
Додаток №1 
до  передавального акту Межиріцької_ 
сільської ради затвердженого рішенням 4 сесії 
Коростенської міської ради VIII скликання від 
25.02.2021 р №________ 

Інвентаризаційна відомість  
нерухомого майна (об’єктів  незавершеного будівництва), яке  розташоване  на території  сіл _ Межирічка, Барди ____, перебувало на балансі 

______ Межиріцької с/ради  та підлягає  передачі у комунальну власність  Коростенської міської територіальної громади, в особі Коростенської 
міської ради , як правонаступнику майнових прав. 

 
№ 
з/п 

Найменуван
ня 

нерухомого 
майна 

(об’єктів  
незавершен

ого 
будівництва

) 

Реєстрацій
ний 

номер 
майна 

Місце 
(адреса) 

знаходже
ння 

об’єкту 
нерухомог

о майна 

Дата 
введен
ня в  
експлу
атацію 

Технічний опис 
та загальні 

характеристики 
майна 

Інформація про 
технічну 

документацію 
на майно, що 
передається 

разом з 
майном та 

зареєстроване 
право 

власності 

Загальна 
площа, кв. 

м. 

Балансова вартість Примітка 
(призначення

) 

Назва 
структурного 
підрозділу, 
бюджетної 
установи, 

комунального 
підприємства 

на баланс 
якого 

передається 
майно 

Первинна Знос,
% 

Залиш
кова 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Будівля 
сільської 
ради 

10131001 с.Межирі
чка 
вул.Трип
ольськог
о буд 4 

1982 Стіни біла 
цегла, 
покрівля 
шифер, в 
задовільному 
стані 

Тех. паспорт 
відсутній,прав
о власності не 
визначено 

280 кв.м 
(клуб= 120 
кв.м 
С/рада= 
130кв.м 
ФП=30кв.м
) 

296708,61 100 0 для 

розміщення 

адміністраці

ї с/ради, 

клубу  та 

ФП(без 

договору 

оренди) 

Виконавчий 

комітет 

Коростенської 

міської ради 

2 Житловий 
будинок  

10132007 с.Межирі

чка 

вул.Трип

оль-

ського 

1964 Стіни блоки, 
дах шифер 

Тех. паспорт 
відсутній,прав
о власності не 
визначено 

48 кв.м 1263,82 100 0 Житлове 
приміщ (в 
непридатн. 
стані) 
протікає 
дах,впала 
стеля 

КП 
Грозинське 
Коростенської 
міської ради 



,27 

3 Житловий 
будинок  

10132011 с.Межирі

чка 

вул.Гаври

люки, 16 

1976 дерев’яний 
будинок, дах 
шифер 

Тех. паспорт 
відсутній,прав
о власності не 
визначено 

38 кв.м. 1263,82 100 0 Житлове 

приміщення

(без 

договору 

оренди,бага

тодітна 

сім’я) 

КП 
Грозинське 
Коростенської 
міської ради 

4 Приміщенн
я ФП 
с.Межиріч
ка 

10131016
9 

с.Межирі

чка 

вул.Трип

ольськог

о, 30 

1976 дерев’яний 
будинок, дах 
шифер 

Тех. паспорт 
відсутній,прав
о власності не 
визначено 

68 кв.м 3298,00 100 0 Колишній 

ФП (в 

непридатн.с

тані) 

протікає 

дах, відсутнє 

опалення,по

треба в кап 

ремонті 

Відділ 

охорони 

здоров’я 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

5 Сарай біля 
сільради 

10131004 с.Межирі
чка 
вул.Трип
ольськог
о, 4 

1982  стіни 
шлакоблок, 
дах шифер 

Без 
документів 

45 кв.м 947,87 100 0 Підсобне 
приміщення
,для дров та 
вугілля 

Виконавчий 

комітет 

Коростенської 

міської ради 

6 Туалет біля 
с/ради 

10133012 с.Межирі
чка 
вул.Трип
ольськог
о, 4 

1998 Стіни 
шлакоблок,  
дах шифер 

Без 
документів 

2 кв.м 568,73 100 0  Виконавчий 

комітет 

Коростенської 

міської ради 

7 Забор біля 
клубу 

10133014 с.Межирі
чка 
вул.Трип
ольськог
о, 4 

1986  металічна 
огорожа 

 54 п.м 465,10 100 0  
 

Виконавчий 

комітет 

Коростенської 

міської ради 



8 Огорожа 
ФП 
с.Межиріч
ка 

10131017
2 

с.Межирі

чка 

вул.Трип

ольськог

о, 30 

1986  металічна 
огорожа 

 12 п.м 479,00 100 0  
 

Відділ 

охорони 

здоров’я 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

9 Доріжка 
біля 
сільради 

10131128 с.Межирі
чка 
вул.Трип
ольськог
о, 4 

1987  бетонні 
плитки 

 25 п.м 514,68 100 0  Виконавчий 

комітет 

Коростенської 

міської ради 

10 Об’єкт 
незаверше
ного 
будівництв
а 

10131006 с.Межирі
чка 
вул.Трип
ольськог
о, буд 3 

1997 Стіни біла 
цегла, 
покрівля 
шифер 

Тех. паспорт 
відсутній,прав
о власності не 
визначено 

210 кв.м 5306,44 100  Приміщення 
дитячого 
садка 

Управління 
ЖКГ 
Коростенської 
міської ради 

 ВСЬОГО х х х х х х 310816,07     

                                                                                                                                                                                                                                             рах1013= 310816,07грн 
                              Голова комісії з реорганізації:                                                                       Москаленко В.В.  
                              Заступник голови  комісії:                                                                               Корнійчук В.О. 
                              Секретар комісії:                                                                                               Кузьменко Н.М. 
                              Член комісії:                                                                                                       Войтюк Р.Л. 
                              Член комісії:                                                                                                       Рижа М.В. 
 
 

                                        Секретар міської ради                                                                              Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 

 



 


