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АКТ
про списання багатоквартирного будинку з балансу

м. Нетішин _ _ _ _ _ _ _ _ _  20_р.
(найменування населеного пункту)

Комісія, на виконання Рішення тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради від 21.12.20І7р. 
№ 37/2078 «Про списання з балансу КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» багатоквартирних 
житлових будинків», утворена згідно наказу КП НМР «Житлово-комунального об’єднання» № 01-04/14 від 
31.01.2020року «Про внесення змін до наказу № 01-04/183 від 28.12.2017року «Про створення постійно 
діючої комісії для списання з балансу КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» багатоквартирних 
житлових будинків»,: 
у складі:
(реквізити розпорядчого документа)
Голова комісії: Єрикалова О.О.;

Члени комісії: Корчинська О.М.
Зощук О.А.
Каштанова Н.1.
Уповноважена особа від будинку ( за згодою)

склала цей акт про списання багатоквартирного будинку, що розміщений за адресою: 
м.Нетішин, вул. Михайлова, будинок № 18 з балансу КП НМР «ЖКО» Код 31345419

(найменування та ідентифікаційний код балансоутримувача)

Характеристика багатоквартирного будинку
1. Загальні відомості

Рік введення в експлуатацію 1982р.
Матеріали стін збірні залізобетонні панелі
Матеріали покрівлі рулонна по цементній стяжці, площа 545,77кв.м.
Г рупа капітальності ;
Кількість поверхів 9

2. Відомості про площу багатоквартирного будинку, кв. метрів
Загальна площа будинку 4165,1 
Житлова площа квартир 2010,8 і 
Загальна площа квартир 3620,4 
Загальна площа нежитлових приміщень 36,60 
Загальна площа допоміжних приміщень 1432,3 
у  тому числі:
сходові клітки 381,2 *
вестибюлі (тамбур) 4̂ 2 
позаквартирні коридори 74,9 
колясочні - 
комори - 

сміттєкамери 6,4 
горища 483,9 
підвали 440,30
шахти і машинні відділення ліфтів 41,4
інші технічні приміщення__-__
Кількість квартир у будинку Д



у  тому числі:
приватної форми власності 70 
державної форми власності -
комунальної форми власностіь І (не приватизовані)
Кількість нежитлових приміщень у будинку 1
у тому числі:
приватної форми власності І
державної форми власності __-__
комунальної форми власності - 
Кількість сходових кліток 2

3. Облаштування багатоквартирного будинку
Облаштовано:
централізованим постачанням холодної води 
водовідведенням
централізованим опаленням/автономним теплопостачанням 
індивідуальним (поквартирним) теплопостачанням 

(опаленням та/або гарячим водопостачанням) 
централізованим/автономним гарячим водопостачанням 
електроосвітленням 
газопостачанням 
стаціонарними електроплитами 
газовими плитами 
ліфтами
сміттєпроводами
замково-переговорними пристроями

4. Вартість активів:
Первісна (переоцінена)вартість багатоквартирного будинку (його частини) 12156789,75 гривень.
Знос (амортизація) будинку станом на 01.02.2020р. становить 3002221,28гривень.

5. Інші відомості про багатоквартирний будинок
Дерева - 7 шт.
Кущі - 36 п/м
Лавки - 2 шт.
Огорожа - 34,0 м/п.
Площа ділянки - 1462,0 кв.м.
Площа прибудинкової території - 699,37 кв.м.
Вимощення - 137,83 кв.м.
Урни - 2 шт.

6. Перелік документів, що використовувались під час складання акта:
(технічний паспорт на будинок; плани поверхів; схеми інженерного обладнання, у тому числі: холодного та 
гарячого водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, інформація Фонду 
комунального майна м.Нетішин, КП НМР «ЖКО»)

71/1 квартир/нежитлових приміщень, 
71/1 квартир/нежитлових приміщень, 

71/1 квартир/нежитлових приміщень,

-__квартир/нежитлових приміщень,
71/1 квартир/нежитлових приміщень, 

71/1 квартир/нежитлових приміщень,
__-__квартир/нежитлових приміщень,
71/1 квартир,

__-__ квартир,
__2__ одиниці,
__2__ одиниці,

2 під’їзди.

Голова комісії:

Начальник КП НМР «ЖКО»
(найменування посади)

Члени комісії:

Головний бухгалтер КП НМР«ЖКО»
Головний інженер КП НМР «ЖКО»
Менеджер житлових будинків КП НМР «ЖКО» 
Уповноважена особа від будинку ( за згодою) * **

Єрикалова Ольга Олександрівна 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Зощук Оксана Анатоліївна 
Корчинська Олена Миколаївна 
Капітанова Ніна Іванівна

(підпис) (прізвище та ініціали)

* Зазначається у разі, коли балансоутримувач належить до сфери управління іншого суб’єкта.
** Відбиток печатки проставляється, якщо балансоутримувач або суб’єкт, до сфери управління якого він належить, провадять свою 
діяльність із використанням печатки.




