
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « » жовтня 2020 року проект
Про виділення об’єктів нерухомого 
майна в м. Почаїв по вул. Шевченка

У зв’язку із створенням Центру надання соціальних послуг Почаївської 
міської ради, враховуючи висновок щодо технічної можливості поділу об’єкта 
нерухомого майна № 940 від 23.10.2020р., складеним Кременецьким РК БТІ, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про порядок присвоєння та зміни адресних номерів об’єктів 
нерухомості розташованих на території Почаївської міської ОТГ, затвердженого 
рішенням Почаївської міської ради №548 від 31.10.2016р., Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити в окремий об’єкт нерухомості частину нежитлової будівлі 
інтернату «А2» з комплексу будівель Почаївської ЗОНІ І-ІІІ ступенів 
Почаївської міської ради, з присвоєнням окремого адресного номера «15Г» 
м. Почаїв, згідно додатку.

2. Передати Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради на 
праві оперативного управління новоутворений об’єкт нерухомості вказаний 
у п. 1 даного рішення.

3. Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради спільно із 
опорним закладом Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Почаївської міської ради здійснити заходи щодо взяття на баланс/зняття з 
балансу частини нежитлової будівлі вказаної у п.1 даного рішення та 
забезпечити приймання-передачу бухгалтерсько-облікової документації від 
попереднього користувача об’єкту нерухомості.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку.

ПОГОДЖЕНО
юридичн відділМаксимчук С.В.



г Додаток 
до рішення міської ради 
від «ЗО» жовтня 2020р.

Розміщення приміщень Центру надання соціальних послуг Почаївської 
міської ради (вулиця Шевченка, 15Г, м. Почаїв)

Перший поверх

№ 
п/п

Порядковий номер 
приміщення згідно 

технічного
паспорту

Площа приміщення, 
м2 Примітки

1 1 2,7 -

2 20 10,4 -

3 19 19,9 -

4 18 24,0 -

5 14 43,4 -

6 15 2,6 -

7 16 4,8 -

8 17 12,4 -

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА: 120,2 кв.м.

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН



КРЕМЕНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ КОМУНАЛЬНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

м. Кременець , вул. Шевченка,75 індекс 47003 інд. код 03353182 тел. (факс) 2-39-01

№

від S /& 2020р.

Висновок

щодо технічної можливості поділу

об’єкта нерухомого майна

Видано Почаївській міській раді про те, що комплекс , будівлі Почаївської ЗОН 
І-ІІІ ступенів в м.Почаїв по вул.Шевченка, №15 зареєстрований за Почаївськок 
міською радою згідно свідоцтва про право власності, виданого виконавчий 
комітетом Почаївської міської ради 15.07.2008 року, витягу про реєстрацію праві 
власності, виданого Кременецьким районним комунальним бюро технічно 
інвентаризації 15.07.2008 року, рішення Почаївської міської ради , виданоп 
Почаївською міською радою 24.12.2015 року, рішення Кременецької районної радь 
від 18.12.2015 року.
Комплекс складається з : нежитлової будівлі школи «А1», площею 1997,( 
кв.м.,нежитлової будівлі нової школи літ.»А», площею 4553,7 кв.м., нежитлово 
будівлі інтернату літ.»А2» , площею 685,6 кв.м., нежитлової будівлі сараю літ.»Б» 
нежитлової будівлі торгового центру літ.»Т».
Згідно поданого відношення Почаївською міською радою №1516 від 15.10.202( 

року частина нежитлової будівлі інтернату «А2» , а саме приміщення :1-коридор-2,' 
кв.м., 14-приміщення -43,4 кв.м.,15-кладова-2,6 кв.м., 16-кладова-4,8 кв.м., 17 
приміщення-12,4 кв.м.,18-приміщення-24.0 кв.м., 19-приміщення-19,9 кв.м., 20-коридор 
10,4 кв.м., загальною площею 120,2 кв.м. є відокремленою , має окремий вхід та вихі; 
і може бути виділена в окремий об’єкт права власності без проведення будівельник 
робіт з присвоєнням окремого адресного номера.
Загальна площа нежитлової будівлі інтернату літ.»А2» змінена на 685, 6 кв.м. з< 
рахунок внутрішнього перепланування , що згідно «Інструкції про порядок проведенню 
технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна”, затвердженої Наказоь 
Державного комітету будівництва , архітектури та житлової політики України ві; 
24.05.2001 року,№127 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 року зі 
№582/5773(із змінами і доповненнями) не найежцть^самочинного будівництва.
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