
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради  

                                                                                 21 травня 2021 р. № 132 

 

  АКТ 

прийняття-передачі з державної у комунальну власність Андрушівської 

міської територіальної громади житлового будинку, за адресою: 

вул.Центральна, 4-а, с.Гальчин, Бердичівського району, Житомирської 

області 

 

«____»_____________2021року                                              місто Андрушівка 

           

 

             Комісія, утворена відповідно до рішення виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради  від 21 травня  2021 року № 132 «Про створення 

комісії з питань безоплатного прийняття-передачі до комунальної власності 

Андрушівської міської територіальної громади  житлового будинку по 

вул.Центральна, 4-а,  с.Гальчин, Бердичівського району, Житомирської області, 

у складі:  

Голова комісії – Горкун Володимир Іванович, заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 

Заступник голови комісії – Комінарець Антон Олександрович, начальник 

відділу комунальної власності, містобудування та архітектури апарату міської 

ради та її виконавчого комітету; 

Секретар комісії – Самборська Анна Олегівна, головний спеціаліст відділу 

комунального власності, містобудування та архітектури апарату міської ради та 

її виконавчого комітету 

Члени комісії –  
Лисогор Артем Володимирович - полковник поліції, заступник начальника 

Головного Управління Національної поліції в Житомирській області; 

Поліщук Роман Петрович - підполковник поліції, начальник управління 

логістики та матеріально – технічного забезпечення Головного управління 

Національної поліції в Житомирській області; 

Стасюк Ірина Ярославівна - капітан поліції, старший юрисконсульт відділу 

правового забезпечення Головного управління Національної поліції в 

Житомирській області; 
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Ковальчук Тетяна Миколаївна - начальник відділу матеріального обліку 

управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного 

управління Національної поліції в Житомирській області.  

Об’єкт передачі розміщений за адресою:  

Належність: ________________________________________________________ 

Передається: ______________________________________________________ 

Комісія встановила:  

1. До складу об’єкта передачі входять:  

2. Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію ________________________ 

група капітальності ________________________________ 

площа земельної ділянки _____________________________ гектарів 

загальна площа житлового будинку _______________кв. метрів 

житлова проща                                    _______________ кв. метрів  

3. Інженерне обладнання об’єкта передачі: 

водопроводи, довжина мереж _______________________ погонних метрів 

каналізація, довжина мереж ________________________ погонних метрів 

  

центральне опалення, довжина мереж ________________ погонних метрів 

у тому числі: 

від власної котельні, довжина мереж _________________ погонних метрів 

від групової котельні, довжина мереж ________________ погонних метрів 

від ТЕЦ, довжина мереж ___________________________ погонних метрів 

найбільше теплове навантаження: 

на опалення __________________________________________ Г/кал 

на гаряче водопостачання ______________________________ Г/кал 

на вентиляцію_________________________________________ Г/кал 

4. Вартість основних фондів: 

відновна вартість _____________________________________ тис. гривень 

залишкова вартість ___________________________________ тис. гривень 

5. Результати обстеження та випробувань _____________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Пропозиції комісії _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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7. Разом з об’єктом передається технічна документація: _________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Голова комісії                                                                     Горкун В.І. 

 

Заступник голови комісії                                                  Комінарець А.О. 

 

Секретар комісії                                                            Самборська А.О. 

 

Члени комісії :                                                               Лисогор А.В. 

                                                                     

                                                                                       Поліщук Р.П. 

 

                                                                                       Стасюк І.Я. 

 

                                                                                       Ковальчук Т.М. 

 

__________________________________________________________________ 


