
 
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 22 січня 2021 р.                                                                                             № 16  
 
 
Про затвердження зразка та 
опису гербової печатки старост  
сіл  Андрушівської міської 
територіальної громади та 
виконавчого комітету 
 
 

Відповідно до ч. 3 ст. 245 Цивільного кодексу України, підпункту 5 пункту 
б частини 1 статті 38, статей 40, 52, 541 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 37 Закону України «Про нотаріат», 
постанови Президії  Верховної  Ради  України від 11 травня 1992 року № 2322-
ХІІ «Про печатки та вивіски місцевих Рад народних депутатів України та їх 
виконавчих органів», з метою забезпечення ефективної роботи старост сіл 
Андрушівської міської територіальної громади, належного вчинення 
нотаріальних дій, видачі різного роду документів (довідок, тощо), що 
посвідчують права громадян та юридичних осіб, належного обліку, 
використання  і  зберігання гербової  печатки, виконавчий комітет 
Андрушівської міської ради 
 
В И Р І Ш У Є: 
 

1. Затвердити зразок та опис гербових печаток виконавчого комітету 
Андрушівської міської ради, що використовуватимуть старости сіл 
Андрушівської міської територіальної громади для скріплення свого підпису, 
виконавчого комітету Андрушівської міської ради, та зразок і опис печатки без 
Державного герба України загального відділу апарату  Андрушівської міської 
ради та її виконавчого комітету (далі - печатка), згідно з додатком.  

 

2. Старостам сіл Андрушівської міської територіальної громади, а саме:  
- села Антопіль – Устичу Ю.В. 
- сіл Бровки Перші, Ярешки – Манзебур Н.Г. 
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- сіл Волосів, Града – Шателюк Л.Є. 
- села Гальчин – Сушку М. Г. 
- села Городківка – Соколу В.Ф. 
- сіл Зарубенці, Лісівка, Тарасівка – Опанасюку В.З. 
- сіл Камені, Жерделі, Бровки Другі – Семчук С.М. 
- села Лебединці – Троценку А.М. 
- села Любимівка – Зембер Н.П. 
- села Мала П’ятигірка – Маслюк В.М. 
- сіл Міньківці, Городище – Назарчук С.І. 
- села Мостове – Опанасюку С.Л. 
- села Нехворощ – Закабулі А.А. 
- села Нова Котельня – Драпак О.М. 
- сіл Павелки, Гарапівка – Опанасюку О.М. 
- села Яроповичі – Бойку О.В.,  

використовувати печатку для  вчинення  нотаріальних дій та для скріплення  
підпису на документах (довідок, тощо), що засвідчують права громадян і 
юридичних осіб відповідно до Інструкції з діловодства. 

 

3. Секретарю виконавчого комітету скріплювати гербовою печаткою 
виконавчого комітету Андрушівської міської ради підпис міського голови на 
оригіналах рішень та протоколах засідань виконавчого комітету Андрушівської 
міської ради та інших документах у випадках, передбачених чинним 
законодавством. 

 

4. Начальнику загального відділу апарату  Андрушівської міської ради та її 
виконавчого комітету використовувати печатку загального відділу відповідно 
до Інструкції з діловодства та забезпечити її зберігання відповідно до вимог 
визначених розпорядженням міського голови. 
 

5. Покласти відповідальність на старост сіл Андрушівської міської 
територіальної громади, секретаря виконавчого комітету Андрушівської міської 
ради за належне використання гербових печаток виконавчого комітету 
Андрушівської міської ради відповідно до Інструкції з діловодства та 
забезпечити їх зберігання відповідно до вимог визначених розпорядженням 
міського голови. 
 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову. 
 
 

 
Міський голова                                                                          Галина БІЛЕЦЬКА 
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Додаток 
до рішення виконкому  
Андрушівської міської ради 
22 січня 2020 р. № 16 

 
 

 
З Р А З О К - 1 

гербової печатки старости села Антопіль  Андрушівської міської територіальної 
громади Андрушівської міської ради 

 

 
 

О П И С 
гербової печатки старости села Антопіль  Андрушівської міської територіальної 

громади Андрушівської міської ради 
 

Печатка старости села Антопіль  Андрушівської міської територіальної 
громади Андрушівської міської ради має форму правильного  кола діаметром 
44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  бортиком.   

