
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

2 сесія                                      VIIІ скликання 

 

ПРОЄКТ    Р І Ш Е Н Н Я 

 

15 грудня 2020 року                                                                               №2-/VIIІ 

 

Про внесення змін та скасування рішень сільської ради 

 

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

самоврядування в Україні”, ст. 12, ст.ст. 116, 118, 123, 125, 134-136 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяви громадян Піщанського Віталія 

Васильовича, Бережного Анатолія Гавриловича, 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. Внести зміни в рішення Руськополянської сільської ради від 18.09.2020 

р. №27-18/VII “Про надання дозволів на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості)» щодо надання гр. Піщанському Віталію Васильовичу дозволу на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, а саме змінити площу земельної ділянки в 

зв’язку з чіткими обмірами землевпорядної організації даної земельної ділянки, 

та пункт 1.1.6  даного рішення викласти в такій редакції: 

2. Решту пунктів рішення Руськополянської сільської ради від 18.09.2020 

р. №27-18/VII залишити без змін. 

3. Скасувати пункт 1.2.2 рішення Руськополянської сільської ради від 

07.08.2020 р. №26-15/VII “Про надання дозволів на розробку технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості)» щодо надання гр. Бережному Анатолію 

Гавриловичу дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

№ п/п Прізвище, імя, по-батькові Адреса земельної ділянки Орієнтовна площа /га/ 

1.1.6 Піщанський Віталій 

Васильович 

вул. Святоіллінська, 113, 

с.Руська Поляна 

0,1366 



встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства. 

4. Решту пунктів рішення Руськополянської сільської ради від 07.08.2020 

р. №26-15/VII залишити без змін. 

5. 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 


