
 
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 21 травня  2021 р.                                                                              № 139 

 

Про закріплення відповідальних за 

впорядкування  пам’ятників, одиноких та 

братський могил, обелісків, пам’ятних 

знаків на території Андрушівської міської 

територіальної громади 

 

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України "Про благоустрій населених пунктів», заслухавши 

інформацію від в.о.начальника відділу культури та туризму апарату 

Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету Заєць Т.М. про 

закріплення відповідальних за впорядкування  пам’ятників, одиноких та 

братський могил, обелісків, пам’ятних знаків на території Андрушівської 

міської територіальної громади, виконавчий комітет Андрушівської міської 

ради  

 

В И Р І Ш У Є : 

 

 1. Інформацію від в.о.начальника відділу культури та туризму апарату 

Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету Заєць Т.М. про 

закріплення відповідальних за впорядкування  пам’ятників, одиноких та 

братський могил, обелісків, пам’ятних знаків на території Андрушівської 

міської територіальної громади прийняти до відома. 
 

2. Закріпити відповідальних за впорядкування  пам’ятників, одиноких та 

братський могил, обелісків, пам’ятних знаків на території Андрушівської 

міської територіальної громади згідно додатку, додається. 
 

3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на заступника 

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

 

 

Міський голова                                                                           Галина БІЛЕЦЬКА



                                                                          Додаток 

                                                                                                                 до рішення виконавчого комітету  

                                                                                                   21 травня 2021 р. № 139  

 

Список  

закріплених відповідальних за впорядкування  пам’ятників, одиноких та братський могил, обелісків, пам’ятних знаків на територ ії 

Андрушівської міської територіальної громади 

  

 

 

№ 

п/п 

Найменування пам'ятки Адреса Відповідальний 

1. Обеліск Слави на честь жителів міста 

Андрушівки, які загинули в роки 

Великої Вітчизняної війни 

м. Андрушівка,  

вул. Київська 

Адрушівський ліцей № 1  

2. Братська могила радянських воїнів. 

Поховано 38 чоловік 

м. Андрушівка, 

вул. Київська (в парку Алея Слави) 

Адрушівський ліцей № 2  

3. Будинок, в якому розміщався штаб 

Першої Кінної армії 

м. Андрушівка, 

вул. Київська  

Адрушівський ліцей № 1  

4. Будинок, в якому містився командний 

пункт 1-го Українського фронту 

м. Андрушівка, вул.Титова, 6 «Андрушівка Благоустрій» 

5. Меморіальний комплекс на честь 

воїнів-визволителів, воїнів-земляків,  

жертв голодомору  та репресованих 

м. Андрушівка, в парку  (Алея Слави) Адрушівський ліцей № 2  

6. Могила Єфимова Б.М. - радянського 

воїна 

м. Андрушівка, південно-східна частина  (старого)  

кладовища 

Андрушівська  міська бібліотека 

7. Братська  могила радянських воїнів. 

Поховано 2 чоловіка 

м. Андрушівка, на старому кладовищі  Андрушівська міська бібліотека 

8. Братська  могила радянських воїнів. 

Поховано 37 чоловіка 

м. Андрушівка, на старому кладовищі Андрушівська міська бібліотека 

9. Меморіал  жертвам Голокосту. Поховано 

277 чоловік (252 жінок.і 25 дітей) 

м. Андрушівка, на північно-східній околиці  міста. 20 м. на 

схід  від  дороги Андрушівка-Павелки-Брівки-І   

Будинок культури 

Андрушівської міської ради 

10. Братська  могила жертв фашизму.  

Поховано 21 чоловіка 

м. А ндрушівка, південна частина старого  кладовища Андрушівська міська бібліотека 



11. Група (4) братських  могил жертв 

фашизму. Поховано 223 чоловіка 

м. Андрушівка, на східній околиці Лісництво 

12. Пам’ятний  знак жертвам Голодомору м.Андрушівка, на кладовищі (старе), при вході Андрушівська міська бібліотека 

13. Пам'ятник  Т.Г.  Шевченку  м. Андрушівка, біля контори колгоспу ім. Шевченка Директор ПСП ім..Шевченка 

14. Пам’ятник Кобзарю м.Андрушівка, центральна площа ім.Т.Г.Шевченка, 

навпроти міської ради 

«Андрушівка Благоустрій» 

15. Пам’ятник Н.А.Терещенку  м.Андрушівка, західна частина парку-садиби родини 

Терещенків 

«Андрушівка Благоустрій» 