У  центрі   печатки   знаходиться   зображення    малого    герба  України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  

По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 
рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

 По третьому колу зверху розміщується напис  „с. Антопіль“, центровим 
способом знизу розміщується знак та цифра „№1“.  

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  
 

З Р А З О К - 2 
 

гербової печатки старости села Бровки Перші, Ярешки  Андрушівської міської 
територіальної громади Андрушівської міської ради 
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Продовження додатка 

 
 
 

О П И С 
гербової печатки старости сіл Бровки Перші, Ярешки  Андрушівської міської 

територіальної громади Андрушівської міської ради 
 

Печатка старости сіл Бровки Перші, Ярешки Андрушівської міської 
територіальної громади Андрушівської міської ради має форму правильного  
кола діаметром 44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  бортиком.   

У  центрі   печатки   знаходиться   зображення    малого    герба  України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  

По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 
рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

 По третьому колу зверху розміщується напис  „с. Бровки Перші“, 
центровим способом знизу розміщується знак та цифра „№2“.  

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  
 

З Р А З О К - 3 
гербової печатки старости сіл Волосів, Града  Андрушівської міської 

територіальної громади Андрушівської міської ради 
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Продовження додатка 
О П И С 

гербової печатки старости сіл Волосів, Града  Андрушівської міської 
територіальної громади Андрушівської міської ради 

 
Печатка старости сіл Волосів, Града Андрушівської міської 

територіальної громади Андрушівської міської ради має форму правильного  
кола діаметром 44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  бортиком.   

У  центрі   печатки   знаходиться   зображення    малого    герба  України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  

По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 
рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

 По третьому колу зверху розміщується напис  „с. Волосів“, центровим 
способом знизу розміщується знак та цифра „№3“.  

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  
 

З Р А З О К - 4 
гербової печатки старости села Гальчин  Андрушівської міської територіальної 

громади Андрушівської міської ради 
 

 
 
 

О П И С 
гербової печатки старости села Гальчин  Андрушівської міської територіальної 

громади Андрушівської міської ради 
 

Печатка старости села Гальчин Андрушівської міської територіальної 
громади Андрушівської міської ради має форму правильного  кола діаметром 
44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  бортиком.   

У  центрі   печатки   знаходиться   зображення    малого    герба  України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  
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Продовження додатка 
По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 

рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

 По третьому колу зверху розміщується напис  „с. Гальчин “, центровим 
способом знизу розміщується знак та цифра „№4“.  

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  
 

З Р А З О К - 5 
гербової печатки старости села Городківка  Андрушівської міської 

територіальної громади Андрушівської міської ради 
 

 
 

О П И С 
гербової печатки старости села Городківка  Андрушівської міської 

територіальної громади Андрушівської міської ради 
 

Печатка старости села Городківка Андрушівської міської територіальної 
громади Андрушівської міської ради має форму правильного  кола діаметром 
44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  бортиком.   

У  центрі   печатки   знаходиться   зображення    малого    герба  України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  

По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 
рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

 По третьому колу зверху розміщується напис  „с. Городківка“, 
центровим способом знизу розміщується знак та цифра „№5“.  

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  
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Продовження додатка 
З Р А З О К - 6 

гербової печатки старости сіл Зарубенці, Лісівка, Тарасівка  Андрушівської 
міської територіальної громади Андрушівської міської ради 

 

 
 
 

О П И С 
гербової печатки старости сіл Зарубенці, Лісівка, Тарасівка  Андрушівської 

міської територіальної громади Андрушівської міської ради 
 

Печатка старости сіл Зарубенці, Лісівка, Тарасівка  Андрушівської 
міської територіальної громади Андрушівської міської ради має форму 
правильного  кола діаметром 44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  
бортиком.   

У  центрі   печатки   знаходиться   зображення    малого    герба  України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  

По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 
рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

 По третьому колу зверху розміщується напис  „с. Зарубенці“, центровим 
способом знизу розміщується знак та цифра „№6“.  

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  

 
З Р А З О К - 7 

гербової печатки старости сіл Камені, Бровки Другі, Жерделі Андрушівської 
міської територіальної громади Андрушівської міської ради 
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Продовження додатка 

 
 

 
О П И С 

гербової печатки старости сіл Камені, Бровки Другі, Жерделі Андрушівської 
міської територіальної громади Андрушівської міської ради 

 
Печатка старости сіл Камені, Бровки Другі, Жерделі Андрушівської 

міської територіальної громади Андрушівської міської ради має форму 
правильного кола діаметром 44 мм, краї печатки обрамлено  подвійним  
бортиком.   

