
 
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

Сьома сесія                                                                        Восьмого скликання 

 
23.04.2021                                                                                                         №56 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо  

об’єднання земельних ділянок що  

перебувають в оренді Собецького І.В. 

 

 Розглянувши заяву громадянина Собецького Ігоря Владиславовича, 

жителя с.Гальчин, вул.XXXXX (іден. номер XXXXXXXXXX) про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо об’єднання  земельних ділянок, які 

перебувають в оренді для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

загальною площею 0,0231 га в м.Андрушівка по вул. XXXXX, враховуючи витяг 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянкуXXXXX від 

02.04.2018року та рекомендації постійних комісій, керуючись ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 12, 79-1, 124, 125, 186 

Земельного кодексу України, Законами України «Про землеустрій», «Про оренду 

землі», «Про державний земельний кадастр»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо щодо об’єднання 

земельних ділянок загальною площею 0,0231 га, кадастровий номер XXXXX в 

м. Андрушівка, вул.XXXXX, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі 

2. Розірвати договори оренди землі, що укладені Андрушівською міською радою 

з громадянином Собецьким Ігорем Владиславовичем на земельні ділянки 

загальною площею 0,0231 га в тому числі: 

- площею 0,0156 га, кадастровий номерXXXXX, договір укладено 19.05.2016 

року, право оренди зареєстровано за №XXXXX від 30.06.2016 року 

- площею 0,0075 га, кадастровий номер XXXXX, договір укладено 23.01.2017 

року, право оренди зареєстровано за №XXXXX від 24.01.2017 року,  в зв'язку з 

об'єднанням даних ділянок. 

3. Передати громадянину Собецькому Ігорю Владиславовичу в оренду терміном 

на 2 (два) роки земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель  

 

 

 

 

 



торгівлі загальною площею 0,0231 га, кадастровий номер XXXXX. 

4. Орендну плату за використання земельної ділянки встановити в розмірі 

12(дванадцять) відсотків нормативної грошової оцінки. 

5. Громадянину Собецькому Ігорю Владиславовичу: 

- укласти угоди про припинення права оренди земельних ділянок, вказаних в 

пункті 2 даного рішення та зареєструвати припинення права; 

- укласти новий договір оренди землі та зареєструвати право оренди земельної 

ділянки відповідно до чинного законодавства. 

6. 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 

 


