
                                                                                              
                                                            

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 
Тринадцята сесія                                                                       Восьмого скликання 

 
29.10.2021                                                                                                         №61  
 

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 постійної комісії, 

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

ст.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 право оренди на яких підлягає 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 тринадцятої сесії 

Андрушівської міської ради 

восьмого скликання 

від 29.10.2021 р. №61 
 

№ 

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. Зарубинці 

1820384000:04:000:0322 8,7619 16.00 Землі 

запасу 

перелоги 

2 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами м. Андрушівка 

1820310100:04:000:0281 3,0156 16.00 Землі 

запасу 

рілля 

3 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами м. Андрушівка 

1820310100:08:000:0005 2,5202 16.00 Землі 

запасу 

рілля 

4 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами м.Андрушівка 

1820310100:02:000:0460 4,7242 16.00 землі 

запасу 

пасовище 

5 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами м.Андрушівка 

1820310100:02:000:0461 3,6944 16.00 землі 

запасу 

пасовище 

6 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами  с.Антопіль 

1820380400:03:000:0382 1,2276 16.00 землі 

запасу 

пасовище 

7 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами  с. Любимівка 

1820386200:03:000:0203 2,3351 16.00 землі 

запасу 

пасовище 

8 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами  с. Мостове 

1820387200:05:000:0093 4,6152 16.00 землі 

запасу 

пасовище 

9 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами с. М.Пятигірка 

1820386800:02:000:0412 15,0705 16.00 землі 

запасу 

пасовище 

10 Житомирська область, 1820382400:04:000:0418 4,0 16.00 землі перелоги 



Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами с. Гальчин 

запасу 

11 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами с.Яроповичі 

1820389000:05:000:1235 20,2198 16.00 землі 

запасу 

пасовища 

12 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами с.Антопіль 

1820380400:03:000:0390 2,8487 16.00 землі 

запасу 

Витягу 

немає 

13 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами с.Любимівка 

1820386200:03:000:0197 2,0 16.00 землі 

запасу 

сіножаті 

14 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами с.Любимівка 

1820386200:03:000:0205 2,0 01.03 для 

ведення 

ОСГ 

сіножаті 

15 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами с.Любимівка 

1820386200:02:000:0248 1,7985 01 землі с/г 

призначення 

перелоги 

16 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами с.Н.Котельня 

1820387500:03:000:0125 5,66 16.00 землі 

запасу 

пасовища 

17 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами м.Андрушівка 

1820310100:04:000:0290 3,7224 16.00 землі 

запасу 

 

рілля 

18 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами м.Андрушівка 

1820310100:04:000:0292 3,1893 16.00 землі 

запасу 

 

рілля 

19 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами м.Андрушівка 

1820386800:002:000:0415 5,1047 16.00 землі 

запасу 

 

 

сіножаті 

20 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами с.Ярешки 

1820380800:05:00:0223 1,3561 16.00 землі 

запасу 

пасовища 

21 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами с.Мостове 

1820387200:04:000:0134 4,135 16.00 землі 

запасу 

сіножаті 

22 Житомирська область, 1820387800:05:000:0357 2,0 01.03 для рілля 



 

 

 

Секретар ради                                                                Ольга ПРОКОПЕНКО 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами с.Павелки 

ведення 

ОСГ 

23 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами с.Павелки 

1820387800:05:000:0359 2,0 01.03 для 

ведення 

ОСГ 

рілля 

24 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами с.Павелки 

1820387800:03:000:0277 2,0 16.00 землі 

запасу 

пасовища 

25 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами с.Павелки 

1820387800:04:000:0216 1,85 01.03 для 

ведення 

ОСГ 

рілля 

26 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами с.Павелки 

1820387800:04:000:0217 1,85 01. землі с/г 

призначення 

перелоги 

27 Житомирська область, 

Бердичівський район, 

Андрушівська міська рада 

за межами с.Павелки 

1820387800:04:000:0219 1,85 01. землі с/г 

призначення 

перелоги 


