
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

24 сесія                                    7 скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

25 червня 2020 року                                                                              №24-19/VІІ 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

 щодо відведення земельних ділянок, 

та надання у власність земельних ділянок 

 

 Відповідно до п. 34 ст. 26, ст.ст. 47, 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 118, 120, 121, п. 1. ст. 122, ст.ст. 125, 

126 Земельного кодексу України, пункту 75 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 17. 10 2012 року №1051, ст. 8, 19, 22, п. «ґ» ст. 25, ст. 50 Закону України 

«Про землеустрій», розглянувши заяви громадян Сидоренка Юрія 

Миколайовича, Костенко Вікторії Олександрівни, Дячкова Олександра 

Олександровича, Степаненка Василя Олексійовича, Черненко Тетяни 

Михайлівни, Гнідаша Станіслава Івановича, матеріали проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність, та врахувавши рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність нижче зазначеним громадянам та надати у власність земельні 

ділянки: 

 1.1. Сидоренку Юрію Миколайовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,1000 га, у тому числі: ріллі - 0,1000 га, забудованих земель – 0,0000 

га, з них під будівлями та спорудами – 0,0000 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:001:0430, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Благовісна, 54. 

 1.2. Костенко Вікторії Олександрівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

площею 0,1456 га, у тому числі: ріллі - 0,1456 га, забудованих земель – 0,0000 

га, з них під будівлями та спорудами – 0,0000 га, кадастровий номер – 



7124985200:02:001:0427, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Бажана, 4. 

 1.3. Дячкову Олександру Олександровичу для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,0800 га, у тому числі: ріллі - 0,0800 га, 

забудованих земель – 0,0000 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0000 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:005:0995, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Вербицького. 

 1.4. Степаненку Василю Олексійовичу для будівництва індивідуальних 

гаражів, площею 0,0024 га, у тому числі: ріллі - 0,0000 га, забудованих земель 

– 0,0000 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0000 га, під зеленими 

насадженнями – 0,0024 га, кадастровий номер – 7124982500:01:004:0501, яка 

розташована в межах населеного пункту с.Геронимівка, між вул. Вернигори 

та пров. Лесі Українки. 

 1.5. Черненко Тетяні Михайлівні для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,0600 га, у тому числі: ріллі - 0,0600 га, забудованих 

земель – 0,0000 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0000 га, кадастровий 

номер – 7124982500:01:001:0769, яка розташована в межах населеного пункту 

с.Геронимівка, пров. Вишневий. 

 1.6. Гнідашу Станіславу Івановичу для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,0400 га, у тому числі: ріллі - 0,0400 га, забудованих 

земель – 0,0000 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0000 га, кадастровий 

номер – 7124982500:01:004:0497, яка розташована в межах населеного пункту 

с.Геронимівка, вул. Вернигори, 29а. 

 2. Земельні ділянки, зазначені в п.п. 1.1-1.2, 1.4  - віднести до категорії 

земель житлової та громадської забудови, а в п.п. 1.3, 1.5, 1.6 – до категорії 

земель сільськогосподарського призначення. 

 3. Зобов’язати громадян: 

3.1. Зареєструвати право власності на земельні ділянки згідно вимог 

чинного законодавства. 

3.2. Виконувати обов’язки власників земельних ділянок згідно з вимогами 

ст.ст. 91, 103, 104, 106, 211 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, благоустрою та охорони навколишнього середовища. 

 

  Сільський голова                                           О.Г. Гриценко 