У центрі печатки знаходиться зображення малого герба України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  

По зовнішньому від обрамлення герба колу зліва направо по першому 
рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

 По третьому колу зверху розміщується напис  „с. Камені“, центровим 
способом знизу розміщується знак та цифра „№7“.  

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  

 
З Р А З О К - 8 

гербової печатки старости села Лебединці  Андрушівської міської 
територіальної громади Андрушівської міської ради 
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Продовження додатка 
О П И С 

гербової печатки старости села Лебединці  Андрушівської міської 
територіальної громади Андрушівської міської ради 

 
Печатка старости села Лебединці Андрушівської міської територіальної 

громади Андрушівської міської ради має форму правильного  кола діаметром 
44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  бортиком.   

У  центрі   печатки   знаходиться   зображення    малого    герба  України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  

По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 
рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

 По третьому колу зверху розміщується напис  „с. Лебединці “, центровим 
способом знизу розміщується знак та цифра „№8“.  

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  
 

З Р А З О К - 9 
гербової печатки старости села Любимівка  Андрушівської міської 

територіальної громади Андрушівської міської ради 
 

 
 
 

О П И С 
гербової печатки старости села Любимівка  Андрушівської міської 

територіальної громади Андрушівської міської ради 
 

Печатка старости села Любимівка Андрушівської міської територіальної 
громади Андрушівської міської ради має форму правильного  кола діаметром 
44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  бортиком.   

У  центрі   печатки   знаходиться   зображення    малого    герба  України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  
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Продовження додатка 
По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 

рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

 По третьому колу зверху розміщується напис  „с. Любимівка“, 
центровим способом знизу розміщується знак та цифра „№9“.  

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору. 

З Р А З О К - 10 
гербової печатки старости села Мала П’ятигірка  Андрушівської міської 

територіальної громади Андрушівської міської ради 
 

 
 
 

О П И С 
гербової печатки старости села Мала П’ятигірка Андрушівської міської 

територіальної громади Андрушівської міської ради 
 

Печатка старости села Мала П’ятигірка Андрушівської міської 
територіальної громади Андрушівської міської ради має форму правильного  
кола діаметром 44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  бортиком.   

У  центрі   печатки   знаходиться   зображення    малого    герба  України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  

По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 
рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

 По третьому колу зверху розміщується напис  „с. Мала П’ятигірка“, 
центровим способом знизу розміщується знак та цифра „№10“.  

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  
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Продовження додатка 
З Р А З О К - 11 

гербової печатки старости сіл Міньківці, Городище Андрушівської міської 
територіальної громади Андрушівської міської ради 

 

 
 
 

О П И С 
гербової печатки старости сіл Міньківці, Городище Андрушівської міської 

територіальної громади Андрушівської міської ради 
 

Печатка старости сіл Міньківці, Городище Андрушівської міської 
територіальної громади Андрушівської міської ради має форму правильного  
кола діаметром 44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  бортиком.   

У  центрі   печатки   знаходиться   зображення    малого    герба  України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  

По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 
рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

 По третьому колу зверху розміщується напис  „с. Міньківці“, центровим 
способом знизу розміщується знак та цифра „№11“.  

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  
 

З Р А З О К - 12 
гербової печатки старости села Мостове Андрушівської міської територіальної 

громади Андрушівської міської ради 
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Продовження додатка 

 
 
 

О П И С 
гербової печатки старости села Мостове Андрушівської міської територіальної 

громади Андрушівської міської ради 
 

Печатка старости села Мостове Андрушівської міської територіальної 
громади Андрушівської міської ради має форму правильного  кола діаметром 
44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  бортиком.   

У  центрі   печатки   знаходиться   зображення    малого    герба  України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  

По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 
рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

 По третьому колу зверху розміщується напис  „с. Мостове“, центровим 
способом знизу розміщується знак та цифра „№12“.  

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  
 

З Р А З О К - 13 
гербової печатки старости села Нехворощ Андрушівської міської 

територіальної громади Андрушівської міської ради 
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Продовження додатка 
О П И С 

гербової печатки старости села Нехворощ Андрушівської міської 
територіальної громади Андрушівської міської ради 

 
Печатка старости села Нехворощ Андрушівської міської територіальної 

громади Андрушівської міської ради має форму правильного  кола діаметром 
44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  бортиком.   

