
 
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 
Дванадцята сесія                                                                       Восьмого скликання 
 
01.10.2021                                                                                               №41 

 

Про затвердження переліку земельних  

ділянок призначених для продажу  

права оренди на земельних торгах у  

формі аукціону окремими лотами 

 

 З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду 

Андрушівської міської територіальної громади в рамках ринкових умов та 

виконання завдань по наповненню бюджету, враховуючи інвестиційну 

привабливість земельних ділянок, враховуючи рекомендації постійних комісій, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

12, 127,134-139 Земельного кодексу України,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Перелік земельних ділянок комунальної власності Андрушівської 

міської ради для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами згідно додатку.  

2. Замовником проєктів землеустрою права оренди, які підлягають продажу на 

земельних торгах, визнати Андрушівську міську раду. 

3.Витрати на підготовку лотів, організацію та проведення земельних торгів 

покласти на переможця земельних торгів за кожним лотом. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 

(Рудюк П.М.). 

 
Міський голова        Галина БІЛЕЦЬКА 

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення дванадцятої сесії 

Андрушівської міської ради 

восьмого скликання 

                                                                          від 01 жовтня 2021 року №41 

 

Перелік 

земельних ділянок комунальної власності 

Андрушівської міської ради для продажу 

права оренди на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами 
 

 

 

№ 

п/п 

Місцезнаходження 

(місцерозташування 

земельної ділянки) 

Кадастровий номер  Площа,га. Цільове 

призначення 

Назва угідь 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська 

рада за межами 

с.Любимівка 

1820386200:04:000:0087 7,8674 16.00 Землі 

запасу 

пасовища 

2 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська 

рада за межами 

с.Любимівка 

1820386200:04:000:0088 5,6887 16.00 Землі 

запасу 

пасовища 

3 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська 

рада за межами 

с.Любимівка 

1820386200:04:000:0089 4,7788 16.00 Землі 

запасу 

пасовища 

4 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська 

рада за межами 

с.Любимівка 

1820386200:03:000:0141 8,0243 01.Землі с/г 

призначення 

перелоги 

5 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська 

рада за межами с.Мала 

Пятигірка 

1820386800:02:000:0328 15,3065 01.03 Для 

ведення 

ОСГ 

рілля 

6 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська 

рада за межами 

с.Бровки Перші 

1820380800:04:000:0182 7,9756 16.00 Землі 

запасу 

пасовище 



7 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська 

рада за межами 

с.Ярешки 

1820380800:06:000:0280 5,0001 16.00 Землі 

запасу 

сіножаті 

8 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська 

рада за межами 

с.Волосів 

 

 

1820382000:03:000:0289 11,6698 16.00 землі 

запасу 

рілля 

9 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська 

рада за межами 

с.Волосів 

1820382000:03:000:0214 7,5 01.08 для 

сінокосіння 

і випасання 

худоби 

пасовища 

10 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська 

рада за межами 

с.Жерделі 

1820385300:06:000:0423 8,6312 16.00 землі 

запасу 

пасовища 

11 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська 

рада за межами 

м.Андрушівка 

1820310100:04:000:0239 8,0 16.00 землі 

запасу 

перелоги 

12 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська 

рада за межами 

м.Андрушівка 

1820310100:05:000:0669 9,1034 16.00 землі 

запасу 

Пасовище 

7,2991га, 

землі 

технічної 

інфраструк-

тури 

1,8043га 

13 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська 

рада за межами 

м.Андрушівка 

1820310100:04:000:0993 53,4883 16.00 землі 

запасу 

Під 

відкритими 

розробками, 

шахтами 

14 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська 

рада за межами 

м.Лісівка 

1820384000:05:000:0197 5,3935 16.00 землі 

запасу 

перелоги 

 

 

Секретар ради                                                           Ольга ПРОКОПЕНКО 

 

 



Продовження узагальненого переліку 
 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості 

та передати в оренду 

 

87 ТОВ ЖИТОМИР-АГРО-ІНВЕСТ, Гненюк Василь Іванович для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств 4,4 га. м.Андрушівка, вул.К.Маркса,100 

терміном на 2 роки орендна плата - 5%-281138,39 грн 

 

 
Про передачу в оренду невитребуваних земельних  ділянок 

(паїв) ПСП ім.Шевченка 

 

88. Передати ______________в оренду для ведення товарного 

с/г виробництва невитребувані земельні ділянки (паї) 

загальною площею 7,1099 га., які розташовані на території 

Андрушівської міської ради (за межами населеного пункту) 

по реформованому КСП ім. Шевченка, а саме: 

-ділянка №170 загальною площею 2,3698га., кадастровий 

номер 1820310100:05:000:0130 

-ділянка №171 загальною площею 2,3701га., кадастровий 

номер 1820310100:05:000:0131 

-ділянка №202 загальною площею 2,37га., кадастровий номер 

1820310100:05:000:0162 
 

 

 

 

 

 


