
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

П Р О Є К Т     Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 червня 2021 року                                                                              №8-/VIІI 

 

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, 125, 126, 

186 Земельного кодексу України, розділу Х пункту 24 «Перехідних положень» 

Земельного кодексу України, ст.ст. 19, 26, 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 Свитки Світлани Володимирівни, 

Шмагайла Миколи Васильовича, Сегеди Тетяни Борисівни,  Бондаренка Віктора 

Васильовича, Уварової Людмили Миколаївни, Конюшенко Вікторії Іванівни, 

Чаплинського Володимира Михайловича, 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. Свитці Світлані Володимирівні для будівництва і обслуговування 

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

площею 0,1500 га, у тому числі: ріллі – 0,1500 га, забудованих земель – 0,1500 

га, з них під будівлями та спорудами – 0,0000 га, охоронна зона навколо (вздовж) 

об’єкта енергетичної системи – 0,0180 га, кадастровий номер – 

7124985200:02:002:1220, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Грушевського, 14. 

 1.2. Шмагайлу Миколі Васильовичу для будівництва і обслуговування 

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

площею 0,1700 га, у тому числі: ріллі – 0,0980 га, забудованих земель – 0,0720 

га, з них під будівлями та спорудами – 0,0720 га, кадастровий номер – 



7124985200:02:004:1346, яка розташована в межах населеного пункту с.Руська 

Поляна, вул. Чехова, 8. 

1.3. Сегеді Тетяні Борисівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2062 га, 

у тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 0,2062 га, з них під 

будівлями та спорудами – 0,0245 га, кадастровий номер – 

7124982500:01:004:0540, яка розташована в межах населеного пункту 

с.Геронимівка, вул. Канівська, 2. 

1.4. Бондаренку Віктору Васильовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,1046 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 0,1046 

га, з них під будівлями та спорудами – 0,1046 га, кадастровий номер – 

7124982500:01:003:0758, яка розташована в межах населеного пункту 

с.Геронимівка, вул. Шкільна, 7. 

 1.5. Уваровій Людмилі Миколаївні для будівництва і обслуговування 

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

площею 0,0605 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 0,0605 

га, з них під будівлями та спорудами – 0,0158 га, кадастровий номер – 

7124983000:02:002:0425, яка розташована в межах населеного пункту с.Дубіївка, 

вул. Алєксєєва, 39. 

 1.6. Конюшенко Вікторії Іванівні для ведення особистого селянського 

господарства,  площею 0,5000 га, у тому числі: ріллі – 0,5000 га, забудованих 

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

номер – 7124983000:01:003:0136, яка розташована в адміністративних межах 

Руськополянської сільської ради, за межами населеного пункту с.Дубіївка. 

 1.7. Чаплинському Володимиру Михайловичу для ведення особистого 

селянського господарства,  площею 0,2000 га, у тому числі: ріллі – 0,2000 га, 

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

кадастровий номер – 7124983000:01:003:0139, яка розташована в 

адміністративних межах Руськополянської сільської ради, за межами населеного 

пункту с.Дубіївка. 

1.8. Нікіцькому Валерію Петровичу для будівництва і обслуговування 

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

площею 0,0683 га, у тому числі: ріллі – 0,0000 га, забудованих земель – 0,0683 

га, з них під будівлями та спорудами – 0,0683 га, кадастровий номер – 

7124983000:02:002:0426, яка розташована в межах населеного пункту с.Дубіївка, 

вул. Алєксєєва, 53. 

2. Земельні ділянки, зазначені в п.п. 1.1-1.4,1.8 даного рішення, віднести до 

категорії земель – землі житлової та громадської забудови, а в п.п. 1.5-1.7 – 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                                              Олег ГРИЦЕНКО 


