
                                                                                                           
                                                                        Україна 

                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                    

                            

РІШЕННЯ 

 

 

від ____ листопада   2018 року                   м. Шепетівка                                 № ____ 

 

 

Про демонтаж незаконно  

встановлених споруд 

 

 

       Розглянувши акти Адміністративно-комунальної інспекції м. Шепетівки про 

розміщення тимчасових споруд з порушенням чинного законодавства, відповідно до 

рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради №261 від 22.09.2017 року «Про 

затвердження Порядку демонтажу незаконно встановлених споруд на території міста 

Шепетівки», керуючись ст.30, ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

 

ВИРІШИВ:                                    

 

1. Демонтувати (знести) 11 тимчасових споруд по вул. Степана Бандери, 65-а згідно з  

переліком, наведеним в додатку до цього рішення. Земельну ділянку, на якій розташовані 

ці споруди, привести в попередній стан.  

2. Керівнику Адміністративно-комунальної інспекції м. Шепетівки  негайно 

здійснити заходи, передбачені Порядком демонтажу незаконно встановлених споруд на 

території міста Шепетівки. 

3. Надати власникам тимчасових споруд строк 10 днів з моменту прийняття рішення 

та здійснення попередження Адміністративно-комунальною інспекцією для добровільного 

виконання рішення щодо демонтажу тимчасових споруд та приведення місця розміщення 

тимчасових споруд у належний стан з відновленням благоустрою. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови  

В.Б.Вихівського, начальника управління житлово-комунального господарства 

Цвіркуна П.І. та начальника адміністративно-комунальної інспекції  А. А.Остапчука. 

 

   

 
 

Міський голова                                                                            М.І. Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

від __ ______ 2018р.  №___ 

 

 

Перелік тимчасових споруд, які підлягають демонтажу 

 

 

№ 
п/п 

Власник тимчасової 
споруди (прізвище, ім’я, 

по батькові) 

Адреса 
встановлення 

тимчасової споруди 

Споруда Примітки 

1 2 3 4 5 

1 Прізвище, ім’я та по-
батькові невідомі 

вул.С. Бандери,65а дерев’яний гараж 
не підключений до 
електропостачання 

 

2 Прізвище, ім’я та по-
батькові невідомі 

вул.С. Бандери,65а дерев’яна 
тимчасова споруда 
не підключений до 
електропостачання 

 

3 Прізвище, ім’я та по-
батькові невідомі 

вул.С. Бандери,65а дерев’яна 
тимчасова споруда  

(сарай) не 
підключений до 

електропостачання 

 

4 Прізвище, ім’я та по-
батькові невідомі 

вул.С. Бандери,65а дерев’яний 
тимчасовий гараж 
не підключений до 
електропостачання 

 

5 Прізвище, ім’я та по-
батькові невідомі 

вул.С. Бандери,65а дерев’яна 
тимчасова споруда 
не підключений до 
електропостачання 

 

6 Прізвище, ім’я та по-
батькові невідомі 

 вул.С. Бандери,65а дерев’яна 
тимчасова споруда 
не підключений до 
електропостачання 

 

7 Прізвище, ім’я та по-
батькові невідомі о 

вул.С. Бандери,65а дерев’яна 
тимчасова споруда 
не підключений до 
електропостачання 

 

8 Прізвище, ім’я та по-
батькові невідомі  

вул.С. Бандери,65а  дерев’яна 
тимчасова споруда 
не підключений до 
електропостачання 

 

9 Прізвище, ім’я та по-
батькові невідомі 

вул.С. Бандери,65а дерев’яна 
тимчасова споруда 
не підключений до 
електропостачання 

 



10 Прізвище, ім’я та по-
батькові невідомі о 

вул.С. Бандери,65а дерев’яна 
тимчасова споруда 
не підключений до 
електропостачання 

 

11 Прізвище, ім’я та по-
батькові невідомі 

вул.С. Бандери,65а дерев’яна 
тимчасова споруда 
не підключений до 
електропостачання 

 

 

Начальник УЖКГ та ЗПРЗВ                                               Цвіркун П.І. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                        Рачук В.І. 
 

                                                                                          

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


