
 

Додаток №1 
до  передавального акту  Холосненської 
сільської ради затвердженого рішенням 4 
сесії Коростенської міської ради VIII 
скликання від 25.02.2021р. №______ 
 
 

 
Інвентаризаційна відомість  

нерухомого майна (об’єктів  незавершеного будівництва), яке  розташоване  на території  сіл Холосне, Злобичі, Нивки, перебувало на балансі 
Холосненської с/ради  та підлягає  передачі 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) 

Рік 
випуску 
(будівни
цтва чи 

дата 
придбан

ня, 
введенн

я в 
експлуат

ацію) 

Реєстрацій
ний номер 

майна 

Місце (адреса) 
знаходження 

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 

Зага
льна 
пло
ща, 
кв. 
м. 

Балансова вартість Примітка 
(призначення) 

Облікр
вий 
рахуно
к 

Структурний                                            
підрозділ міської                     ради, 
бюджетної                                                    
установи,                                          
комунального                              підприємства, 
на 
баланс якого 
передається майно 

  

Первинн
а 
 

 

 

Залишко
ва 

  

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

 Нежитлові 
приміщення: 

             

1 Лазня сільська 1989 1030031 с. Холосне  вул. 
Центральна,22 

Незадовільний, 
потребує 
капітального 
ремонту 

Технічна документація 
відсутня, право 
власності не 
зареєстроване 

282 8899 2199 Не 
використовується 

1013 КП Грозинське   

2 Сарай  1971 1030005 с. Холосне  вул. 
Центральна,25 

Задовільний, але  
потребує 
 поточного 
 ремонту 

Технічна документація 
відсутня, право 
власності не 
зареєстроване 

28 2472 0 Використовується. 
 

1013 

 

КП Грозинське 

 

  

3 Дитячий садочок 1959 1030035 с. Холосне 
вул.Центральна,21 

Незадовільний ,без 
вікон, без дверей, 
дах в аварійному 
стані, потребує 
капітального 
ремонту 

Технічна документація 
відсутня, право 
власності не 
зареєстроване 

235 17697 7077 Не 
використовується 

1013 Відділ освіти   

4 Адміністративне 
приміщення 

1985 1030036 с. Холосне вул. 
Центральна,20а 

Задовільний, але 
потребує 
капітального 

Технічна документація 
наявна, витяг про 
реєстрацію права 

578 259087 103639 Використовується. 
Розміщення                           
ДНЗ «Рукавичка», 

1013 Виконавчий комітет   



ремонту даху та 
водяного опалення 

власності 32368596 від 
10.07.2019 року  

офіс старости   

5 Будинок культури 
села Холосне 

1968 1030003 с. Холосне 
вул. Центральна,19 

Задовільний, але 
немає опалення і 
будівля завжди 
знаходиться у 
вологому стані 

Технічна документація 
відсутня, право 
власності не 
зареєстроване 

513 443700 153069 Використовується. 
Для розміщення  
будинку  культури 
 та бібліотеки 

1013 

 

Відділ культури і 

 туризму 

 

  

6 Бетонна огорожа 
біля будинку 
культури села 
Холосне 

2019 1030024 с. Холосне 
вул. Центральна,19 

Задовільний  16м 14019,1 14019,1 Використовується. 
 

1013 Відділ культури і 

 туризму 

 

  

7 Клуб села Злобичі 1959 1030015 с. Холосне 
вул. Шкільна,6а 

Задовільний, 
потребує 
 поточного 
 ремонту 

Технічна документація 
відсутня, право 
власності не 
зареєстроване 

173 9549 0 Використовується. 
Для розміщення  
Клубу. 

1013 

 

Відділ культури і 

 туризму 

 

  

8 Туалет дерев’яний 
біля 
клубу села Злобичі 

2019 1030023 с. Холосне 
вул. Шкільна,6а 

Задовільний  1 1515,22 1515,22 Використовується. 
 

1013 Відділ культури і 

 туризму 

 

  

9 Клуб Нивки 1973 1030001 с. Нивки 
вул.Шляхівська,9а 

Задовільний, 
потребує 
 поточного 
 ремонту 

Технічна документація 
відсутня, право 
власності не 
зареєстроване 

145 37413 0  Використовується. 
Для розміщення  
клубу. 