У  центрі   печатки   знаходиться   зображення    малого    герба  України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  

По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 
рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

 По третьому колу зверху розміщується напис  „с. Нехворощ “, центровим 
способом знизу розміщується знак та цифра „№13“.  

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  
 

З Р А З О К - 14 
гербової печатки старости села Нова Котельня Андрушівської міської 

територіальної громади Андрушівської міської ради 
 

 
 
 

О П И С 
гербової печатки старости села Нова Котельня Андрушівської міської 

територіальної громади Андрушівської міської ради 
 

Печатка старости села Нова Котельня Андрушівської міської 
територіальної громади Андрушівської міської ради має форму правильного  
кола діаметром 44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  бортиком.   

У  центрі   печатки   знаходиться   зображення    малого    герба  України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  
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Продовження додатка 
По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 

рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

 По третьому колу зверху розміщується напис „с. Нова Котельня“, 
центровим способом знизу розміщується знак та цифра „№14“.  

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  

З Р А З О К - 15 
гербової печатки старости сіл Павелки, Гарапівка Андрушівської міської 

територіальної громади Андрушівської міської ради 
 

 
 
 

О П И С 
гербової печатки старости сіл Павелки, Гарапівка Андрушівської міської 

територіальної громади Андрушівської міської ради 
 

Печатка старости сіл Павелки, Гарапівка Андрушівської міської 
територіальної громади Андрушівської міської ради має форму правильного  
кола діаметром 44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  бортиком.   

У  центрі   печатки   знаходиться   зображення    малого    герба  України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  

По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 
рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

 По третьому колу зверху розміщується напис  „с. Павелки“, центровим 
способом знизу розміщується знак та цифра „№15“.  

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  
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Продовження додатка 
З Р А З О К - 16 

гербової печатки старости села Яроповичі Андрушівської міської 
територіальної громади Андрушівської міської ради 

 

 
 
 

О П И С 
гербової печатки старости села Яроповичі Андрушівської міської 

територіальної громади Андрушівської міської ради 
 

Печатка старости села Яроповичі Андрушівської міської територіальної 
громади Андрушівської міської ради має форму правильного  кола діаметром 
44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  бортиком.   

У  центрі   печатки   знаходиться   зображення    малого    герба  України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  

По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 
рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

 По третьому колу зверху розміщується напис „с. Яроповичі “, центровим 
способом знизу розміщується знак та цифра „№16“.  

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  
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Продовження додатка 
З Р А З О К - 17 

гербової печатки виконавчого комітету Андрушівської міської ради 
 
 

 
 
 

О П И С 
гербової печатки Виконавчого комітету Андрушівської міської ради 

 
Печатка виконавчого комітету Андрушівської міської ради має форму 

правильного  кола діаметром 44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  
бортиком.   

У  центрі   печатки   знаходиться   зображення    малого    герба  України 
шириною 11 мм, висотою 15 мм, обрамлене колом діаметром 23 мм.  

По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 
рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  
 

З Р А З О К - 18 
печатки без герба Загального відділу апарату  Андрушівської міської ради та її 

виконавчого комітету 
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Продовження додатка 
 

О П И С 
печатки без герба Загального відділу апарату  Андрушівської міської ради та її 

виконавчого комітету 
 

Печатка виконавчого комітету Андрушівської міської ради має форму 
правильного  кола діаметром 44  мм, краї печатки обрамлено  подвійним  
бортиком.   

У  центрі   печатки   розміщується  напис «ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ», 
обрамлений колом діаметром 23 мм.  

По зовнішньому від обрамлення  герба колу зліва направо по першому 
рядку розміщується напис „Виконавчий комітет Андрушівської міської ради“, 
центровим способом знизу розміщується напис   „Україна“   який з обох боків 
розділено зірочкою. 

По  другому колу зліва на право розміщується напис  „Бердичівського 
району Житомирської області“, центровим способом знизу розміщується напис   
„і.к. 24706710“,  який з обох боків розділено зірочкою. 

Для гербової печатки використовується  штемпельна фарба синього 
кольору.  
 
 
Секретар виконавчого комітету                                               Олег ОСАДЧИЙ 
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