
 

 

 

 

  
УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ 

 

від _____________ №_________  
                          м. Житомир 

 

 

Про надання дозволу на   

списання та демонтаж будівель  

за адресою: м. Житомир,  

провулок Річковий, 12-в 

 

 За результатами розгляду звернення керівника Житомирського 

навчально-виховного комплексу №11 про необхідність списання будівель  

«літ.А», «літ.Б», «літ.В», «літ.Г,літ.К»», «літ.Е», «літ.Д», за адресою:                  

м. Житомир, провулок Річковий, 12-в, як таких, що є аварійними та 

непридатними для подальшої експлуатації, враховуючи акт обстеження 

технічного стану конструкцій будівель та споруд, що не функціонують за 

вказаною адресою, рішення виконавчого комітету міської ради від 22.01.2020 

№77 «Про технічне обстеження будівель та споруд, що не функціонують, у 

навчально-виховному комплексі №11 за адресою: м. Житомир, провулок 

Річковий, 12-в», відповідно до 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, керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Надати дозвіл на списання комплексу будівель Дошкільного навчального 

закладу навчально-виховного комплексу №11 «літ.А», «літ.Б», «літ.В», 

«літ.Г,літ.К»», «літ.Е», «літ.Д», що знаходяться за адресою: м. Житомир, 

провулок Річковий, 12-в, з балансу Житомирського навчально-виховного 

комплексу №11, як таких, що у відповідності до акту про обстеження технічного 

стану конструкцій будівель розробленого інститутом «НДІпроектреконструкція» 

Житомирської філії  від 12.02.2020 року, є аварійними та непридатними для 

подальшого використання (фізично зношені-100%) та підлягають демонтажу, за 

інвентарними номерами: «літ.А» - №10310001, «літ.Б» - №10310002, «літ.В» - 

№10310003, «літ.Г, літ.К»  - №10310008,  «літ.Д» - №10310004, «літ.Е» - 

№10310005. 
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2. Надати дозвіл на демонтаж будівель «літ.А», «літ.Б», «літ.В», 

«літ.Г,літ.К»», «літ.Е», «літ.Д»,  за адресою: м. Житомир, провулок Річковий,  

12-в, з метою недопущення виникнення аварійних ситуацій та нещасних 

випадків. 

 

3. Керівнику Житомирського навчально-виховного комплексу №11 

забезпечити списання будівель «літ.А», «літ.Б», «літ.В», «літ.Г,літ.К»», «літ.Е», 

«літ.Д», за адресою:    м. Житомир, провулок Річковий, 12-в, у відповідності до 

вимог чинного законодавства України.  

 

4. Визначити управління капітального будівництва Житомирської міської 

ради замовником робіт з демонтажу будівель «літ.А», «літ.Б», «літ.В», 

«літ.Г,літ.К»», «літ.Е», «літ.Д», за адресою: м. Житомир, провулок Річковий,   

12-в. 

 

5. Управлінню капітального будівництва Житомирської міської ради  

забезпечити виконання робіт з демонтажу будівель «літ.А», «літ.Б», «літ.В», 

«літ.Г,літ.К»», «літ.Е», «літ.Д», за адресою: м. Житомир, провулок Річковий,   

12-в. 

 

6. Відділу по управлінню та приватизації комунального майна 

Житомирської міської ради після здійснення демонтажу вищевказаних будівель, 

забезпечити внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про припинення права власності на вищевказані об’єкти 

нерухомого майна за Житомирською міською об’єднаною територіальною 

громадою. 

 

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 
 


