
 
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

Одинадцята  сесія                                                                        Восьмого скликання 

 
18.08.2021                                                                                                         № 67 

 

Про надання дозволу на розробку  

проєкту землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок з метою передачі  

в оренду  Кучеренко Я.В. 

 

 Розглянувши заяву громадянина Кучеренка Ярослава Валерійовича, 

жителя с.Антопіль, вул.XXXXX, (іден. номер ##########) про надання дозволу 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою 

передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

орієнтовною площею 16,0 га,  в тому числі: ділянка №1 - 1,0 га в с.Антопіль, 

вул.Першотвавнева, 21а; ділянка №2 - 0,40 га в с.Антопіль, вул.Центральна, 1а; 

ділянка №3 - 0,50га в с.Антопіль, вул.Центральна, 2а; ділянка №4 - 0,50 га в 

с.Антопіль, вул.Першотравнева, 80б; ділянка №5 - 0,50 га в с.Антопіль, 

вул.Центральна, 14б; ділянка №6 - 0,10 га в с.Антопіль, вул.Центральна, 14а; 

ділянка №7 – 4,5га в с.Антопіль, вул.Першотравнева, 68а; ділянка№8 – 2,9 га в 

с.Антопіль, вул.Першотравнева, 67а; ділянка №9 – 13,0 га в с.Антопіль, 

вул.Першотравнева, 1а; ділянка №10 – 3,8 га в с.Антопіль, вул.Миру, 80а, 

враховуючи витяги з Державного реєстру прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності №32390474 від 10.07.2019р., № 32392295 від 

10.07.2019р., №32392068 від 10.07.2019 р., №32390116 від 10.07.2019 р., 

№28132914 від 25.09.2018 р., №32388632 від 10.07.2021 р., № 32392881 від 

10.07.2021 р., № 28132776 від 25.09.2018р., № 28134838 від 25.09.2018 р., 

№28134167 від 25.09.2018р. та  рекомендації постійних комісій, керуючись ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 22, 93, 122, 

134 Земельного кодексу України, ст. 19, 50 Закону України «Про землеустрій», 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати громадянину Кучеренку Ярославу Валерійовичу дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі в 

оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

орієнтовною площею 16,0 га, в тому числі: ділянка №1 - 1,0 га в с.Антопіль, 



вул.Першотвавнева, 21а; ділянка №2 - 0,40 га в с.Антопіль, вул.Центральна, 1а; 

ділянка №3 - 0,50га в с.Антопіль, вул.Центральна, 2а; ділянка №4 - 0,50 га в 

с.Антопіль, вул.Першотравнева, 80б; ділянка №5 - 0,50 га в с.Антопіль, 

вул.Центральна, 14б; ділянка №6 - 0,10 га в с.Антопіль, вул.Центральна, 14а; 

ділянка №7 – 4,5га в с.Антопіль, вул.Першотравнева, 68а; ділянка№8 – 2,9 га в 

с.Антопіль, вул.Першотравнева, 67а; ділянка №9 – 13,0 га в с.Антопіль, 

вул.Першотравнева, 1а; ділянка №10 – 3,8га в с.Антопіль, вул.Миру, 80а  із 

земель запасу Андрушівської міської ради с.Антопіль. 

2. Громадянину Кучеренко Ярославу Валерійовичу  замовити виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно чинного 

законодавства. 

3. Термін дії рішення - 6 (шість) місяців. 

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 

 


