
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 26 квітня 2021 р.                                                                                      № 117 

 

 

Про демонтаж самовільно встановлених 

тимчасових споруд та створення комісії 

для складання акта зовнішнього огляду 

(акта демонтажу) тимчасових споруд 

            

 

Відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, 

підпункту 7 пункту "а" частини першої статті 30, статей 59, 73 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України "Про регулювання 

містобудівної діяльності", "Про благоустрій населених пунктів", з урахуванням 

наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 21.10.2011 р. № 244 "Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності", Правил благоустрою міста Андрушівка, затверджених рішенням 

Андрушівської міської ради VI скликання на 22 сесії від 14.11.2012 р., беручи 

до уваги доповідні записки інспектора з благоустрою комунального 

підприємства Андрушівської міської ради АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ 

Пашинської Т.В. від 21.04.2021 № 134 та від 26.04.2021 № 136, з метою 

впорядкування території м. Андрушівка, демонтажу самовільно встановлених 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, виконавчий 

комітет Андрушівської міської ради 

 

В И Р І Ш У Є: 
 

1. Інформацію інспектора з благоустрою комунального підприємства 

Андрушівської міської ради АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ Пашинської Т.В. взяти 

до відома. 
 

2. Комунальному підприємству Андрушівської міської ради 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ (Аврамець-Рудик К.В.) здійснити демонтаж 
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шести тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності за 

адресою: вул. Зазулінського, 18 (права сторона в'їзду до автостанції із вул. 

Зазулінського) відповідно до пункту 6.9.2. Правил благоустрою міста 

Андрушівка.  
 

3. Створити комісію для складання акта зовнішнього огляду (акта 

демонтажу) тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 

та затвердити її склад, додається. 
 

4. Затвердити форму акта зовнішнього огляду (акта демонтажу) тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності, додається. 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горкуна В.І. 

 

 

 

Міський голова                                                                            Галина БІЛЕЦЬКА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради  

26 квітня 2021 р. № 117 

 

Склад комісії для складання актів  

зовнішнього огляду (акта демонтажу) тимчасових споруд 

 

Голова комісії: 

Горкун Володимир Іванович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови комісії: 

Яремчук Володимир 

Леонідович 

- начальник відділу юридичного 

забезпечення апарату міської ради та її 

виконавчого комітету 

 

Секретар комісії: 

Самборська Анна Олегівна - головний спеціаліст відділу комунального 

майна, містобудування та архітектури 

апарату міської ради та її виконавчого 

комітету 

Члени комісії: 

Аврамець-Рудик Катерина 

Вікторівна 

- т.в.о. директора комунального 

підприємства Андрушівської міської ради 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ 

Пашинська Тетяна 

Володимирівна 

- інспектор з благоустрою комунального 

підприємства Андрушівської міської ради 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ 

Боброва Ольга Юріївна - начальник СРПП відділу поліцейської 

діяльності №1 Бердичівського районного 

відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в 

Житомирській області (за згодою) 

особа, яка здійснила самовільне 

розміщення тимчасової 

споруди (у разі її присутності) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради  

26 квітня 2021 р. № 117 

 

Форма акта зовнішнього огляду (акта демонтажу) тимчасової споруди  

для провадження підприємницької діяльності 

 

АКТ  

зовнішнього огляду (акта демонтажу) тимчасової споруди  

для провадження підприємницької діяльності 

 

"____" ______________202___ року                                  місто Андрушівка 

 

Комісія у складі: 

Голови комісії - Горкуна Володимира Івановича, заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради; 

Заступника голови комісії - Яремчука Володимира Леонідовича, начальника 

відділу юридичного забезпечення апарату міської ради та її виконавчого 

комітету; 

Секретаря комісії - Самборської Анни Олегівни, головного спеціаліста відділу 

комунального майна, містобудування та архітектури апарату міської ради та її 

виконавчого комітету; 

Членів комісії: Аврамець-Рудик Катерини Вікторівни - т.в.о. директора 

комунального підприємства Андрушівської міської ради 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, Пашинської Тетяни Володимирівни -  

інспектора з благоустрою комунального підприємства Андрушівської міської 

ради АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, Бобрової Ольги Юріївни - начальника 

СРПП відділу поліцейської діяльності №1 Бердичівського районного відділу 

поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській 

області, _____________________особа, яка здійснила самовільне розміщення 

тимчасової споруди (у разі її присутності), 

склала цей акт про те, що "____" _________________2021 року о   "_____" 

годині  "_____" хв. відповідно до  п. 6.9. Правил благоустрою міста 

Андрушівка, та рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 

"______" _______________202___року, проводиться зовнішній огляд (перед 

демонтажем) тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, 

яка розташована у місті Андрушівка, вул. Зазулінського, 18, та яка належить 

гр.______________________.  

 

Дана тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності має 

наступні геометричні параметри:  
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ширина по фасаду:__________, довжина _________, висота ________. 

Матеріал тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності: 

__________________________.  

Підключення до мереж електоро та водопостачання: __________________. 

Перелік візуально виявлених недоліків: ______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

Пропозиції зауваження власника тимчасової споруди (за наявності) ______ 

________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Фотофіксація з усіх сторін тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності додається. 

Акт складається у трьох примірниках. 

 

Підписи присутніх членів комісії: 

Голова комісії __________________________Володимир ГОРКУН 

Заступник голови комісії _________________Володимир Яремчук 

Секретар комісії   _______________________Анна САМБОРСЬКА 

Члени комісії:  

                              _______________________Катерина АВРАМЕЦЬ-РУДИК 

                              _______________________Тетяна ПАШИНСЬКА 

                              _______________________Ольга БОБРОВА 

                              _______________________ 


