового 

ремонтно-експлуатаційного підприємства № 2; 
                          Кудринська К.С. – начальник комунального підприємства „Коростенське  

міжміське бюро технічної інвентаризації” Житомирської обласної ради                                                                                              
(за згодою); 

                           Солтис А.В. – начальник Коростенського міського РЕМ (за згодою); 
                        Гурковський Ю.Л. – начальник відділу капітального будівництва               

ВАТ «Коростенський   завод хімічного машинобудування» (за згодою); 
                          
                           
      29.03.2012р. провела обстеження об’єкта передачі за адресою: м. Коростень                      
вул. Б.Хмельницького, 61 А, який передається в комунальну власність територіальної 
громади   м. Коростеня з постановкою на баланс КВЖРЕП № 2.   
     Комісія встановила: 
 
1. До складу об’єкта передачі входить будівля гуртожитку по вул. Б.Хмельницького, 61 А. 
 
2. Загальні відомості: 
рік введення в експлуатацію -  1968 
група капітальності -    
будівельний об’єм (загальний) – 7449 м3 
площа забудови (загальна) –  532,7 м2 
площа земельної ділянки –     га 
корисна площа приміщень в будівлях невиробничого призначення -     кв.м 
 
 
 
 



загальна площа гуртожитку –     кв.м 
загальна площа по квартирах та кімнатах –      м2 

житлова –        м2 

кількість квартир -    ,  
загальна площа –      м2,  
житлова –  1280,8  м2, 
кількість кімнат –    83 , 
загальна площа – 2060,7 м2,  
 
3. Інженерне обладнання об’єкта передачі: 
водопроводи з довжиною мереж –      п.м. 
каналізація з довжиною мереж –        п.м. 
центральне опалення з довжиною мереж –        п.м. 
 
у тому числі: 
 
від власної котельні з довжиною мереж – п.м. 
від групової котельні з довжиною мереж –     п.м.  
від ТЕЦ з довжиною мереж –     п.м. 
найбільше теплове навантаження на опалення –      Г/кал 
на гаряче водопостачання – Г/Кал 
на вентиляцію - Г/кал 
 
електроосвітлювання з довжиною мереж – відсутнє 
газопостачання з довжиною мереж – відсутнє 
стаціонарні електроплити – відсутні 
телефонізація з довжиною мереж –      п.м. 
радіофікація з довжиною мереж –      п.м. 
 
4. Вартість основних фондів: 
відновна  вартість –           грн. 
залишкова вартість –            грн. 
 
5. Результати огляду та випробувань: викладені в акті технічного стану  

6. Пропозиції комісії: прийняти у комунальну власність територіальної громади міста 
Коростеня будівлю гуртожитку по вул.. Б.Хмельницького, 61 А з подальшою передачею 
на баланс КВЖРЕП № 2.  
 
7. Разом з об’єктом передається технічна документація:  
- технічний паспорт будівлі. 
    Робочий проект на реконструкцію гуртожитку під житловий будинок: 
- пояснювальна записка, вихідні дані – 3 екз.; 
- генплан, благоустрій, зовнішні інженерні мережі – 1 екз.; 
- креслення архітектурної будівельної частини – 3 екз.; 
- креслення водопроводу – каналізації, опалення та вентиляції – 1 екз.; 
- креслення електропостачання слабких струмів – 2 екз.; 
- проект організації будівництва – 3 екз.; 
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва – 3 екз.; 
- об’єктний кошторис, локальні кошториси – 3 екз.; 
- відомості ресурсів до локальних кошторисів – 1 екз.; 
- звіт про інженерно-технічні вишукування – 1 ез.; 
- технічне заключення – 2 екз.. 
 
 
 
 
 



8. До акта приймання-передачі додається:  
-  акт технічного стану будівлі гуртожитку; 
- довідка про балансову вартість гуртожитку. 
 
 
9. Комісія здійснила приймання-передачу будівлі, розташованої                                           
по вул. Б.Хмельницького, 61 А,   згідно акту обстеження технічного стану. 
  
 
10. Факт прийому-передачі підтверджується: 

                   Голова комісії:                                               Якубовський Л.П.   
 
                   Члени комісії:                                                 Мартинюк В.М. 
 
                                                                                              Рибкін В.О. 
 
                                                                                              Вигівська Р.П. 
 
                                  Тумаш С.П. 
 
                                                                                              Чиркін О.М. 
 

                                                                Баранівська Т.М. 
 

                                                                                              Ананченко П.П. 
 
                                                                                              Кудринська К.С. 
 
                                                                                              Солтис А.В.       
                            

                                                                  Гурковський Ю.Л. 
  
 
 
Відображене в акті прийнято: 
 
Начальник КВЖРЕП № 2                                                       Ананченко П.П. 
 
Головний бухгалтер КВЖРЕП № 2                                       Конопацька Т.М. 
 
 
Відображене в акті здано: 
 
Голова правління  ВАТ «Коростенський    
завод хімічного машинобудування»                                           Яценко М.В.     
 
Головний бухгалтер ВАТ «Коростенський 

               завод хімічного машинобудування»                                         Куницька О.Ф 


