
 

Додаток № 1 

до  передавального акту Кожухівської сільської ради 

затвердженого рішенням 4 сесії Коростенської  

міської ради VІІІ скликання від 25.02.21р. №_________ 

 

                                                                                                 Інвентаризаційна відомість  
                          нерухомого майна (об’єктів  незавершеного будівництва), яке  розташоване  на території  сіл Кожухівка, Клочеве, перебувало на балансі     

              Кожухівської сільської ради  та підлягає  передачі   в у комунальну власність  Коростенської міської територіальної громади,  

                                                                                                    в особі Коростенської міської  ради , як правонаступнику майнових прав. 
 

№ 

з/п 

Найменування 

нерухомого 

майна (об’єктів  

незавершеного 

будівництва) 

Реєстрац. 

Номер 

 майна 

 Місце 

(адреса) 

знаходженн

я об’єкту 

нерухомого 

майна 

Технічний опис та загальні 

 Характеристики 

 майна 

Інформація про 

технічну 

документацію на 

майно, що 

передається разом 

з майном та 

зареєстроване 

право власності 

Загаль

на 

площа

, кв. м. 

 Баланс. вартість Назва структурного  

підрозділу бюджетної 

 установи комунального  

підприємства на  

баланс якого  

передається майно 

Рік 

побу

д. 

Пер 

винна 

Знос Залиш 

кова 

1 2 3  4 5 6 7  8 9 10 

1 Адмін 

приміщення 

34434612 

 

Інв.№ 

101310001 

1987 Житомирськ

а обл. 

Коростенськ

ий р-н. 

с.Кожухівка 

вул.Централ

ьна 31 

Нежитлове ІІ поверх. 

Висота 6,60м. Фундамент-

ф.бл., стіни-цегельні в 2 д., 

міжповерхове перекриття-

з/б панелі, підлога- 

плитка,дощаті,ламінат дах- 

крокви з колод, брусів, 

решетування з дощок, 

металопрофілю , Підвал- 

стіни ф.бл., перегородки 

ф.бл., цегла; перекриття 

з/б; вікна-металопластик; 

двері-металопластик; 

дерево; опалення –

електрика; ганок1-

бутобетон,плитка,пандус; 

ганок2-бутобетон; 

сходинкова клітина – 

металева з металевим 

Свідоцтво про 

право власності 

від 19.08.2011р. 

Технічна 

документація 

виготовлена 

29.07.2011р. 

справа №161 

зареєстрована в 

Коростенському 

КП МБТІ в 

першій книзі   під 

№8 19.08.2011р.  

Витяг на земельну 

ділянку 

1822382401:01: 

003:0047 

(площею 0,1000га) 

603,4 162800 136643 26157   

 Виконавчий комітет    

Коростенської міської 

 ради 



огородженням. 

2 Дитячий садок Інв.№ 

101310020 

1989 Житомирськ

а обл. 

Коростенськ

ий р-н, 

с.Кожухівка

, 

вул.Шкільна 

2 

Нежитлова І пов., 

фундамент- стрічковий, 

стовпи цегельні бутові; 

стіни цегельні; 

перегородки цегельні; 4 

ганки бутових. В 

аварійному стані потребує 

капітального ремонту. 

Технічна 

документація 

виготовлена 

Коростенським 

КП МБТІ 

25.07.2007р. 

справа №148  

431,5 12152 8472 3680 КП Грозинське  

Коростенської міської  

ради 

3 Будинок 

культури-

бібліотека 

Інв.№ 

101310003 

1990 Житомирськ

а обл. 

Коростенськ

ий р-н, 

с.Кожухівка

, 

вул.Централ

ьна 31-а 

Нежитлове І пов. 

Фундамент-бут; стіни-

цегла; покрівля-азб; 

перекриття-з/бет; підлога-

дошка, плитка; електрика; 

вікна металопластик; двері 

металопластик, 

дерево;ганок1 - бетонний з 

навісом; ганок2 - бетонний; 

ганок3 - бетонні шпали; 

сходи-металеві; 

Надбудова-цегла; стіни-

азб.; перекриття- з/бет; 

підлога- бетон. 

Технічна 

документація 

виготовлена 

Коростенським 

КП МБТІ  

22.07.2016р.  

справа №175 

466.1 210477 189088  21389     Відділ культури і 

туризму виконавчого  

комітету Коростенської 

 міської ради  

4 Кочегарка Інв.№ 

101310002 

1990 Житомирськ

а обл. 

Коростенськ

ий р-н. 

с.Кожухівка 

вул.Централ

ьна 31-в 

Нежитлове, фундамент-

бут; стіни - відсів.блоки; 

покрівля- азб; перекриття-

з/бет.  В аварійному стані. 

Технічна 

документація 

виготовлена 

Коростенським 

КП МБТІ 

22.07.2016р. 

справа №176 

42,2 17944 17944 - КП Грозинське  

Коростенської міської  

ради 

5. Житловий 

будинок і 

господарські 

приміщення 

Інв.№ 

101320007 

1959 Житомирськ

а обл. 

Коростенськ

ий р-н. 

с.Кожухівка 

вул.Хуторсь

ка 37 

Житловий будинок 1918р.   

фундамент –дерево, 

камінь; стіни-брус; дошка; 

дах – азбоф; вікна-дерево; 

двері –дерево; підлога –

дошка; ганок-камінь; 

електрика. Сарай-48м
2
, 

стіни шлак., покрівля-

азбоф., погріб-

коп.котл.,шлак-бетон., 

колодязь-кільця бетон.    

Тех. документація 

виг. 

Коростенським  

КП МБТІ  

17.05.1999р.    На 

балансі 

Кожухівської 

с/ради з 

11.06.1999р. 

