
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

5 сесія                                      VІІІ скликання 

 

ПРОЄКТ   Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 лютого 2021 року                                                                             №5-/VIІI 

 

Про внесення змін у рішення 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 заяву голови ОСББ «Офшор» Дем’яненка Віктора 

Миколайовича та інші документи, подані даним громадянином, 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. Рішення Руськополянської сільської ради від 10. 07. 2014 р.  №56-11/VІ 

«Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 

спільну сумісну власність ОСББ «Офшор» земельної ділянки» викласти в новій 

редакції:  

 

«Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення у  власність ОСББ «Офшор» земельної ділянки 

 

       Відповідно до пункту 34, ч. 1 ст. 26, 47 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст. 12, 42, 81, 86, 89, 116, 118,  125, 126 Земельного 

кодексу України,  Закону України «Про об'єднання співвласників  

багатоквартирного будинку», розглянувши заяву голови ОСББ «Офшор» 

Дем’яненка Віктора Миколайовича та інші документи, подані даним 

громадянином, а також рекомендації тимчасової комісії з врегулювань 

земельних відносин, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл замовити в організації, яка має дозвіл (ліцензію) 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність ОСББ «Офшор» 

земельної ділянки, орієнтовною площею 0,47 га для будівництва і 

обслуговування  багатоквартирного житлового будинку (землі житлової та 

громадської забудови), яка розташована в адмінмежах Руськополянської 

сільської ради, в межах населеного пункту села Руська Поляна, вул. Героїв 



Чорнобиля, 50/1 (колишня вул. Крупської, 50/1), Черкаського району, Черкаської 

області. 

2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення у власність ОСББ 

«Офшор» земельної ділянки подати на затвердження Руськополянській сільській 

раді». 

 

3. Решту пунктів рішення Руськополянської сільської ради від 10.07.2014 

р. №56-11/VІ залишити без змін. 

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  

  



 


