
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від « 09 » червня  2020 року м. Біла Церква № 287

Про затвердження акта приймання - передачі у
комунальну власність територіальної громади міста
Білої Церкви з державної власності Міністерства
оборони України нерухомого майна (квартир)

Розглянувши подання управління комунальної власності та концесії Білоцерківської
міської ради від 03 червня 2020 року № 01-16/199, відповідно до ст. ст. 6, 7 Закону України
«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», ст. 8 Закону України
«Про приватизацію державного житлового фонду», ст. 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Положення про порядок передачі об’єктів права державної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року
№ 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Положення про
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,
затвердженого Наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 16
грудня 2009 року № 396, керуючись наказом Міністерства оборони України від 03 березня
2020 року № 81 «Про передачу квартир у комунальну власність територіальної громади міста
Біла Церква Київської області», рішенням Білоцерківської міської ради від 28 лютого 2019
року № 3458-67-VII «Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність
територіальної громади міста Білої Церкви з державної власності Міністерства оборони
України нерухомого майна (квартир)», рішенням виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради від 02 червня 2020 року № 276 «Про створення комісії по прийняттю у
комунальну власність територіальної громади міста Білої Церкви з державної власності
Міністерства оборони України нерухомого майна (квартир)», виконавчий комітет міської
ради вирішив:

1. Затвердити акт приймання – передачі від 03 червня 2020 року у комунальну
власність територіальної громади міста Білої Церкви безоплатно з державної власності
Міністерства оборони України нерухомого майна (квартир), а саме:

- квартири №№ 2, 3, 4, 10, 14, 37, 40, 46, 49, 55, 58, 64, 69, 73, 86, 91, 100, 101, 112, 113,
118, 119, 126, 127, 128, 129 житлового будинку по вул. Шевченка, 103 в місті Білій Церкві
Київської області;

- квартири №№ 103, 134, 135, 138 житлового будинку по вул. Леваневського, 58 в
місті Білій Церкві Київської області;

- квартири №№ 15, 52 житлового будинку по вул. Леваневського, 70 в місті Білій
Церкві Київської області (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з
розподілом обов’язків.

Міський голова Геннадій ДИКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету

Білоцерківської міської ради
від 09.06.2020 р. № 287

АКТ
приймання-передачі

Комісія, утворена відповідно до рішення Білоцерківської міської ради від 02 червня
2020 року №_276 «Про створення комісії по прийняттю в комунальну власність
територіальної громади міста Білої Церкви з державної власності Міністерства оборони
України нерухомого майна (квартир)»

(назва документа, на підставі якого утворена комісія)

у складі комісії:
Новогребельська
Інна Володимирівна

- голова комісії, заступник міського голови;

Гребенюк
Руслан Іванович

- заступник голови комісії, начальник управління
комунальної власності та концесії Білоцерківської
міської ради;

Дукмасова
Анна Петрівна

- секретар комісії, головний спеціаліст відділу обліку
комунального майна та концесії управління комунальної
власності та концесії Білоцерківської міської ради;

-

Члени комісії:
Балас
Юрій Миколайович

- начальник комунального підприємства Білоцерківської
міської ради житлово - експлуатаційної контори № 7;

Бринюк
Тамара Леонідівна

- начальник комунального підприємства Білоцерківської
міської ради Служба приватизації державного житлового
фонду;

Володіна
Світлана Миколаївна

- заступник начальника управління - начальник
бюджетного відділу міського фінансового управління
Білоцерківської міської ради;

Кошляк
Юрій Миколайович

- начальник комунального підприємства Білоцерківської
міської ради житлово - експлуатаційної контори № 6;

Макійчук
Руслан Володимирович

- начальник управління житлового господарства
департаменту житлово-комунального господарства
Білоцерківської міської ради;

Очколяс
Олег Іванович

- начальник відділу розквартирування військ і
землекористування - заступник начальника Північного
територіального квартирно - експлуатаційного
управління, полковник (за згодою);
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Соловіченко
Віталій Олександрович

- начальник квартирно – експлуатаційного відділу міста
Біла Церква, підполковник (за згодою);

Ящук
Олександр Іванович

- начальник комунального підприємства Білоцерківської
міської ради житлово - експлуатаційної контори № 1.

