
 

  
УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

від _____________ №_________  
                          м. Житомир 

 

Про надання дозволу на   

списання та демонтаж будівлі 

вечірньої загальноосвітньої  

школи ІІ-ІІІ ступенів № 2  

 

За результатами розгляду звернення вечірньої загальноосвітньої школи 

ІІ-ІІІ ступенів Житомирської міської ради щодо надання дозволу на списання та 

демонтаж будівлі вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів № 2, актів 

списання основних засобів (часткової ліквідації), звіту про проведення 

технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж будівлі 

вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів № 2 за адресою: 

вул. І. Кочерги, 11 в місті Житомирі, враховуючи висновок експерта про 

неможливість безпечної експлуатації цієї будівлі, а також висновок акту 

обстеження будівлі уборної за адресою: м. Житомир, вул. І. Кочерги, 11, 

відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Положення про порядок відчуження та списання майна, що перебуває 

у власності територіальної громади міста Житомира, затвердженого рішенням 

міської ради від 29.09.2005 року №550, міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Надати дозвіл на списання будівлі вечірньої загальноосвітньої школи 

ІІ-ІІІ ступенів № 2 (літ. «А») за адресою: вул. І. Кочерги, 11 в місті Житомирі у 

зв’язку з її аварійністю та неможливістю її безпечної експлуатації. 

 

2. Надати дозвіл на демонтаж будівлі вечірньої загальноосвітньої школи 

ІІ-ІІІ ступенів № 2 (літ. «А») за адресою: вул. І. Кочерги, 11 в місті Житомирі з 

метою недопущення виникнення аварійних ситуацій та нещасних випадків. 

 

3. Надати дозвіл на списання зруйнованої будівлі уборної (літ. «Е») за 

адресою: м. Житомир, вул. І. Кочерги, 11.   

 

4. Керівнику вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів 

Житомирської міської ради забезпечити списання будівлі вечірньої 
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загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №2 (літ. «А»), а також зруйнованої 

будівлі уборної (літ. «Е»), які знаходяться за адресою: м. Житомир, 

вул. І. Кочерги, 11, у відповідності до вимог чинного законодавства України.  

 

5. Визначити управління капітального будівництва Житомирської міської 

ради замовником робіт з демонтажу будівлі вечірньої загальноосвітньої школи 

ІІ-ІІІ ступенів №2 (літ. «А») за адресою: вул. І. Кочерги, 11 в місті Житомирі. 

 

6. Управлінню капітального будівництва Житомирської міської ради  

забезпечити виконання робіт з демонтажу будівлі вечірньої загальноосвітньої 

школи ІІ-ІІІ ступенів №2 (літ. «А») за адресою: вул. І. Кочерги, 11 в місті 

Житомирі відповідно до проектно-кошторисної документації. 

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу 

обов`язків.   
 

 

 

Міський голова          С.І. Сухомлин 
 