1013 

 

Відділ культури і 

 туризму 

 

  

10 Сарай біля клубу  1972 1030002 с. Нивки 
вул.Шляхівська,9а 

Частково 
задовільний, 
потребуе 
 поточного 
 ремонту даху 

Технічна документація 
відсутня, право 
власності не 
зареєстроване 

28 2129 0 Використовується, 
 зберігаються 
дрова для клуба 

1013 

 

Відділ культури і 

 туризму 

 

  

 Житловий фонд:              

11 Жилий будинок 
(Костюченко) 

1964 1030021 с. Холосне вул. 
Центральна,27 

Незадовільний ,без 
вікон, без дверей, 
дах в аварійному 
стані, потребує 
капітального 
ремонту 

Технічна документація 
відсутня, право 
власності не 
зареєстроване 

58 5376 0 Не 
використовується. 
Ордер виданий, 
але 
не приватизований 

1013 

 

КП Грозинське   

12 Сарай біля жилого 
будинку 

1964  с. Холосне вул. 
Центральна,27 

Незадовільний, без 
дверей, потребує 
поточного ремонту 

Технічна документація 
відсутня, право 
власності не 
зареєстроване 

36   Не рахується 
балансі 
сільської 

1013 

р
а
д
и 

КП Грозинське 
 

  

13 Жилий будинок 
(Яворський) 

1960 1030006 с. Нивки 
вул.Лісна,1 

Незадовільний, без 
вікон, без дверей, 
дах в аварійному 
стані, потребує 
капітального 
ремонту 

Технічна документація 
відсутня, право 
власності не 
зареєстроване 

45 14088 0 Не 
використовується. 
Ордер виданий, 
але 
не приватизований 

 

1013 

КП Грозинське 

 

  

14 Жилий будинок 
(Юшкевич) 

1975 1030008 с. Холосне вул. 
Центральна,15 

Задовільний Технічна документація 
відсутня, право 
власності не 
зареєстроване 

80 19866 0 Використовується. 
Ордер виданий, 
але 
не приватизований 

 

 

КП Грозинське 

 

  



15 Жилий будинок 
(Келер) 

1936 1030013 с. Холосне вул. 
Партизанська,9 

Незадовільний, 
потребує 
 поточного 
 ремонту 

Технічна документація 
відсутня, право 
власності не 
зареєстроване 

29 19093 4048 Використовується. 
Ордер виданий, 
але 
не приватизований 

 

 

КП Грозинське 

 

  

16 Жилий будинок 
(Шебетюк) 

1985 1030023 с. Злобичі вул. 
Франка,18а 

Незадовільний, без 
вікон, без дверей, 
дах в аварійному 
стані, потребує 
капітального 
ремонту 

Технічна документація 
відсутня, право 
власності не 
зареєстроване 

30 2578 457 Не 
використовується. 
Ордер виданий, 
але 
не приватизований 

 КП Грозинське 

 

  

17 Жилий будинок 
(Петрук) 

1983 1030027 с. Нивки 
вул.Шляхівська,16 

Незадовільний, без 
вікон, без дверей, 
дах в аварійному 
стані, потребує 
капітального 
ремонту  

Технічна документація 
відсутня, право 
власності не 
зареєстроване 

30 57994 6967 Не 
використовується. 
Ордер виданий, 
але 
не приватизований 

 КП Грозинське 

 

  

18 Жилий будинок 
(Фонтош) 

1968 1030029 с. Нивки 
вул.Лісна,8 

Незадовільний, 
потребує 
 поточного 
 ремонту 

Технічна документація 
відсутня, право 
власності не 
зареєстроване 

48 13102 0 Використовується. 
Ордер виданий, 
але 
не приватизований 

 

 

КП Грозинське 

 

 

  

 Всього:       928577,3
2 

292990,3
2 

     

                                                                                         

Комісія з реорганізації Холосненської сільської ради:                                                 
 

                      Голова комісії з реорганізації                                                          Володимир МОСКАЛЕНКО 

                                                                                                     (підпис)                         ( власне ім’я, прізвище) 

                      Заступник голови комісії з реорганізації                                  Володимир КОРНІЙЧУК 

                                                                                                       (підпис)            ( власне ім’я, прізвище) 

                          Секретар комісії з реорганізації                                     Катерина СТАСЮК     

                                                                                         (підпис)       ( власне ім’я, прізвище)                      

                      Члени комісії з реорганізації :                                   Руслан ВОЙТЮК     

                                                                                          (підпис)   ( власне ім’я, прізвище) 

                                                                                                           Руслана КОВАДЛО   

                                                                                        (підпис)      ( власне ім’я, прізвище) 
 

 
 

                                 Секретар міської ради     ____________________ Олександр  ОЛЕКСІЙЧУК  
                                                                                                     (підпис)                        (власне ім'я, прізвище) 

 
 



 
 

 

 

 

 