52.6 14189 13960 229 КП Грозинське  

Коростенської міської  

ради  



6. Житловий 

будинок 

Інв.№ 

101320005 

1920 Житомирськ

а обл.  р-н. 

с.Кожухівка 

вул.Хуторсь

ка 4 кв.2  

 Фундамент-камінь; стіни-

дерево; покрівля-азфоб; 

вікна дерево; двері дерево.  

В аварійному стані 

потребує капітального 

ремонту. 

- 50 3200 3200 - КП Грозинське  

Коростенської міської  

ради 

7. Житловий 

будинок 

Інв.№ 

101320006 

1969 Житомирськ

а обл. 

Коростенськ

ий р-н. 

с.Клочеве 

вул.Дубровс

ька 1 

-Не підлягає відновленню - 51 1141 1141 - КП Грозинське  

Коростенської міської  

ради 

  Всього      421903 370448 51455  

            

1 Комплекс 

будівель та 

споруд №1  

(військове 

містечко 32) 

 

Сховище 1 

Інв.№ 

101310020 

1962 Житомирськ

а обл. 

Коростенськ

ий р-н. 

територія 

Кожухівськ

ої с/ради за 

межами 

населеного 

пункту 

дорога Р-49 

Васьковичи 

– Шепетівка 

12км – 627 

праворуч 

 – фундамент стрічковий; 

стіни черепашник; 

перегородки цегельні; 

перекриття з/бетон; підлога 

бетон; дах суміщ.рубероїд; 

двері.   

 

Тех. 

документація виг. 

Коростенським 

КП МБТІ  

23.07.2012р.  

справа №166 

  На балансі с/ради 

згідно рішення 

виконавчого 

комітету с/ради № 

19 від  10.03.2004 

295.1 6870 6032 838 КП Грозинське  

Коростенської міської  

ради 

 Сховище 2 Інв.№ 

101310021 

1962   –  ІІ поверхи; фундамент 

стрічковий; стіни цегельні; 

перегородки цегельні; 

перекриття з/бетон; підлога 

бетон; дах суміщ.рубероїд; 

вікна один.; двері прості; 

має прибудову та 2 

тамбури. 

 

 768.2 8978 7878 1100  

 Сховище 3 Інв.№ 

101310022 

1962   - фунд. Стрічковий; стіни 

шлакобетон; перегородки 

 32.9 2132 1493 639  



цегельні; перекриття 

з/бетон; підлога бетон; дах  

суміщ.рубероїд; вікна 

,двері. 

 Сховище 4 Інв.№ 

101310023 

1962   –  фунд. стрічковий;  стіни  

цегляні; перекриття 

з/бетон; підлога бетон; дах 

суміщений рубероїд; двері 

прості. 

 220.6 5330 3721 1609  

 Сховище 5 Інв.№ 

101310024 

1962   –  фунд. Стрічковий; стіни 

цегельні; перекриття 

з/бетон; підлога бетон; дах 

суміщ. рубероїд; двері 

прості. 

 267.9 22966 20142 2824  

 Сховище 6 Інв.№ 

101310025 

1962   –  фунд. стрічковий ; стіни 

шлакобетон; перекриття 

з/бетон; підлога бетон; дах 

суміщений рубероїд. 

 63.2 3198 2230 968  

 Водонасосна 

станція 

Інв.№ 

101310026 

1962   – 
 

фундам.стрічковий; 

стіни цегельні; перекриття 

з/бетон; підлога бетон; дах 

суміщ.рубероїд; вікна 

один.; двері прості; електр.; 

Арт.свердловна – металеві 

труби об.50  

 6.1 1599 1115 484  

 Котельня Інв.№ 

101310027 

1963  –  ІІ поверхи; 

фунд.стрічковий; стіни 

цегла; перегородки 

цегляні; перекриття 

з/бетон; підлога бетон; дах 

суміщ.рубероїд; вікна 

один.; двері прості. 

 78.5 212774 38299 17447

5 

 

 Вартове 

приміщення 

Інв.№ 

101310028 

1963  –  фунд.стрічковий; стіни 

цегляні; перегородки 

цегляні; перекриття 

з/бетон; підлога бетон, 

плитка; дах 

суміщ.рубероїд; двері 

прості. 

 167.5 5465 4792 673  

 ТП Інв.№ 

101310029 

1962  –  фунд.стрічковий; стіни 

цегла; перегородки цегла; 

 24.5 816 720 96  



перекриття з/бетон; дах 

суміщ.рубероїд; двері 

прості; електрика. 

  Разом      270128 86422 18370

6 

 

  1013 1963  Мережі електричного 

постачання 

 3,7 км 22757 15932 6825  

  1013   дорога   13133 9198 3935  

  1013   Вордопровідні мережі  0,8 км 1000 1000 -  

  1013   Каналізаційні мережі  0,5 км 1000 1000 -  

     Ворота металеві   1000 1000 -  

            

  Разом      38890 28130 10760  

  Всього      730921 485000 24592

1 

 

                                                                                         

 

             Комісія  з реорганізації  Кожухівської сільської ради: 

 

             Голова комісії з припинення ______________________________       Володимир МОСКАЛЕНКО 

 

 

             Заступник голови комісії з припинення ____________________        Володимир КОРНІЙЧУК 

 

 

             Секретар комісії з припинення _________________________              Світлана ВАСЬКІВСЬКА 

 

 

             Член комісії з припинення ____________________________                Руслан ВОЙТЮК 

 

             Член комісії з припинення ____________________________                Тетяна КУЛЬБАЧ 

 

 

 

                     Секретар міської ради __________________Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