16. Пам’ятник Т.Г. Шевченку  м.Андрушівка, центральна площа Т.Г.Шевченка Андрушівка Благоустрій 

17. Пам’ятник  М.А.Максименку   м. Андрушівка, біля Андрушівської школи мистецтв Андрушівська школа мистецтв 

18. Пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам м.Андрушівка, 30 м. від військомата  Андрушівський районний 

територіальний центр 

комплектування та соціальної 

підтримки  

19. Пам’ятний знак  жертвам Чорнобильської  

трагедії 

м.Андрушівка,  біля пожежної частини 5 Державна пожежно-рятувальна 

частина м.Андрушівка 

20. Братська  могила воїнів. Поховано 

182 чоловіка 

с. Антопіль, на кладовищі Будинок культури та бібліотека 

с. Антопіль 

21. Пам’ятний знак жертвам Голодомору 

 

с. Антопіль, на  кладовищі Будинок культури та бібліотека 

с. Антопіль 

22. Пам’ятний знак воїнам-односельчанам с. Антопіль, в центрі села Антопільська гімназія   

23. Братська могила радянських воїнів. 

Поховано 22 чоловіка 

с. Бровки Перші,  20 м. від Будинку культури  Будинок культури та бібліотека 

с.Бровки Перші 

24. Місце з'єднання 12-ої армії з 44-ою 

Київською дивізією 

с. Бровки  Перші,  в центрі (на Будинку культури) Будинок культури та бібліотека 

с.Бровки Перші 

24-1. Могила радянських воїнів с. Бровки  Перші, на кладовищі Бровківський ліцей 

25. Пам'ятник воїнам - односельчанам с. Бровки - 2,  в центрі Староста с.Камені  

26. Братська могила радянських воїнів. 

Поховано 56 чоловік 

с. Волосів,  північна частина кладовища Бібліотека с.Волосів 

27. Братська могила радянських воїнів. 

Поховано 4 чоловіка 

с. Гальчин, північна частина  кладовища Гальчинський ліцей   

28. Пам'ятник воїнам - односельчанам с. Гарапівка, в центрі Центр дозвілля с.Гарапівка 



29. Могила воїна –афганця 

Бернадина В.М. 

с. Гарапівка, на кладовищі Центр дозвілля с.Гарапівка 

30. Братська могила жертв фашизму. 

Поховано 5 чоловік 

с. Городище, на кладовищі Будинку культури та бібліотека 

с.Міньківці  

31. Пам'ятник воїнам - односельчанам с. Городище,  в центрі Будинку культури та бібліотека 

с.Міньківці 

32. Пам'ятник жертвам голодомору та 

репресованим 

с. Городківка, на кладовищі Будинок культури та бібліотека 

с.Городківка 

33. Братська могила радянських воїнів. 

Поховано 16 чоловік 

с. Городківка, 80 м.  на захід  від саду  місцевого КСП Будинок культури та бібліотека 

с.Городківка 

34. Пам'ятник воїнам - односельчанам с. Городківка, в центрі Городківський ліцей   

35. Місце, де жили партизани - підпільники 

диверсійної групи під командуванням  

Богорада І.Д. 

с. Городківка,   11 км.  на північний схід від села, 300 м.  на 

північ від дороги Городківка-Павелки, в лісі 

Андрушівського лісхозагу 

Городківський ліцей 

36. Пам'ятник воїнам - односельчанам с. Жерделі, в центрі Староста с.Камені 

37. Могила воїна - афганця 

Томчука С.І.  

с. Жерделі, на кладовищі Староста с.Камені 

38. Братська могила радянських воїнів. 

Поховано 16 чоловік. 

с. Зарубинці,  в центрі, 100 м на північ від відділення 

зв’язку  

Будинок культури та бібліотека 

с.Зарубинці 

39. Братська могила радянських воїнів та 

пам’ятний знак воїнам-односельчанам 

с. Зарубинці, біля школи Зарубинецький ліцей 

40. Пам'ятник воїнам - односельчанам с. Камені,  в центрі Староста с.Камені 

41. Братська могила радянських воїнів. 

Поховано 10 чоловік 

с. Лебединці, південна частина громадського кладовища   Центр дозвілля с.Лебединці 

42. Братська могила радянських воїнів. 

Поховано 16  чоловік 

с. Лебединці,  в центрі (50 м. на схід від церкви) Центр дозвілля  с.Лебединці 

43. Могила Макарова І.Й. - радянського 

льотчика 

с. Лебединці, східна частина  громадського кладовища Центр дозвілля  с.Лебединці 

44. Могила Берельсона О.І. - радянського 

воїна 

с. Лебединці, західна частина громадського кадовища Центр дозвілля  с.Лебединці 

45. Братська могила радянських воїнів та 

пам'ятник воїнам - односельчанам. 