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Об’єкт передачі розміщений за адресою:
м. Біла Церква квартири №№ 103, 134, 135, 138 у житловому будинку по вулиці
Леваневського, 58, квартири № 2, 3, 4, 10, 14, 37, 40, 46, 49, 55, 58, 64, 69, 73, 86, 91, 100, 101,
112, 113, 118, 119, 126, 127, 128, 129 у житловому будинку по вулиці Шевченка, 103, квартири
№15, 52 у житловому будинку по вулиці Леваневського,70____________________,
належить Міністерству оборони України ,

(найменування підприємства, установи та організації, що передає)

передається Білоцерківській міській раді .
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

Комісія установила:
1. До складу цілісного майнового комплексу, що передається,

належать_________________________________________________________________________
(перелік облікових одиниць згідно з балансом)

________________________________________________________________________________
Загальні відомості:
загальна площа будівель та споруд (пооб’єктно) кв. метрів
площа земельної ділянки гектарів
загальна площа житлового будинку кв. метрів
кількість квартир
Вартість основних фондів:
відновна вартість _________________________________________ тис. гривень
залишкова вартість _______________________________________ тис. гривень

2. До складу нерухомого майна, що передається, належить квартири № 103, 134, 135, 138
у житловому будинку по вулиці Леваневського, 58, квартири № 2, 3, 4, 10, 14, 37, 40, 46, 49,
55, 58, 64, 69, 73, 86, 91, 100, 101, 112, 113, 118, 119, 126, 127, 128, 129 у житловому будинку
по вулиці Шевченка, 103, квартири №15, 52 у житловому будинку по вулиці
Леваневського,70,

(найменування об’єкта передачі)

балансоутримувач _______Квартирно експлуатаційний відділ м.Біла Церква______________
(повне найменування, місцезнаходження та

08167863 3
ідентифікаційний код юридичної особи)

Загальні відомості:
рік введення в експлуатацію ______2016, 2017____
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будівельний об’єм (загальний) – куб. метрів
площа забудови (загальна) ) – кв. метрів
площа земельної ділянки ) – гектарів
загальна площа житлового будинку – кв. метрів
кількість квартир 32 –
Вартість основних фондів:
відновна вартість ________________________________________ тис. гривень
залишкова вартість _______________________________________ тис. гривень

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 ______________________________________ гривень
залишкова вартість _______________________________________________ гривень
знос ____________________________________________________________

4. Інші відомості ____________________________________________________________

5. Пропозиції комісії відображене в акті прийнято____________________________
6. Разом з об’єктом передається технічна документація

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. До акта приймання - передачі додається:
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1. Інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Витяги
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 32
квартири.

2. Виписка з бухгалтерського балансу Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла
Церква про вартість об’єкта передачі складена станом на 01 червня 2020 року.

Голова комісії Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА
Заступник голови комісії Руслан  ГРЕБЕНЮК
Секретар комісії Анна ДУКМАСОВА

(підпис, ініціали та прізвище)

Члени комісії Юрій БАЛАС
(підпис, ініціали та прізвище)

Тамара БРИНЮК
(підпис, ініціали та прізвище)

Світлана ВОЛОДІНА
(підпис, ініціали та прізвище)

Юрій КОШЛЯК
(підпис, ініціали та прізвище)

Руслан МАКІЙЧУК
(підпис, ініціали та прізвище)

Олег ОЧКОЛЯС
(підпис, ініціали та прізвище)

Віталій СОЛОВІЧЕНКО
(підпис, ініціали та прізвище)

Олександр ЯЩУК
(підпис, ініціали та прізвище)

03 червня 2020р.


