
 
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 
Дванадцята  сесія                                                              Восьмого скликання 

 

01.10.2021         №24 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

з метою передачі у спільну сумісну власність  

 

 Розглянувши заяву громадян Креденцер Лариси Аркадіївни жительки 

с.Любимівка, вул.Центральна, 67, ідент. номер 2410009380, Креденцера Віталія 

Миколайовича, жителя с.Любимівка, вул.Центральна, 67, ідент. номер 

3260414895, Креденцера Ярослава Миколайовича, жителя с.Любимівка, 

вул.Центральна, 67, ідент. номер 3950309055, Креденцера Миколи Івановича 

жителя с.Мусіївка, вул.Польова, 15, іден. номер 2300607774,  Креденцера 

Андрія Миколайовича, жителя с.Шерненівка, вул.Дружби, 13, іден. номер 

3300514370 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі у 

спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, загальною площею 0,2500 га в с.Любимівка, 

вул.Центральна, 67, враховуючи витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку НВ-6814376672021 від 05.08.2021 року, рекомендації 

постійних комісій та керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 89, 118, 121, 126 Земельного кодексу України, 

Законом України «Про державний земельний кадастр», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити Креденцер Ларисі Аркадіївні, Креденцеру Віталію Миколайовичу, 

Креденцеру Ярославу Миколайовичу, Креденцеру Миколі Івановичу, Креденцер 

Андрію Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с.Любимівка, 

вул.Центральна, 67 загальною площею 0,2500 га. 

2. Передати громадянам Креденцер Ларисі Аркадіївні, Креденцеру Віталію 

Миколайовичу, Креденцеру Ярославу Миколайовичу, Креденцеру Миколі 

Івановичу, Креденцеру Андрію Миколайовичу у спільну сумісну власність 



земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд загальною площею 0,2500 га, кадастровий 

номер 1820386200:01:002:0283. 

На частину земельної ділянки загальною площею 0,0694 га встановлено 

обмеження-охоронна зона навколо(вздовж) об'єкта енергетичної системи. 

3. Громадянам Креденцер Ларисі Аркадіївні, Креденцеру Віталію 

Миколайовичу, Креденцеру Ярославу Миколайовичу, Креденцеру Миколі 

Івановичу, Креденцеру Андрію Миколайовичу провести оформлення речового 

права на дану земельну ділянку відповідно до чинного законодавства. 

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 
 

 


