
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

2 сесія                                      VIIІ скликання 

 

ПРОЄКТ    Р І Ш Е Н Н Я 

 

15 грудня 2020 року                                                                               №2-/VIIІ 

 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості),  

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, 116, 118, 120, 121, п.1 ст.122, ст. 123, 

ст.ст. 125, 126, 186  Земельного кодексу України,  ст.ст. 19, 26, 27, 55 Закону 

України “Про землеустрій”, п. 75 Порядку ведення Державного земельного 

кадастру затвердженого Постановою КМУ від 17.10.2012 року №1051, ст. 377 

Цивільного кодексу України, розглянувши заяви громадян Титаренко Катерини 

Яківни, Кущенко Тетяни Миколаївни, Титаренка Василя Івановича, Коваля 

Владислава Сергійовича, Шраменка Миколи Йосиповича, Шапран Любові 

Сергіївни, Лисенко Юлії Анатоліївни, Кисленка Андрія Федоровича, Вовкодава 

Петра Миколайовича, Кононенка Андрія Миколайовича, Лесич Любові 

Семенівни, Білоусова Володимира Вікторовича, Білоусової Ольги 

Володимирівни, Кущенко Олени Володимирівни, Пономаренко Валентини 

Василівни, Тищенка Сергія Івановича, Онищенко Валентини Миколаївни, 

Мороза Сергія Володимировича, Гнідаш Ольги Олексіївни, Синегуб Ольги 

Володимирівни, Павлович Наталії Пилипівни, технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості), та інші документи, подані даними громадянами, а також 

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 технічні документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надати у 

власність нижче зазначеним громадянам земельні ділянки: 

1.1. Надати Титаренко Катерині Яківні у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,2347 га, кадастровий номер – 



7124985200:02:004:1329, в тому числі: ріллі – 0,1573 га, забудованих земель – 

0,0774 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0144 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Чигирина, 33. 

1.2. Надати Кущенко Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,0994 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:003:1177, в тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 

0,0994 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0166 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Героїв Чорнобиля, 17. 

1.3. Надати Титаренку Василю Івановичу у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1900 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:005:1012, в тому числі: ріллі – 0,0627 га, забудованих земель – 

0,1273 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0217 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Незалежності, 48. 

1.4. Надати Ковалю Владиславу Сергійовичу у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:005:0666, в тому числі: ріллі – 0,1484 га, забудованих земель – 

0,1016 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0100 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Незалежності, 51. 

1.5. Надати Шраменку Миколі Йосиповичу у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1399 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:005:1015, в тому числі: ріллі – 0,0677 га, забудованих земель – 

0,0722 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0138 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Майора Вінніченка, 9. 

1.6. Надати Шапран Любові Сергіївні у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,0922 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:004:1334, в тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 

0,0922 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0158 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Лесі Українки, 18/1. 

1.7. Надати Лисенко Юлії Анатоліївні у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,2306 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:006:0964, в тому числі: ріллі – 0,1406 га, забудованих земель – 



0,0900 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0154 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. Яблунева, 80. 

1.8. Надати Кисленку Андрію Федоровичу у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1440 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:005:1017, в тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 

0,1440 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0135 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Руська Поляна, вул. В’ячеслава Чорновола, 33. 

1.9. Надати Вовкодаву Петру Миколайовичу у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1617 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:006:0975, в тому числі: ріллі – 0,0607 га, забудованих земель – 

0,1010 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0147 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с. Руська Поляна, вул. Гуляєва, 9. 

1.10. Надати Кононенку Андрію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:006:0974, в тому числі: ріллі – 0,0173 га, забудованих земель – 

0,0827 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0242 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с. Руська Поляна, вул. Вишнева, 11а. 

1.11. Надати Лесич Любові Семенівні у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,0738 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:005:1021, в тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 

0,0738 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0202 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с. Руська Поляна, вул. Пилипа Орлика, 25а. 

1.12. Надати Білоусову Володимиру Вікторовичу та Білоусовій Ользі 

Володимирівні у спільну часткову власність земельну ділянку для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1450 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:004:1336, в тому числі: ріллі – 0,0528 га, забудованих земель – 

0,0922 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0188 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с. Руська Поляна, вул. Гуляєва, 9. 

1.13. Надати Кущенко Олені Володимирівні у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,2316 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:006:0972, в тому числі: ріллі – 0,1580 га, забудованих земель – 



0,0736 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0148 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с. Руська Поляна, вул. Вишнева, 17. 

1.14. Надати Пономаренко Валентині Василівні у власність земельні 

ділянки: 

1.14.1 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:004:1327, в тому числі: ріллі – 0,1068 га, 

забудованих земель – 0,1432 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0257 га, яка 

розташована в межах населеного пункту с. Руська Поляна, вул. 

Сухомлинського, 51. 

1.14.2 для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0789 

га, кадастровий номер – 7124985200:02:004:1328, в тому числі: ріллі – 0,0789 га, 

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

розташована в межах населеного пункту с. Руська Поляна, вул. 

Сухомлинського, 51. 

1.15. Надати Тищенку Сергію Івановичу у власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства, площею 0,1307 га, 

кадастровий номер – 7124985200:02:005:1023, в тому числі: ріллі – 0,1307 га, 

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

розташована в межах населеного пункту с. Руська Поляна, вул. Тичини, 11/1. 

1.16. Надати Онищенко Валентині Миколаївні у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1808 га, кадастровий номер – 

7124982500:01:002:0144, в тому числі: ріллі – 0,0831 га, забудованих земель – 

0,0977 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0082 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Геронимівка, вул. Шкільна, 21. 

1.17. Надати Морозу Сергію Володимировичу у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0392 га, кадастровий номер – 

7124982500:01:002:0148, в тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 

0,0392 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0083 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Геронимівка, пров. Шкільний, 10а. 

1.18. Надати Гнідаш Ользі Олексіївні у власність земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1909 га, кадастровий номер – 

7124982500:01:004:0524, в тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 



0,0392 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0083 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Геронимівка, пров. Шкільний, 10а. 

1.19. Надати Синегуб Ользі Володимирівні у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1584 га, кадастровий номер – 

7124982500:01:001:0780, в тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 

0,1584 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0116 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Геронимівка, вул. Корольова, 37. 

1.20. Надати Павлович Наталії Пилипівні у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1113 га, кадастровий номер – 

7124982500:01:001:0631, в тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 

0,1113 га, з них під будівлями та спорудами – 0,0055 га, яка розташована в межах 

населеного пункту с.Геронимівка, вул. Благовісна, 6. 

2. Земельні ділянки, зазначені в п.п. 1.1-1.13, 1.14.1, 1.16-1.20 даного 

рішення, віднести до категорії земель житлової та громадської забудови, а в п.п. 

1.14.2, 1.15 – до 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 