Поховано            10 чоловік 

с. Лісівка,  в центрі   (30 м. на південний захід від 

магазину) 

Староста с.Зарубинці 



46. Братська могила радянських воїнів. 

Поховано 3  чоловіки 

с. Любимівка, в центрі Центр дозвілля с.Любимівка 

47. Могила Бойка Ю.Н. – учасника 

громадянської війни 

с. Любимівка, на кладовищі Центр дозвілля с.Любимівка 

48. Пам’ятний знак жертвам Голодомору с. Любимівка, на кладовищі Центр дозвілля с.Любимівка 

49. Братська могила радянським воїнам та 

пам’ятний знак воїнам-односельчанам. 

Поховано 4 чоловіка 

с. М. П’ятигірка, 350 м. від с/р 

 

Центр дозвілля с.Мала 

П’ятигірка  

50. Пам’ятний знак  жертвам Голодомору с. М. П’ятигірка, на кладовищі 

 

Центр дозвілля с.Мала 

П’ятигірка 

51. Братська могила радянських воїнів. 

Поховано 8  чоловік 

с. Міньківці, 150 м. від церкви Міньківецький ліцей 

52. Пам'ятник воїнам  - односельчанам с. Міньківці, в центрі Центр дозвілля та бібліотека 

с.Міньківці 

53. Могила Окунева – радянського воїна с. Мостове, в центрі, 200 м на північний схід від  школи Центр дозвілля  с.Мостове 

54. Пам'ятник воїнам- односельчанам с. Мостове, в центрі Мостівська гімназія  

55. Пам’ятний знак   

жертвам Голодомору 

с. Мостове, північна околиця села, 

західна частина кладовища 

Центр дозвілля с.Мостове 

56. Група (2) братсьих могил радянських 

воїнів. Кількість похованих  невідома  

с. Нехворощ, на кладовищі Нехворощанський ліцей 

57. Могила Попіля М.І. – першого голови 

Андрушівського волревкому 

с. Нехворощ, в центрі  Нехворощанський ліцей 

58. Пам'ятник воїнам- односельчанам с. Нехворощ, в центрі Нехворощанський ліцей 

59. Пам’ятний знак на честь загиблих воїнів-

односельчан 

с. Нехворощ,  на хуторі Клуб та бібліотека  с.Нехворощ 

60. Могила невідомого льотчика с.Нехворощ, північно-східна частина лісу, урочище 

«Запольщина» 

Нехворощанський ліцей 

61. Братська могила радянських воїнів. 

Поховано 17 чоловік 

с. Нехворощ,  в центрі Нехворощанський ліцей 

62. Пам’ятний знак жертвам Голодомору с. Нехворощ, на кладовищі Клубта бібліотека  с.Нехворощ 

63. Група (2) братських могил радянських 

воїнів. Поховано 36 чоловік 

с. Нова Котельня,   на кладовищі Центр  дозвілля с.Нова Котельня 



64. Братська могила радянських воїнів. 

Поховано 2 чоловік 

с. Павелки, на кладовищі Бібліотека с.Павелки 

65. Пам’ятник воїнам- односельчанам с.Павелки, в центрі Павелківський ліцей 

66. Пам’ятний знак жертвам Голодомору с. Павелки, в центрі Павелківський ліцей 

67. Братська могила радянських воїнів. 

Поховано 55 чоловік 

с Чубарівка,  в центрі Староста с.Волосів 

68. Братська могила радянських воїнів. 

Поховано 12 чоловік 

с. Яроповичі,   в центрі Яроповецький ліцей  

69. Братська могила радянських воїнів. 

Поховано 2 чоловіка 

с. Яроповичі, на території лікарні Амбулаторія 

70. Пам'ятник  воїнам – односельчанам с. Яроповичі,  в центрі Будинок культури та бібліотека 

с.Яроповичі 

71. Пам’ятний знак підпіллю ОУН-УПА с.Яроповичі. південно-західна частина села, урочище 

«Замко» 

Яроповецький ліцей 

72. Пам’ятний знак жертвам Голодомору с. Яроповичі, центр села Будинок культури та бібліотека 

с.Яроповичі 

73. Братська могила радянських воїнів (5 

поховоно і останки) 

с. Ярешки,  північно-західна частина кладовища Бровківський ліцей 

 


