
 
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

Десята сесія                                                                                 Восьмого скликання 

 
23.07.2021                                                                                                 №22 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

з метою передачі в оренду 

 АТ «Житомиробленерго» 

 

 Розглянувши клопотання АТ «Житомиробленерго» м.Житомир, 

вул..Пушкінська,32/8, (код ЄДРПОУ 22048622) про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії загальною площею 0,0269 га в с. Антопіль, враховуючи 

витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, рекомендації 

постійної комісії та керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст..12, 93, 124, 126, 134 п.2 Земельного кодексу 

України, Законами України  «Про державний земельний кадастр», «Про оренду 

землі», міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити АТ «Житомиробленерго» технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в 

с.Антопіль, загальною площею 0,0269 га. 

2. Передати АТ «Житомиробленерго» в оренду терміном на 2 (два) роки для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії загальною площею 0,0269 га, в 

тому числі: 

ділянка №1- 0,0025га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0091; 

ділянка №2 - 0,0013га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0090; 

ділянка №3 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0089; 

ділянка №4 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0088; 

ділянка №5 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0087; 

ділянка №6 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0086; 

ділянка №7 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0085 

ділянка №8 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0084; 

ділянка №9 - 0,0013га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0041 

ділянка №10 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0040; 



ділянка №11 - 0,0013га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0039 

ділянка №12 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0038 

ділянка №13 - 0,0013га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0037; 

ділянка №14 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0035; 

ділянка №15 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0034 

ділянка №16 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0033; 

ділянка №17 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0032 

ділянка №18 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0029; 

ділянка №19 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0028 

ділянка №20 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0026; 

ділянка №21 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0023 

ділянка №22 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0022; 

ділянка №23 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0021 

ділянка №24 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0020; 

ділянка №25 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0019 

ділянка №26 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0018; 

ділянка №27 - 0,0025га- кадастровий номер 1820380400:01:002:0005 

ділянка №28 - 0,0025га- кадастровий номер 1820380400:01:001:0100; 

ділянка №29 - 0,0013га- кадастровий номер 1820380400:01:001:0099 

ділянка №30 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:001:0098 

ділянка №31 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:001:0097 

ділянка №32 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:001:0096 

ділянка №33 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:001:0095 

ділянка №34 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:001:0094 

ділянка №35 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:001:0093 

ділянка №36 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:001:0092 

ділянка №37 - 0,0013га- кадастровий номер 1820380400:01:001:0017 

ділянка №38 - 0,0004га- кадастровий номер 1820380400:01:001:0016 

3. Орендну плату за використання земельних ділянок встановити в розмірі 

12(дванадцять) відсотків нормативної грошової оцінки 

4. АТ «Житомиробленерго» провести оформлення речового права на дану 

земельну ділянку відповідно до чинного законодавства. 

5. 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 


