
 

 

 

 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

РІШЕННЯ 

 

Сімнадцята сесія                                                                     Восьмого скликання 

 

28.01.2022                                                                                №4 

 

Про внесення змін до Переліку першого типу об’єктів комунального 

майна Андрушівської міської ради, затвердженого рішенням сьомої сесії 

Андрушівської міської ради восьмого скликання від 23 квітня 2021 року 

№11  «Про включення об’єктів нерухомого майна Андрушівської міської 

територіальної громади до Переліку першого та другого типу» 

 

Керуючись пунктом 31 статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду 

державного та комунального майна», з метою врегулювання правових, 

економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду 

майна, майнових відносин між орендодавцями та орендарями щодо 

господарського використання майна, що перебуває в комунальній власності 

Андрушівської міської територіальної громади, враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, 

житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних 

відносин, міська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни до Переліку першого типу об’єктів комунального майна 

Андрушівської міської територіальної громади для передачі майна в оренду 

через проведення аукціону, доповнивши Додаток 1 таблицею, що додається. 

2.Відділу комунального майна, містобудуванню та архітектури Андрушівської 

міської ради оприлюднити зміни до Переліку першого типу згідно з діючим 

законодавством України. 
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального 

господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин (Рудюк П.М.) 

та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Горкуна В.І. 

 
Міський голова                                                                      Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 



Додаток  

до рішення сімнадцятої сесії 

Андрушівської міської ради 

восьмого скликання 

від 28.01.2022 №4 

 

Перелік першого типу 

об’єктів комунального майна Андрушівської міської територіальної громади для передачі майна в оренду через  

проведення аукціону  

 Орендодавець (балансоутримувач)  Андрушівська дитячо-юнацька спортивна школа Андрушівської міської ради 

№з/п Назва об’єкту Адреса Площа 

приміщення,  

кв. м 

Цільове призначення 

використання 

приміщення 

Примітка 

1 Частина нежитлового 

приміщення  будівлі 

Андрушівської ДЮСШ  
 
 

вул. Ярослава Мудрого, 2, 

м.Андрушівка, Бердичівський 

район, Житомирська область, 

Україна, 13400 
 
 
 

13,3 Всі види цільового 

використання майна, які не 

заборонені чинним 

законодавством та не 

створюють шкідливих 

умов праці іншим 

користувачам 

 

2 Нежитлова будівля 

(гаражі) 

Андрушівської ДЮСШ  

 

вул. Ярослава Мудрого, 2, 

м.Андрушівка, Бердичівський 

район, Житомирська область, 

Україна, 13400 

108 Всі види цільового 

використання майна, які не 

заборонені чинним 

законодавством та не 

створюють шкідливих 

умов праці іншим 

користувачам 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                     Ольга ПРОКОПЕНКО 


