
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Восьма сесія                                                                              Восьмого скликання 

 

28.05.2021                                                                                   №2 

 

Про прийняття  пішохідного моста  

у  комунальну власність Андрушівської 

міської  ради та передачу його на баланс  

комунального підприємства  

Андрушівської  міської ради  «Комсервіс» 

 

 Керуючись ст.26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рекомендації постійної комісії міської ради з питань комунальної 

власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, 

архітектури, благоустрою та земельних відносин, міська рада 
 

ВИРІШИЛА :  

1. Прийняти пішохідний міст по вул.Чехова, м.Андрушівка через річку Гуйва у 

комунальну власність Андрушівської міської  ради. 

2. Безоплатно передати на баланс комунального підприємства Андрушівської 

міської ради  «Комсервіс» на праві господарського відання пішохідний міст по 

вул. Чехова м.Андрушівка через річку Гуйва. 

3. Утворити комісію щодо прийняття-передачі пішохідного моста по              

вул.Чехова, м.Андрушівка через річку Гуйва згідно з додатком. 

4. Здійснити приймання-передачу пішохідного моста по вул.Чехова, 

м.Андрушівка через річку Гуйва відповідно до чинного законодавства. 

5. Надати дозвіл Андрушівській міській раді на виготовлення проєктно-

кошторисної документації на проведення капітального ремонту  пішохідного 

моста по  вул.Чехова, м.Андрушівка через річку Гуйва. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 

(Рудюк П.М.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Горкуна В.І. 
 

Міський голова                                                                Галина БІЛЕЦЬКА 
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Додаток  

                                                                        до рішення восьмої сесії 

                                                                        Андрушівської міської ради  

        восьмого скликання  

                                    від 28.05.2021 №2 

 

Склад 

комісії щодо прийняття пішохідного моста 

                  по вулиці Чехова, м.Андрушівка через р. Гуйва  у  комунальну   

        власність Андрушівської міської  ради та передачі його на баланс 

                                                   КП АМР «Комсервіс» 

 

 
 

ГОРКУН Володимир Іванович Голова комісії, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

КОМІНАРЕЦЬ Антон Олександрович Заступник голови комісії, начальник 

відділу комунальної власності, 

містобудування та архітектури 

ФЕДИК Ніна Володимирівна Секретар комісії, головний спеціаліст 

відділу комунальної власності, 

містобудування та архітектури 

Члени комісії: 

ОЛЬХОВИЧ Сергій Йосипович 
 

Директор КП АМР «Комсервіс» 

КОВАЛЕНКО Віктор Петрович Головний бухгалтер КП АМР 

«Комсервіс» 

 

 

Секретар ради      Ольга ПРОКОПЕНКО 


