
 

ПРОТОКОЛ  № 10 

засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури,  

благоустрою та земельних відносин 

                           

від  28  травня 2021 року 

 

ПРИСУТНІ: Рудюк П.М.,  Мельник Н.І., Гальоса В.П.,   Завацький А.Ф., 

Янчук С.В. 

 

ЗАПРОШЕНІ: Горкун Володимир Іванович – заступник міського голови  

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний постійної комісії.  

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М.  вніс пропозицію повернутися до питання надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою 

укладання договору купівлі продажу , що знаходиться в оренді ТОВ «САВ – 

ТРАНС»». 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний комісії:  
1. Про внесення змін до рішення сьомої сесії восьмого скликання №11 від 

23.04.2021 р. «Про включення об’єктів нерухомого майна Андрушівськох 

міської територіальної громади до Переліку першого та другого типу.» 

Інформує: Володимир  Горкун - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

  2. Про передачу прав замовника на виготовлення проєктно-кошторисної 

документації та будівництво мосту через річку Гуйва по вул. Ломоносова в  

   м. Андрушівка Житомирської області Житомирській обласній державній 

адміністрації. 

Інформує : Володимир  Горкун - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

3. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства з метою укладання договору купівлі 

продажу, що знаходиться в оренді «САВ-ТРАНС». 

СЛУХАЛИ:1. Про внесення змін до рішення сьомої сесії восьмого скликання 

№11 від 23.04.2021 р. «Про включення об’єктів нерухомого майна 

Андрушівськох міської територіальної громади до Переліку першого та 

другого типу.» 

Інформує: Володимир  Горкун - заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення сьомої сесії 

восьмого скликання №11 від 23.04.2021 р. «Про включення об’єктів 

нерухомого майна Андрушівськох міської територіальної громади до Переліку 

першого та другого типу.» 

Одноголосно 



  СЛУХАЛИ:2. Про передачу прав замовника на виготовлення проєктно-

кошторисної документації та будівництво мосту через річку Гуйва по вул. 

Ломоносова в    м. Андрушівка Житомирської області Житомирській обласній 

державній адміністрації 

Інформує : Володимир  Горкун - заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради 

  ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради передати права замовника на 

виготовлення проєктно-кошторисної документації та будівництво мосту через 

річку Гуйва по вул. Ломоносова в    м. Андрушівка Житомирської області 

Житомирській обласній державній адміністрації 

Одноголосно 

 
СЛУХАЛИ:3. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства з метою укладання 

договору купівлі продажу, що знаходиться в оренді «САВ-ТРАНС». 

ВИСТУПИЛИ: Рудюк П.М. , який повідомив про внесення змін до 

законодавчих актів по земельних питаннях. В  зв’язку  з цим, пропонує дане 

питання доопрацювати, з послідуючим розглядом на сесії ради. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії ради  розгляд даного питання провести 

після доопрацювання, з урахуванням внесених змін до земельного 

законодавства. 

Одноголосно 

 

Голова постійної комісії                                                              Петро РУДЮК 

 

Секретар комісії                                                                     Наталія МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

від 28 травня 2021 року 

 

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ 

 засідання постійної комісії 

 

Шановні депутати, запрошені! 

        На  засідання постійної комісії з питань комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, 

архітектури, благоустрою та земельних відносин прибуло ________ депутатів.  

 

Кворум для проведення засідання є. 

Спільне засідання оголошую відкритим. 

На Ваш розгляд виноситься питання 

 

ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Про внесення змін до рішення сьомої сесії восьмого скликання №11 від 

23.04.2021 «Про включення об’єктів нерухомого майна Андрушівської міської 

територіальної громади до Переліку першого та другого типу. 

                                                             Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник  міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів міської ради 

2. Про передачу прав замовника на виготовлення проєктно-кошторисної 

документації та будівництво мосту через річку Гуйва по вул. Ломоносова в  

м. Андрушівка Житомирської області Житомирській обласній державній 

адміністрації. 

                                                             Інформує: Володимир Іванович Горкун –  

заступник  міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів міської ради 

 

Чи є в депутатів доповнення, зауваження до порядку денного? 

Немає. 

Хто за такий порядок денний прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? Приймається. 

 

Пропонується слідуючий регламент засідання: 

для інформації по питаннях  до 5 хвилин,  виступаючим в обговоренні – до 3 

хвилин.       



 Засідання комісії закінчити в півгодини. 

Будуть інші пропозиції? 

Хто за такий регламент роботи засідання комісії,  

прошу проголосувати (Голосування). 

Переходимо до розгляду питань: 

1. Про внесення змін до рішення сьомої сесії восьмого скликання №11 від 

23.04.2021 «Про включення об’єктів нерухомого майна Андрушівської міської 

територіальної громади до Переліку першого та другого типу. 

                 Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник  міського голови з  

                                                   питань діяльності виконавчих органів міської ради 

 

     Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради внести зміни до рішення сьомої сесії 

восьмого скликання №11 від 23.04.2021 «Про включення об’єктів нерухомого 

майна Андрушівської міської територіальної громади до Переліку першого та 

другого типу. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

                               Наступне  питання: 

 2. Про передачу прав замовника на виготовлення проєктно-кошторисної 

документації та будівництво мосту через річку Гуйва по вул. Ломоносова в  

   м. Андрушівка Житомирської області Житомирській обласній державній 

адміністрації. 

                                  Інформує: Володимир Іванович Горкун – заступник     

              міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 

 

  

Переходимо до обговорення       

Бажаючі виступити? 

Пропонується: Рекомендувати сесії ради передати право замовника на 

виготовлення проєктно-кошторисної документації та будівництво мосту через 



річку Гуйва по вул. Ломоносова в    м. Андрушівка Житомирської області 

Житомирській обласній державній адміністрації. 

 

 

Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

Хто проти? Утримався? 

Приймається 

 

 

 

 

Питання порядку денного розглянуто. 

Запитання, зауваження, побажання? 

 

Дякую за участь в роботі комісії.   

 

 

 

 


